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Inventarislijst Voordijkshoorne Polder (Aanwinsten 6 augustus 1975, 1979/56 & 
91). 1979/1982 
Inleiding 
Gedeeltelijk op Delfts grondgebied en voor het overige in de gemeente 
Schipluiden ligt de Voordijkshoornse polder, begrensd door de Kerstanjewatering, 
de Vliet, de stadssingels van Delft, de Buitenwatersloot en het Lookwater. Het 
boezemland tussen Lookwater en Dijkshoornseweg valt buiten de polder evenals 
enige bebouwde percelen aan de Buitenwatersloot 1). 
Dit waterschap was c. 280 ha. groot, maar een belangrijk deel is thans voor 
stedelijke bebouwing in beslag genomen. Die stedelijke bebouwing is reeds vroeg 
begonnen. Omstreeks 1400 moet aan de Buitenwatersloot al een kapel gestaan 
hebben 2). Graaf Willem van Beieren bevestigde in 1416 deze stadsfundatie 3). 
Dat deze kapel onder de rook van Delft en niet in het gehucht Den Hoorn gestaan 
heeft, blijkt uit het feit, dat zij te lijden had van de standsbrand van 1536 
4). Dit gegeven stemt overeen met de plaatsbepaling van Van Bleyswijck, "In de 
Voor-stadt aen de Buyten-Watersloot of de Gaech, omtrent daer de tweede Brugh 
leijdt aen de Zuyt-zijde" 5). De uitrdrukking "op Den Hoorn" of "op Dijkshoorn", 
meermalen gebezigd voor dit kerkgebouw, is verklaarbaar, wannneer men aanneemt 
dat met Den Hoorn of Dijkshoorn heel het gebied, grof omsloten door de hoek 
Kerstanjewatering en Lookwater werd aangeduid 6). Een gedeelte van de 
Harnaspolder werd nog op Cruquius'kaart "Achter Dyxhoorn" genoemd. zo 
uitgestrekt was het gebied, dat De Hoorn werd genoemd en we mogen concluderen 
dat hoorn hier inderdaad met hoek vertaald dient te worden. hoe aardig ook de 
verklaring klinkt die Van Bleyswijck geeft, waar hij de aandacht vestig op "de 
gelyckenisse van het daer doorloopende water hetwelck ten opzichte van zijne 
kromte de figure van een gemeenen hoorn niet 't eene mael ongelijck is  
7) Men dient dus een scherp onderscheid te maken tussen de middeleeuwse voorstad 
van Delft, een lintbebouwing langs de Buitenwatersloot met een eigen kapel, en 
het gehucht Den Hoorn, de plattelandswoonkern van het gelijknamige gebied. 
 
In 1536 in de stadsbrand mee getroffen, in 1572 opzettelijk omvergehaald met het 
oog op de verdediging tegen Spaanse troepen, is de westelijke voorstad van Delft 
lang rudimentair gebleven met haar enkele kleine bedrijven, wat blekerijen en 
enige landhuizen. Pas na het midden van de negentiende eeuw werd de 
Voordijkshoornse polder expansiegebied van de weer groeiende stad. Het verloop 
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daarvan is op de verschillende plattegronden van de stad duidelijk te volgen. 
Behalve het steeds groter wordende complex van fabrieks- en wooncentra rondom de 
in 1869 opgerichte Nederlandse Gist en Spiritusfabriek, groeide hier ook het 
centrum van de gemeente Hof van Delft, centrum echter alleen in de 
adminstratieve zin, want de verzameling van huizen, die hier door grond en 
woningbouwspeculanten werd opgetrokken, maakte organisch deel uit de stad van 
Delft. 
Thans is de Voordijkshoornsepolder tot aan de oude molensloot-herschapen in een 
clean shaven stadssingel- uitgebouwd. Slechts c. 100 ha. bleef in gebruik als 
zuiver polderland. Bij besluit van 2 juli 1957 werd het bijzonder reglement van 
de polder in die zin gewijzigd, dat c. 180 ha. ontpolderd konden worden. Deze 
ontpoldering is ingegaan 1 april 1958 8). 
Het eerste bijzonder reglement werd vastgesteld door Provinciale Staten 6 
november 1857 (K.B. 4 januari 1858 nr. 40). De titel molenmeester voor de 
voorzitter was toen nog in zwang. In de laatst goedgekeurde redactie van 1958 
komt deze term niet meer voor. De wijzigingen in het polderbestuur mogen in 1857 
sprekender geweest zijn, toch valt ook voor de polder op, dat de veranderingen 
van 1827 van groter belang zijn geweest 9). Sinds dit laatste jaar trad de 
burgemeester of schout van Hof van Delft, P.A. Hartz, als secretaris van het 
polderbestuur op 10). De serie rekeningen en begrotingen begint met zijn 
ambtaanvaarding. In 1857-1858 wordt de administratie verder uitgebreid, maar de 
functionarissen blijven op hun post.  
Jan Dirk Toole, die in 1853 L.W. de Kat was opgevolgd, blijft secretaris en ook 
de molenmeester, P.A. Pynacker, wordt gehandhaafd 11). Kort na deze 
herbenoeming- en nog vóór de goedkeuring van Ged. Staten op de benoeming van een 
pachter tot voorzitter was afgekomen- is hij echter gestorven 11). 
Dat het bestuur van de polder vóór 1827, waarvan wij uit het hiernavolgende 
archief nauwelijk iets te weten kunnen komen, een belangrijke rol zou bespeeld 
hebben, is niet aannemelijk. Over het onderhoud van de Hoornsevaat en de 
Kerstanjewatering werd veelal buiten hen om beslist en toen in 1648 het 
onderhoud van de Dijkhoornseweg, van de "Suythooren tot de Karstangie ofte 
Noorthooren", veel te wensen overliet, waren het de gemene buren, die een klacht 
bij het hoogheemraadschap indienden. Zij verklaarden "met schoenen ende hoosen 
door de selve wecht (te moeten) swemmen" en hadden begrijpelijkerwijze geen 
vertrouwen meer in het onderhoudwerk van de gehoefslaagden 12). 
Als molenmeester komen we in deze jaren een enkele maal tegen Pieter Adriaensz. 
Quant 13). alle andere namen zijn nog pantroniemen. 
De rekening van 1649 werd afgehoord in de herberg "De Swaen" op Den Hoorn, waar 
de weduwe van Cornelis Gerritsz. Breugom achter de tapkast placht te staan 14). 
Een belangrijk deel van de polder was in de latere middeleeuwen eigendom van de 
heer, die op Altena woonde 15), een in 1573 verwoest slot in het noorden van de 
polder 16). Tegen het midden van de vijftiende eeuw was dat de dijkgraaf en 
baljuw van Delfland Gerrit Gerritsz van Egmond 17). Hij was een bestaardkind en 
dat maakt verklaarbaar waarom de polder hardnekkig genoemd werd Bastaert- of 
Baster Egmondtspolder, een enkele maal -als in een oorkonde van 1455- zelfs 
voluit Gerrit Bastaert heeren Gerrits van Egmontspolder. Dat ook de naam polder 
van Altena voorkomt behoeft geen verklaring. Merkwaardiger en verwarrender is de 
aanduiding Wippolder.  
Als in 1737 de oude wipmolen vervangen wordt door een nieuwe stenen watermolen 
wordt uitdrukkelijk gesproken over de Voordijkshoornse- of Wippolder 18). Ook 
veel later is deze laatste naam nog in zwang. 
De Voordijkshoornsepolder was tot 1958 verdeeld in een hoog en laag gedeelte, 
gescheiden door de Molensloot van de Kerstanjewatering tot de poldermolen en 
vandaar tot de Buitenwatersloot 19). De afwatering heeft op deze laatste vaart 
plaats. Toen in 1602 de dam op Dijkshoorn tussen de Oost- en de Westambachten 
van Delfland werd vervangen door een kolk met verlaten in de Buitenwatersloot, 
ontstond de vreemde situatie, dat de Voordijkshoornsepolder loosde met de 
Westambachten, maar administratief ressorteerde onder Oostambachten 20). 
Ook voor deze polder geldt, dat moeilijk exact omschreven kan worden tot welk 
achoutambacht hij behoord heeft. Nemen we de reeds meermalen genoemde 
ingekleurde kaart van Cruquius ter hand, dan merken we een duidelijke verdeling 



tussen de ambachten Hof van Delft en Vrijenban op. Die verdeling komt overeen 
met het hoge en lage gedeelte. We weten echter, dat de kleuren van 
Cruquius'kaart waarschijnlijk betreffing hebben op de sluisambachten en niet op 
de politieke of schoutambachten. We moeten dus uitmaken of die territoria hier 
samenvielen. Niermeyer geeft in zijn schetskaart van de ambachten rond Delft 
omstreeks 1400 een verdeling aan tussen Hof van Delft, Vrijenban en Poortland, 
die op een zeer merkwaardige wijze verschilt van Cruquius 21). Hij suggereert 
namelijk een dwarsdoorsnede van het hoge gedeelte van de polder, waarvan het 
noordelijke tot het Poortland van Delft en alleen het zuidelijke deel tot 
Vrijenban zou behoord hebben. Naast de kaart van Cruquius zegt hij voor de 
samenstelling van deze schetskaart gebruikt te hebben 15 kaarten van de 
hoflanden, vervaardigd circa 1500 22). Op grond van deze laatste kan hij deze 
verdeling echter niet hebben aangebracht.  
Het gaat hier immers over landerijen buiten het hofgebied. Als Niermeyer op 
grond van andere -dan overigen niet vermelde- gegevens tot deze conclusie 
gekomen is, dan moeten wij aannemen, dat in later tijd weer poortland verloren 
is gegaan en dat zou wel hoogst merkwaardig zijn, want het is juist kenmerkend 
voor dergelijke gronden, dat zij onder de jurisdictie van de stad bleven, ook 
als zij in handen van niet-poorters waren overgegaan 23). 
Niermeyers verdeling van de Voordijkshoornsepolder meen ik dus te mogen afwijzen 
24). Dat neemt niet weg dat wij wel in staat zijn enige losse percelen poortland 
in deze polder aan te wijzen. In het kohier van de verponding over het poortland 
van 1633  worden landen in de polder van Dycxhoorn en int hoff van Overvest 
genoemd 25). Overvest was een buitenplaats gelegen over de stadsvest bij de 
Schoolpoort 26). Een eeuw later vinden wij nogmaals dezelfde vermelding van 
poortland in deze contreien 27). 
Kort na de Franse tijd is over alle grenzen in de omgeving van Delft radicaal 
spons gehaald. Geen schout kon meer zonder tegenspraak op te roepen de limieten 
van zijn rechtsgebied aanwijzen. Op 9 augustus 1822 kwam de landmeter naar Delft 
om in opdracht van de regering de gemeentegrens officieël vast te leggen 28). 
Hij moest na dagenlang zoeken en praten onverrichterzake heengaan. Dat deed de 
gouverneur van Zuid Holland, graaf Van der Duyn, aan burgemeesteren schrijven: 
"Het is ter mijner kennis gekomen dat het grondgebied van Delft zoo onregelmatig 
in onderscheiden gedeelten tusschen dat van Vryenban en 't Hof van Delft is 
gelegen, dat men vreest dat hetzelve niet wel zoodanig zal kunnen blijven 
bestaan". Een conferentie tussen het gemeentebestuur van Delft en de schouten 
van beide buurgemeenten leek hem de aangewezen weg om tot het ontwerp van een 
nieuwe grensscheiding te graken, waarbij de huidige versnippering kon teniet 
gedaan worden 29).  
Deze ruilverkaveling van publieke rechten is op de voorgeschreven wijze tot 
stand gekomen. In april 1823 konden Burgemeesteren van Delft aan de Gouveneur 
berichten, dat de landmeter als hij weerk kwam op zijn wenken bediend zou worden 
30). Het zou te fraai zijn hier van overeenstemming tussen de verschillende 
gemeenten te gewagen. Niet de bevolking en niet de Raden werden geraadpleegd, 
slecht de beide schouten en die waren nog steeds te zeer gebonden aan de 
ambachtsheer van Vrijenban en Hof van Delft, het stadsbestuur van Delft, om meer 
dan een onaanzienlijk gemumureer te durven produceren. Die van Hof van Delft, 
P.A. Hartz, koos helemaal eieren voor zijn geld. Hij was het volledig eens met 
de wensen van het stadsbestuur, bood de gemeente Hoog- en Woudharnas, waar hij 
eveneens schout was, namens -maar zonder raadpleging van- de ingezetenen op een 
presenteerblaadje aan te incorporatie in de nieuwe gemeente Hof van Delft en 
Vrijenban in de Voordijkshoornse polder aan de landmeter te vertonen 31). 
Vrijenbans schout, S.A. Scholten, bleef protesteren. Hij weigerde bij het 
opnemen van de nieuwe grenzen tegenwoordig te zijn 32) en stuurde op 16 maart 
1824 een nota aan zijn broodheren op het Delftse stadhuis met een scherp 
pleidooi voor het behoud van Vrijenbans deel van de Voordijkshoornsepolder 33). 
Het gaat hier, zei Scholten, om 150 morgen, "de bestte in mijne gemeente", 
bewoond door "veele ordentelijke en gegoede ingezetenen" en daarom "de cieraad 
van mijne gemeente".  
De huidige verdeling van de polder over twee gemeenten achtte hij geen houdbaar 
motief voor de voorgestelde grenswijziging. Datzelfde gold immers voor de 



Krakeelpolder, waar Delft en Hof van Delft op gelijke wijze gescheiden waren. 
Schout Hartz bagatelliseerde de bezwaren van zijn rivaal 34). Het zijn toch maar 
17 woningen en 88 zielen, merkte hij op, en het gaat niet aan rekening te houden 
met de wens van de ingezeten zelf zomin als met "particuliere belangen van 
Mijnheer de Schout van Vrijenban".  
Het verlies van Hof van Delft was trouwens toendertijd veel aanzienlijker en met 
de wens van de bewoners was ook elders geen rekening gehouden. De mensen in de 
Krakeelpolder, die overgeheveld zijn van Vrijenban naar Delft, moeten daar 
"zooals UED.Achtb. niet onbekend zal zijn" ook niets van hebben en alle 
ingezetenen van Hoog- en Woudharnas verzetten zich tegen de vereniging van hun 
gemeente met Hof van Delft. Dat waren de onderdanige overwegingen van mijnheer 
de schout van Hof van Delft. Hij vroeg aan het slot van zijn betoog slechts een 
bescheiden persoonlijke compensatie voor verloren inkomsten uit de veenderij van 
Delfgauw, die nu eveneens aan Vrijenban zou komen. Zo kwam deze radicale 
grenswijziging tot stand, "veeleer eene volksverhuizing dan wel eene betere 
deliminatie, sputterde nog schout Scholten na 35). De Voordijkshoornsepolder was 
in zijn geheel bij Hof van Delft gevoegd. Het officieël Koninklijk besluit is 
gedateerd op 9 september 1826 36). 
Maar opnieuw zou in 1920 de molensloot van de polder gemeentegrens worden, toen 
het hooggelegen deel werd geannexeerd door Delft en de rest gevoegd werd bij 
Schipluiden. 
 
Het Archief 
Indien de tegenwoordige secretaris van de Voordijkshoornsepolder niet kortelings 
nog een aanzienlijk aantal archiefstukken aan het gemeentearchief zou hebben 
overgedragen, zou het archief van deze polder slechts bestaan uit zeer recente 
bronnen. Nu treft men er zelfs nog een paar stukken van vóór 1827 in aan. Bij 
polderachieven moeten we vooral niet te veel verwachten. 
Voor de oudere geschiedenis zij opnieuw verwezen naar de archieven van het 
Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Hof van Delft. Zoals uit het 
voorgaande relaas blijkt, bevatten ook de archieven van Delft en Vrijenban nog 
gegevens over deze polder. 
1) Teixeira de Mattos, dl II, p. 309 v. 
2) J.J. Graaf, De St. Cornelis-kapel aan Den Hoorn tusschen Delft en 
Schipluiden, in: Bijdr. voor de Gesch. van het Bisdom van Haarlem, dl 37 (1917), 
p. 270 vv. 
3) G.A. Delft, inv. Morre I 109; J. Soutendam, Inventaris der Charters en 
Privilegiën berustende op het archief van der gemeente Delft (1246-1599), Delft 
1860. p. 14 
4) B.B.H. 37 (1917) p. 279 vv.; Van Bleyswijck, dl I, p. 297 
5) Van Bleyswijck, dl I, p. 296 
6) vgl. B.B.H 37 (1917) p. 271 v. en Niermeyer, Delft en Delfland, p. 26 
7) Van Bleyswijck, dl. I, p. 34 
8) vriendelijke inlichting van Mej. J.J. 't Mannetje, die mij ook overigens 
behulpzaam was bij onderzoekingen in het archief van het Hoogheemraadschap 
Delfland 
9) zie hiervoor de inleiding tot het archief van de Harnaspolder 
10) inv. nr. 1 
11) inv. nr. 1 
12) inv. Delfland nr. 4234 
13) ibidem, nr 4232 
14) ibidem nr. 4235 
15) vgl. inv. Delfland, nr. 4232 
16) Van Bleyswijck, dl I, p. 36 
17) A.W.E. Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond, 's Gravenhage 1958; 
J.P. Rogier, Verbetering van de Schie (8), in: Het Binnenhof 1 augustus 1959; J. 
Soutendam, Mededeelingen uit het archief der stad Delft, Delft 1862, p. 9; G.A. 
Delft, inv. Morre I 1911; inv. archief Lage Abtswoude polder nr. 25 
18) inv. Delfland, nr 4236 
19) Keur 1942, inv. nr. 101 
20) Dolk, Delfland, p. 660 vv. 



21) Niermeyer, Delft en Delfland, tegenover p. 42 
22) id., p. 40 
23) id., p. 60 
24) ook voor de Krakeelpolder is zijn hypothese weinig sterk, Zie hierna de 
inleiding tot het archief van de Lage Abtswoudsepolder 
25) G.A. Delft, inv. Morre I 1760, fol. 11 
26) G.A. Delft, inv. Morre I 582; Van Bleyswijck, dl I, p. 37 
27) G.A. Delft, inv. Morre I 1774 
28) Proces-verbaal der Grensbepaling van het Grondgebied der Gemeente van Delft 
(1822), in: G.A. Delft, nieuw archief 
29) G.A. Delft, nieuw archief, ing. st. 1822, nr. 474 
30) G.A. Delft, nieuw archief, Missivenboek Burg. 1823-1825, nr. 93 
31) G.A. Delft, nieuw archief, ing.st. 1824, nr. 249 
32) Proces verbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van 
Vrijenban (1823), in: G.A. Delft, nieuw archief; vgl. ook het Proces-Verbaal, in 
noot 28 genoemd. 
33) G.A. Delft, nieuw archief, ing. st. 1824, nr. 25 
34) ibidem, nr. 26 
35) ibidem, nr. 76 
36) Zie ook C.D. Goudappel, Hof van delft in de vorige eeuw, in: Delftsche 
Courant 12 jan. 1957 
1819-1976 
In de jaren 1975 en 1979 zijn door de (oud-) secretaris van de polder en de 
gemeentearchivaris van Delft archivalia overgedragen aan het Hoogheemraadschap 
van Delfland. 
De stukken die in de archiefbewaarplaats van de gemeente Delft berustten waren 
reeds geïnventariseerd door J.P. Rogier. 
Gezien het gering aantal beschrijvingen (127 nrs) zijn die stukken, ter 
vereenvoudiging van het onderzoek, met die van de (oud-) poldersecretaris zijn 
ontvangen, in deze Inventarislijst opgenomen. 
 
Juni 1981 
 
 
Algemeen 
 1-2 Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de 
stemgerechtigde ingelanden, 1858-1976.  3 delen 
 1 1958-1903 
 2 1948-1956 
 2a 1957-1976 
 
 3 Notulen van de vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 
1933-1957.  1 deel 
N.B. Zie voor de jaren 1958-1903 inv. nr. 1. 
 
 4 Convocaties voor vergaderingen van de stemgerechtigde ingelanden, 
1856, 1902, 1943-1955.  1 omslag 
 
 5 Ingekomen - stukken en minuten van uitgaande brieven, 1847-1976 en 
z.j. (2e helft 19e en 2e helft der 20e eeuw). Met tekeningen.  1 omslag 
 
 6-7 Brievenboeken, 1876-1910.  2 delen 
 6 1876-1899 
 7 1899-1910 
 
 8 Repertoire van akten, 1849-1858.  1 stuk 
Archiefbeheer 
 9 Akte van overeenkomst, gesloten tussen het bestuur van de polder en 
burgemeester en wethouders van Delft, ter zake van het in bewaring geven van het 
polderarchief aan de gemeente, 1964. Met bijlage.  1 omslag 
 



 10 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het 
archiefbeheer, 1950, 1964 en 1969.  1 omslag 
Bestuur 
 11 Stukken betreffende benoeming, salariëring en aftreding van 
bestuursleden, 1858-1972.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nrs. 12 en 13. 
L.J. Arkesteijn, bestuurslid1916 en 1922H. van Baalen, bestuurslid en 
molenmeester1861 en 1870A. van den Berg, voorzitter1954 en 1966H.P. Groenewegen, 
bestuurslid1930, 1932 en 1938A. Jongerbloed, voorzitter1924J. Kalkman, 
bestuurslid1972G.A. van Leeuwen, bestuurslid1939, 1940 en 1950P. Nederpel, 
idem1863A. Noordam, voorzitter1876C. Overgaag, bestuurslid1858A. van Paassen, 
idem1928A.C.M. van Paassen, idem1934-1957G.J. van Paassen, idem1957-1959 en 
1972W. van Paassen, idem1871P. Pijnacker Azn., voorzitter1858J. van Rijn, 
bestuurslid1858, 1860 en 1861C. van der Struijf, idem1914, 1920 en 1926H. van 
der Struijf, voorzitter1930-1954G. van Woerden, idem1958  
 12 Rooster van aftreding van bestuursleden, 1948-1966.  1 stuk 
 
 12.a Stukken betreffende benoeming, aftreding en salariëring van 
bestuursleden, 1858-1972.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv.nrs. 11, 12 en 13. 
 
 13 Stukken betreffende salariëring en pensionering van bestuursleden , 
1914-1969.  1 omslag 
N.B. zie ook inv. nr. 11 en 12. 
Dijkleger 
 14 Verordening van het dijkleger, 1940.  1 stuk 
 
 15 Naamlijsten van dienstplichtigen van het dijkleger, 1940-1946.  1 
omslag 
Duikers 
 16 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het leggen 
en onderhouden van duikers, 1861, 1865-1868, 1913, 1915, 1951-1961 en z.j. (1e 
helft 20e eeuw).  1 omslag 
Financiën 
 N.B. Zie ook nrs 107-109. 
 
 17-19 Rekeningen, 1827-1963.  3 omslagen 
 17 1827-1880 
 18 1881-1930 
 19 1931-1963 
 
 20 Rekeningen. 1964-1975 en begrotingen, 1965-1976, 1964-1976.  1 
omslag 
 
 21-27 Bijlagen tot de rekeningen, 1819-1975.  7 omslagen 
N.B. De bijlagen over de jaren 1944-1957 ontbreken. 
 21 1819-1840 
 22 1841-1850 
 23 1851-1875 
 24 1876-1910 
 25 1911-1970 
 26 1971-1972 
 27 1973-1975 
 
 28-30 Begrotingen, 1827-1964.  3 omslagen 
 28 1827-1920 
 29 1921-1950 
 30 1951-1964 
 
 31-36 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1860-1975.  5 delen en 1 
omslag 



 31 1860-1891 1 deel 
 32 1923-1942 1 deel 
 33 1943-1948 1 deel 
 34 1948-1953 1 deel 
 35 1853-1970 1 deel 
 36 1971-1975 1 omslag 
 
 37 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven, 1858-1890, 1914 en 1922.  1 
omslag 
 
 38 Legesverordening, 1958.  1 stuk 
 
 39 Opgaven voor de statistiek van de waterschapsfinanciën, 1939-1976. 
 1 omslag 
 
 41 Akten van schuldbekentenis, ten name van het bestuur van de polder, 
ten behoeven van J. van den Akker e.a., voor gesloten kasgeldleningen, 1842, 
1893 en 1906.  1 omslag 
 
 42 Akten van schuldbekentenis, ten name van de gemeente Delft, ten 
behoeve van de polder, voor gesloten kasgeldleningen, 1957 en 1958.  1 omslag 
 
 43 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende gesloten 
kasgeldleningen, 1923, 1947-1962 .  1 omslag 
 
 44 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden terzake 
van het sluiten en verhogen van een verzekering tegen fraude van de 
penningmeester, 1938, 1950 en 1971.  1 omslag 
 
 45 Polissen van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1954, 
1957, 1962 en 1968.  1 omslag 
 
 46 Polissen van verzekering tegen fraude van de penningmeester, 1938, 
1947, 1958, 1960, 1961 en 1971.  1 omslag 
 
 47 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden ter zake 
van de verkoop van een obligatie ad. fl. 1000,--, 1951.  1 stuk 
 
 48 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de verkoop 
van obligaties, 1937 en 1951.  1 omslag 
 
 49 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de 
schadeclaim van H. Nieuwland, ten laste van de polder, wegens het verloren gaan 
van de oogst door onvoldoende bemaling, 1869.  1 omslag 
Gadering en omslag 
 50-54 Kohieren van de omslag, 1827-1975.  5 omslagen 
 50 1827-1885 
 51 1886-1930 
 52 1931-1950 
 53 1951-1960 
 54 1961-1975 
 
 55-69 Leggers; alfabetische naamwijzers; percelenregisters, z.j. (ca. 
1870-1955).  15 delen 
 55 Art. 1-222, ca. 1870 
 56 Art. 1-221, ca. 1910 
 57 Art. 222-374, ca. 1910 
 58 Art. 1-433, ca.1920 
 59 Art. 434-587, ca. 1930 
 60 Art. 588-954, ca. 1935 
 61 Art. 955-1265, 1940 



 62 Art. 1-200, ca. 1950 
 63 Art. 201-385, ca. 1950 
 64 Art. 386-593, ca. 1950 
 65 Art. 594-791, ca. 1950 
 66 Art. 792-999, ca. 1950 
 67 Art. 1000-1206, ca. 1950 
 68 Art. 1207-1416, ca. 1955 
 69 Art. 1417-1578, ca. 1955 
 
 70-71 Alfabetische naamwijzers; percelenregisters, z.j. (1e helft der 20e 
eeuw).  2 delen 
 70 z.j. (1e helft 20e eeuw) 1 deel 
 71 z.j. (1e helft 20e eeuw) 1 deel 
 
 72-73 Percelenregisters, z.j. (1e en 2e helft 20e eeuw).  1 deel en 1 
omslag 
 72 z.j. (1e helft 20e eeuw) 1 deel 
 73 z.j. (1e helft 20e eeuw) 1 omslag 
 
 74 Staat van eigenaars van percelen, z.j. (1e helft 20e eeuw).  1 
stuk 
Gemalen en molen c.a. 
 N.B. Zie ook nr. 127. 
 
 75 Polissen van verzekering tegen brand ten behoeve van het zomerhuis 
bij de molen, 1907 en 1948.  1 omslag 
 76 Opgave van de onderhoudskosten van de molen over de periode 1911-
1922 1 stuk 
 
 77 Vergunningen, verleend door de gemeente Schipluiden aan het bestuur 
van de polder, tot de verbouwing van de watermolen, 1937.  1 stuk 
 
 78 Vergunningen, verleen door dijkgraaf en hoogheemraden e.a. aan het 
bestuur van de polder tot plaatsing van een centrifugaalpomp, 1919 en 1924. Met 
tekening.  1 omslag 
 
 79 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter 
zake van het aangaan van geldleningen voor de bouw en de vernieuwing van het 
elektrisch gemaal, 1924 en 1942.  1 omslag 
 80 Naamlijsten van ingelanden, die financiële steun hebben toegezegd 
aan het bestuur van de polder voor de stichting van het elektrisch gemaal, 1924 
en 1942.  1 omslag 
 
 81 Ingekomen brieven betreffende de storting van vrijwillige bijdragen 
door ingelanden e.a., voor de stichting van het elektrisch gemaal, 1924.  1 
omslag 
 
 82 Bestekken en voorwaarden van de bouw van het elektrisch gemaal, 
1924. Met tekening.  1 omslag 
 
 83 Rapport, uitgebracht door het Technisch Adviesbureau P. van der Zee 
te Delft, betreffende de vernieuwing van de bemalingsinstallatie, 1948. Met 
tekening.  1 omslag 
 
 84 Besluit van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, ter zake 
van de financiering van de aanschaf van de automatische vijzelinstallatie, 3 
augustus 1948.  1 stuk 
 
 85 Ingekomen- stukken en minuten van uitgaande brieven betreffende de 
bouw en het onderhoud van het elektrisch gemaal, 1913-1960. Met tekeningen.  1 
omslag 



 
 86 Polissen van verzekering tegen brand ten behoeve van het elektrisch 
gemaal, c.a., 1926, 1960, 1963, 1965, 1971 en 1976.  1 omslag 
 
 87 Ingekomen - en minuten van uitgaande brieven betreffende de bouw van 
het rioleringsgemaal, 1929-1931 en 1937.  1 omslag 
 
 88 Vergunningen, verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland aan 
het bestuur van de polder tot de bouw van rioleringsgemaal, 1929 en 1936. Met 
wijzigingen, 1931, 1936, 1937 en 1942.  1 omslag 
 
 89 Overeenkomsten, gesloten tussen het bestuur van de polder en de 
gemeenten Delft en Schipluiden, terzake van de energielevering voor het gemaal, 
1925 en 1939.  1 omslag 
 
 90 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de 
energielevering voor het gemaal, 1923-1950, 1973 en 1974.  1 omslag 
 
 91 Staten van het elektriciteitsverbruik van het gemaal, 1948-1956. 
 1 omslag 
Kabels en pijpleidingen 
 92 Stukken betreffende de aanleg van rioleringen, 1849-1949 en z.j. (1e 
helft 20e eeuw).  1 omslag 
 
 93 Stukken betreffende de aanleg van de elektriciteitskabels, 1896, 
1902-1970. Met tekeningen.  1 omslag 
 
 94 Stukken betreffende de aanleg van gasleidingen, 1965 en 1975. Met 
tekeningen.  1 omslag 
Kaden 
 95 Akte van overeenkomst, gesloten ten overstaan van notaris H.J.J. van 
Buijsen te Delft, tussen het bestuur van de polder en de onderhoudsplichtigen, 
terzake van de overname van het onderhoud van de kade langs de Kastanjewatering 
door het bestuur van de polder, 1905. Met tekening.  1 omslag 
 
 96 Staten van de toestand van de boezemwaterkerende polderkaden, 1908, 
1910 en z.j. (begin 20e eeuw).  1 omslag 
 
 97 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden, terzake 
van het aangaan van leningen voor het onderhoud en herstel van 
boezemwaterkerende kaden, 1906, 1910 en 1923.  1 omslag 
 98 Stukken betreffende het onderhoud van de boezemkaden, 1847, 1924-
1957. Met  
  tekeningen.  1 omslag 
Keur en bijzonder reglement 
 99 Keuren regelende het onderhoud van wateren, bruggen, hoofden, 
dammen, duikers enz., 1860 en 1901.  1 omslag 
 
 100 Keuren op de waterstaat van de polder, 1914 en 1927.  1 omslag 
 
 101 Algemene keuren, 1940, 1942, 1944, 1947, 1959 en 1969.  1 omslag 
 102 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de keuren, 
1860, 1861, 1912-1969 en z.j..  1 omslag 
 
 103 Bijzondere reglementen, 1957, 1912 en 1957.  1 omslag 
 
 104 Buitengewoon provinciaal blad nr. 2217/2967, houdende afkondiging 
van het goedgekeurde statenbesluit tot wijziging van het bijzonder reglement van 
de polder, 1969.  1 omslag 
 



 105 Kaart van de polder, behorende bij het bijzonder reglement, 1969. 
 1 stuk 
 
 106 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende het 
bijzonder reglement, 1857, 1858, 1911, 1968, 1969 en z.j..  1 omslag 
Ontpoldering 
 107 Stukken betreffende de gedeeltelijke ontpoldering, 1932-1968 en z.j. 
Met tekeningen.  1 omslag 
 
 108 Ontpolderingskohieren, 1956-1958 en 1969.  1 omslag 
 
 109 Stukken betreffende de belegging van ontpolderingsgelden, 1958-1976. 
 1 omslag 
Personeel 
 110 Stukken betreffende benoeming, aftreding, ontslag, salariëring en 
pensionering van personeel, 1853-1976.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nrs. 13 en 111. 
J.M. Bakkeren, secretaris-penningmeester1947 en 1950G.S.P. de Bruijn, idem1948-
1957G. Jongeneel, idem1971 en 1976W.F.H. Ritter, bode1922, 1924, 1935, 1936 en 
1940A. van Rutten, molenaar-machinist1922-1935J.H.G. van der Stap, 
machinist1936, 1940, 1943 en 1945J.D. Toole, secretaris1853J.Th. Tuytel, 
secretaris-penningmeester1955-1969D. Waverijn, idem1936, 1938 en 1940J.C. van 
Winden, machinist1971-1976C.N. van der Zalm, idem1933-1969 111 Stukken 
betreffende benoeming, aftreding, salariëring en pensionering van personeel, 
1924-1976.  1 omslag 
N.B. zie ook inv. nrs. 13 en 111. 
 
 112 Ambtenarenregelementen A en B, 1932.  1 omslag 
Vergunningen 
        N.B. Zie ook inv. nr. 122. 
         
 113-115 Vergunningen, 1851-1975 en z.j. (1e helft 20e eeuw).  3 
omslagen 
 113 1851-1930 
 114 1931-1955 
 115 1956-1975 en z.j. (1e helft 20e eeuw) 
Verkiezingen 
 116 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, 1891-1957.  1 omslag 
N.B. Zie verder inv.nr. 2a. 
 
 117 Naamlijsten van stemgerechtigde ingelanden, die aan de stemmingen 
hebben deelgenomen, 1858-1918 en 1972 en z.j..  1 omslag 
 
 118 Processen-verbaal van de inlevering en opening van de stembriefjes 
ter verkiezing van bestuursleden, 1858-1918 en 1972.  1 omslag 
Verkoop 
 119 Stukken brieven betreffende de verkoop van grond door het bestuur 
van de polder aan de gemeente Delft, 1936 en 1940. Met situatieschetsen.  1 
omslag 
Wateren 
 120 Bestek en voorwaarden van werkzaamheden aan de Molensloot, van de 
Voordijkshoornse molen tot aan de Kastanjekade, z.j. (1855). Met situatieschets. 
 1 omslag 
 
 121 Ingekomen brieven betreffende de oprichting van een stoomvaartdienst 
tussen Delft en Maassluis, 1865.  1 omslag 
 
 122 Stukken betreffende het dempen van wateren, 1890, 1928, 1934, 1939 
en 1962. Met tekening.  1 omslag 
Waterpeil 



 123 Besluiten van het bestuur van de polder ter zake van het peil van de 
polder, 1958 en 1959.  1 omslag 
 
 124 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de klachten 
van J.H. Koop e.a. betreffende de onderbemaling van scheidingssloten, 1943-1951. 
 1 omslag 
 
 125 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de 
waterstand, 1920, 1921, 1924, 1926 en 1959.  1 omslag 
Wegen 
 126 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de aanleg en 
het onderhoud van wegen, 1914, 1958-1965.  1 omslag 
Windrecht 
 127 Ingekomen- en minuten van uitgaande brieven betreffende de bouw van 
een kogelgieterij binnen het windrecht van de molen, 1864, 1865, 1868, 1912, 
1918 en 1919.  1 omslag 
Supplement 
 128 Concept-rekening, 1976.  1 stuk 
 
 129 Bijlagen tot de rekening, 1976.  1 omslag 
 
 133 Kaarten houdende opgaaf van inkomsten en uitgaven, 1976.  1 omslag 
 
 134 Proces-verbaal van kasopnemingen, 1976.  1 stuk 
 
 135 Stukken betreffende de controle op liquidatierekening en betreffende 
financiële toestand van de polder in het kader van zijn opheffing, 1977, 1978. 
 1 omslag 
 
 136 Kohier van de omslag, 1976.  1 omslag 
 
 136.a Kohier van de omslag, 1976.  1 omslag 
N.B. Duplicaat. 
 
 137 Staten houdende opgaaf van de effecten van de polder, berustend bij 
het B.M.H. Effectenbwaarbedrijf N.V., 1974 en 1977.  1 omslag 
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