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Waterstaat
-- . Jaarrekeningen van de ambachtsbewaarder van Segbroek,

1802-1856.
N.B. Zie inventaris bnr. 370, nrs. 58-59. Zie ook inventaris 
bnr. 157.

-- . Jaarrekeningen van de ambachtsbewaarder van Haagambacht,
1804-1849; met bijlagen, 1821-1851.
N.B. Zie inventaris bnr. 570, nrs. 5-7 en 16.

-- . Jaarrekeningen van de molenmeester van de Veenpolder,
1808-1849; met bijlagen, 1811-1848.
N.B. Zie inventaris bnr. 570, nrs. 19-21 en 28.

• Jaarrekeningen van de molenmeester van de Zusterpolder, 
1813-1850; met bijlagen, 1842-1850.
N.B. Zie inventaris bnr. 570, nrs. 32-34 en 42.

1376. Instructie voor de sluiswachter aan de Zijde, 1816; concept. 
1 stuk.
N.B. In tweevoud.
Stukken afkomstig van de molenmeester van de Veenpolder,
1819- 1888.
N.B. Zie inventaris bnr. 570, nrs. 25-26.

Correspondentie van de molenmeester van de Mientpolder
1820- 1827.
N.B. Zie inventaris bnr. 570, nr. 15.

• Correspondentie van de molenmeester van de Schenkpolder, 
1820-1825.
N.B. Zie inventaris bnr. 570, nr. 27.
Stukken afkomstig van de molenmeester van de Zusterpolder,
1820-1891. ---------------
N.B. Zie inventaris bnr. 570, nrs. 40-41.

• Stukken afkomstig van de ambachtsbewaarder van Haagambacht, 
1822-1849.
N.B. Zie inventaris bnr. 570, nrs. 11, 13-14.

Zie Gemeentearchief 's-Gravenhage 

R.Grootveld en R. Spork
Inventaris van het Stadsbestuur 1816-1851 
('s-Gravenhage), 1990.
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1 OtLlibMiii Bt.S'iTUK
iieglüiQdiit van hot provinoiual beotuur van Luid-Holland

1 Wijai^inj on aanvulling in 1913» 1916, 192} on 192? van hot Alge- 
tüöon Polderreglemout. ^iot couploot, 1910-192t> 1 oualag

IX bt PuliLföh
üegovona inaako hot organisuo in hot algouoon

2 Opgaven voor da staatsalmanak en do provinciale almanak, lö66, 1868,
a 1077^1094-1926

'Z < C ** 4. 1/ <£t p*. > s*. 4 ej C <
Ijjstandhoudinjj eti opheffing

neglomant

1 omslag5/C^

3 hijsonder Uagleuent van 1857. het wijsigingon, 2 eohotstekeningon, 
ulumwdo boaluit tot intrekking, lliet compléét. 1846-1927

/ 1 omslagh.'h, Üowijaigd in 1890, 1891, 1897 en 1904 
1927* basluit tot intrekking

Opheffing
de

4 ütukken inzake/opheffing van de polder, hot uitkeringulijat.
1926-192/ 1 dossier

-2^£-«biï}u2“>Ï2^-~2i.L12-i<llStJ2rS{itiQC,ltt£ van delfland
5 wijsigingen van belflunda Heglement. 1Ö54-1921 1 omslag

h.b. I8541 voorlopig vuatgeatold door het oollege van godeputeorde 
staten

166.21 correspondentie 
I67O1 corroopondoutie 
1904j prov. blad no. 55 
1921« prov. blad no. 752

0. économische- on rechtspositie 
hlgondoumon

6 8tukken betreffende do overdracht in beheer aan het college van burge
meester on wethouders van de gemeente 's-üravonhuge van gronden, gele
gen tussen do bogt van Üuinea en het verlengde van de hoekhorststraat 
tot aan do üoefkade. 1863-1864 1 dossier

7 klachten uun het college van burgemeester on wethouders van 's-Graven-
éuge lusako schade, toegebx'acht door de jeugd,aan het gasgoaaal on an
dere poldorwerkeu, met hot verzoek tot het nomen van afdoonde maatre
gelen. 1896-191} 1 omslag
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Financiën

Q Ütukken inaake do eekei'heidsstellin^ van do ponnln^eoator.
1922-1924 ^ 1 owalaa:
k.ii. hierbij prov. blad no. 111 van 1922 

9 btutiatiok watorochapafinanoiën. IQC'I, 1075-1922 1 omsla#

Begrotingen en rekeningen
10 btukken betreffende do goedkeuring door het college van dijkgraaf en

hoogheemraden van Delfland van de rekeningen en de begrotingen van 
de polder. 1Ö50-1920 1 omelag

11 0tukken inzake de vaststelling van de rekeningen en de begrotingen»
ulumode de machtiging voor het bestuur tot het doen van af- en over- 
achrijvlng op daarvoor in aanmerking komende posten van de begro
tingen. 1914-192Ü 1 omalag

Begrotingen
12 Begrotingen. I05B-I927 1 omslag

B.B. Dienstjaar 1910 ontbreekt
Vautgesteld door de vorgadwring van stemgerechtigde Ingelanden 
en goedgekeurd door het oollege van dijkgraaf en hoogheemraden 
van Delfland

15 Begrotingen. Concepten en minuten, lü^ü» löül, 1914 1 omslag

14 Besluiten van de vergadering van stemgerechtigde ingelanden» houden
de goedkeuring van de voorstellen van het bestuur tot het doen van 
af- en overschrijving op posten van de begrotingen dienstjaren 1871, 
li>75~loa5 éxtracten. lci7yL~lü86.

15 Ueworiün van toelichting op do begrotingen. 1914-1927 1 omslag

Hekeningsn 
16 iiekuningono iiet borderellen. 1620-1927 1 omslag

B.B, Dienstjaren 1622, 1625, 1655 t/m 1658, 1640, 1642-1650, 
1852 en 1665 ontbreken
1620-1641 en 1651 
1020-1626

t mot borderellen
t gehoord enz. door het college van burge
meester en wethouders van ’s-Cravenhage 

t idem in tegenwoordigheid van de Ingelanden 
» vuütgeatold door de vergadering van stem
gerechtigde ingelanden

1050-1915, 1916-1927* goedgekeurd door het college van dijkgraaf
en hoogheemraden van Delfland

1627-1641 en 1651 
1655-1927

17 hekuning dienstjaar 1651. het borderel. Dubbel exemplaar 1 stuk
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bijlagen bij de rekeningen. 1857-1927 68 omslagen
k.li • Dienstjaren 1861, I864 en IO65 ontbreken
18 1857 34 I676 54 109619 1058 35 1677 55 169720 1859 36 1676 56 169321 1660 37 1679 57 109922 1862 38 1660 56 190025 IU63 39 1681 59 190124 1866 40 1682 60 190225 186? 41 1883 61 1903
26 I066 42 1884 62 190427 1869 43 1685 63 19052ü 1870 44 1606 64 1906
29 1871 45 166? 65 190730 1672 46 1668 66 190ö31 1873 47 1609 67 190932 16/4 46 1690 66 191033 1875 49 1691 69 1911

50 1692 70 1912
51 1693 71 1913
52 1694 72 1914
53 1895 73 1915

74 1916 60 1922
75 1917 81 192 376 1918 62 1924
77 1919 63 1925
76 1920 64 1926
79 1921 65 1927

Iimina van galden
ü6 üohrijven aun het college van burgemeeeter en wethouders van ’e-Ora- 

venhuge» vergezeld van oen nota van koeten inzake énige vorderingen 
ten laaie van die geneonte. Concepten. 1056 2 stukken

Kaastaton
07 staten botreffonde ontvangen polderlaaten. 1Ö90, 1902-1920 en z.d,

1 cuelag
kuaopntiaing

«ö 0tukken betreffende het ovornemen van kaa- en boezeia van overleden 
yenningiaeoatera. Met proceaaen-verbaal. IQ^y, ldö9 1 omslag
l«.a. kie voor herinnering aan de verplichting tot het opnamen van 

kaa en boeken van de aecrataria-pennigmeosten prov. blad no. 
111 van 1922» inventarisno. ü

kastekort
Üp Proceu-verbaul inzake kastekort. Iö90. üet bijlagen. 1092, 1895 

i..ö. Hierbij buitengewoon prov. blad no. 176/904 van 1090
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Geldlonlngun

90 Voorochriften inzaUo geldlenin^on. 1920, 1924 (prov* blad no. 65)
2 stukken

91 Geldlening, groot / 7.OOG,» tor bestrijding van de kosten voor de
opbouu vun de verbrande molen. lü^G 2 stukken

92 Geldlening, groot ƒ I4.ÜGO,- ter bestrijding van do kouten van de
stichting van een stoomgemaal. 18ÖÜ-1Ü93» 1)19 1 douuier
ii.h. hierbiji

do verhoging van de geldlening met ƒ loGO,-. 1881 
converuie van de routuut-geldloning, groot / IJ.000,-, 1691 
verhoging van de rostant-geldlening, groot ƒ 12.900,- met 
ƒ 50G,-. 1Ü9J

Archief
99 Circulaire inzake het bewaren van oude archieven.

Gedrukt. I903 1 stuk
94 Conoept-gemeentelijke archiefverordening. Gedrukt. 1919 1 stuk

95 Circulaire inzake het ovorbrengen van archiefstukken naar de rljks-
urohieibcwaarpluutson. Godi'ukt. tiet briefje. 1920 2 stukken

96 Lijut van voor vernietiging in aamaerking komende stukken. Gedrukt.
1920 1 stuk

97 iainisteriëlu beschikkingen inzake liet uitlenen van archiefstukken.
1923, 1925 1 omalag

96 Circulaire inzake de uitvoering vun do Archiefwet. 1924 1 stuk

99 Ochrijvon aan het college vun dijkgraaf en hoogheemraden van Delf
land Inzake do overdracht van da archiefstukken vun de polder na de 
opheffing. 1928 1 stuk

kie prov. blad no. 669, vol&no. 1619» inventaris nou. 3 en 4
Tekeningen

100 Uittreksel uit het kadastrale plan betreffende een perceel water,
loodrecht gelegen op en gaande door de Dleokerswug. 1651 1 blad

101 Oituutie Inzake een te dempen water, evenwijdig gelegen aan de
liloemfüntaiuuti'uut, waarschijnlijk vun de dienst van gemeentewerken 
van 'u-Gravenhage. z.d. 1921 1 blad

102 hituutie Inzake de aanleg enz. van etraten ton noordwesten van de 
Houfkude tussen de Bloemfonteinstruat en de lange Laak, waarschijn
lijk van de dienst van gemeentewerken van 'a-Gravenhage. blauwdruk.
1921 1 blad
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103 üituatiu betrofl'eudo een perceel ^ruud, gelegen aan de Fiecharstraat

tuaaen de Uoefkade en de Langnt-kutruat. a.d. 1 blad

Postverkeer „
104 Circulaires inzake portvrijdom, lödj, lüi;3» 19^3 1 omslag

Uebouwen voor de dienst bestcudi

idolen
103 Fekeuing van de molunmeeater inzake de nieuw gebouwde nolen.

1856 1 ötuk

106 Bestek eti voorwaardon inzake metoelwork (voegen). 1859 1 stuk

107 Inventaris van roerende goederen» welke zich aan en in de molen
Bevinden. 1859 1 stuk

108 Aanschrijving van hot college van burgemeester en wethouders van 
's-Cravenhage inzake do vernieuwing van de luitenxoude. Extract.
I863 1 stuk
ü.ü. Voor het afbreken van de uolem zie stukken betreffende de 

bouw van het stoomgemaal on woning

stoomgemaal
109 8tukken betreffende de bouw van het stoomgemaal en woning. Uet

tekening. Iü79"1885 1 dossier
ii.B. hierbij< Vergunningen met tekening 

Overeenkomsten 
Begroting van kosten 
Bestek en voorwaarden 
kota'a

110 Omschrijving en opgaaf van kosten Inzake het uitvoureu van werkzaam
heden aan het stoomgemaal en woning. 1885 1 stuk

Brandstof
111 8tukken betreffende het verbruik en de levoring van steenkolen ten

behoeve van het stoomgemaal. 1890-1896 1 omslag
ü.u. Verbruik» 1090-1892 

Levoring» 1892-1896

I). Vormin^vuu^do^vörgaderiii^van^ottm^fciechti^de^ingelanden 

kiezerslijsten

112 Lijsten van stemgerechtigde Ingelanden, met onderbrekingen. 1062- 
1927 1 omslag
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aesultuut vuu do vorkiouingon

113 ütukkun bötxöl'i't-ïidö do verkiesin^on van voorzitters on bostuuro-
114 ledon« uet aktou van auimtelling. 1906 3 oaolagen
i1^ ü.B. 113 105U-1Ü76

114 lü7d-19ÜO 
119 1903-1927

E. Organen^

Vorgudering van otomgoroohtigdo ingwlanden
116 notulon van do vorgadoringen van oteugoï'echtigde Ingelanden* 1Q53- 

1929 1 oaalag
W.ü. kiot allo zijn gotokond. Hierbij ook ufuohrifton

ito notulen zijn van 1Ö50-160Ü voorzien van een doorlopende 
nuanerlng» de noa. 1-4!}) do uoö. 321 37» 40 en 42 ontbroken

inotellingen en zunotionarltiaen

117 Presentielljstan van de vergaderingen van steagorachtigde ingelanden» 
Mot onderbrekingen. Iü‘ó9-1927 1 oaalag

*00loting
11b btukkeu behorende tot de geloofsbrieven voor de toelating van voor- 

zitters on loden van hot bestuur» lu3b-1923 1 oaslag
beëdiging

119 iroeeeat>u-vex*baa 1 inzeke de eod, afgelegd door leden ven het beutuur, 
Geregistreerd. Iü3b-lbü7 1 oualag

Overlijden ,
12G ü'tukkon betreffeudo het overlijden van een voorzitter en een lid van 

het bestuur. 1907» 1914 2 stukken
nagelijke bestuur

121 lotuleu van de vergaderingen van het beetuur. 1090-1002»
1094 1 omslag
l;.iU biet alle zijn getekend

De notulen zijn tot en met 1002 van een doorlopende nummering 
voorzien» de nog. 1 t/u 39

122 Brieven» circulairee en andere stukken ingekonuu bij het bestuur» de
uolettiaeest&r (voorzitter) en de sacroturig-peuningauastor. 1010- 
1026» 1060-1920 1 omslag

123 Brieven uitgogaun door het beetuur» de mèlenuuseter (voorzittor) en
de secretaris-penningneester. IO33-I920 1 omslag
0.0. j<t brieven zijn voorzien van een doorlopende nummering» de nos. 

4-1002. Vele nummers ontbraken.
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Seoi'Qt&i’ls-ponnln^sieestcr
124 Proceu-vex*baal Inaaka^du eed, af^ole^d door Caral Fortund le Boul-

Ceretfietreord. üet gdboox’tebewiju* 1Q1JQ 3 stukken
123 utukkeu inauke de lenocutin^, do eed en het ovoi'lijden van Fran

ken. 1639, 1669 1 oaalas

126 Stukken inaake de verkieslng van C. Franken. 1669 2 etukken

127 Stukken inzake toekenning van een gratificatie aan C. Franken wegens
het verrichten van buitengewone werkaaaïchöden. 1927 3 stukken

Üpüiohter
126 Schrijven aan A. Borenda, houdende ontslag aio opzichter van het 

stoomgemaal, wegens bezuiniging. IB92 1 stuk
tlolenaur
129 Frocea-verbual inzake de eed, ai'gelegd door J. ïottöiou. Ueregis-

tïeoid. liet geboortcbeuijti. 1636 2 stukken
l3ü Instructie, vautgeeteld door bet bestuur op 12 januari 1S39

1 stuk
Machinist
131 Stukken inzake toekenning van een ssundulijkse toelage aan de voor

malige machinist J. v/d ralai. 1906 3 stukken

F. hechten van het pcraoneal

132 Algemene circulaire. 192p 1 stuk
133 Stukken inaake inkoop diensttijd voor pensioen. 1323-1925 1 omslag

ii.il. hierbij 1 o.a. inkoop diensttijd ü. Franken
134 ■ •Mutaties • aan do Pensioenraad betreffende verandering in beaoldigiug

cn pensioengrondslag van de ambtenaren in dienst van de polder. 
1922-1927 1 omslag

133 Afrekening met de Pensioenraad betreffende de verschuldigde pensioen
bijdragen. //a éf. 1 omslag

IV TAAK VAM Wt. PO Li] Pu

Molengeld
13b Lijst van aangaslagenen in het molengeld, het situaties. 1771,

56 1 omslag
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137 Ütukkün luzako bezwarun tugun da aunalag in het molengeld. 1843»

1859 1 omslag
Poldei'laoten
Kadaster (jaarlijkse bijwerking)
138 Circulaires* 1927 eu z.d. 2 stukken

U9
140

Voorlcpera VaJi de gaurderboekeu. lü5ö-16ol
h.ii. 139 105Ü-1Ö59 

140 1860-1861

2 delen

141/ Gaarderboeken» naar echattlng bijgewerkt tot 1 januari 1927»
146 +1803-1927 delen

ii.ü. 141 artt. 1 - 305
142 artt. 306 - 74Ö
143 urtt. 749 - 1066
144 urtt. 1067 - 1321
145 artt. 1322 - 1660
146 urtt. 1661 - 1961
Wff IJ&Z - l&O

147 PcrCbelsgowljze legger op de artikelen van de gaardsrboeken» naar 
schutting bijgewerkt tot 1 januari 1927. 19a i.n 20e eeuw 1 deel

146 Alfabetische naamlijst op de gaarderboeken» naar schutting bijgewerkt 
tot 1 januari 1927* 20e eeuw 1 daal

149 Overzicht van da eigendommen van maatschappijen en verenigingen» 
met vermelding van leggcrartikelen' en seatlcnumuors. s.d.
(20ö eeuw) 2 stukken

Kohieren en aanslagen
150» Kohieren voor do inning van de omalag. 1664-1927 2 pukken

h.h. i>e Jureu 1866» 1Ö71» 1872» 1873» 1861 en lüöp ontbx*eken 
150 1864-1906 
151 1907-1927

152 Schrijven» houdende het verzoek aan het collega van dijkgraaf en
hoogheemraden van Delfland zijn mening kenbaar te maken Inzake het 
voornemen dé poldarlasten voor volgends jaren op zodanige bedragen 
vaat te stellen» dut een hoog kassaldo kan worden voorkomen, kei
antwoord schrijven. 1900 2 stukken

153 Inlichtingen inzake de aanslag in de poldorlasten. 1889» 1914»
1923-1926 1 omslag

154 Circulaires van gedeputeerde staten van Zuld-iiollund inzake de 
adressering van aanslagbiljetten voor Staatsouroerende goederen.
1926» 1927 2 stukken

155 klxtraot uit do notulen van de vergadering van steisgerechtigde inge
landen inzako een bezwaarschrift togen de aanslag in de poldarlasten» 
dienstjaar 1896. 1897 1 stuk
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156 Göwaaïiaorktö ötuat batreffando aangealüüönen in de omslag, die in

gevolge artikel '/ vun het Bijzonder heglement sijn vrijgosteld van 
betaling vun polderlaoton. 1390 1 Btuk

157 Inning van ijolderlaattin bij dourwaurdereeaploit» t^et nota van de
batrokken deurwaarder» 1910 1 omalag

Bluiogold

zake het opnemon van de gebouwde eigendommen in do sluisgeldhefflng, 
aulko tor beatrijding van do uteude; hoger wordende kosten van het 
onderhoud vun de eeowering. &>et adlitsie-betuiging vun het bostuur van 
de polder. .Afschrift. 1395 en ts.d. 1 omslag

V WATkaBTAA'i1

Keuren
159 Keuren. 1359-1913 1 omslag

b.B. 1659* ontwerp-.
1363* herzien fn on 1910

160 Keuren vun het hooghofcmraadschap van Belflaud. Suet wijzigingen. 
1659» 1377-1926 1 omslag
h.s. zeewering, 

dijken, 
dijkloger. 
landsoheldingen. 
boozemkadan. 
boozomwatorcn. 
watermolens, 
sluizan on voorboeeouo. 
schutten on doorvaren, 
poldorkadeu.- 
verveningen.
uitkleiingou en outgrondingon. 
algemuiiü keur.
*) vuatgesteld in do Verenigde 
-) ontwerpen
+ ) vastgusteld in de Vergaderl: 
" en hoogheemraden

1910
1910, 1914
1920 •)
1910, 191U -j
1906, 1910, 1920 -0
1377, 1910 
1393 +), 1907, 1910 
z.d. -)
1910
1913 • J
z.d. -)
1910
1920, 1923, 1925, 1927 -) 
Vergadering

ig van het college van dijkgraaf

Vergunningen
Kusterpolder
161 Vergunningen en toestemmingen verleend aan de gemoente •s-Gravenhage,
162 maatuohappijeu, particulieren e.a. tot het uitvooren ven verschillende

werken, waarbij verzoekschriften en tekeningen. Bet merendeel concep
ten on afschriften. 1353-1923 on z.d. 2 omslagen
J..B. 161 1650-1900 en z.d.

162 1901-1923
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tttit Hooghfctmriiudüchup vun i)olflabd
l&'i Vex'guunin^un vevleond uan het polderliöütuuv tot hot uitvoc-ron van 

veruchillüudo woikiin. Afaohrlftcn on extract uit do notulen. 1792» 
10C9» 1065, 1903 * 1 oiaalu#

I64 Adviezen van hot beutuur van de poldor luzuku tot hot collu^o van dijkgraaf en hoogiiOÊifcaadön ^ei'ichta verKotkon flP‘ Y,!V1U1 rjV tot hat uitvüüian van woiken in do polder. Iü9ü~1909/krot vex-^mUngan. 
Ai'acla litan. 1Ü90-1905 1 ——.-1 < nnrrrTa^

H. wataihuiahoudin^ p'
Ü

beetrijdin^ van de vorvuilin^; van de wateren
I69 btukken ineake de verontreiniging en het onderhoud van aioton. Met 

tekening. 1862-1913 1 omslag

Woiken of voorwerpen van of ton behoeve van derden in» lange of boven de
wateren
166 Vergunning van het collega van burgemeester en wethouders van 's-Cra-

venhugo verleend aan het polderbestuur tot hut vorpluutaon vtm een 
inluu-tduiker aan do £uidsingulgracht. Extract uit de notulen. Met 
verzoekschrift. 1361 2 etukken

167 3tukken inzake duikers cn een riool. 1870, 1893» 19^2 1 omslag
l6ü Correspondentie tuuoon het bestuur van do hoordpoldur en liet college

van biirgomoeetex* en wethouders van ‘u-Gravauhago inzake het dempen 
van sloten. Afschriften. 1891 1 omslag

aogoling van de waterstand
1Ó9 Klacht van het bestuur van de hoordpolder aan het college van dijk

graaf en hoogheemraden van Delfland inzake wutorovurlast van de 
Zuuteipolder. Afschrift. Met lastgeving van gemeld college tot uit- 
maling. Extract. I830 2 stukken

l'/O Opgaven aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 
voor hut verslag, bedoeld bij artikel 162 van de Provinciale Wet.
1878-1928 1 omslag

Bemaling
171 Verzoek van het bestuur van do hoordpoldor om een bijdrage in de

kosten tot het stichten van een stoomgemaal. 1078 1 stuk
172 Schrijven van het bestuur van de koordpolder, houdende een voorstel

inzake tijdelijke overname van water van do polder. 1860 1 stuk
173 8tukken inzake tijdelijke lozing van overtollig water op de Eskamp- 

polder door middel van een koker in de Beek gedurende de bouw van het 
stoomgemaal, met overeenkomst en de daartoe nodige vergunning. 1860

1 omslag
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174 3tukken Inzaku de bemaling door da kakaa^oldar door alddel van 

eun Vóibindinjokoker ondor do Beek» uet bljkoiuondo weikon» tor 
Vtiivtmgiu^ vun het atootti^ouittal. ilot tekoning, lö^Y-löyy, 1916-1922

„ 1 dossier
iüü, iïiorbiji overeonkoaat d.d. J septeiabor lü!)ö 

ver£unnin^on. üot tokonin^. 1099 
bestek on voorwuaxdon on proocu-verbual van 
uanbostodin^. 1699
rapport Imsaka do olechte toestand van de giaker. 1916 
vervanging van hut voomaligo rastorwerk van da 
Binkor. 1917
opruiming ven da verbindinguduikur. 1921-1922

179 Jaarlijkse opgave aan hut bestuur van du kokaiappoidor van da bama- 
lingukostun» 1699-1921 1 omslag
U»ïi. bitvoering' artikel 9 van de bomalingjovoruankotest d.d»

3 eoptuiubör 1696

176 ütuki.on inzaku do bumaling van hot BUldclljk^gcdoalto van o.’ gomounto 
's-dravanhaga. aiet tokening. 1695» 1697-1906 1 dossier
i..b. Ulorbiji Gveroeukoust uangoguan mat hut college van burgemeester 

en wethouders van 'w-Gravonhago inaake de bamaling van 
de Prina0gracht. 1693
3tukken inzake de opheffing van het stoomgemaal en de 
oprichting van een beualingsiustullatie gedreven door 
gasmotoren c.a. door de Bouwgrond Maatschappij kuidwuu- 
terkwurtier te •u-üravenliage. kot overeenkomst d.d.
31 deceiabor 1696 en vorgunni ngau (1699).
Voraoek van de üouwgx-ond Lsaatschappij auidwesterkwartier 
te 'a-üï-avenhage ob vergunning tot het tijdelijk plaatsen 
van een locomobiel ten behoeve van de beualingvuu de 
rrinsegrucht. met afwijzende beauhikking. 1699
Akte inzake verkoop aun de bouwgrond maatschappij Zuid- 
veoterkwartier te •s-Graveuhagu van du molentocht en het 
stoomgemaal c.a. 29 november 1699
Toestemming aun de Bouwgrond Maatschappij Zuidvesterkwar- 
tier te 'ö-Gx-uveuhage tot het dumpen van de uolensloot 
van het bestaande stoomgemaal. 1699
Akte inzake de door de bouwgrond maatschappij Zuidwestur- 
kwartier te 's-Gravenhage overgenomen restant-gsldlening 
groot ƒ 11.25Ü,-, oorspronkelijk groot f 14.GG09-, in * 
lüüü aangegaan ten behoeve van de bouw van het stoomge
maal. .kerste grosse. 29 november 1699
6tukken inzake de buitenwerkingetelllng van do gasbema- 
lingdinutullutio en de ontbinding Van de bestaande over
eenkomsten met de gemeente 1s-Gravcuhage. 1906
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177 k'öüi' op do bu^soffikadon* 1906. Oiitworp. lloraica in 1916 1 omslag

Instandhouding
lyd Ciroulairua van hot oolloge van dijkgraaf on hooghoomradon van Dolf- 

land itiisuko hot botalon on woidon van varkona op do boosiemkaden*
1926, 1927 2 stukkon

V.orkon of voorwerpen van derden of ton behoeve van derden in, langs of 
over do waterkeringen

179 Vergunning van hot college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland 
verleend aan Guxel l>4uitékoek on Liarguritu de Graafi', wed* Uouton, 
heiden te 'o-Gravenhage tot liet behouden van een dam in een sloot, 
golegen lange do Ooathuitenuingel, alumeue tot hut leggen van een 
pomp? in deae waterkering* Afschrift. 1']C2 1 o tuk

1ÜÜ Vergunningen verleend aan de gemeente 'u-Gravenhago en de firma
J. van dan hlshout Gan. te hcheveningon tot liet doen van grondroerlng 
in de how^omkaden* 19^7-1927 1 omslag
h.h. Goedgekeurd door hat college van dijkgraaf en hoogheemraden 

van Delfland

Toezicht
lül Jaarlijkse opgave aan het college van dijkgraaf on hoogheemraden van 

Delfland van de verschillende hoefslagen op do polderkadau, met ver
melding van de onderhoudsplichtigen. Met slechts enige staten* 
lüól-1904 1 omslag

Schouw
102 happorton schouw boeasmkaleu versouden aan het college van dijkgraaf 

en hoogheemraden van Delfland. lüGO, 1903-1927 1 omslag

VI VEnKKKU Bh VKKVO&fl TH LAt.D 

Wegen
103 Circulaires iuzaku wegen en voetpaden. Gedrukt. 1000, 1009, 1919»

I927 1 omslag |

Werken of voorwerpen van of ten behoeve van dorden in, langs of boven wegen
104 Vergunningen van het collega van dijkgraaf on hoogheemraden van Delf

land verleend aan G. Puntekook en mr. P. Verstolk, heiden te 's-Gra 
venhage, rasp. tot hot vernieuwen van een koker in do kuidbuitenaingolen 
tot het leggen van een riool in de weg ter plaatse de bogt van Guinee. 
Afschriften. 1777» 17^2 2 stukken
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Overdracht
1B5 Ütukken Inaake de overdracht in eigendou aan het college van bureje- 

ffiteeeter en wethoudefü van ’B-Oravenhage van de stenen irug over de 
uitwatering van du polder aan da üuidweatbuitajayingel. Iü£i6f lüöü

l dossier

Onderhoud
106 Veraoeli van hot college vun burguüiöeatur en wethouders van 's-Gra-

venh«0e oai over te gaan tot apoodigo verbetering van de overkluizing 
van du brug in de huldwestbultenaingal. 1035 1 stuk

• •

BIüLIÜlfiihhK

lüY staatsbladen. 13951 1922
133 rrovinoialu bladen. 1362-1927 / 0 
139 JProvinoiale Alnanak. 1922 —> i»bl ■

190 Algêi&aeu 1’oldorregleuont. 1916 —>

191 negleaont van het itooghesuraaduohap vun huli'land. 1352 —^

192 Verzaiueling van Bijzondere negleiaenten van polders, gelegen binnen de 
grens van hst hooghoearaadsohap van helx'land. 19e eeuw
hierbij« oan wijziging van liet nijuondar Auöloaeut van de poldera 

Vulkeueoord en karnoaielkeland (goueWitan IJauelnonde en 
Ohnrloia). lü'/l

193 keur van de ttskauppolder. lo'/U —^

194 keur van du hoordpolder. 1360 —^

51 dacembar 1965.
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De Zusterpolder is ontstaan uit het Zuidveen. In H91 kwamen 
c.e molenneesters van :,die polre hij zuden den Hase" met de raam- 
neesxers, verwens en vollers overeen voor gezamenlijke rekening 
een watermolen te bouwen ten zuiden van het Sint Elisabeth-zustern
huis aan de oostzijde van de Zusterlaan1^. tevoren had de molen
es.dan op c..e plaats wa. r zij later weer zou komen2Toen door de

uitbreiding van den h'aag, het bouwen van huizen en het olanten
van bomen de wind belemmerd werd, besloot men naar de oude plaatd 
oeru/; te keren, In 162J werd daartoe toestem-iing gevraagd aan
iioo0heemraden van Delfland, de oude molen werd aan de IIlagistraat' . ^ — W*. S*. u J- CLCl ‘J

van s-ü-ravenhage verkocht . De "oordpolder opponeerde, bevreesd
dat de kade langs de moerwatermg of ' esterbeek niet bestand

zouzijn tegen verhoging van het waterpeil als Oevolg van het uitslaa 
van de molen op genoemde watering, net kwam tot een proces voor 
het i-of van nolland. Dit college veroordeelde in 1625 de Zuster- 
polder tot het leggen van een dam met overtoom in de beek tussen 

en Iloefkade . Hangende het proces bleef de oude molen inÏ.Ioerwe^
,5) als watermolen, daarna werd zij achtereenvolgens ver-

.7)^ -)e rjop-tmoien-
gebruik
bouv/d tot slijp- en zaagmolen"" en tot gortmolen 
straat bewaart de herinnering eraan.

In 16oÜ werd de 7/indv/atermolen vervangen door een stoomgemaalG) 
m 1ü99 nam het stoomgemaal van de Dskamppolder de bemaling over.

Door het graven van de bracïiten van het Spui naar de /estkoren- 
molens toe was reeds in 1615 een deel van de polder daaraan ont-

Daarom droeg de Ilagistraat voor 27 morgen in de polder-trokken^ ^
lasten bij10\ Daarna bleven de grenzen van de polder ongewijzigd

iik.

h-

tot de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de snelle groei
van de stad begon. In 19^ werd de polder geliquideerd.

Het archief van de polder is na de liquidatie overgedragen aan

1) O.A. 4206.
2ie4ookro1^A?f46°f i:olland nr*666» Sententie nrs 24 en 25

3) O.A. 48 ff.25 en 25v.
5) O.A. 48 ff.73 en 112v.
6; O.A. 1233 f.139Vy Collectie varia 1636 aug. 20.
7) £*533v, O.A. 124, 1637 feb.19; H.A, 374 f.232v en

JIJ x . o * ,
3) T. de lx. blz.202.
9) Die Haghe 1932 blz.25 10) O.A. 6289.

' Sr, -
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het Hoo&heemrt.adschap Delfland:; een inventaris daarvan is in te-- 
werking. De archivalia betreffende de Zusterpolder in Delfland's 
archief en in het Oud-archief van 's-Gravenhage zijn in bijlade 
II vermeld.

i-
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