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Voorbericht

Ordening volgens Handleiding van Muller, Feith en Fruin (1898).
DTB hierin opgenomen.
Scheiding met 2e afd. moeilijk.
Delfshaven niet opgenomen, meeste al naar Rotterdam.
Plaatsing vrijwel geheel gehandhaafd, zodat het mogelijk blijft met oude
inventarissen de stukken te vinden.
Veel voorwerk gedaan door voorganger mr H.S. Veldman, in 1901
vertrokken als gemeentesecretaris van Kampen.
Staat is in het algemeen goed, ondanks branden in 1536 en 1618.
Soutendam was wel wat te kritisch toen hij het archief een 'beroofden en
berooiden inboedel' noemde. Morre breekt lans voor magistraat, die er
meestal goed (soms te goed: zie p. VII) voor zorgde.
Ordening zoveel mogelijk chronologisch; vidimussen op datum van het
gevidimeerde stuk.
Kortheidshalve is 'Delft' vaak weggelaten: schepenbrief zonder meer is
schepenbrief van Delft.
Grafelijke privileges uitvoeriger dan andere, veelal naar Soutendam; in
zekere zin ontstaat hierdoor ongelijkheid.
[Niet consequent: afschrift soms op datum origineel (nr 86), soms op
datum afschrift (nr 231)].

Bewaarplaats

In 1070 werd Delft door Godfried met de Bult met muren omgeven en met
stadsrechten begiftigd. Er moest dus ruimte voor archief komen. Elders
vaak kerk, in Delft toren van stadhuis. Blijkt uit keurboek in bibliotheek
door 'Gerrit Ariaensz sworen van Montfoirt' uit 1545, p. 41. Ten tijde van
brand in 1618 in raadhuis zelf, want volgens Van Bleyswijck brandde de
vloer van de weeskamer door, waarna het vuur in de secretarie viel (maar
dat wil niet zeggen dat ook de oude stukken daar lagen GV).
Resolutie 1580 januari 13: 'geresolveerd dat die kas in't secreet daar de
originele privilegien van der stad in berusten, met drie verscheiden sloten
voortaan gesloten zal worden, zulks als vanouds gepleegd is, waarvan
één sleutel onder de oudste burgemeester, één onder de oudste schepen,
en die derde onder de thresorier van de stad zullen berusten, opdat
anders niet dan bij gemene advieze dezelfde kas en de stads secreten
geopend wordt. Men behielp zich dus gewoonlijk met kopieën.
In het nieuwe stadhuis van Hendrik de Keyser waren vier bewaarplaatsen.
1. Comptoir of secreet, ter plaatse van de 'tegenwoordige' wachtkamer
voor de burgemeester. Hier berustten de geheime stukken, volgens een
inventaris van 1705 verdeeld in vier klassen.
a. Privileges, in noordkas.
b. Octrooien, sententies e.d., meest jonger, in zuidkas.
c. Stukken van minder belang, in open laden.
d. Processtukken e.d., in laden aan zuidzijde van de kas op de

bovenkamer.
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Volgens een inventaris van 1715 werden memorialen van veertigraden
aangaande stadszaken, die van de burgemeesters en die van de wet
gekopieerd; de originelen gingen naar het secreet, de kopieën werden
dagelijks gebruikt in de binnensecretarie.
Oudere maandstaten van de kassier van de Bank van lening berustten
ook hier; de jongere lagen in de binnensecretarie.
In de inventaris van 1715 p. 62 opsomming van registers, waaronder b.v.
privilegeboeken (ook van Delfland, Gouda, Brielle, 's-Hertogenbosch,
Vlaardingen en Rotterdam), kaarten, resoluties van de Staten vanaf 1524
(geschreven exx. 1740 naar logement in Den Haag), resoluties generaliteit
vanaf 1689 etc.
2. De secretarie, met een ijzeren deur gescheiden van de
binnensecretarie, waar de secretarissen huisden. Hier vooral stukken
betreffende lopende zaken. Ambt van secretaris ingesteld in 1342
december 20 bij privilege van Willem IV (is een schrijfambacht wel een
secretaris-ambt?). Van ordening niets bekend.
3. Boven de burgemeesterskamer was een bergkamer voor boeken van
de tresorie; 'tegenwoordig' charterkamer. Tresoriers zaten sinds 1620
rechts van de ingang, 'tegenwoordig' secretarie. Ambt al vermeld in 1448;
eerst waarschijnlijk 2, sinds 1599 1, sinds 1614 weer 2 (1 voor ordinaris en
1 voor extra-ordinaris consenten).
4. Weeskamer, links van de ingang, 'tegenwoordig' kamer van B&W. De 3
weesmeesters werden aangesteld door de veertigraad, vanaf 1389. Hun
secretaris werd gekozen door de burgemeesters in overleg met de
weesmeesters.
Conclusie: archieven van thesaurier en weeskamer apart, rest samen
geborgen. Rest is:
1. veertigen
2. vroedschap
3. wet
4. schepenen
5. burgemeesters
6. commissarissen godshuizen (1 burgemeester, 2 schepenen,

pensionaris, 1 stadssecretaris).
Mogelijk hadden zij in hun eigen kamers ook nog materiaal.
In 1771 werden in de toren van het Prinsenhof stukken ontdekt. Deze
werden op een zolder aan de zuidwestkant van het raadhuis geborgen.
Het ging om stukken betreffende prinselijke domeinen (in 1772
overgedragen aan de Domeinraad) en staatszaken. De laatste werden 14
april 1824 opgevraagd door de minister van BiZa, en op 20 november
overgedragen aan het Rijk. In 1827 en 1859 werden nog meer stukken
gevonden en overgedragen aan het Rijk.
In 1859 werd mr J. Soutendam tot gemeentearchivaris benoemd. Hij
publiceerde een Register der bescheiden die berust hebben in het 'secreet
vertrek' van H.H. burgemeesters en regeerders der stad Delft. Herzien en
uitgebreid (Delft 1861). De inhoud van dit vertrek werd na een verbouwing
met de bibliotheek gehuisvest in de charterkamer. In 1875 werd in het
portaal, vlakbij de charterkamer, een kast geplaatst, waarin kwamen te

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 5 -



berusten de 12 antieke eiken kistjes met grafelijke privileges en de
kartonnen dozen (lade 1-23 en A-H). Een ander deel werd in zinken dozen
of laden geplaatst in een kast in de torenkamer, de vroegere vergaderzaal
van de veertigen.
Het archief van de Weeskamer werd door J.H. Hingman van het
Rijksarchief in 1878 voorzien van een alfabetische index op de
boedelpapieren. Het archief werd geplaatst in het vertrekje op de zolder,
boven de charterkamer.
Op 3 april 1903 schreef de CdK aan Delft dat de bergplaats van het
stadsarchief niet vrij was van brandgevaar. Als oplossing werd de
stadhuistoren voorgesteld. Deze werd daartoe ingericht voor ? 950,-. Eind
november 1903 werd het vertrek in gebruik genomen. Hier werden de 1e
afdeling (1246-1795), de 2e afdeling (1795-1813) en een groot deel van
het nieuw archief geplaatst. De grafelijke privileges waren terug op hun
oude plaats.

Ordening

Er zijn oude inventarissen van 1640, 1705, 1715, 1757, c. 1795 en na
1850 (inv.nrs 60-65), en een specificatie van de stadshandvesten van
1312 (inv.nr 59, met drie gave zegels van schout en schepenen). Later:
J. Soutendam, Inventaris der charters en privilegien, berustende op het
archief der gemeente Delft (1246-1599) (Delft 1860). Bevat regestachtige
beschrijvingen van de stukken in de 12 eiken laden. Geen nieuwe
ordening of nummering.
J. Soutendam, Register der bescheiden die berust hebben in het 'secreet
vertrek' van H.H. burgemeesteren en regeerders der stad Delft. Herzien
en uitgebreid (Delft 1861). Minder correct en duidelijk dan de vorige;
opnieuw geen nieuwe ordening en nummering.
Rest van het archief bleef onbeschreven. Wel publiceerde Soutendam
nog:
Mededeelingen uit het archief der stad Delft (Delft 1862);
Catalogus van het geschiedkundig gedeelte der gemeente-bibliotheek van
Delft. Korte beschrijving der schilderijen ten raadhuize van Delft bewaard
(Delft 1865);
Catalogus der regtsgeleerde en andere werken, op de gemeente-boekerij
van Delft voorhanden. Met opgave der plaatwerken, platen, teekeningen,
enz. aldaar bewaard (Delft 1866);
Keuren en ordonnantiën der stad Delft. Van den aanvang der XVIe eeuw
tot het jaar 1536. Naar twee hss. gecopieerd en met eenige
aanteekeningen voorzien (Delft 1870);
Een wandeling langs Delfts straten en grachten in 1600 (Delft 1882);
en vele kleine artikelen in kranten en tijdschriften.
In het gemeenteverslag over 1868 publiceerde Soutendam een
'Voorlopige opgave der registers en papieren op de groote charterkamer
geplaatst'.
'... doch de eigenlijke ordening van het archief werd niet ter hand
genomen. Dit kunnen wij begrijpen van dezen archivaris, die geletterd man
als hij was, de verleiding niet kon weerstaan zich meer te verdiepen in den
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inhoud van het aanwezige geschiedenismateriaal dan zijne zorg te wijden
aan schiften, rangschikken en nummeren. Op hem is eenigszins van
toepassing de bekende Engelsche uitspraak: "A librarian who reads is
lost"'. Verontschuldiging is dat hij sinds 1870 tevens griffier ter secretarie
was, en sinds 1872 gemeentesecretaris, dus (slechts) uit hoofde van dat
ambt verantwoordelijk voor het archief. Hij overleed in 1891.
Pas 1 juli 1896 kwam er een tijdelijke opvolger: mr dr H.S. Veldman. Hij
trof een chaos aan papieren, boeken, platen en voorwerpen aan, en vroeg
toestemming tot de stichting van een museum (geopend 1897). Een
verslag van zijn werk staat in een brief van B&W aan de raad van 26
oktober 1900. Veldman beschreef de 3000 platen en prenten in twee
catalogi (een historische en een topografische), gepubliceerd in 1898.
Daarna werden de bibliotheek beschreven in 4000 nummers, vervolgens
de voorwerpen in het museumlokaal in 700 nummers. Begin 1900 werd
begonnen met de ordening van het archief. Het werk van Soutendam werd
onvolledig en van onvoldoende niveau geacht ('niet in overeenstemming
met de nieuwe leer'). B&W wezen op de grote hoeveelheid voorwerk die
inventarisatie vereiste. Zelfs als deze klus was geklaard, kon de archivaris
niet gemist worden, omdat zijn hulp was vereist bij nasporingen. 'Wij zijn
dan ook van oordeel dat de financieele opofferingen, die de gemeente
zich ter wille van het archief getroost, zeer klein zijn in verhouding tot den
dienst, dien de archivaris bewijst'.
In 1901 werd Veldman gemeentesecretaris in Kampen, waarna Morre
aantrad, die de inventarisatie voltooide. (Nu verwacht je een
verantwoording, maar die komt niet).
In 1898 en 1901 werden de archiefstukken en platen betreffende
Delfshaven afgestaan aan Rotterdam, dus de laden XI en B zijn leeg.
In 1901 werden de papieren van Govert Cnol, ambtenaar van de VOC in
het begin van de 18e eeuw, afgestaan aan het Rijk.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen
1 Archief van vroedschap, burgemeesters, en veertigraad
N.B. Bij privilege van Jacoba van Beieren anno 1417 werden 4 burgemeesters ingesteld. Zij
vergaderen dagelijks en benoemen commissies ter vergadering van de Algemene Staten der
Staten-Generaal, ter Auditiekamer van Holland, ter Admiraliteit van Zeeland, enz. De
veertigraden werden ingesteld bij privilege van Philips de Goede anno 1445 voor 10 jaren. Dit
privilege werd vernieuwd anno 1451, vernietigd door Karel de Stoute in 1466 en hersteld door
Maria anno 1477. De veertigraden vergaderen 5 keer per jaar:
1. - 16 december tot vervulling der opengevallen plaatsen;
2. - 23 december tot verkiezing der thesaurier (voor 6 jaren), afgevaardigden voor de

Gecommitteerde Raden (voor 3 jaren) en in het college der Admiraliteit van de Maas;
3. - 30 december tot de voordracht van een achttal voor burgemeesters en een veertiental

voor schepenen;
4. - 31 december tot de benoeming van burgemeesters en schepenen (in het stadhouderloos

tijdperk);
5. - begin januari tot benoeming van weesmeesters, havenmeesters en adjuncten ter

dagvaart naar de Staten van Holland (sedert 1620).

1.1 Betreffende het stadsbestuur

1.1.1 Stukken van algemene aard

1.1.1.1 Keurboeken, registers van resoluties

1.1-1.11 Keurboeken ,
z.d. [c. 1500]-1806. 11 delen
N.B. Elk deel met index. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

1.1 z.d. [c. 1500]
N.B. Uitgegeven door J. Soutendam, Keuren en ordonnanties van Delft. Van de
aanvang der XVIe eeuw tot het jaar 1536. Naar twee hss. gekopieerd en met
enige aantekeningen voorzien (Delft 1870).

1.2 1536-1567 juni 8
1.3 1567 maart 3 - 1592 juni 4
1.4 1584 februari 5 - 1596 juli 28
1.5 1596 augustus 4 - 1614 oktober 12
1.6 1614 oktober 6 - 1631 februari 13
1.7 1631 maart 16 - 1654 december 30
1.8 1654 december 30 - 1674 maart 5
1.9 1674 maart 11 - 1739 oktober 5
1.10 1739 oktober 20 - 1773 mei 17
1.11 1774 februari 13 - 1806 december 15

2-7 Indices op de keurboeken vanaf 1536
z.d. 8 delen
2.1 A-O
2.2 P-Z
3 betreffende de registers 1-11

N.B. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

4 betreffende de jaren 1735-1765
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4a betreffende de registers 1-8,
5 betreffende de registers 1-9
6 betreffende de registers 1-10
7 betreffende de registers 1-10

8-12 Keuren, gedrukt en (behalve 12a en 12c) met index,
1580-1801. 13 banden en 1 omslag
8.1 1580-1765 september 19, nummers 1-106

N.B. Niet alles gedrukt. Zie ook Tweede Afdeling inv.nr 29.

8.2 1765-1801 februari 14, nummers 107-184
N.B. Niet alles gedrukt. Zie ook Tweede Afdeling inv.nr 29.

9.1 1580-1723 juli 5, nummers 1-34
9.2 1723-1785 december 12, nummers 35-74
10 1596-1774
11.1 1621-1699, nrs. 1-86
11.2 1700-1749, nrs. 87-169
11.3 1750-1765, nrs. 170-226
12.1 1629-1746, nrs. 1-49
12.2 1672-1714, nrs. 50-99
12.3 1741-1746, nrs. 100-140
12a 1637-1768

N.B. Niet ter inzage.

12b 1701-1790, nummers 1-25 1 omslag
12c 1652-1731, nummers 1-119

13.1-13.9 Resolutieboeken van de Veertigraad, minuten met bijlagen,
1566-1795. 9 delen
N.B. Tot 1641 maart 6 werden resoluties betreffende stadszaken en gemeenlandszaken in
dezelfde registers geschreven. Daarna werden aparte registers aangelegd voor resoluties
betreffende gemeenlandszaken (zie inv.nr 1660).

13.1 1566 maart 12 - 1581 februari
N.B. Op folio 149-159v resoluties van de Heren van de Wet, 1566-1593.

13.2 1581 maart - 1592 mei 4
13.3 1592 januari 6 - 1625
13.4 1626-1640 december

N.B. Met index op inv.nrs 13.1-13.4, geschreven door klerk Pieter van Stralen.

13.5 1640 december -1691 januari
13.6 1691 augustus - 1755 februari
13.7 1755 maart - 1782
13.8 1783-1786
13.9 1787-1795 januari 20

14 Index op de (eerste) vier resolutieboeken van de Veertigraad
betreffende stadszaken tot het jaar 1640; en van de eerste drie
memoriaalboeken voor burgemeesteren,
z.j. [c. 1650]. 1 deeltje
N.B. Zie ook de index in inv.nr 13.4 en inv.nr. 16.
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15.1-15.2 Resolutieboeken van de Veertigraad (net) betreffende stadszaken,
1566-1710. 2 delen
N.B. Met indices. Volgens een aantekening uit 1714 in de inventaris van 1705 geschreven op
last van de burgemeesters, blijkens het handschrift door de klerk Van Nimwegen.

15.1 1566-1650 januari 4
15.2 1650 januari 15 - 1710 januari

16.1-16.15 Resolutieboeken van de burgemeesters, minuten,
1537-1740, 1751-1795. 15 delen
N.B. Oude benaming: 'Memoriaalboek voor burgemeesters'. Gemicroficheerd; origineel niet ter
inzage. De minuutresoluties van 1741-1750 zijn opgenomen in inv.nr 17.6. In de jaren
1751-1765 zijn minuut- en netregisters niet altijd uit elkaar gehouden: in dat voor de minuten
komen resoluties voor die niet in het netregister staan, en omgekeerd. In 1766-1771 zijn de
resoluties betreffende Delfshaven, kerkelijke zaken en de Bank van Lening niet opgenomen in
de netregisters, maar in afzonderlijke boeken,

16.1 1537-1574
16.2 1575-1596
16.3 1597-1673
16.4 1674-1704
16.5 1704-1740

N.B. De periode 1741-1750 is opgenomen in inv.nr. 17.6.

16.6 1751-1763
16.7 1764-1765
16.8 1766-1767
16.9 1768-1771
16.10 1772-1776
16.11 1777-1779
16.12 1780-1784
16.13 1785-1787
16.14 1788-1791
16.15 1792-1795 januari

17.1-17.11 Resolutieboeken (net) van de burgemeesters,
1538-1715, 1751-1795. 11 delen
N.B. Oude benaming: 'Memoriaalboek voor burgemeesters'. Volgens een aantekening uit 1714
in de inventaris van 1705 geschreven op last van de burgemeesters, blijkens het handschrift
door de klerk Van Nimwegen,

17.1 1538-1575 januari 20
17.2 1575 januari 16 - 1596 januari 10
17.3 1596-1673
17.4 1674-1703
17.5 1704-1715
17.6 1751-1761

N.B. Met minuten 1741-1750.

17.7 1762-1771
17.8 1772-1778
17.9 1779-1782
17.10 1783-1788
17.11 1789-1795
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18-19 Indices op de resolutieboeken (net) van de burgemeesters,
z.d. 4 delen
N.B. Inv.nr. 18 is gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

18.1 A-G
18.2 H-P
18.3 Q-Z
19 A-Z

1.1.1.2 Brieven, formulierboeken, rekesten, publicaties

20.1-20.6 Ingekomen brieven van de Staten van Holland en de Gecommitteerde
Raden,
1670-1794. 3 banden en 3 omslagen
N.B. Met enkele minuten van uitgegane brieven.

20.1 1670 februari - 1739 maart
20.2 1739 juni - 1750 oktober
20.3 1751 maart - 1759 maart
20.4 1760 - 1767 1 omslag
20.5 1768 - 1773 1 omslag
20.6 1786 - 1794 1 omslag

21.1-21.2 Minuten van uitgegane brieven aan de Staten van Holland en de
Gecommitteerde Raden,
1721-1794. 1 band en 1 omslag
21.1 1721-1773. 1 band
21.2 1774-1794. 1 omslag

22 Ingekomen brief van de Staten van Holland en West-Friesland
betreffende het houden van clubs en sociëteiten,
1794. 1 stuk

23 Ingekomen brieven van stadhouders,
1559, 1628, 1672-1700, 1749-1794. 1 **

24 Minuten van uitgegane brieven aan stadhouders,
1672-1701, 1746-1794. 1 band
N.B. In de marge: bij binder ARA sinds 1940 juli no 23, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38. (Voorstel
deze noot te doen vervallen; in deze band zit een potlood-foliëring, waarin deze nummers zijn
opgenomen. - BvdW)

25.1-25.2 Briefwisseling met het Hof van Holland,
1698-1748, 1779-1793. 1 band en 1 omslag
25.1 1698-1748 1 band
25.2 1779-1793 1 omslag

26 Briefwisseling met stadsbesturen en particulieren in het Noorderkwartier
(Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Purmerend, Medemblik, Edam,
Monnikendam, Winkel, Vlissingen),
1701-1790. 1 band
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27.1-27.2 Briefwisseling met het stadsbestuur van Amsterdam,
1650, 1699-1772. 1 stuk en 1 band
27.1 1650 1 stuk
27.2 1699-1772 1 band

28 Briefwisseling met het stadsbestuur van Brielle,
1698-1788. 1 band

29 Briefwisseling met het stadsbestuur van Dordrecht,
1698-1777. 1 band

30 Briefwisseling met het stadsbestuur van Gouda,
1706-1781. 1 band

31 Briefwisseling met de stadsbesturen van Gorinchem en Schoonhoven,
1699-1763. 1 omslag

32 Briefwisseling met het stadsbestuur van Haarlem,
1699-1791. 1 band

33 Briefwisseling met het stadsbestuur van Leiden,
1698-1769. 1 band

34 Briefwisseling met het stadsbestuur van Rotterdam,
1700-1772. 1 band

35.1-35.2 Briefwisseling met het stadsbestuur van Schiedam,
1700-1744, 1766, 1773-1782. 1 katern en 1 omslag
35.1 1700-1744, 1766 1 katern
35.2 1773-1782 1 omslag

36 Briefwisseling met overheden en particulieren buiten Holland
(Antwerpen, Arnhem, Raad van Justitie te Batavia, Borchet (bij Aken),
Breevoort, Bremen, Hof van Brussel, Deventer, Doetinchem, Duisburg,
Embden, Frankfurt, Goes, Gouda, 's-Hertogenbosch, Heusden,
Leeuwarden, Leuven, Menen, Middelburg, Mons, Nijmegen, Parijs,
Raamsdonk, Rhenen, Straatsburg, Tholen, Utrecht, Hof van Utrecht,
Vlissingen, Land van den Vrijen (Sluis), Zierikzee, Zwolle,
1700-1769. 1 band

37-38 Briefwisseling met overige besturen en personen,
1685-1763, 1699-1793. 2 banden
37 1685-1763
38 1699-1793

39-43 Formulierboeken voor de secretarie,
1644 - z.d. [c. 1795]. 5 delen
39 1644
40 1646 - z.d. [c. 1668]
41 1718
42 z.d. [c. 1750]

N.B. In de marge: waar?
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43 z.d. [c. 1790-1795]
N.B. Met index. In de marge: ontbreekt 1957.

44 Formulierboek voor de secretarie, aangelegd voor mr Gaspar Rudolph
van Kinschot, heer van Nieuwerkerk, secretaris van Delft,
1746. 1 deel
N.B. Met extracten uit resoluties van het stadsbestuur betreffende de aanstelling van Van
Kinschot, en opgave van de bewaarplaats van enkele registers.

45.1-45.5 Registers van afschriften van verzoekschriften aan heren van de Wet,
burgemeesters en schepen, met beschikkingen,
1717-1794. 6 delen
- 1717-1728

N.B. In 1890 opgenomen in oud-rechtelijk archief in het ARA onder aanwinstnr
26YY. Inmiddels terug bij GAD, geplaatst achter Tweede Afd.

45.1 1729-1749
N.B. Inliggend een verzoekschrift van 1652.

45.2 1750-1765
45.3 1766-1776
45.4 1777-1785
45.5 1786-1794

46.1-46.3 Registers van publicaties van de pui van het stadhuis,
1678-1704, 1746-1766, 1769-1792. 3 delen
46.1 1678-1704
46.2 1746-1766
46.3 1769-1792

1.1.1.3 Kopieboeken

47 Register van privileges,
z.d. [opgemaakt c. 1476]. 1 deel
N.B. Perkament. Met index en miniatuur op 1e pagina. Zie ook inv.nr 48

48 Register van privileges,
z.d. [opgemaakt c. 1539]. 1 deel
N.B. Perkament. Met los inliggende index op inv.nrs 47 en 48.

49 Register van privileges,
z.d. [opgemaakt c. 1538] -1668. 1 deel
N.B. Met index. De meeste stukken geauthentiseerd door stadssecretarissen.

50 Register van privileges,
z.d. [opgemaakt c. 1604] -1718. 1 deel
N.B. Veel stukken geauthentiseerd door stadssecretarissen. Volgens het memoriaal betaalde
de secretaris in 1603 een klerk voor het maken van een afschrift van het stadsprivilegeboek
t.b.v. burgemeester Jacob Huyghensz. van der Dussen. Mogelijk bibliotheek hs. D I B10.
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51 Register van privileges,
z.d. [opgemaakt 1634]-1703. 1 deel
N.B. Met diverse indices. In 1724 gecollationeerd met inv.nr 52; de foliëring daarvan is in de
marge bijgeschreven.

52 Register van privileges,
z.d.[c. 1640]-1718. 1 deel
N.B. Met diverse indices. Veel stukken geauthentiseerd door stadssecretarissen.

53 Register van privileges,
z.d. [c. 1679]. 1 deel
N.B. Met diverse indices. Blijkens ingeplakte notitie in 1745 uitgeleend aan F. van Mieris.
Volgens correspondentie van de Archiefdienst (1932 nr 3) afkomstig van Van Kinschot.

54 Register van privileges en overeenkomsten, vanaf 1410,
opgemaakt 1725. 1 deel
N.B. Met diverse indices. Blijkens notitie voorin werden op last van burgemeesters 'de
notabelste acten leggende in de laden van de zuidkas in het secreet' gekopieerd uit voorzorg
tegen eventueel verlies. Volgens het memoriaal werd het register geschreven door de klerk Van
Nimwegen. N.B. Aantekening in de marge: Oudste genoemde akte is van 1355 in kopie van
1639 (fol. 275v). N.B. Oude benaming: 'Register van allerhande instrumenten, zo van verkregen
visserijen, contracten als anders, die Delft met andere steden, heren enz. heeft aangegaan'

55 Register van plakkaten, met aantekening over afkondiging van het
stadhuis,
1529-1595. 1 deel
N.B. Oude benaming: 'Ie plakkaat boek'. Aanvragen als charternummer 6492.

56 Register van stukken betreffende ongeregeldheden in de stad,
1566-1567. 1 deel
N.B. Een afschrift in collectie Losse Aanwinsten. Oude benaming: 'Register van de acten en de
notulen gehouden bij de regeerders , beroerende de troebelen en emoties binnen derzelver
stede gedaan en geschied, beginnende de VIIIe juli. De korte deductie van de aanvang van de
predicatie van de nieuwe religie en gereprobeerde secte en van de oproer en het breken van de
beelden daar uit gevolgd',

57 Register van afschriften uit memoriaalboeken van burgemeesters,
resolutieboeken van de veertigraad en andere bronnen.
1747-1749. 1 deel
N.B. Oude benaming: 'Memorie van voorgevallen zaken, beginnende met de 17e november
1747 binnen Delft',

58 Verslag van de receptie van stadhouder Willem V te Delft,
1766; met bijlagen. 1 pak
N.B. Oude benaming: 'Verbaal van de receptie van zijne hoogheid de here Prins van Oranje en
Nassau binnen Delft op dinsdag de 20e mei 1766' Geschenk van de Erven Van der Goes van
Naters.

1.1.1.4 Inventarissen
N.B. Zie ook bibl. 39 C 6 [c. 1800].

59 Akte waarbij schout en schepenen een specificatie geven van de
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stedelijke privileges,
1312/13 februari 24. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 1000.

60 Inventaris van archiefstukken in de burgemeesterkamer,
1640. 1 deel
N.B. Oude benaming: 'Register van alle des stad privileges, octrooien ende andere bescheiden,
berustende in de kas staande in het secreet van burgemeesterskamer, gemaakt 1640'.

61-63 Inventarissen van archiefstukken van de stad,
1705, 1715, 1757. 3 delen
61 1705
62 1715
63 1757

64-65 Inventarissen van archiefstukken in de burgemeesterkamer,
z.d. [c. 1795]-1908, z.d. [eind 18e eeuw]. 2 delen
64 z.d. [c. 1795]-1908

N.B.1 Deze inventaris vormde de basis voor J. Soutendam, Inventaris der
charters en privileges, berustende op het archief der gemeente Delft (1246-1599)
(Delft 1860). N.B.2 De stukken van na 1813 werden geborgen in laden.
Inventarissen daarvan bevinden zich in het archief 1813-1938, inv. nrs
1620-1624. N.B.3 Oude benaming: 'Register der charters en papieren berustende
in het secreet vertrek van heren burgemeesters en regeerders ',

65 z.d. [eind 18e eeuw]
N.B. Zie inv.nr 64 N.B.2 en 3

1.1.2 Privileges en verdragen

66 Akte waarbij graaf Willem II de burgers van Delft een keur verleent,
1246. 1 charter
N.B. Gedrukt Kruisheer, OHZ II, nr 680. Aanvragen als charternummer?

67 Akte waarbij graaf Floris V de burgers van Delft vrijheid van tol in zijn
hele graafschap verleent, ook voor goederen die zij niet hun vrijheid in-
of uitvoeren,
1267; met twee afschriften, 1548. 1 charter en 2 stukken
N.B. Gedrukt Kruisheer, OHZ III, nr 1439. Charter aanvragen als charternummer 1001.

68 Brief van de baljuwen van Kennemerland en Holland aan de
tolgaarders over de uitbreiding van de tolvrijdom van de burgers van
Delft,
1267. 1 charter
N.B. Gedrukt Kruisheer, OHZ III, nr 1440. Aanvragen als charternummer 3000.
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69 Bevelschrift van graaf Floris V aan zijn tolgaarders om geen tol te eisen
van de burgers van Delft voor goederen die zij hun stad in- of uitvoeren,
met de bepaling dat zodra iemand burger van Delft wordt, dit voorrecht
op hem van toepassing zal zijn,
1266; met vidimus, 1448, en twee
afschriften, 1548.

2 charters en 2 stukken

N.B. Gedrukt Kruisheer, OHZ III, nr 1428. Charters aanvragen als charternummers 3001-3002.

70 Akte waarbij graaf Floris V het gebied van de 'Oude Dilf' afstaat aan de
burgers van Delft, zonder verzwaring van hun verplichtingen, en hun
recht ook op dit gebied van toepassing verklaart,
1268. 1 charter
N.B. Gedrukt Kruisheer, OHZ III, nr 1488. Aanvragen als charternummer 5289.

71 Bevelschrift van graaf Floris V aan zijn gruiter te Delft om de poorters
van de stad niet meer te berekenen dan lieden van buiten,
1274; met vidimus, 1326. 2 charters
N.B. Gedrukt Kruisheer, OHZ III, nr 1673. Aanvragen als charternummers 1002, 3004.

72 Bevelschrift van graaf Floris V aan zijn tolgaarders om geen tol te eisen
van de burgers van Delft, overeenkomstig het aan hen verleende
voorrecht, waarvan de burgers aan de tolgaarders een afschrift moeten
sturen,
1276; met afschrift, uiterlijk 1555. 1 charter en 1 stuk
N.B. Gedrukt Kruisheer, OHZ III, nr 1736. Charter aanvragen als charternummer 1017.

73 Akte waarbij graaf Floris V aan de poorters van Delft de muddepenning
schenkt,
1280. 1 charter
N.B. Gedrukt V.d. Bergh, OHZ II, nr 393. Aanvragen als charternummer 1003.

74 Bevelschrift van graaf Floris V aan de schepenen en raden van Delft
om jaarlijks twee verzorgers van het hospitaal aldaar te kiezen,
1282. 1 charter
N.B. Gedrukt V.d. Bergh, OHZ II, nr 450. Aanvragen als charternummer 1004.

75 Akte waarbij graaf Floris V de poorters van Delft belooft dat het hun niet
zal schaden dat zij Hughen van den Waude als poorter aannemen,
1287. 1 charter
N.B. Gedrukt V.d. Bergh, OHZ II, nr 620. Aanvragen als charternummer 1005.

76 Akte waarbij graaf Floris V de poorters van Delft vergunt dat zij het hun
toekomende derde deel in de boeten waartoe vreemdelingen worden
veroordeeld wegens vechten of verboden wapenbezit in Delft, mogen
doen inpanden door zijn baljuwen na een verzoek onder het stadszegel,
1287. 1 charter
N.B. Gedrukt V.d. Bergh, OHZ II, nr 626. Aanvragen als charternummer 5000.

77 Bevelschrift van graaf Floris V aan zijn baljuwen om het de poorters van
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Delft toekomende derde deel van de boeten voor vechten en verbeurde
(sic) wapens in te vorderen als zij daarom verzoeken onder het
stadszegel,
1287. 1 charter
N.B. Gedrukt V.d. Bergh, OHZ II, nr 627. Aanvragen als charternummer 3092.

78 Akte waarbij graaf Floris V aan de poorters van Delft vergunt om binnen
hun vrijheid een vleeshuis en een broodhuis te maken en de inkomsten,
uitgezonderd die tijdens zijn markten, ten goede van de stad te laten
komen,
1295. 1 charter
N.B. Gedrukt V.d. Bergh, OHZ II, nr 919. Aanvragen als charternummer 1006.

79 Akte waarbij graaf Jan II de voorrechten, door zijn voorgangers
verleend aan de poorters van Delft, bekrachtigt,
1299. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3003.

80 Akte waarbij graaf Willem III de voorrechten, door zijn voorgangers
verleend aan de poorters van Delft, bekrachtigt,
1304. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3005.

81 Akte waarbij graaf Willem III bepaalt dat wie binnen de jaarmarkt van
Delft vecht, de misdaad zal beteren alsof deze buiten de markt
geschiedde,
1308. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 1007.

82 Brief van graaf Willem III aan de baljuw van Delfland en Schieland,
waarin hij verklaart niet meer te zullen toelaten dat de poorters van Delft
en de lieden van het baljuwschap voor de geestelijke rechter te Utrecht
worden gedaagd,
1310. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3006.

83 Bevelschrift van graaf Willem III aan de tolgaarders te 'Harderscote' om
de poorters van Delft te laten passeren als ten tijde van graaf Floris,
1311. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 1008.

84 Bevelschrift van graaf Willem III aan heer Hughe van Zottinghem om
van de poorters van Delft geen tol te heffen bij Geervliet,
1316. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Mieris, II, 152 (foutieve datum 1315 maart 2; moet zijn 1316 maart 23).
Aanvragen als charternummer 3007.
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85 Akte waarbij Machtelt, abdis van Rijnsburg, de botermaat te Delft voor
eeuwig aan de stad verpacht,
1329. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Mieris, II, 483. Aanvragen als charternummer 1018.

86.1 Akte waarbij graaf Willem III uitspraak doet in het geschil tussen Delft
en Koningsveld over de priesterprebende van het gasthuis, die wordt
toegewezen aan Koningsveld,
1330, authentiek afschrift, 1568. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Mieris, II, 496 (naar register EL I, 81v-82r). Aanvragen als charternummer
3008.

86.2 Akte waarbij graaf Willem III uitspraak doet in het geschil tussen proost
en klooster Koningsveld eenrzijds en schepenen en raad van Delft
anderzijds, en bepalingen treft omtrent het bestuur en de financiën van
het gasthuis,
1330, authentiek afschrift 1568. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Mieris, II, 501 (naar register EL I, 82v; met foutieve datum 1330 juli 24; moet
zijn 1330 juli 17). Origineel in ARA, D.St., Koningsveld, inv.nr 224. Aanvragen als
charternummer 3009.

87 Akte waarbij graaf Willem IV de voorrechten, door zijn voorgangers
verleend aan de poorters van Delft, bekrachtigt,
1337. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3010.

88 Akte waarbij graaf Willem IV uitspraak doet in het geschil tussen zijn
gruiters en de Delftse brouwers, en regelingen treft over het gebruik van
hop en de betaling daarvoor,
1341. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Mieris, II, 630-631 (met foutieve datum 1340 januari 7; moet zijn 1341 januari
12). Aanvragen als charternummer 5001.

89 Akte waarbij graaf Willem IV uitspraak doet over een aantal
overtredingen van Delft jegens hem,
1342. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Mieris, II, 658-659 (naar privilegeboek; met foutieve datum 1342 juli 19; moet
zijn 1342 juli 12). Aanvragen als charternummer 5002.

90 Akte waarbij graaf Willem IV aan die van Delft voorrechten verleent
betreffende het 'bezetten' van lieden uit de Hof van Delft en de schouw
in Delfland, en hen schenkt het lombardhuis, de lakenmaat, het
lakenzegel, de waag, de 'borye', de makelaardij van het koren, de
botermaat, de school, de vismarkt, de benoeming van boden en het
schroodambacht,
1342. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Mieris, II, 666 (naar diverse afschriften). Aanvragen als charternummer 5372.
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91 Akte waarbij graaf Willem IV aan die van Delft het schrijfambacht
schenkt,
1342. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Mieris, II, 671. Aanvragen als charternummer 3093.

92 Akte waarbij graaf Willem IV aan de steden Dordrecht, Zierikzee,
Middelburg, Delft, Leiden en Haarlem een aantal goederen in
onderpand geeft voor het geld dat zij hem geleend hebben ten behoeve
van de oorlog tegen Utrecht en de Friezen,
1345. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Mieris, II, 691-692. Aanvragen als charternummer ?.

- Stukken betreffende de waarneming van de diensten van het Onze
Lieve Vrouwengilde,
1348. 2 charters
N.B. Oud inv. nr. 93. Overgebracht naar het Archief van de Delftse Parochiekerken 1348-1572
inv.nr. 112. Aanvragen als charternummers ?.

94 Akte waarbij graaf Willem V zijn rechter van Delft machtigt om de
rechtspraak uit te oefenen in het gebied van de Geer, op welke
bevoegdheid ook de abdis van Rijnsburg aanspraak maakte,
1351. 1 charter
N.B. Zie ook inv.nrs. 132 en 136. Aanvragen als charternummer 3011.

95 Akte van overeenkomst tussen twaalf steden in Holland betreffende
steun aan graaf Willem V, onderlinge bijstand en de opvolging in het
graafschap Holland,
1351. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Mieris, II, 803. Aanvragen als charternummer?.

96 Akte waarbij Dirk van Wassenaar, burggraaf van Leiden, de tolvrijdom
van Delft in zijn gebied bevestigt,
1355; met vidimus, 1369. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 3012-3013.

97 Akte waarbij graaf Willem V Delft wegens de overdracht van het
lombardhuis 30 pond Hollands kwijtscheldt van de jaarlijkse pacht,
1357. 1 charter
N.B. Gedrukt Boitet 553. Aanvragen als charternummer 3014.

98 Akte waarbij hertog Albrecht, ruwaard, aan Delft tegen betaling van 250
'mothoen' verleent 'die dobbelscole, tquaeckeboert ende alle spel hoe
het genoemd is dat daar toe behoort',
1367. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3017.

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 19 -



99 Akte waarbij graaf Albrecht aan de burgers van Delft toestemming
verleent tot het graven van een vrije vaart uit de stad tot in de Maas,
1389; met vidimus, 1566. 2 (3?) charters
N.B. Aanvragen als charternummers 5032, 7005 en 7019.

100 Akte waarbij graaf Albrecht aan de burgers van Delft een handvest
verleent betreffende de voogdij der weeskinderen en de goederen van
gestorven bastaarden,
1389. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5290.

101 Akte waarbij graaf Albrecht, door de burgers van Delft ingehuldigd en
begiftigd met 4.000 gulden, het rechtsgebied van de stad vermeerdert,
1390. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5007.

102 Akte waarbij graaf Albrecht de burgers van Delft toestaat de
verdedigingswerken te herstellen,
1394, 1464, 1566 (twee maal) en 1676;
met vidimussen en kopie.

4 (5?) charters en 1 stuk

N.B. Charters aanvragen als charternummers 5003-5005, 7000-7001.

103 Akte waarbij graaf Willem VI de privileges van Delft bekrachtigt,
1405. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5913.

104 Akte waarbij graaf Willem VI de burgers van Delft vrijstelling verleent
van de markttollen van Woudrichem en Heusden,
1407. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3015.

105 Akte waarbij graaf Willem VI de burgers van Delft de begeving verleent
van een kapelanie in het Sint-Jorisgasthuis aan het Noordeinde; met
verklaring door het stadsbestuur betreffende de stichting en
bekrachtiging door de bisschop,
1407. 3 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 3019, 5310-5311.

106 Akte waarbij graaf Willem VI de burgers van Delft een aantal
toezeggingen doet, onder meer dat hun regering niet meer dan
eenmaal per jaar zal worden vernieuwd en dat stadsdienaren geen
goederen van de stad mogen huren of pachten,
1408. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5013.
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- Akte waarbij graaf Willem VI een regeling treft omtrent de nalatenschap
van geestelijken en bastaarden die te Delft overlijden,
1411. .
N.B. Zie inv.nr 141.

- Akte waarbij graaf Willem VI een regeling treft omtrent de belasting op
bier te Delft,
1411. .
N.B. Zie inv.nr 144.

107 Akte waarbij graaf Willem VI de ruiling bevestigt van de twee
wanthuizen, die de stad van hem in pacht had, tegen het oude
lombardenhuis, dat Phillips Huge Blotenz. in 1407 aan de Delftse
poorters had verkocht,
1413. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5014.

108 Akte waarbij graaf Willem VI de burgers van Delft toestaat het wanthuis
te verplaatsen naar het lombardenhuis of elders, tegen betaling van
eeuwige erfpacht van 57 pond; met kopie door T. de Zwieten,
1413 en c. 1550. 1 charter (en?)
N.B. Aanvragen als charternummer 5015.

109 Akte waarbij graaf Willem VI toestemming verleent tot het stichten van
een kapel op de Watersloot,
1416. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5190.

109a Akte waarbij graaf Willem VI toestemming verleent tot het stichten van
een kapel op de Nieuwe Haven,
1416. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5191. (109b en 109c Charters d.d. 31-04-1417, 11-10-1418
en 29-08-1438; charternummers 7563, 7562 en 1180)

110 Akte waarbij gravin Jacoba van Beieren alle privileges van Delft
bekrachtigt,
1417. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3018.

111 Akte waarbij gravin Jacoba van Beieren de burgers van Delft privileges
verleent ten aanzien van het gerecht, de verkiezing van burgemeesters
en schepen, en andere zaken,
1417. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5006.
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112 Akte waarbij hertog Jan van Brabant en gravin Jacoba van Beieren van
de schout van Delft en de baljuw van Delfland eisen dat dezen bij hun
aantreden zweren dat zij iedereen die daarom vraagt recht zullen doen,
1419. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3020.

113 Akte waarbij hertog Jan van Beieren de burgers van Delft toestaat dat
vleeshouwers die voorheen op het vleeshuis stonden hun nering voor
hun huis mogen doen,
1420. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5008.

114 Akte waarbij hertog Jan van Brabant de burgers van Delft, die hem
hebben gehuldigd, belooft hun privileges te bekrachtigen, geen
goederen van het graafschap te vervreemden, niemand tot ambten te
verheffen dan Hollanders of Zeeuwen, geen vrijdom van tollen te
verlenen aan vreemdelingen van buiten Holland en Zeeland, geen munt
te doen slaan noch ballingen in het land toe te laten, dan met
goeddunken van de raad van Holland en Zeeland,
1425. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3016.

115 Akte waarbij hertog Jan van Brabant aan degenen die langs de vaart
van Delft tot in de Maas wonen, dezelfde rechten verleent als ingezeten
poorters genieten, en de schatting vermindert tot een zestiende lager
dan die van Leiden; met twee vidimussen door de Prins van Oranje,
1425 en 1565. 3 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 5016, 7002-7003.

116 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië belooft de privileges te
respecteren en akten daarvan te geven aan degenen die hem huldigen;
1425 en 1453 (volgens charterdatabase
1452); met vidimus door deken en kapittel
van Sint Pancras te Leiden.

2 charters

N.B. Aanvragen als charternummers 5009-5010.

117 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië de privileges en handvesten
van Delft bevestigt,
1425. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5017.

118 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië die van Delft enkele
achterstallige renten kwijtscheldt vanwege de lasten die zij in de oorlog
hebben gedragen,
1428. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5018.
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119 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië die van Delft het Marktveld
geeft,
1436. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5019.

120 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië het privilege bekrachtigt dat
de burgemeesters van Delft binnen vijf weken rekening moeten doen
nadat zij van hun eed zijn ontslagen en dat die van Delft negen
personen mogen kiezen die de rekening nazien en gebreken bij ede
aanbrengen,
1446. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7004.

121 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië Delft toestaat
vestingwerken te bouwen; ballingen van gewijde plaatsen in de stad te
halen, met toestemming van de bisschop van Utrecht; te verbieden dat
binnen zestig roeden van de stadsvrijheid wordt gebouwd,
1449. 1 charter
N.B. Gedrukt: Joosting en Muller, Bronnen voor de geschiedenis van de kerkelijke rechtspraak
2e afd. dl 3, 220-222; Van Bleyswijck, 74-77. Aanvragen als charternummer 7183.

122 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië het privilege van Willem II
uit 1246 bekrachtigt,
1449. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 9036.

123 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië Delft toestaat een molen te
bouwen,
1450. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3081.

124 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië poorters van Delft die voor
minder dan 100 gouden rijders gegoed zijn, verbiedt borg te blijven in
rechten,
1451. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7007.

124a Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië de vrijheid aan weerszijden
van vaart en haven uitbreidt en toestaat een nieuwe haven te maken,
1451. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7113.

125 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië het privilege van Jan van
Brabant van 1425 (zie nr 115) bekrachtigt,
1452. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7020.

126 vervallen
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127 Vonnis van hertog Philips van Bourgondië in een proces tussen de
heemraden van Delfland en de burgemeesters en regeerders van Delft
over de bewaring van de charters van Delfland, met bepaling dat
heemraden minstens 50 morgen land binnen Delfland moeten bezitten,
1453; met voorlopig vonnis, 1451. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers?

128 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië het doorgestoken vonnis
bekrachtigt, uitgesproken door stadhouder en raad van Holland, inzake
een geschil tussen Delftland en Delft over zes punten, voornamelijk
aangaande dijkage,
1454; met bijlage, 1454. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 7184-7185.

129 Akte van overeenkomst tussen Delft en Rotterdam over afschaffing van
het recht van exue,
1454. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5189.

130 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië Delft verzekering geeft voor
gelden waarvoor de stad zich te zijnen behoeve had verbonden,
1456; met kwitantie van de
rentmeester-generaal, 1457.

1 (volgens de database2!)
charter

N.B. Aanvragen als charternummers 1009, 7006.

131 Akte waarbij burgemeesters, schepenen en raden van Oudewater
toezeggen geen exue te heffen van poorters van Delft,
1457. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3263

132 Vonnis van hertog Philips van Bourgondië over de jurisdictie op de
Geer, betwist tussen de schout van Delft en de abdis van Rijnsburg,
1462. 1 charter
N.B. Hierover Hüffer, Bronnen Rijnsburg I,1, nr 854. Zie ook inv.nrs. 94 en 136. Aanvragen als
charternummer ?

133 Brief van Karel, graaf van Charolais, aan de afgevaardigden van Delft,
die zich beklaagd hadden over de Lombarden en hadden verzocht dat
deze uit de stad zouden worden gezet,
1462. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3021.

134 Bevelschrift van hertog Philips van Bourgondië aan de Delftse ballingen
over de afstand die zij tot de stad moeten bewaren,
1462. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7114.

135 vervallen (naar ARA, archief Staten van Holland vóór 1572, inv.nr 26)
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136 Vonnis van hertog Philips van Bourgondië in het geschil tussen Delft en
de abdis van Rijnsburg over de jurisdictie op de Geer, ten gunste van
de abdis,
1466. 1 charter
N.B. Zie ook inv.nrs. 94 en 132. Aanvragen als charternummer 9002.

137 Akte waarbij hertog Philips van Bourgondië die van Delft toestaat te
verbieden om kloosters of andere religieuze gebouwen op te richten
binnen de stad of binnen anderhalve mijl daarbuiten,
1466. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7112

138 Akte waarbij David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, het privilege
van hertog Philips (inv.nr 137) bekrachtigt,
1467; met duplicaat, 1468. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 5011, 5022.

139 Akte waarbij hertog Karel van Bourgondië alle privileges van Delft
bekrachtigt,
1468. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7008.

140 Akte waarbij hertog Karel van Bourgondië het privilege van hertog
Philips (inv.nr 137) bekrachtigt,
1469. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 9012

141 Authentiek afschrift van een akte van graaf Willem VI uit 1411,
betreffende de nalatenschap van geestelijken en bastaarden die te Delft
overlijden, door hertog Karel van Bourgondië aan die van Delft opnieuw
verleend omdat het oude exemplaar onleesbaar was geworden,
1469. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 9013.

142 Akte waarbij hertog Karel van Bourgondië die van Delft toestaat een
sluis te leggen in de Zijdwinde ten behoeve van de waterverversing
voor de brouwerijen binnen de stad,
1473; met afschrift, 1668. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer?

143 Akte waarbij hertog Maximiliaan en Maria de schout van Delft toestaan
ballingen te vangen binnen anderhalve mijl van de stad en bepalen dat
Delftse burgers in zaken 'van eenegerande actien personellen' alleen
voor het gerecht van hun eigen stad zullen worden berecht,
1477. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7021.

144 Akte waarbij de hertogen Maximiliaan en Philips het privilege van graaf
Willem VI uit 1411, betreffende de belasting op bier te Delft,
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bekrachtigen,
1487. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7022.

145 Akte waarbij hertog Philips Delft toestaat renten af te lossen in de munt
waarin zij eertijds zijn verkocht,
1504. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7009.

146 Akte waarbij hertog Philips de privileges van Philips (uit 1462) en van
Maximiliaan en Maria (uit 1477) bekrachtigt,
1504. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 9037.

147 Afschrift van een vonnis van de Grote Raad van Mechelen in een
geschil tussen Delft en Rotterdam over het schieten van de
Rotterdamsche Schie,
1512. 1 stuk

148 Akte waarbij Karel, prins van Spanje etc., privileges van 1462 en 1477
bekrachtigt, met bepalingen over de toepassing van artikelen 1 en 2,
1515. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7144.

149 Afschrift van een vonnis van het Hof van Holland in een geschil tussen
de burgemeesters en schout Jan de Heuyter, waarbij wordt beslist dat
de schout niet hoeft bij te dragen in de stedelijke lasten,
1522. 1 katern

150 Ordonnantie van keizer Karel V inzake 18 geschilpunten tussen
dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland en bestuurders van Delft,
1522; met vidimus Prins Maurits, 1591. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7195.

151 Stukken betreffende het recht om tolbrieven te verlenen aan poorters
van Delft,
1530. 1 (volgens database 2!)

charter
N.B. Aanvragen als charternummers 5291-5292.

152 Akte waarbij keizer Karel die van Delft diverse vrijheden geeft wegens
de stadsbrand,
1536. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 9014.
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153 Akte waarbij keizer Karel de burgemeesters een heffing op onverbrande
huizen toestaat ten behoeve van de herstelwerkzaamheden aan de
stad,
1536. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer?

153a Afschriften van privileges, verleend in 1536 ten behoeve van de
herstelwerkzaamheden aan de stad,
z.d. [16de eeuw]. 1 katern

154 Afschrift van een overeenkomst tussen de stad en schout Jan de
Heuyter betreffende zijn vrijdom van accijnzen en exue, 1536, met
bijlagen,
z.d. [16de eeuw]. 1 omslag

155 Dagvaarding van de stadhouder en de eerste raden van het Hof van
Holland voor de baljuw van Rijnland, die een poorter van Delft in strijd
met de privileges van de stad in rechten heeft betrokken,
1538. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7175.

156 Afschrift van een vonnis van keizer Karel V van 1539 waarbij Jacob,
graaf van Faulquenberge, baron van Ligne, niet ontvankelijk wordt
verklaard in zijn eis aan Delft om hem de hop- en gruitgelden uit te
keren,
z.d. [16de eeuw]. 1 katern

157 Bevelschrift van keizer Karel V aan de eerste deurwaarder om in Delft,
Hof van Delft en elders een afkondiging te doen betreffende het recht
van landgifterij, met verklaring van de deurwaarder betreffende
uitvoering,
1538. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5031.

158 Stukken betreffende een geschil tussen dijkgraaf en heemraden van
Rijnland enerzijds en Heyndrick Vranckesz en Symon Jacobsz
anderzijds over het maken van bruggen voor een vaart door Nootdorp,
1539-1540. 1 omslag.

159 Ordonnantie van het Hof van Holland dat de polders geen water zullen
inlaten zonder consent van de heemraden van Delfland en dat de
heemraden geen consent zullen verlenen zonder voorkennis van de
burgemeesters van Delft,
1540. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5030.

160 Brief van het stadsbestuur van Amsterdam over het recht van exue,
1541. 1 stuk

161 Akte van overeenkomst tussen Delft en Utrecht betreffende afschaffing
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van het recht van exue,
1541. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5023.

162 Stukken betreffende processen tussen Delft en mr Jan van Utrecht en
de abt van Egmond over de jurisdictie langs de Schie,
1542-1550. 1 omslag

163 Akte waarbij keizer Karel V toestemming verleent tot het heffen van het
recht van exue,
1545. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer?

164 Akte van overeenkomst tussen Delft en Leiden betreffende de
afschaffing van het recht van exue,
1545. 1 charter
N.B. Zie ook inv.nr 197. Aanvragen als charternummer 5036.

165 Stukken betreffende een geschil tussen Gerrit Simonsz, landpoorter,
wonende aan de Schie, en regeerders en exuemeesters van Delft,
1546. 1 omslag

166 Akte waarbij keizer Karel V Delft toestaat te verbieden om kalk- en
steenovens te bouwen binnen een halve mijl van de stad,
1547. 1 charter
N.B. Gedrukt Van Bleyswijck, 707-709. Aanvragen als charternummer 7010.

167 Akte van overeenkomst tussen Delft en Zierikzee betreffende de
afschaffing van het recht van exue,
1547. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5024.

168 Stukken betreffende een proces tussen Cornelis Jansz Coornhert te
Delfshaven en Dirk Pijnssen, schout van Delft, enerzijds en de
burgemeesters van Delft anderzijds,
1547-1551. 1 pak

169 Akte waarbij schepenen toestemming verlenen aan Adriaen Adriaensz
van Leyden, molenaar, om een windmolen ten westen van de
Wateringse Vest te plaatsen,
1551. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5034.

170 Vonnis van de Grote Raad van Mechelen betreffende de kosten van
een proces tussen de abt van Egmond en de abdis van Rijnsburg
eenrzijds en de regeerders van Delft anderzijds,
1552; met retro-actum, 1547. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 5322, 9024.

171 Akte waarbij landvoogdes Maria van Hongarije regelingen treft omtrent
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bestuur en financiën van Delft,
1553. 1 charter
N.B. Zie ook inv.nr 173. Aanvragen als charternummer 7145.

172 Akte van overeenkomst tussen Delft en Rhenen betreffende afschaffing
van het recht van exue,
1554. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3024.

173 Akte waarbij landvoogdes Maria van Hongarije nadere regelingen treft
omtrent bestuur en financiën van Delft,
1554. 1 charter
N.B. Zie ook inv.nr 171. Aanvragen als charternummer 7146.

174 Akte van overeenkomst tussen Delft en Amersfoort betreffende
afschaffing van het recht van exue,
1554. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3025.

175 Afschrift van de akte van overeenkomst uit 1471 tussen Delft en
Haarlem betreffende afschaffing van het recht van exue,
1554. 1 stuk

176 Akte van overeenkomst tussen Delft en Amsterdam betreffende
afschaffing van het recht van exue,
1554. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer?

177 Akte waarbij koning Philips II Delft voor nog vijf jaar vrijstelt van de
betaling van achterstallige renten,
1556. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 9035.

178 Akte van overeenkomst tussen Delft en Middelburg betreffende
afschaffing van het recht van exue,
1555. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5025.

179 Akte waarbij koning Philips II Delft het surplus van het aandeel in de
bede kwijtscheldt tegen betaling van 2.550 lb,
1556. 1 charter
N.B. Zie ook inv.nr 183. Aanvragen als charternummer 5293.

180 Brief van burgemeesters en regeerders van Vlaardingen betreffende
het privilege 'de non arrestando', met bijlage,
1557. 1 omslag
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181 Akte van overeenkomst tussen Delft en Alkmaar betreffende afschaffing
van het recht van exue,
1557. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5026.

182 Brief van burgemeesters, schepenen en raden van Brouwershaven
betreffende de afschaffing van het recht van exue,
1558. 1 stuk

183 Akte waarbij koning Philips II de kwijtschelding van het surplus van het
aandeel in de bede verlengt,
1560. 1 charter
N.B. Zie inv.nr 179. Aanvragen als charternummer 9015.

184 Akte waarbij koning Philips II Delft de benoeming van 'wethouders'
toestaat zolang de stad in de bede contribueert,
1559. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer?

185 Register van processen vanwege Delft voor het Hof van Holland, de
Grote Raad van Mechelen en de Hoge Raad,
1560-1586. 1 deel

185a Register van processen vanwege Delft voor het Hof van Holland en de
Hoge Raad,
1589-1600. 1 deel

186 Akte waarbij koning Philips II Delft voor nog acht jaar vrijstelt van de
betaling van achterstallige renten,
1562. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 9016.

187 Uittreksels uit een privilege van hertog Albrecht uit 1389 betreffende de
vaart naar Overschie,
z.d [eind 16de eeuw] en 1609. 1 omslag
N.B. In dorso: 'Proces van dat niemand langs de Schie mag tappen of nering doen, 1562'.

188 Vidimus door Prins Willem I van een akte van 1394 waarbij Philips van
Spangen, Wouter van Mattheensse en Bartelmeeus Pieterzoon
verklaren dat Delft hun op bepaalde voorwaarden heeft toegestaan een
brug te leggen in de Schiedijk bij Spangen,
1564. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5035.

189 Stukken betreffende een verzoek van de baljuw van Delfland om de
Waterslootse poort te mogen gebruiken als gevangenis,
1564. 1 pak

190 Stukken betreffende een geschil tussen de hoogheemraden van
Delfland eenrzijds en Delft en de heer van Aremberg anderzijds over de
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jurisdictie van Delfland,
1564-1567. 1 pak (en 5 charters)
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5294-5296, 7147-7148.

191 Nota van burgemeesters van Dordrecht, Haarlem en Gouda c.s.,
gericht tegen de gravin van Aremberg en burgemeesters van Delft c.s.,
z.d. [eind 16de eeuw]. 1 stuk

192 Vonnis van het Hof van Holland in een geschil tussen dijkgraaf en
hoogheemraden van Delfland eenrzijds en Delft anderzijds over het
baggeren in de Schie,
1566. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer?

193 Vonnis van het Hof van Holland in een geschil tussen dijkgraaf en
hoogheemraden van Delfland eenrzijds en Delft anderzijds over het
diepen en reinigen van de wateren binnen en buiten de stad,
1565. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5020.

194 Afschrift van een vonnis van het Hof van Holland betreffende de
jurisdictie van Delfland, in het bijzonder over het storten van faecaliën,
mest en puin,
1566. 1 stuk

195 Stukken betreffende een proces tussen de dijkgraaf van Delfland en
Delft over het aannemen van het molenmeesterschap,
1566. 1 pak

196 Akte van overeenkomst tussen Delft en Hoorn betreffende de
afschaffing van het recht van exue,
1566. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3026.

197 Akte van overeenkomst tussen Delft en Leiden betreffende de
afschaffing van het recht van exue,
1567. 1 charter
N.B. Zie ook inv.nr 164. Aanvragen als charternummer 5027.

198 Stukken betreffende het bevelschrift van de baljuw van Delfland aan
Pieter Cornelisz over betaling van de schouw van zijn kind, verdronken
in de Rotterdamse Schie,
1567. 1 omslag

199 Nota betreffende de steden waarmee een overeenkomst is gesloten
betreffende de afschaffing van exue, met bijlagen,
z.d. [c. 1567]. 1 omslag
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200 Stukken betreffende een proces voor de Hoge Raad tussen Delft en
Philips van Spangen over de kade en de heul bij Spangen,
1465-1569. 1 omslag en 2 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7149, 5297.

201 Vonnis van het Hof van Holland, waarbij een vonnis van het gerecht
van Honselersdijk wordt vernietigd en de zaak terugverwezen naar het
gerecht van Delft, aangezien Delftse poorters niet ten plattelande
kunnen worden berecht,
1578. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 9017.

202 Akte waarbij Prins Willem I geschillen beslist tussen de steden Delft,
Den Briel en Hellevoet en het land van Voorne,
1581. 1 stuk

203 Afschrift van een akte van overeenkomst uit 1473 tussen Delft en
Schiedam betreffende de afschaffing van het recht van exue,
1581. 1 stuk

204 Stukken betreffende het baljuwschap van Abtsrecht,
1583, 1601 en 1670. 1 omslag

205 Akte waarbij de ambachtsbewaarders van de acht westsluizen van
Delfland zich voegen met burgemeesters van Delft tegen de
hoogheemraden van Delfland,
1588. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5021.

206 Stukken betreffende een proces tussen Gerrit Vrankenz van Montfoort
te Delft en burgemeesters en regeerdeers van Delft eenrzijds en
hoogheemraden van Delfland anderzijds over de jurisdictie over de weg
tussen de Haagpoort en het Zieken,
1588. 1 pak

207 Stukken betreffende geschillen tussen Delft en het
hoogheemraadschap Delfland,
1588. 1 pak

208 Afschrift van een vonnis van het Hof van Holland in een geschil tussen
hoogheemraden van Delfland en burgemeesters van Delft betreffende
keur-, schouw- en rechtdagen,
1589. 1 stuk

209 Nota van degenen die hun land in Hof van Delft niet hebben verdongen,
1589. 1 stuk
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210 Vonnis van het Hof van Holland in een geschil tussen Machtelt
Adriaensdr, weduwe van Adriaen Arlewijnsz, en burgemeesters van
Delft eenrzijds en de gezworen zetters, ambachtbewaarders en
regeerders van Naaldwijk anderzijds over haar woning,
1591. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7023.

211 Akte waarbij de Staten van Holland Delft toestaan dat de
Odulphusmarkt en de bijbehorende vrijheden voortaan ingaan om
middernacht tussen 5 en 6 juni, en dat de paardenmarkt wordt
gehouden op 7 juni, of indien dat op zondag valt op 8 juni,
1594. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7011.

212 Akte waarbij de Staten van Holland Delft toestaan te verbieden dat er
herbergen, tavernen of cabaretten worden opgericht buiten de
Oostpoort tussen de stadsvrijheid en de Overlag, buiten de
Waterslootse Poort tussen de stadsvrijheid en Dijkshoorn en buiten de
Haagpoort tussen de stadsvrijheid en de Hoornbrug,
1597. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 9018.

213 Afschrift van een publicatie van burgemeesters, schepenen en raden
van Delft waarin wordt bericht dat de ambachtsheer van Rijswijk heeft
ingestemd met het verbod op herbergen tussen Delft en de Hoornbrug,
1597. 1 stuk

214 Akte waarbij de Kamer van Rekening de bierschippers van Delft onder
voorwaarden toestaat 's nachts voorbij de tollen van Schoonhoven en
Gorinchem te varen,
1597. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5047.

215 Stukken betreffende een geschil tussen burgemeesters en regeerders
van Delft en de ambachtsbewaarders van Vlaardingen, Maasland en
Schipluiden over de overtocht op de Dijkshoorn,
1600 en z.j. [begin 17de eeuw]. 1 pak

216 Dagvaarding door Prins Maurits in hoger beroep van een proces tussen
de schout van Pijnacker c.s., onder wie burgemeesters en regeerders
van Delft, en de schout van Hof van Delft c.s., betreffende de kosten
van het diepen van de vaart naar Pijnacker,
1604; met bijlage. 1 charter en 1 stuk
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7024.
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217 Resolutie van de hoogheemraden van Rijnland dat de bierschippers
van Delft die niet de gewone schuttingen kunnen waarnemen, door de
sluiswachter van Spaarnedam in juni, juli en augustus zullen worden
doorgelaten, mits zij schutten tussen de buitenste deuren,
1608. 1 stuk

218 Stukken betreffende een proces tussen burgemeesters en regeerders
van Den Haag en die van Delft over het verkopen van brood in Den
Haag,
1610. 1 pak

219 Stukken betreffende een proces tussen Clara van der Meije, weduwe
van jonkheer Adam van der Duijn, en burgemeesters en regeerders van
Delft over de sloot van de Hoornbrug naar Rijswijk,
1610. 1 pak

220 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters en regeerders van Delft
met de ingelanden van de Oost-Abtspolder over het onderhoud van de
Schiekade,
1610 en 1616. 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr 886 en Tweede Afdeling, inv.nr 103.

221 Akte van overeenkomst tussen Delft en de ambachtsheer van Rijswijk
betreffende het niet toestaan van herbergen tussen Delft en de
Hoornbrug,
1612. 1 stuk

222 Dagvaarding door het Hof van Holland in een proces tussen Delft en de
baljuw van Delfland over het schenden van de jurisdictie van de stad,
1612; met bijlage. 1 (2?) charter en 1 stuk
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5298-5299.

223 Akte waarbij de Staten van Holland Delft toestaan jaarlijks op 18
november en als dat op zondag valt op 19 november een vrije magere-
of vaarkoeienmarkt te houden, waarvan de vrijdom zal duren van 15 tot
24 november,
1613. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer?

224 Stukken betreffende de scheiding van Maasland en Maassluis en het
verzet door burgemeesters van Delft namens poorters en godshuizen in
de stad,
1613-1614. 1 omslag

225 Stukken betreffende de handhaving van het verbod op herbergen
tussen Delft en de Hoornbrug,
1615. 1 omslag

226 Akte waarbij de Staten van Holland Delft toestaan jaarlijks op 25 april
en als dat op zondag valt op 26 april een vrije magere- of
vaarkoeienmarkt te houden, waarvan de vrijdom zal duren van 21 tot 30
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april,
1616. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer?

227 Stukken betreffende een proces tussen burgemeesters en regeerders
van Delft en hoogheemraden van Delft over het plaatsen van een
volmolen in de Plaspoelpolder aan de Delftse vaart,
1632. 1 pak
N.B. Kaarten in HTA (2x prenten D, 1x prenten Rijswijk).

228 Vergunning ('windbrief') voor een zaagmolen buiten de Watersloot, door
de Grafelijkheidsrekenkamer verleend aan Jacob Cornelisz van
Zaandam,
1632; met bijlage. 1 (2?) charter en 1 stuk
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5300-5301.

229 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland instemmen met
de Delftse keur betreffende het voorkeursrecht op onroerende
goederen die bij executie of willig decreet worden verkocht,
1634. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7155.

230 Akte waarbij de regeringen van Hoorn, Enkhuizen, Medemblik,
Amsterdam, Brielle, Haarlem, Alkmaar, Purmerend, Monnikendam,
Edam, Leiden, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Gorinchem, Gouda en
Den Haag de ontvangst bevestigen van de Delftse keur van 1634
betreffende het voorkeursrecht op onroerende goederen die bij executie
of willig decreet worden verkocht,
1636. 1 stuk

231 Uittreksel uit het 'groene register' van de Rekenkamer van Holland van
een akte uit 1355 betreffende een akte het verdingen van hoflanden,
1639. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3022.

232 Deurwaardersexploot betreffende een aanschrijving van Delft aan de
herbergiers tussen de stad en de Hoornbrug om het tappen te staken,
1639. 1 stuk

233 Akte waarbij schout, burgemeesters, schepenen en raden van
Schiedam verklaren dat zij menen geen jurisdictie te hebben ter plaatse
waar een bepaalde arrestatie heeft plaatsgevonden,
1641. 1 stuk

234 Akte van overeenkomst tussen Delft en Leiden betreffende het
afschrijven van arresten, zowel op persoon als op goederen,
1648. 1 stuk
N.B. Zie ook inv.nr 250.

235 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland mr Niclaes
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Boogaert, burgemeester van Delft, belenen met een hond en 18 roeden
kade in Maasland,
1651. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5037.

236 Akte van overeenkomst tussen de Maassteden Dordrecht, Delft,
Rotterdam, Schiedam en Brielle betreffende het uitrusten van
oorlogsschepen,
1652. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer?

237 Akte waarbij Delft en de ambachtsheer van Rijswijk overeenkomen dat
geen broodbakkerijen worden opgericht tussen de stad en de
Hoornbrug,
1652. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 5028.

238 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland
betreffende het vooraf waarschuwen van de steden als daar troepen
heen worden gezonden,
1653. 1 stuk

239 Akte waarbij burgemeesters van Delft Vlaardingen toestaan een kolk te
maken ten behoeve van het transport van bier,
1653. 1 stuk

240 Stukken betreffende een permanente afvaardiging van een der
veertigraden in het heemraadschap van Delfland,
1654-1709. 1 omslag

241 Nota van burgemeesters en regeerders van Delft, Rotterdam,
Schiedam en Brielle betreffende de eis aan Dordrecht tot 'reparatie van
attentaten',
1655. 1 stuk
N.B. Heeft waarschijnlijk betrekking op dezelfde kwestie als inv.nr 242.

242 Stukken betreffende een geschil tussen Delft, Rotterdam, Schiedam en
Brielle enerzijds en Dordrecht anderzijds over het graven door
Dordrecht van een vaart van de Merwede naar de Kil,
1655. (6 charters en) 1 pak
N.B. Charters aanvragen als charternummers 1015, 5302, 7150-7153.

243 Uittreksel uit de resoluties van ambachtsbewaarders en achtmannen in
de polder Nootdorp betreffende het verkiezen van een
ambachtsbewaarder en achtman door ingelanden en gebruikers,
1658. 1 stuk

244 Akte waarbij burgemeesters en regeerders van Delft Bruno van der
Dussen machtigen om van stadhouder en leenmannen der Grafelijkheid
van Holland belening te verkrijgen met de halve hop- en gruitgelden te
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Delft en 's-Gravenzande,
1661. 1 stuk

245 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Bruno van der
Dussen belenen met de halve hop- en gruitgelden te Delft en
's-Gravenzande,
1661; met bijlage. 1 charter en 1 stuk
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5033.

246 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Delft toestaan
het slagturven te verbieden binnen 800 en 900 roeden van de stad,
1662. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

247 Akte waarbij burgemeesters en regeerders van Delft Adriaan Boogaerdt
machtigen om van stadhouder en leenmannen der Grafelijkheid van
Holland belening te verkrijgen met de halve hop- en gruitgelden te Delft
en 's-Gravenzande,
1662; met bijlagen. 1 charter en 1 omslag
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

248 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Adriaan
Boogaerdt, bewindhebber der VOC ter Kamer Delft, belenen met de
halve hop- en gruitgelden te Delft en 's-Gravenzande,
1663. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

249 Brief van burgemeesters, schepenen en raad van Antwerpen
betreffende de afschaffing van het recht van exue, met bijlage,
1663. 1 omslag

250 Akte waarbij Delft en Leiden een nadere overeenkomst sluiten
betreffende het afschrijven van arresten, zowel op personen als op
goederen,
1663. 1 stuk
N.B. Zie ook inv.nr 234.

251 Afschrift van een akte waarbij de graaf van Culemborg toezegt
bepaalde misdadigers voortaan op eerste aanmaning uit te leveren,
1664. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

252 Stukken betreffende een geschil tussen Delft en Schiedam over het
splitsen van het ontvangerschap der gemeen middelen,
1668. 1 omslag
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253 Akte van overeenkomst tussen Delft en Leiden betreffende het
aanstellen van curatoren over desolate boedels die binnen de jurisdictie
van de een stad vallen terwijl binnen de jurisdictie van de andere stad
onroerende goederen liggen die tot de boedels behoren,
1668. 1 stuk

254 Akte waarbij schout, burgemeesters en schepenen van Rotterdam
verklaren dat zij menen geen jurisdictie te hebben ter plaatse waar een
bepaalde arrestatie heeft plaatsgevonden,
1669. 1 stuk

255 Stukken betreffende een proces tussen Delft en dijkgraaf en
heemraden van Delfland over het houden van de rechtsdagen te Delft,
1670. 1 pak

256 Akten van overeenkomst tussen de steden Delft, Rotterdam, Schiedam
en Brielle over het afbakenen van de Maas, het tonnengeld en
dergelijke,
1670-1708. 1 omslag

257 Afschrift van een brief van burgemeesters van Delft aan pensionaris
Van Kinschot, die zich bevindt in het leger te Alphen, over een geschil
tussen de stad en kolonel Crooneman over het gevangen nemen van
twee soldaten,
1673; met bijlage. 2 stukken

258 Brief van de Rekenkamer der Domeinen betreffende een geschil tussen
de stad en Vrijenban over het doen van de opdracht van het verkocht
leprooshuis,
1679. 1 stuk

259 Brief van burgemeesters en regeerders van Brielle betreffende de
afschrijving van arresten,
1680. 1 stuk

260 Brief van gedeputeerden ter dagvaart van Leiden aan burgemeesters
van Delft betreffende het aan de Staten gedane verzoek tot
hernieuwing van het octrooi van de Universiteit van Leiden inzake het
overleveren van geëxecuteerden aan de Anatomie aldaar,
1681. 1 stuk

261 Akte waarbij de hoogbaljuw van Delfland verklaart dat hij meent ten
onrechte een schouw te hebben gedaan binnen 14 roeden uit de Schie,
1684; met bijlagen. 1 omslag

262 Akte waarbij Gecommitteerde Raden een verklaring geven betreffende
het delegeren van de boden en justitiedienaren van Delft uit het huis
van ontvanger Thierens,
1687; met bijlagen. 1 omslag
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263 Akten van overeenkomst met Den Haag betreffende het oprichten van
een derde brouwerij aldaar,
1687 en 1762. 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr 998.

264 Akte waarbij kamerbewaarder C. van den Broek verklaart dat de
goederen van de gewezen ontvanger Thierens uit arrest zijn ontslagen,
1688. 1 stuk

265 Afschrift van een akte van 1690 waarbij het bevelschrift betreffende de
boedel van Jacob Dirxsz van Bourgondien door het Hof van Holland
wordt ingetrokken,
1696. 1 stuk

266 Akte van overeenkomst tussen schepen-commissarissen van Delft en
de Rekenkamer van Holland over de boedel van Pleun van den Acker
onder Hof van Delft,
1690. 1 stuk

267 Brief van luitenant-admiraal P. van Almonde, voorzitter van de
krijgsraad, aan burgemeesters van Delft, met bericht van het besluit om
kapitein C. van der Hoeven in Den Haag te arresteren,
1695; met bijlagen. 1 omslag

268 Stukken betreffende een proces tussen Haarlem eenrzijds en Delft,
Leiden, Rotterdam en Den Haag anderzijds over de vaart op Haarlem,
1698. 1 pak

269 Akte waarbij de Staten Delft toestaan de paardenmarkt te laten
beginnen op de eerste woensdag in juni,
1698. 1 omslag

270 Brief van de schepenen van Amsterdam aan burgemeesters en
regeerders van Delft betreffende het leggen van een arrest op A. Fijck,
poorter van Delft,
1699. 1 stuk

271 'Advertissemente van Rechte' in het geschil van Delft tegen de
procureur-generaal betreffende het privilege dat de poorters van Delft
niet meer mogen verbeuren dan hun lijf en 60 of 80 ponden groot,
z.d. 1 stuk

272 Nota betreffende de jurisdictie over de Havensche Schie,
z.d.; met bijlagen. 1 omslag

273 Stukken betreffende de jurisdictie van Delft op de Schie en 14 roeden
aan weerszijden,
z.d. 1 omslag
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274 Briefwisseling tussen burgemeesters en regeerders van Delft en
Dordrecht betreffende het leggen van een arrest op de penningen van
A. Taarlingh, poorter van Delft,
1700. 1 omslag

275 Akte waarbij de Staten van Holland Philips Dedel, veertigraad van Delft,
belenen met een morgen, een hond en 18 roeden land in het ambacht
Maasland,
1701. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer ?

276 Afschrift van een brief van burgemeesters en regeerders van Delft aan
die van Schiedam betreffende het leggen van een arrest op F. van de
Vegt, poorter van Delft,
1701. 1 stuk

277 Brief van de schepenen van 's-Hertogenbosch aan burgemeesters en
regeerders van Delft betreffende het dagen van J.F. Balbiaen, poorter
van 's-Hertogenbosch, voor het gerecht van Delft,
1701. 1 stuk

278 Briefwisseling tussen burgemeesters en regeerders van Delft en die
van Rotterdam betreffende het opheffen van het arrest op de penningen
van A. Cool, poorter van Delft,
1701. 1 omslag

279 Afschrift van een brief van burgemeesters en regeerders van Delft aan
schout en gerecht van Berkel betreffende het leggen van een arrest op
het hooi en gras, staande op het land van Margaretha Dedel, poorteres
van Delft,
1701. 1 stuk

280 Stukken betreffende het arresteren van enige burgers van Delft te
Vlaardingen,
1702. 1 omslag

281 Afschrift van een brief van de Grafelijkheidsrekenkamer aan de Staten
van Holland en West-Friesland betreffende de tollen,
1703. 1 stuk

282 Brief van schout en gerechten van de ambachtsheerlijkheid
Voorschoten aan burgemeesters en regeerders van Delft betreffende
het aanslaan in de personele quotisatie van J. van der Minne, poorter
van Delft,
1705. 1 stuk

283 Akte van non-prejudicie van de Gecommitteerde Raden van Holland en
West-Friesland betreffende het in hun handen stellen van drie soldaten
die binnen Delft een misdrijf hebben begaan,
1706. 1 stuk

284 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Maarten
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's-Gravenzande, veertigraad van Delft, belenen met de halve hop- en
gruitgelden te Delft en te 's-Gravenzande, met kwitantie van de klerk
der Kamer van Financiën van Holland,
1708. 2 stukken

285 Notulen van een conferentie over het 'suppleren' van het
hoogheemraadschap van Delfland, met uittreksel uit de resoluties van
burgemeesters van Delft,
1709, 1714, 1757. 1 omslag

286 Briefwisseling tussen burgemeesters en regeerders van Delft en
Vlissingen betreffende het afschaffen van het recht van exue,
1714. 1 omslag

287 Stukken betreffende een overeenkomst tussen burgemeesters en
regeerders van Delft met dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland
waarbij aan Delfland wordt toegestaan geconfineerden op te sluiten in
het tuchthuis,
1714. 1 omslag

288 Akten van prejudicie van Delft wegens het repareren van de heul in de
stadsbuitenweg over de Tweemolentjesvaart,
1714, 1761, 1802. 1 omslag

289 Akte van overeenkomst tussen Delft en Utrecht betreffende afschaffing
van het recht van exue,
1718. 1 stuk

290 Akte van overeenkomst tussen Delft en het Land van de Vrije van Sluis
betreffende afschaffing van het recht van exue,
1718. 1 stuk

291 Akten van non-prejudicie door schout en schepenen van Rotterdam
betreffende de overlevering van een gevangeen door Delft aan
Rotterdam,
1720. 2 stukken

292 Stukken betreffende een resolutie over de beloning van de
substituut-schout,
1720-1721. 2 stukken

293 Missive van Rotterdam op het verzoek van Delft gedaan om op grond
van het tussen de beide steden gesloten contract van 1604 het arrest te
vernietigen, dat Alida van Sant gelegd heeft op de kist en gage van
haar man Michiel van Lier,
1721. 1 stuk

294 Verdrag tussen de steden Delft en Embden betreffende afschaffing van
het recht van exue.
1723. 1 omslag

295 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op
Francois Doublet, schepen van Delft, van een morgen, een hond en 18
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roeden kade in het ambacht van Maasland
1725. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

296 Akte van non-prejudicie, gegeven door baljuw en welgeboren mannen
van Delfland, inbetreffende, dat zekere arrestatie geen inbreuk zal
maken op de jurisdictie,
1725. 1 stuk

297 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op
Antony Thierens, veertigraad van Delft, van een morgen, een hond en
18 roeden kade in het ambacht van Maasland,
1726. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?.

298 Stukken betreffende de vrijdom van tollen voor de poorters van Delft,
1726. 1 omslag

299 Akte van de Staten van Holland en West-Friesland, waarbij aan Delft
als allodiaal goed worden gegeven een morgen, vier roeden land in het
ambacht van Maasland,
1730. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7156.

300 Stukken betreffende de uitlegging van het privilege van hertog Albrecht
van Beieren van 6 juli 1394 inzake de confiscatie van de boedel van
Jacob Pietersz. Van Wouw, ter dood veroordeeld wegens het crimen
nefandum,
1731. 1 omslag

301 Overeenkomst tussen de steden Delft en Den Haag betreffende het
oplossen van tussen hen gerezen en nog te rijzen geschillen,
1734. 1 stuk

302 Stukken betreffende de jurisdictie-kwestie tussen de schout en de
burgemeesters, zich hebbende gevoegd, en den HoogBaljuw van
Delfland.
1734 en 1735. 1 omslag

303 Contract tussen de steden Delft en Leiden over het gebruiken der
doodskleden,
1740. 1 stuk

304 Nota wegens de jurisdictie op de Haagweg,
z.d. [c. 1750]. 1 stuk

305 Briefwisseling tussen de burgemeesters en regeerders van Delft en
Leiden betreffende de afschrijving van arresten,
1752. 1 omslag

306 Akte van non-prejudicie, gegeven door de Baljuw van Delfland,
inbetreffende, dat zekere schouw geen inbreuk zal maken op de
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jurisdictie van Delft,
1754. 1 stuk

307 Stukken betreffende de zaak der vier studenten, die wegens
baldadigheden te Delft in hechtenis zijn genomen en het daaruit
voortkomende conflict tussen de Senaat der Leidse Universiteit en het
gerecht van Delft,
1759. 1 pak
N.B. Vgl. Mr J. Soutendam in Navorscher 1860, blz 178.

308 Verdrag tussen de steden Delft en Woerden, betreffende afschaffing
van het recht van exue,
1760. 1 stuk

309 Briefwisseling tussen de burgemeesters en regeerders der steden Delft
en Goes, betreffende afschaffing van het recht van exue,
1761. 1 omslag

310 Contract tussen de steden Delft en Schiedam over de splitsing van het
ontvangerschap en de daaruit voor de stad Schiedam voortvloeiende
verplichting tot betaling van een recognitie van 300 gulden per jaar,
z.d.; met bijlage. 2 stukken
N.B. Zie ook inv.nr 252 en 2e afd. nr. 94.

311 Briefwisseling tussen de burgemeesters en regeerders van Delft en
drossaard, schout, burgemeesters, schepenen en raad van Culemborg,
betreffende afschaffing van het recht van exue,
1763. 1 omslag

312 Briefwisseling tussen de burgemeesters en regeerders der steden Delft
en Antwerpen, houdend afschaffing van het recht van exue,
1767. 1 omslag

313 Akte van non-prejudicie, gegeven door de hoog-baljuw en welgeboren
mannen van Delfland, inbetreffende verklaring, dat zekere schouw geen
inbreuk zal maken op de jurisdictie van Delft,
1769. 1 stuk

314 Verdrag tussen Delft en Sluis, Waterrecht en Nieuw Muyden,
betreffende afschaffing van het recht van exue,
1771. 1 stuk

315 Briefwisseling tussen de burgemeesters en regeerders van Delft en
baljuw, burgemeesters, schepenen en raad van Veere, betreffende
afschaffing van het recht van exue,
1773. 1 omslag
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316 Verklaring van burgemeesters, schepenen en raad van Harderwijk,
inbetreffende het niet heffen van het recht van exue van de poorters
van Delft, met extract uit de resoluties der burgemeesters en
regeerders van Delft met bevel ook van de poorters van Harderwijk niet
hetzelfde recht te heffen,
1773. 1 omslag

317 Stukken betreffende het geschil tussen de steden Delft en Den Haag
over het verzenden van grutterswaren naar Scheveningen,
1777. 1 omslag

318 Verklaring van president, burgemeesters en raden van Friedrichsstadt
in Sleeswijk-Holstein betreffende het niet heffen van het recht van exue,
1778. 1 stuk

319 Briefwisseling tussen de burgemeesters en regeerders van Delft en de
communemeesters, schepenen en raad van en provincie Mechelen,
betreffende afschaffing van het recht van exue,
1778. 1 omslag

320 Briefwisseling tussen de burgemeesters en regeerders van Delft en
drossaard, schout, burgemeesters, schepenen en raden van Bergen op
Zoom, betreffende de afschaffing van het recht van exue,
1778. 1 pak

321 Stukken betreffende het verlenen van onderstand aan de behoeftigen te
Abtsregt,
1780. 1 omslag

- Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland, waarbij aan Delft
wordt toegestaan in 1784 een loterij op te richten,
1781. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 322; overgedragen aan GA Rotterdam.

323 Verdrag tussen de steden Delft en 's-Hertogenbosch, betreffende
afschaffing van het recht van exue,
1783. 1 stuk

324 Verdrag tussen de steden Delft en Wijk bij Duurstede, betreffende
afschaffing van het recht van exue,
1783. 1 stuk

325 Akte van non-prejudicie, gegeven door het Hof van Holland wegens de
overgave van twee gevangenen die door schout en schepenen van
Delft waren gevat,
1786. 1 stuk
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1.1.3 Inrichting van het stedelijk bestuur

326 Register van de veertigen en de magistraten van Delft.
1310-c. 1795. 1 deel
N.B. Met aantal resoluties en publikaties betreffende de magistraten. De namen van
stadssecretarissen zijn bijgehouden tot het jaar 1839.

327 Register van de officieren, burgemeesters, schepenen, veertigen en
vroedschappen en de pensionarissen van Delft,
1300-1773. 1 deel

327a Register van veertigen en magistraten van Delft 1300-1719,
z.d. [c.1710-1719]. 1 deel

328 Register van eedsformulieren,
z.d. [...]. 1 deel
N.B. Op perkament. Oude benaming: Bouck van de Eden.

329 Registers van de eden
z.d. [...]. 2 delen
N.B. Op perkament.

330 Concepten van eden betreffende allerhande officiën van de stad,
z.d. [17e eeuw]. 1 omslag

331 Nota betreffende de inrichting van het stadsbestuur,
z.d. [tweede helft 17e eeuw]. 1 stuk
N.B. Hs. secretaris Mr H.H. Vockestaert.

332 Registers van wethouders en van door de heren van de Wet
aangestelde kleine officieren te Delft, Overschie, Schoonderloo,
Hogenban en Rijswijk,
1536-1795. 4 delen

333 Octrooi van Karel V betreffende de inrichting der regering van Delft.
1550. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7154.

334 Akte van het Hof van Holland, dat op een bepaalde dag na half
december zal worden overgegaan tot het verkiezen van een thesaurier
en tot het doen nomineren van burgemeesters en schepenen en dat op
2 januari de weesmeesters en havenmeesters zullen worden verkozen
en de Wet de kleine officiën zal doen vervullen,
1581. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7025.
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335 Kopie van een rekest van de vroedschap van Delft aan koningin Maria
van Hongarije, gouvernante, om geen verandering te brengen in het
beheer van stadsgoederen,
z.d. 1 stuk
N.B. Een nieuwe Instructie, Ordonnantie, en restrictie op het stuk van de administratie van des
voorsz. Stedes golden, mitsgaders van de justitie, die naar mening van supplienten bij enige der
stede kwaadwillende Uwe Majesteit aangediend zijn. Het rekest omvat 50 punten.

336 vervallen (zie inv.nr. 332)

337I Ordonnantie van de Weeskamer en interpretatie van de veertigraden
van enige artikelen daarin,
1615. 1 omslag

337II Ordonnantie van de Weeskamer en testament van Clara van
Sparwoude met twee codicillen,
(datum?). (mat. vorm?)

338 Overeenkomst tussen burgemeesters en regeerders van Delft en
Anthonis de Heide betreffende de voorwaarden waarop deze
aangesteld wordt tot houder der Tafel van Lening,
1620. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 9019.

339 Overeenkomst tussen de burgemeesters van Delft en Nicolaas van
Kinschot, betreffende voorwaarden waarop deze tot pensionaris is
aangesteld,
1638. 1 stuk

340 Apostille van de Staten van Holland en West-Friesland op een tot hen
gericht rekest van de Weesmeesters van Delft betreffende het beleggen
van de penningen der weeskinderen,
1639. 1 stuk

341 Mijcedullen,
1639-1772. 1 deel

342 Brief van J. Duyst van Voorhout aan burgemeesters van Delft met
verzoek hem te ontslaan van de eed als veertigraad en pogingen aan te
wenden hem te verlossen uit de gevangenis van Loevestein. Met brief
van prins Willem II aan burgemeesters van Delft waarin hij verklaart dat
J. Duyst van Voorhout in vrijheid zal worden gesteld,
1650. 1 omslag

343 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland om naar ouder
gewoonte vier burgemeesters en zeven schepenen te verkiezen,
1650. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7026.

344 Vervallen (zie inv. nr. 332).

345 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 46 -



vaststelling van de eed der veertigraden bij de nominatie van
burgemeesters en schepen,
1662. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7157.

346 Akte van goedkeuring van de Staten van Holland en West-Friesland
van het verlof door burgemeesters en vroedschap van Delft aan de
weesmeesters toegestaan om de penningen der weeskinderen te
mogen beleggen bij belening op obligaties zonder borgen,
1669. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7027.

347a-347c Registers van kleine ambten en officiën, waarvan de benoeming
geschiedde door burgemeesters,
z.d. [c. 1650-c. 1795]. 3 delen
N.B. Bijgevoegd de nrs. 357 en 358, nu: 347b en 347c.

347a [c. 1650-c. 1692]
347b [c. 1692-c. 1713/20]
347c [c. 1713/20-c. 1795]; met inliggende bijlagen

348 Brief van prins Willem III aan burgemeesters van Delft waarin hij
verklaart degenen die niet medewerken aan het weren van de vijand,
streng te zullen straffen,
1672 juli 8. 1 stuk

349 Brief van prins Willem III aan burgemeesters van Delft betreffende de
benoeming van nieuwe regenten,
1672 september 10. 1 stuk

350 Stukken betreffende het ontslag van de pensionaris Arend van der
Dussen,
1672. 1 omslag

351 Extracten uit de resoluties der Staten van Holland en West-Friesland
betreffende het weder opnemen in de veertigraden van de heren, die in
1672 van hun bediening zijn ontslagen,
1673 en 1679. 1 omslag

352 Brief van prins Willem III om op de voordracht voor schout te plaatsen
mr. Gerard Jansz. Putmans,
1676. 1 stuk

353 Concept-ceremonieel bij de intrede van een ambassadeur,
z.d. [1697]. 1 stuk

354 Consent van stadhouder-koning Willem III dat Gerard Gael gekozen
mag worden tot veertigraad van Delft,
1700. 1 stuk

355 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland, dat voortaan
slechts tot veertigraden gekozen kunnen worden degenen, die vijf jaren
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poorter zijn geweest en gedurende die tijd hun hoofdverblijf in Delft
hebben gehouden,
1703. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7028.

356 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het
verkiezen van de schout,
1709. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7158.

357 vervallen (zie inv.nr. 347b)

358 vervallen (zie inv.nr. 347c)

359 Recueil van Delft,
z.d. [c. 1715]. 1 deel
N.B. Geschreven met de hand van de pensionaris Van Hoornbeek.

360 Recueil van Delft,
z.d. 1 deel
N.B. Afschrift van inv.nr 359. ± 1738.

361 Recueil van Delft,
z.d. 1 deel
N.B. Gebruikt door H.J. van Royen ± 1738.

362 Recueil van Delft,
z.d. 1 deel
N.B. Enigszins verschillend van inv.nr. 359.

362a Recueil van Delft,
z.d. 1 deel

362b Recueil van Delft,
z.d. 1 deel

363 Register van instructies voor de fabriek, de havenmeesters, de
meesterknecht op stadswerf, de opzichter van de stadsgebouwen en de
inspecteur van fabricage,
z.d. 1 deel

363a Aantekeningen betreffende het werk van de binnen- en
buitenhavenmeester etc.
± 1738. 1 deel
N.B. Afkomstig van Mr. Matheus Mouchon, havenmeester 1738-1740.

364 Register van de vergeving van ambten door burgemeesters,,
1717-1803. 1 deel
N.B. Zie inv.nr 347.

365 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland, dat een schout,
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na drie jaar gediend te hebben, nogmaals voor drie jaar benoembaar is,
1734. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7159.

366 Verklaring van prins Willem IV, dat de eden voortaan woordelijk moeten
overeenkomen met het privilege van vrouwe Maria en dat er gestemd
moet worden met getekende biljetten of mondeling.
1748. 1 omslag

367 Brief van de secretaris van prins Willem IV aan burgemeesters van
Delft betreffende de wens, dat Verschoor gebracht wordt op de
nominatie voor schout,
1748. 1 stuk

368 Kennisgeving van Prins Willem IV aan burgemeesters van Delft, dat
een commissie zal worden samengesteld om te trachten de
eensgezindheid te herstellen,
1748. 1 stuk

369 Kennisgeving door de commissie tot herstel van de eensgezindheid,
aan burgemeesters van Delft, van zijn komst,
1748. 1 stuk

370 Brief van prins Willem IV aan burgemeesters van Delft betreffende de
benoeming van nieuwe regenten,
1748. 1 stuk

371 Brief van J. van Huls aan burgemeesters van Delft, dat hij ontslag
neemt als veertigraad en zich ontvrijt van het poorterschap,
1749. 1 stuk

372 Register van personen die door schepenen beëdigd zijn tot
commissarissen der gemene middelen binnen Delft in presentie van de
respectieve collecteurs,
1750-1806. 1 deel

373 Stukken betreffende de ontslagname als veertigraad door de heer Van
der Dussen van Zouteveen,
1752. 1 pak

374 Brief van J. van Beaumont aan burgemeesters van Delft, dat hij ontslag
neemt als veertigraad en daarom zich bevrijdt van het poorterschap,
1755. 1 stuk

375 Register van personen, door burgemeesters beëedigd,
1755-1797. 1 deel
N.B. Hierin: Register van personen door de Municipaliteit beëdigd.
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376 Rekesten van P. Kocq Hzn., J.A. van Heemskerck, M. 's Gravensande
en F. van der Burch aan de veertigraden om admissie uit hun
bediening,
z.d. [c. 1760]. 1 omslag

377 Registers der leden van het stadsbestuur, en van hun afgevaardigden
in de respectieve Colleges en der Ministers,
1769-1872. 1 deel

378 Stukken betreffende het verzoek van A. van Vredenburch om ontslag
als veertigraad,
1773-1777. 1 pak

379 Aantekening van W.H. Teding van Berkhout op de resolutie van de
veertigraden tot het aanbieden van een verzoek aan de Staten van
Holland en West-Friesland om verandering in de jaren van verkiezing
tot veertigraad,
1776. 1 stuk

380 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland, dat tot
veertigraad gekozen kunnen worden de personen, die de leeftijd van 25
jaar hebben bereikt, drie jaar poorter zijn en gedurende die tijd in Delft
hun hoofdverblijf hebben, of anders degene die met een geboren
burgeres in het huwelijk is getreden en in het laatste geval een jaar na
de voltrekking,
1776. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7160.

381 Register van de officianten,
z.d. [c. 1780-c. 1817]. 1 deel

382 Stukken betreffende de samenstelling en bevoegdheid van het college
van de Wet,
1786. 1 pak

383 Brief van de Staten van Holland en West-Friesland begeleidende
extract uit de resoluties betreffende het ontslag van elf veertigraden,
1787. 1 omslag

384 Brief van de Staten van Holland en West-Friesland begeleidende
extract uit de resolutie betreffende de magistraatsbestelling in de
steden.
1787. 1 omslag

385 Verbaal van besluiten door burgemeesters en regeerders van Delft en
de veertigraden bij gelegenheid van de Commissie van de
Erfstadhouder tot herstelling der rust,
1787-1790; met bijlagen. 1 deel
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386 Minuut-verbaal van besluiten door burgemeesters en regeerders van
Delft en de veertigraden bij gelegenheid van de Commissie van de
Erfstadhouder tot herstelling der rust,
1787-1790. 1 pak

386a Resolutie van burgemeesters en regeerders inzake de verplichting van
hen, die door de stad betaald worden, in de stad te wonen,
1793. 1 stuk

1.1.4 Admissie tot beroepen en inwoning

387 Register van personen die zich hebben laten inschrijven als turfdragers
en turftonsters,
1558-1559. 1 stuk

388 Register van teruggekeerde uitgewekenen, die de eed hebben afgelegd
overeenkomstig de Pacificatie van Gent,
1576-1580. 1 deel
N.B. Zie "Navorscher", 1660 nr 5, p. 157seqq.

389 Register van de personen, aan wie door burgemeesters (Heren van de
Wet) consent is verleend tot het houden van school,
1589-1805. 1 deel
N.B. Zie " Delftsche Courant" 10 november 1901 No 264.

390 Brieven van Theodorus van den Berghe te Colchester betreffende zijn
beroeping tot predikant te Delft,
1596. 1 deel

391 Overeenkomst tussen burgemeesters en regeerders van Delft en
Lambrecht Arentz. Lodensteyn betreffende het maken en leveren van
brandemmers,
1619. 1 stuk

392 Registers van resoluties van burgemeesters en kamer van wethouders
betreffende kerkelijke beroepen,
1715-1783, 1785-1839. 2 delen

392a Stukken betreffende het beroepen van predikanten,
1785-1826. 1 omslag

393 Lijsten der geaffecteerden aan de brandspuiten,
1772. 1 omslag

394 Register van toegestane spellen op de kermissen te Delft en
Delfshaven,
1722-1808. 1 deel
N.B. Zie Delftsche Courant 1861 nr. 65 en 1902 nr. 198.
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395 Stukken betreffende de aanstelling van een provisionele schout van
Delft en baljuw van Rijswijk,
1730. 1 omslag

396 Instructie van Paulus Dorsman als "essayeur affineur en scheyder"
binnen Delft,
1741. 1 stuk

397 Register van vissers met vergunning voor de haringvaart en daartoe
beëdigd zijn door burgemeesters en regeerders van Delft,
1741-1794. 1 deel

398 Rekest van Dirk La Fevre, veerschipper op Haarlem, aan
burgemeesters en regeerders van Delft, om ook tot schipper op
Schiedam te worden aangesteld,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk

399 Stukken betreffende de uitgave van de Hollandse Historische Courant,
1775-1803. 1 omslag

400 Stukken betreffende het geschil met Wijbo Fijnje als uitgever en drukker
van de Hollandse Historische Courant en de aan mr Albertus Ploos van
Amstel verleende concessie tot het uitgeven en drukken van de
Delftsche Courant,
1787 en 1788. 1 omslag

401 Rekest van H.A. van Marle, predikant, aan burgemeesters van Delft,
met verzoek zijn betrekking weer te mogen waarnemen, met
extract-resoluties van de kerkenraad,
1788. 1 omslag

402 Akte waarin Mr. A. Ploos van Amstel verklaart afstand te doen van het
hem verleend octrooi tot het uitgeven van de Delftse Hollandse en
Franse courant,
1793. 1 stuk

403 Lijsten van de refugiés die toestemming hebben gekregen in Delft te
wonen,
1794. 1 pak

1.1.5 Burgerrecht

404 Register van poorterinschrijvingen (1536-1595, 1600-1649),
aankomende brouwers (1536-1629) en betalingen van exue-geld
(1536-1554).
1536-1649. 1 deel
N.B. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage. Zie ook inv.nr. 590. Voor inschrijvingen van
poorters in de jaren 1594-1601 zie Oud-Rechterlijk Archief inv. nrs. 167-168; voor inschrijvingen
in de jaren 1674-1681 zie Oud-Rechterlijk Archief inv. nr. 171.
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405 Register van poorterinschrijvingen,
1681-1796. 1 deel
N.B. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

405a Alfabetische index op inv.nr. nrs. 404 en 405, uitgezonderd betalers
exuegeld,
z.d. 1 katern

405b Kopie-register van aangenomen poorters,
1594-1601. 1 deel
N.B. Geschenk van J.G. Kist (overgenomen uit Kamerboeken Delft 1588-1603, Oud-Rechterlijk
Archief inv. nrs. 167-168 ).

1.1.6 Politie en Justitie

406 Missive van de hertog van Alva aan burgemeesters, schepenen en raad
van Delft,
1571/1572 (stil de Rome). 1 stuk
N.B. Met handtekening van Alva. Geschenk van de Heer P.M. Beelaerts.

407 Missive van Prins Maurits aan schout, burgemeesters en schepenen
van Delft, Met 1 bijlage.
1613. 1 omslag
N.B. Met handtekening van de Prins. Geschenk van de Heer P.M. Beelaerts.

407a. Verklaring van Michiel Poorterman, stadsfabriek, en Jan van Rijswijk,
stadssmid, dat het slot der deur van de burgemeesterskamer met een
instrument geforceerd is,
1751. 1 stuk.

1.1.7 Financiën

1.1.7.1 Algemene stukken

408.1-408.10Register van de dagelijkse in burgemeesterskamer gegeven
ordonnanties, vooral betreffende financiële zaken,
1587-1704, 1715-1793, 1804-1811. 10 delen
N.B. De delen 2 en 8 ontbreken. In een inventaris van 1715 zijn 1 en 2 aangetekend als
vermist. Oude benaming: 'Lopende Memorialen van de dagelijkse besoignes vallende in de
burgemeesters- kamer'

408.1 1587- 1601 mei
408.2 1601 januari -1652 januari 13
408.3 1652 januari 2 -1668
408.4 1669- 1683 juni
408.5 1683 juli - 1700 januari 26
408.6 1700 januari 14 -1704 februari
408.7 1715- 1741 januari
408.8 1741-1773 februari
408.9 1773-1795 januari
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408.10 1804-1811
N.B. Eigenlijk archief Tweede Afdeling inv.nr. 57a

408a Rekening van secretaris J. Groenhout wegens zijn ontvangsten en
uitgaven voor de Secretarie,
1602. 1 stuk

409 Balans van de inkomsten en de lasten van Delft over 1771,
z.d. [1772]. 1 stuk

410 Kassa-boeken,
1774-1789; 1790-1799. 2 delen

411 Rapport van de Commissarissen tot herstel van Stadsfinanciën,
1779; met bijlagen. 1 pak

412 Register van minuut-resoluties van de veertigraden en vroedschappen
betreffende de financiën,
1784-1795. 1 deel

1.1.7.2 Stadsgoederen

413 Akte waarbij Philips van der Spange verklaart verscheidene stukken
land verkocht te hebben aan de stad Delft voor het graven van de vrije
vaart tot in de Maas,
1390 oktober 31. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

414 Akte waarbij Simon Philipszoon van Mathenesse verklaart aan Delft
verkocht te hebben een strook land,
1390. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer ?

415 Akte waarbij Willem Clays Coudenzone verklaart aan Delft verkocht te
hebben 41/2 morgen land aan de Beukelsdijk,
1391. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

416 Akte waarbij Wouter van Mathenesse verklaart aan Delft verkocht te
hebben 75 gaarden land in Odziers ambacht van Kralingen,
1391. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

417-I Akte waarbij graaf Willem VI verklaart aan "Phillips Huge Bloten soen"
verkocht te hebben een huis in de N.W.-hoek van de markt te Delft,
voor 1.000 Gelderse guldens,
1407 april 25. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5049.

417-II Schepenakte, waarin de schepenen Dirc Heijn en Jan Willem Aerntsz.
verklaren dat "Phillips die bloot" genoemde huizing aan Delft verkocht
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heeft ,
1413. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5048.

418 Schepenakte betreffende het transport door Mathiis Allairtsz. aan
burgemeesters van Delft van een huis en erf, gelegen aan de
Verwersdijk, "strekkende over Delft oostwaarts totter stede doele",
1423. 1 charter
N.B. Met ruggeschrift: Van land daar de ramen op staan.Charter aanvragen als charternummer
1010.

419 Schepenakte betreffende het transport door Martin Dirxz., IJsebrant
Dirxz., Willem Heuter Claysz. en Aef Allairt, Jan Hugensz. weduwe, aan
burgemeesters van Delft van 11/2 hont en 35 gaarden poortland,
gelegen in het Noordeinde achter de Verwersdijk, naast land dat Aernt
Pieter Vinckenz. aan de stad verkocht heeft,
1423. 1 charter
N.B. Ruggeschrift: " Van land daar dole of gemaakt zijn."Charter aanvragen als charternummer
1011.

420 Schepenakte betreffende het transport door Aernt Pieter Vinckenz. aan
burgemeesters van Delft van 11/2 hond en 35 gaarden poortland,
gelegen in het Noordeinde achter de Verwersdijk, naast de Geerweg,
waar de Schuttersdoelens zijn aangelegd,
1423. 1 charter
N.B. Ruggeschrift: "Van het land 11/2 hont daar die dolen of gemaakt zijn". Vgl. Delftsche
Courant 1902 Nr 10. Charter aanvragen als charternummer 1012.

421 Schepenakte betreffende het transport door Coman Claes Willemsz.
van een erf aan burgemeesters van Delft, met twee koopbrieven van
1414, waaruit blijkt dat dit erf gelegen was tussen de stadsvismarkt en
het huis van Willem Woutersz. "strekkende alzo lang als die oude
vleeshal met horen voetgang betimmerd stond",
1429. 1 transfix (?)
N.B. Vgl. "Delftsche Courant", 1901. No 228. Charter aanvragen als charternummer?

422 Schepenakte betreffende het transport door Claes Rijck
Bertelmeesz.aan burgemeesters van Delft van 22 schellingen Hollands
op een erf gelegen achter de Verwersdijk "daar nu ter tijd die stede
Ramen op staan",
1447. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 1013.

423 Schepenakte betreffende het transport door Rutgaert de Leeu aan
burgemeesters van Delft van een erf gelegen aan de Gasthuislaan,
"strekkende over Delft zuidwaarts aan van vesten",
1447. 1 charter
N.B. Gelijktijdig ruggeschrift: "Van het steegje voor de sint sebastiaens toren". Charter
aanvragen als charternummer 1014.
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424 Schepenakte betreffende het transport door Claes Rijc Claesz. aan
burgemeesters van Delft van een erf gelegen aan " der stede veste",
1447. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

425 Schepenakte betreffende het transport door Claes Symonsz. aan
burgemeesters van Delft van 2/16 van een erf " ander stede vesten"
beschreven in brieven die "onder de heilige geest leggen",
1450; met retroacta 1447-1448. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3030-3035.

426 Schepenakte betreffende het transport door Willem Briensz. aan
burgemeesters van Delft van 2/16 van de stenen molen,
1450; met retroacta 1447-1448. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3036-3039

427 Schepenakte betreffende het transport door Vrederic Harmansz. aan
burgemeesters van Delft van 4/16 van de stenen molen,
1450; met retroacta 1447-1449. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3040-3043, 3045-3048.

428 Schepenakte betreffende het transport door Gijsbrecht Jacob Jacobsz.
aan burgemeesters van Delft van 2/16 van de stenen molen,
1450; met retroacta 1447-1448. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3049-3052.

429 Schepenakte betreffende het transport door Jan Pieter Claes Hopersz.
aan burgemeesters van Delft van 2/16 van de stenen molen,
1450; met retroacta 1447-1448. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3053-3056.

430 Schepenakte betreffende het transport door Claes Dirxz. aan
burgemeesters van Delft van 2/16 van de stenen molen,
1450; met retroacta 1447-1448. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3057-3060.

431 Schepenakte betreffende het transport door Jan Pietersz. aan
burgemeesters van Delft van 2/16 van de stenen molen,
1450; met retroacta 1447-1448. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3061-3064.

432 Schepenakte betreffende het transport door meester Symon van
Venloo aan Delft van een boomgaard en een erf gelegen ten Oosten
van de Handboogschuttersdoelen,
1466. 1 charter
N.B. Met een nota op papier met ruggeschrift "Dit zijn brieven van de stede boomgaard en van
de ofgecoften renten van de zelven erve en van de handboogdoelen". Charter aanvragen als
charternummer 3065.
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433 Akte waarbij Philips van Spange verklaart verkocht te hebben aan Delft
drie morgen land in St. Jans ambacht,
1484; met retroactum. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5312-5313.

434 Verklaring van deken en gemeen capittel St. Adriaens te Naaldwijk dat
zij schuldig zijn aan de heilige geest te Monster 16 pond Hollands 's
jaars en geven als onderpand "XLIIII morgen lands geheten land ter
made gelegen bij Delft",
1494. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3027.

435 Schepenakte waarbij Jan Jansz. die Brabar en Jan Thonijsz. bekennen
van het oude Gasthuis gekocht te hebben een stenen molen, genaamd
Frans Cockenmolen, op de vest bij de Breesteeg met behoud van
bepaalde rechten door Delft,
1537. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3023.

436 Schepenakte betreffende het transport door Vranck Vranckenz., Jan
Pietersz. en Arent Michielsz., gasthuismeesters van het St
Joris-gasthuis, van 11/2 hont land in Vrouwenrecht, buiten de St
Catharijnenpoort, aan burgemeesters van Delft,
1533. 1 charter
N.B. Met ruggeschrift: "Die brieven van anderhalf hont lands dienende tot die privaat putten".
Charter aanvragen als charternummer 3028.

437 Kopie van een overeenkomst tussen Delft en de dorpen Nootdorp,
Hoogeveen en Nieuweveen betreffende het onderhouden van de
Nootdorpse kade,
1554. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3044.

438 Stukken betreffende de Nootdorpse kade,
1554-1647. 1 omslag

439 Koopbrieven en andere stukken betreffende het huis "Het Wapen van
Savoyen" aan de westzijde van het Oude Delft, naast het
Gemeenlandshuis van Delfland,
1558-1752. 1 pak
N.B. Later het Werkhuis of Gemeente-Werkinrichting, vanaf 1957 Gemeentearchief. Charters
aanvragen als charternummers 7186-7194, 5326.

440 Schepenakte betreffende het transport door het Oude Mannenhuis van
de helft van een tuin en erf aan de zuidzijde buiten de Watersloot aan
burgemeesters van Delft,
1559; met bijlagen. 1 transfix
N.B. Vgl. nr 442. Charters aanvragen als charternummers 3094-3096.

441 Kaart-figuratief van de Madelanden, getekend door Jan Potter Jansz.,
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gezworen landmeter van Rijnland, Delfland, Schieland en de landen
van Putten,
1567. 1 stuk
N.B. Bij de afdeling Beeld & Geluid.

442 Schepenakte betreffende het transport door Maritgen Willemsdochter,
weduwe van Arent Claesz, van twee erven buiten de Waterslootse
poort aan de zuidzijde naast elkaar en grenzende aan de
Coendersteeg, aan de stad Delft,
1568. 1 charter
N.B. Vgl. Nr 440. Charter aanvragen als charternummer 3029.

443 Extract uit het keurboek van Delft betreffende de reparatie aan de
Nootdorpse heul tegenover het Duivelsgat,
1571. 1 stuk

444 Extract uit de resoluties der Staten van Holland en West-Friesland
betreffende het houden van Tafels van Lening,
1578. 1 stuk

445 Opdrachtbrieven van percelen, door de Staten van Holland aan de stad
Delft verkocht,
1582-1583. 1 pak
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7032-7060.

446 Schepenakte betreffende het transport aan burgemeesters van Delft
door Jan Pietersz. Hogewerff van een huis en erf aan de zuidoosthoek
van 's Heren- of Boterbrug,
1585; met retroacta. 1 transfix

447 Legger van voorwaarden waarop stadsgoederen en accijnzen worden
verpacht,
1589. 1 deel

448 Schepenakte betreffende het transport door Aryen Dircxz., timmerman,
en Pieter Maertensz., metselaar, aan de stad Delft van een huis, poort
en erf aan de zuidzijde van de Geerweg,
1593. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

449 Akte van verkoop door de Staten van Holland en West Friesland aan de
stad Delft van 161/2 hont land met een werfje binnen Wateringen in
Wateringerveld en in Dorpradepolder, afkomstig van het
St.-Agathaklooster, met schepenakte van Wateringen met opdracht aan
Delft,
1595. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 9020-9021.

450 Akte van verkoop door Staten van Holland en West-Friesland aan
burgemeesters en regeerders van Delft van vijf morgen en vier hont
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wei- en teelland onder Monster en Wateringen, afkomstig van het
klooster van St. Agatha,
1595. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 9022.

451 Akte waarbij de Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en
West-Friesland, verklaren verkocht te hebben aan burgemeesters en
regeerders van Delft wei-en teelland, afkomstig van het klooster Sion, in
de Plaspoelpolder onder Rijswijk,
1595. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7029.

452 Register van de landerijen gekomen van de kloosters, die door Delft
gekocht zijn van de Staten van Holland en West-Friesland,
1595; met bijlagen 1595-1599. 1 pak

453 Register van de nog niet verkochte goederen van de Delftse kloosters
onder beheer van de Staten van Holland en West-Friesland,
1596. 1 deel

454 Akte van transport voor schout en gezworenen van Ackersdijck door
Cornelis Pietersz. Beaumont aan burgemeesters en regeerders van
Delft van land buiten de Oostpoort in het Vrouwenrecht, afkomstig van
de abdij van Rijnsburg,
1596. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5012.

455 Schepenakte betreffende het transport door Geertgen Evertsdr.,
weduwe van wijlen Huijch Willems, mosselman, aan burgemeesters en
regeerders van Delft, van een huis en erf van het St. Ursulaklooster,
1596; met retroactum. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5303-5304.

456 Schepenakte betreffende het transport door Arent Heijndrickxz.,
kleermaker, aan burgemeesters en regeerders van Delft, van een huis
en erf aan de noordzijde van de Zusterlaan, afkomstig van het
St.-Ursulaklooster,
1596; met retroactum. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5305-5306.

457 Akte waarbij Geertgen Hendricxdochter aan Delft verkoopt een schuur
en de helft van het Pannenbakkerssteegje aan de Verwersdijk,
1596. 1 pak

457a Akte waarbij Staten van Holland en West-Friesland diverse "geestelijke
landen" aan Delft verpanden,
1596; met bijlagen. 1 omslag

458 Schepenakte betreffende het transport door Geertgen Heijndricxdr.,
weduwe van Andries Aertsz. pannenbakker, aan burgemeesters en
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regeerders van Delft, van een schuur, erf en het
Pannenbakkerssteegje, eertijds pannenbakkerij, aan de oostzijde van
de Verwersdijk,
1596. 1 charter
N.B.Ruggeschrift: "Daar van bijde stad een ververij gemaakt is, om de saijen te verven". Charter
aanvragen als charternummer 7030.

458a Schepenakte betreffende het transport aan burgemeesters en
regeerders van Delft door Govert Joachumsz., metselaar, van een
nieuw huisje en erf, door hem getimmerd op de grond gelegen aan de
oostzijde van de Verwersdijk in de Pannenbakkerpoort,
1597. 1 charter
N.B. Ruggeschrift: "welk huis bij de stad geeigend is tot een ververij voor de saijneringhe".
Charter aanvragen als charternummer 5029.

459 Register van de huizen gemaakt ten behoeve van de saainering,
1597. 1 deel

460 Rekening van Jacob Andriesz., gesubstitueerde secretaris, betreffende
de ontvangst en de uitgaven in zake enige aan drapiers verhuurde
huizen,
1597-1605. 1 pak

461 Schepenakte betreffende het transport aan Delft door Aelbrecht
Aelbrechtsz., kramer, wonende in de "Gulden Elle", van een achterhuis
op de Boterbrug,
1599. 1 charter
N.B. Ruggeschrift: "Waerbrieff van het huis op de boterbrug waar de inslagers tegenwoordig in
zitten". Charter aanvragen als charternummer 5116.

462 Kopie van publicatie van stadsbestuur van Delft betreffende het
transport van de stedewerf aan de Staten van Holland en
West-Friesland tot een ammunitie-huis,
1601. 1 stuk

463 Overeenkomst tussen de Kamer van de Rekening en de stad Delft
betreffende het in gebruik geven van de Waterslootse poort aan de
baljuw van Delfland,
1605. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7161. De zegels zijn opgedrukt.

464 Lijst van voorwaarden waarop de stad Delft aan Dirk Pieters de stenen
molen achter de Gasthuislaan verkoopt,
1606. 1 stuk

465 Rekening van Jacob Andryesz. van de ontvangst van een stuiver op de
gulden van de beloofde kooppenningen der door de stad verkochte
Vlaamse huisjes op de grond van het voormalige St.-Ursulaklooster,
1607. 1 stuk

466 Schepenakte betreffende het transport door Willem Jacobsz. aan

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 60 -



Abram Willemsz. van een derde gedeelte in een windmolen, genaamd
Helmolen, en een derde gedeelte in een rosmolen, met schepenakte
van 1570 betreffende het transport door Gijsgen Joestendr., weduwe
van Pieter Claesz. e.a. aan Willem Jacobs,
1611. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5155-5156.

467 Schepenakte van Wateringen betreffende het transport door Govert
Pietersz. Knol, wonende te Delft, van een rente van 50 gulden op land
in de Oudeveltschen polder onder Wateringen, afkomstig van het
St.-Agathaklooster, aan de stad Delft,
1613. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5314.

468 Akte van overeenkomst tussen Delft en Ghijsbrecht Evertsz. en Coen
Cornelisz. betreffende het betimmeren van hun erf aan de
Gasthuislaan, gekomen van het St.- Agnetaklooster, en het maken van
een steegje naar de Vest,
1613. 1 stuk

469 Schepenakte betreffende het transport door Gijsbrecht Evertsz.,
metselaar, en Coen Cornelisz., timmerman, aan de stad Delft van een
straatje of steeg, afkomstig van het St.-Agnetaklooster, van de
Gasthuislaan oostwaarts doorlopende tot de Vest,
1614. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5056

470 Stukken betreffende de Made-landen, waarvan een deel door Delft is
gekocht in 1615,
1615-1722. 1 pak
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5050-5052, 7061.

471 Schepenakte betreffende het transport door Eduwaert van den Sande,
verver, wonende te Dordrecht, aan burgemeesters van Delft, van een
huisje en erf aan de oostzijde van de Doornikstraat,
1616; met retroacta. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5053-5055.

472 Beschikking van de Staten van Holland en West-Friesland op een
rekest van burgemeesters van Delft met verzoek om subsidie voor de
bouw van het Stadhuis,
1618. 1 stuk

473 Schepenakte betreffende het transport door Hendrick Woutersz.,
metselaar, aan burgemeesters en regeerders van Delft, van een huis
en erf aan de noordzijde van de Zusterlaan,
1619; met retroactum. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5117-5118.

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 61 -



474 Schepenakte betreffende het transport door Lijsbeth Harpers, weduwe
van Dirk Daniels, aan Abraham Willemsz. van een derde gedeelte in
een windmolen genaamd Helmolen en een derde gedeelte in een
rosmolen, met schepenakte van 1635 met verklaring dat Dirk Centen dit
in 1620 verkocht heeft aan Dirck Daniels,
1621, 1635. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5119-5120.

475 Register betreffende de staat en de goederen van het spinhuis,
1622-1644. 1 deel

476 Stukken betreffende Poortland; opdrachtsbrieven van landen in de
Bieslandse polder, kohier van de verponding onder Poortland, borderel
op de onroerende goederen onder Poortland en kwitanties van de
Gecommitteerden tot ontvangst,
1622-1807. 1 pak
N.B. Met bijlagen en aantekeningen van Mr J. Soutendam, naar aanleiding van een
ontwerp-besluit der Staten van Zuid-Holland waarbij de beheerders van de afkoopkas van
Poortland, B. en W. van Delft, wordt opgedragen de kapitalen Aº 1861 over te dragen.

477 Akte van transport voor schout en gezworenen van Ackersdijck en
Vrouwenrecht door Marten van Forest van Schouwen, heer te
Endegeest en ambachtsheer van Lombardijen (polder in Putten), aan
de stad Delft, van omtrent één hont land, gelegen buiten de Oostpoort
tegenover de Quaeckelbrugge,
1624. 1 charter
N.B. Ruggeschrift: "Opdracht brief van ontr. een hont land aen stinckpette bij Jr. Endegeest".
Charter aanvragen als charternummer 3066.

478 Schepenakte betreffende het transport door Gillis Grome, zijdewever,
aan de stad Delft van een huis en erf, gelegen aan de zuidzijde van de
Geerweg, afkomstig van het St.-Claraklooster,
1626 ; met retroacta. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7063-7065.

479 Akte van overeenkomst tussen de burgemeesters van Delft en de
barones van Dona betreffende het bewonen van een deel van het
St.-Agathaklooster, met twee brieven van de baron van Dona,
1630-1631. 1 omslag
N.B. Vgl. Soutendam, Mededelingen, blz. 77.

480 Schepenakte betreffende het transport door Urseltgen Claes, weduwe
van Robbrecht Henning Schotsman, aan de stad Delft, van een huis en
erf aan het Oosteinde op de hoek van de Bruggestraat,
1631; met retroactum . 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5057-5058.
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481 Schepenakte van het ambacht Rijswijk waarbij Hendrik Duyst van
Voorhout aan de stad Delft in erfpacht geeft twee hont en 55 roeden
land, gelegen aan de Haagvaart bij de volmolen,
1632. 1 omslag
N.B. Met een kaart. Charter aanvragen als charternummer 7062.

482 Stukken betreffende de scheidsmuren tussen een huis, genaamd
"Wapen van Savoye" en het huis aan de Noordzijde,
1632, 1644, 1666. 1 omslag

483 Stukken betreffende 1221/2 roeden land bij de Carthuyzer-heul in de
Krakeelpolder,
1632-1640. 1 omslag
1º Schepenakte van Hof van Delft, betreffende het transport door Cornelis Abrahams
Graswinckel aan de stad Delft, 1632 1 charter N.B. Charter aanvragen als charternummer 7066.
2º Verklaring van de landmeter Johan van Beest betreffende de opmeting. 1 stuk 3º Akte
waarbij de stad het land in erfpacht geeft aan Huijbrecht Cornelis om er een zaagmolen op te
plaatsen, 1640 1 stuk

483a Schepenakte betreffende de opdracht van een huis en erf aan de
noordzijde van de Geerweg, gekomen van het St.-Annaklooster, door
Antonette, dochter van Pieter de Leest, weduwe van Claude Rota, aan
Jan Corstiaensz. van den Burch,
1636; met retroacta vanaf 1622. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5157-5160.

484 Schepenakte betreffende het transport door Assuerus Rocus van
Dalem aan Abraham Willems van een derde gedeelte in een windmolen
genaamd Helmolen en een derde gedeelte in de Rosmolen,
1637. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5061.

485 Lijst van voorwaarden waarop de Bank van Lening wordt verhuurd,
1637; met bijlagen. 1 omslag

486 Lijst van de huizen, welke gebouwd zijn in de jaren,
1637-1650. 1 stuk

487 Stukken betreffende het protest van Jacob de Heuyter tegen het
verkopen van een huis op de Oude Delft (nu Gemeenlandshuis)
namens Philips, graaf van Hohenlohe,
1639. 1 omslag
N.B. Delft had in 1583 dit huis verkocht aan de graaf van Hohenlohe.

488 Schepenakte betreffende het transport door Abraham de Coge,
kunstverkoper, aan de stad Delft van een huis en erf achter het
raadhuis, onmiddellijk naast de stadswaag aan de zuidzijde,
1644; met retroacta. 1 transfix
N.B. Ruggeschrift: "mede tot de Waag geapproprieerd". Charters aanvragen als
charternummers 7067-7071.
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489 Schepenakte betreffende het transport door Adriaen Pietersz. Wachter,
ijzerkramer, getrouwd met Belytgen Arentsdr. Helm, dochter van Arent
Jansz., aan de stad Delft van het huis en erf "De Keijser" aan de
westzijde van de Markt,
1644; met retroacta. 1 transfix
N.B. Huis is afkomstig van een eigenaar die in de 80-jarige oorlog uitweek. Charters aanvragen
als charternummers 5067-5069.

490 Inventaris van het stadszilverwerk, linnen, tin, koperwerk en andere
zaken, gebruikt op de maaltijd in het Prinsenhof bij het voorstellen van
de wethouders op Jaarsdag,
1645. 1 stuk

491 Schepenakte betreffende het transport door Gerrit van Assendelft aan
de stad Delft van een gedeelte van zijn tuin in de Doelenstraat,
1646. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5062.

492 Schepenakte betreffende het transport door Magdaleentgen Oloffs,
weduwe van Abraham Willemsz. Vlaerdingerwout, aan burgemeesters
en regeerders van Delft van "een huysinge geweest een Rosmolen en
bij huijsinge met een stukje land genaamd het kampveld",
1646; met retroacta vanaf 1555. 4 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5063-5064, 3070-3071.

493 Lijst van voorwaarden waarop Delft heeft verkocht de opstal van
verscheidene huizen aan het Rietveld en de Korte Raamsteeg,
1646. 1 stuk

494 Schepenakte betreffende het transport door Jan de Cock, Mathijs
Nadorst, Anthoni Bourgo, Willem Jansz. Herweij, Niclaes Bunel en
Floris Jansz. van Cempen aan de stad Delft van hun huizen en erven
aan het Rietveld en de Kleine Raamsteeg, afgebroken ten behoeve van
het graven van de Lakengracht,
1646. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5065.

495 Schepenakte betreffende het transport door Cornelis Couckebacker,
met procuratie van Cornelis Abrahamsz. Graswinkel, aan de stad Delft
van 156 roeden land, gelegen aan de Carthuyser vaarsloot, met
procuratiestelling en verklaring van de landmeter,
1646. 1 omslag
N.B. Ruggeschrift: "Betreffende de tweede zaagmolen". Charter aanvragen als charternummer
5161.
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496 Schepenakte betreffende het transport doorAbram Claesz. van Schie
aan de stad Delft van een loods of varkenskot aan de Lange
Raamsteeg,
1646. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3068.

497 Schepenakte betreffende het transport door Thielman van den Einde
Vosmaer, apotheker, aan burgemeesters van Delft, van een erf buiten
de Waterslootse poort,
1646. 1 charter
N.B. Ruggeschrift: "Opdracht van het erf waar de Commissaris van het Schuitenveer op
getimmerd is". Charter aanvragen als charternummer 5059.

498 Schepenakte van Pijnacker, waarbij de ambachtsbewaarders bekennen
aan Delft in erfpacht gegeven te hebben de Klapwijkse weg,
1647. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7162.

499 Schepenakte betreffende de verkoop door Jan Jacobs aan de stad Delft
van de vrije waterlozing, lopende van de stadshuizen af aan de
noordzijde van het Verwersslop voorbij de Luthersche kerk aan de
Verwersdijk,
1647. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3069.

500 Schepenakte betreffende het transport door Cornelis van Swaeenvelt
aan burgemeesters en regeerders van Delft van een gedeelte van zijn
tuin aan de westzijde van de Lakengracht,
1648. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3067.

501 Kopie van een transport-akte door de stad Delft aan Heijndrick Jansz.
van Heeckel van de volmolen aan de Haagvaart,
1648. 1 stuk

502 Akte van volmacht van Philips François, hertog van Arenburg, om de
kooppenningen te ontvangen van de Madelanden, verkocht aan
burgemeesters en schepenen van Delft,
1650; met bijlagen. 1 pak

503 Procuratie-brief van Philips François "hertog van Arenburg" op het
verkopen der Made-landen, met akte van de Achten van Holland en
West-Friesland met opdracht van de overige Madelanden op Delft,
1650. 2 charters
N.B. De stad kocht 40 morgen en 72 roeden voor 43.500 car. gulden. Charters aanvragen als
charternummers 7163-7164.
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504 Lijst van voorwaarden waarop Suzanna Rochatis de bank van lening
heeft gehuurd, met akte van cautie,
1653. 1 omslag

505 Schepenakte betreffende het transport door Claes Jansz. van
Harmelen, molenaar op de Buitenwatersloot aan de stad Delft van een
erfje aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot,
1654. 1 charter
N.B. Ruggeschrift: "Dit is de brief tresierdershuisje van de molen buiten de Watersloot Poort"
Charter aanvragen als charternummer 5060.

506 Lijst van personen van wie huizen bij de ontploffing van het
kruitmagazijn zijn verwoest,
1654. 1 stuk

507 Register van personen die van de Staten van Holland en
West-Friesland compensatie hebben ontvangen voor het herstel van
hun huizen, verwoest bij de ontploffing van het kruitmagazijn,
1654. 1 deel

508 Akten van taxatie van de schade, ontstaan door de ontploffing van het
kruitmagazijn, met extracten uit de resoluties van de Staten van Holland
en West-Friesland,
1654. 1 pak

509 Schepenakte betreffende het transport door de kinderen en erfgenamen
van Jacob Mathijsz. de Been van Wena en Geertruyt Claesdr. aan de
stad, van een tuin met twee huisjes en een speelhuisje aan de
noordzijde van de Buitenwatersloot,
1654. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7395-7404.

510 Schepenakte betreffende het transport door oud-burgemeester B. Jz.
van der Dussen aan de stad Delft van een tuin en erf aan de zuidzijde
van de Geerweg, afkomstig van het St.-Claraklooster,
1655; met retroacta en bijlagen. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5078-5084.

511 Schepenakte betreffende het transport door Grietgen Willems, weduwe
van Daniel IJsbrantsz.aan de stad Delft van een erf aan de zuidzijde
van de Geerweg waarop een huisje heeft gestaan, dat in 1654 is
vernield door de ontploffing van het kruitmagazijn,
1655; met retroacta. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5914-5923.
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512 Schepenakte betreffende het transport door de kinderen van Huijch
Cornelisz. Cock aan de stad Delft van een erfje aan de zuidzijde van de
Grietgemoersteeg, waarop een huisje gestaan heeft dat in 1654 is
vernield door de ontploffing van het kruitmagazijn,
1655. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5085.

513 Schepenakte betreffende het transport door Lijsbet Cornelisdr. van
Rijselsteijn aan de stad Delft van een erf aan de oostzijde van de
Verwersdijk in Neelrechtopenstraat, waarop een huisje gestaan heeft
dat in 1654 is vernield door de ontploffing van het kruitmagazijn,
1655; met retroacta. 1 transfix en 2 stukken
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5162-5165.

514 Schepenakte betreffende het transport door Steven de Groot, soldaat,
aan de stad Delft van een erfje in de Neelrechtoppenstraat, waarop een
huisje gestaan heeft dat in 1654 is vernield door de ontploffing van het
kruitmagazijn,
1655. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5086.

515 Schepenakte betreffende het transport door Grietgen Jans, weduwe
van Andries Duijsts, aan de stad Delft van een tuin en erf in de
Neelrechtopenstraat, waarop een huisje gestaan heeft dat in 1654 is
vernield door de ontploffing van het kruitmagazijn,
1655; met retroactum. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5087-5088.

516 Schepenakte betreffende het transport door Dirck Theunisz. Vader
Vletter aan de stad Delft van een erf aan de zuidzijde van de
Grietemoersteeg, waarop een huis gestaan heeft dat in 1654 is vernield
door de ontploffing van het kruitmagazijn,
1655. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3072.

517 Notariële kopie van koopvoorwaarden van het huis, nagelaten door
Cornelis Aryensz. van Roon, timmerman, gelegen aan de oostzijde van
de Verwersdijk,
1655. 1 stuk

518 Schepenakte betreffende het transport door de erfgenamen van wijlen
Maritgen Arijens, weduwe van Jacob Jansz. van Anckershouck, aan de
stad Delft van een erfje aan de zuidzijde van de Grietemoersteeg,
waarop een huisje gestaan heeft dat in 1654 is vernield door de
ontploffing van het kruitmagazijn,
1655; met retroactum. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5089-5090.

519 Schepenakte betreffende het transport door Jan Pietersz. Lintsen aan
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de stad Delft van een erfje in de Neelrechtopenstraat, waarop een
huisje gestaan heeft dat in 1654 is vernield door de ontploffing van het
kruitmagazijn,
1655; met retroacta. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5091-5094.

520 Schepenakte betreffende het transport door Ooster Matijsz., wonende
te Leiden, aan de stad Delft van een "doorgaande roijinge van een
slob", gelegen aan de oostzijde van de Verwersdijk,
1655. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5066.

521 Schepenakte betreffende het transport door Jan Otten, bierkruier, aan
de stad Delft van twee erfjes aan de zuidzijde van de
Neelrechtopenstraat, waarop twee huisjes gestaan hebben die in 1654
zijn vernield door de ontploffing van het kruitmagazijn,
1655; met retroacta. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5071-5074.

522 Schepenakte betreffende het transport door Jan Bouvart (Jean
Bouffaert) aan de stad Delft van een erf aan de oostzijde van de
Hoogstraat, waarop een huis gestaan heeft dat in 1654 is vernield door
de ontploffing van het kruitmagazijn,
1656; met retroacta. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5075-5077.

523 Stukken betreffende het transport door Johan van Middelcoop aan de
steden Delft en Gouda van een huis in de Houtstraat te Den Haag tot
een logement,
1654, 1659. 3 charters en 2 stukken
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5166-5168.

524 Schepenakte betreffende het transport door regenten van het Weeshuis
te Amsterdam aan de stad Delft van het gedemolieerde erf van het
St.-Claraklooster, aan de zuidzijde van de Geerweg, met transportakte
van dit erf aan genoemde regenten,
1660. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5095-5096.

525 Schepenakte betreffende het transport door Huijch Alderts Schenck,
bouwman te Nootdorp, aan de stad Delft van een erfje in de
Ravenspoort aan de zuidzijde van de Geerweg, waarop een huis heeft
gestaan afkomstig van het St Claraklooster (bewoond door de
buitenzusteren),
1661; met retroactum. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5097-5098.
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526 Schepenakte betreffende het transport door Jan Bouvaert aan de stad
Delft van een erf aan de zuidzijde van de Geerweg,
1661. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5099.

527 Schepenakte betreffende het transport door Dirck van Suylen aan de
stad Delft van een erf aan de zuidzijde van de Geerweg,
1661. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5100.

528 Schepenakte betreffende het transport door Cathalintge Claes, weduwe
van Isaack de Kock, aan de stad Delft van een erf aan de zuidzijde van
de Geerweg,
1661. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5101.

529 Schepenakte betreffende het transport door Jeremias van der Hiel,
verver, aan de stad Delft van een erf aan de zuidzijde van de Geerweg,
1661. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5102.

530 Schepenakte betreffende het transport door Pouwels Reimars
(Reymers) aan de stad Delft van een huis en erf aan de westzijde van
de Markt, naast het Boterhuis, genaamd "De drie vergulde acolijen",
1664; met retroacta. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5103-5106.

531 Schepenakte betreffende het transport door de erfgenamen van
Trijntgen Tolus, weduwe van Tonis Lodewijcksz. van Gragtenburg, aan
de stad Delft van een erf aan de zuidzijde van de Geerweg,
1668; met retroactum. 1 charter
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5107-5108.

532 Schepenakte betreffende het transport door de executeurs van het
testament van Johan van Werenbergh, wijnkooper, en Agneta Willems
van Asperen aan de stad Delft van een tuin, pakhuis en erf aan de
noordzijde van het Rietveld,
1668; met retroacta. 1 transfix en 1 stuk
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5169-5172.

533 Schepenakte betreffende het transport door Bartholomeus van der Mast
aan de stad Delft van een erf aan een poort op het Oude Delft
tegenover de Nieuwstraat,
1668. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5109.

534 Lijst van de goederen en effecten afkomstig van het St Joris-Gasthuis,
1675. 1 stuk
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535 Instructie voor de Commissarissen van de Bank van Lening,
1676; met bijlagen. 1 omslag

536 Schepenakte betreffende het transport door de geauthoriseerden tot de
boedel van Suzanna Rochatis aan de stad Delft van een huis aan de
Burgwal achter het sluisje,
1677. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5110.

537 Schepenakte betreffende het transport door Catalijntge Cors, weduwe
van Dirck Arris Thoen aan de stad Delft van een huis aan de Geerweg
naast het Tuchthuis,
1677; met retroactum. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5111-5112.

538 Schepenakte betreffende het transport door Coenraedt Harmans
Broekman aan de stad Delft van een werkhuisje aan de noordzijde van
de Oude Kerk,
1678. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5113.

539 Akte van transport voor schout en schepenen van Veur door Jan
Jacobsz. Schakenbosch aan de stad Delft van een laan van 70 roeden
gelegen in Veur,
1679. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5114.

540 Schepenakte betreffende het transport door Cornelis Jansz. van Zijl aan
de stad Delft van een schuur en opstal buiten de Waterslootse poort,
1679. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5115.

541 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland van 40
morgen, 62 roeden Madelanden op Franco van der Goes,
burgemeester van Delft,
1685; met bijlage. 1 charter en 1 stuk
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5154.

542 Stukken betreffende de insolvente boedel van Gerard Versteeg, in
leven lombardhouder binnen Delft,
z.d. [1697-1715]. 1 omslag
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5207.

543 Concept-ordonnantie en reglement op de Bank van Lening,
z.d. [17de eeuw]; met bijlage. 1 omslag

544 Stukken betreffende de kooltuinlanden buiten de Koepoort,
17de tot 19de eeuw. 1 pak
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5121-5125.
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545 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland van 40
morgen, 62 roeden Madelanden op Philips Dedel, Veertigraad van
Delft,
1701. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7168.

546 Opgave van het verkochte linnengoed en kant, bij de Bank van Lening
beleend,
1702. 1 stuk

547 Staat van de Bank van Lening,
1703; met bijlage. 1 omslag

548 Contract van verkoop van het aandeel van Delft in het huis, gebruikt tot
logement in Den Haag,
1707. 1 stuk

549 Akte van aanbesteding door de stad Delft van de Stadskoets, met nota
van reparaties en rekeningen,
1719. 1 omslag

550 Kopie van een resolutie betreffende de inventaris van stadsmaterialen
en meubelen,
1721. 1 stuk

551 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland geven aan de
stad Delft 40 morgen 62 roeden Madelanden als allodiaal goed,
1722. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7169.

552 Legger van de stadsgoederen,
1738-1795. 1 deel

553 Reglementen voor de kasteleins in het logement van Delft in Den Haag
en inventaris van aanwezige goederen,
1741, 1746, 1747, 1754, 1761, 1781,
1788.

1 pak

554 Stukken betreffende de aankoop van de kruitmakerij buiten de
Waterslootse poort door Delft,
1742; met bijlagen. 1 pak
N.B. Met een kaart op perkament van het jaar 1718 door L. Swemkoop; deze berust bij de
afdeling Beeld en Geluid. Charters aanvragen als charternummers 5126-5127.

555 Stukken betreffende de vergoeding van de schade, veroorzaakt door de
ontploffing van de kruitmolen,
1742. 1 omslag
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556 Huurcedullen volgens welke Delft verhuurt aan Jacobus van der Sman
een huis en schuur c.a., benevens twee morgen, 200 roeden onder
Vrijenban, achter de gewezen kruitmakerij,
1742 en 1749. 1 omslag

557 Huurcedullen volgens welke Delft verhuurt aan Jan Coppert twee
morgen land onder Vrijenban achter de gewezen kruitmakerij,
1743 en 1744. 1 omslag

557a Huurcedulle volgens welke de stad Delft voor 30 jaar verhuurt aan Jan
Breur vier morgen land van de gewezen kruitmakerij onder Vrijenban,
1744. 1 stuk

558 Huurcedullen van de huizen, gebruikt als logement van Delft in Den
Haag,
1743-1792, met hiaten. 1 pak

559 Lijst van voorwaarden waarop de bomen op de grond van de gewezen
kruitmakerij door Delft zijn verkocht,
1744. 1 stuk

560 Lijst van voorwaarden waarop Delft verkoopt de opstal van het
herenhuis en het tuinmanshuis op de gewezen kruitmakerij,
1744. 1 stuk

561 Extracten uit de resoluties van de Gecommitteerde Raden van Holland
betreffende het ontruimen van het huis op het Binnenhof, gebruikt als
logement voor Delft,
1747. 1 omslag

562 Akte van verkoop door de stad Delft aan Nicolaas Kraeyvanger van
twee morgen, 12 roeden weiland, deel uitmakend van de grond van de
gewezen kruitmakerij,
1759. 1 stuk

563 Lijst van voorwaarden waarop burgemeesters en regeerders van Delft
en de havenmeester A. van Assendelft de bomen op de stadssingels
verkopen,
1761. 1 stuk

564 Schepenakte betreffende het transport door Daniel Racouli aan de stad
Delft van een tuin en erf met stenen tuinhuis in de St. Anna-boomgaard,
1764; met retroactum. 2 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5128-5129.

565 Schepenakte betreffende het transport door Maria de Koning, weduwe
van Cornelis Koppens, en Christina Koppens aan de stad Delft van een
strook land,
1764. 1 charter
N.B. Ruggeschrift: "Opdrachtbrief van een strookje land tot het maken van de brandsloot achter
het Tuchthuis aangekocht". Charter aanvragen als charternummer 5130.
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566 Akte van transport voor schout en gezworenen van Vrijenban door
Anna Emmerentia van Loon, weduwe van Lambert Alewijn, aan de stad
Delft van een strookje land,
1765. 1 charter
N.B. Ruggeschrift: "Geemploijeerd tot het verbreden van stadssingel tussen de Haagpoort en
de Schoolpoort". Charter aanvragen als charternummer 5131.

567 Balansen van stads Bank van Lening,
1765-1793. 1 pak

568 Schepenakte betreffende het transport door de kerk- en armmeesters
der Roomse kerk achter het Marktveld aan de stad Delft van een huis
en erf aan de zuidzijde van de Broerhuislaan,
1769; met retroacta. 5 charters
N.B. Ruggeschrift: "het voorsz. huis is geapproprieerd tot vergroting van stadstimmerwerf".
Charters aanvragen als charternummers 5132-5136.

569 Schepenakte betreffende het transport door de kinderen en erfgenamen
van Matthijs Caris aan de stad Delft van een huis en erf aan de
noordzijde van de Binnenwatersloot,
1769; met retroactum. 2 charters
N.B. Ruggeschrift: "Welk huis is verheeld aan het huis van de Poortier van de Waterslootsche
poort." Charters aanvragen als charternummers 5137-5138.

570 Schepenakte betreffende het transport door Jan Ofarel, wijnhandelaar
te Delft, aan de stad Delft van het huis en erf "de Toelast" aan de Oude
Langendijk,
1774; met retroacta en bijlagen. 1 charter
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3073-3077 en 5139-5153.

571 Huurcedul volgens welke Delft voor 30 jaar verhuurt aan Cornelis Breur
vier morgen land van de gewezen kruitmakerij,
1774. 1 stuk

572 Stukken betreffende een resolutie van burgemeesters van Delft tot
aflossing van drie renten, gekomen van de Madelanden,
1776-1778. 1 pak
N.B. Met een brief van de Rijksarchivaris Ao 1875.

573 Rekest van regenten van het St.-Joris Gasthuis aan burgemeesters van
Delft met verzoek om subsidie voor reparaties en vertimmeringen,
1778. 1 stuk

574 Advies van de havenmeester aan burgemeesters van Delft over de
kruittoren buiten de Waterslootse poort,
1785. 1 stuk

575 Akte van verkoop door de stad Delft aan Christiaan Sigismund Kreisig
van het huis aan de zuidzijde van het St.-Agathaklooster,
1785. 1 stuk
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576 Lijst van voorwaarden van verkoop van de gewezen kruittoren door
Delft aan Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en
West-Friesland,
1786. 1 stuk
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

577 Kopie-lijst van voorwaarden voor verkoop door de stad Delft aan de
Staten van Holland van de gewezen kruittoren,
1786. 1 omslag
N.B. Met een kaart.

578 Schepenakte betreffende het transport door Pieter Struijk aan de stad
Delft van het huis "de Melkvrouw" aan de zuidzijde van de Markt,
1792; met retroacta. 1 omslag
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5173-5175.

579 Akte waarbij Maria Pieters, weduwe van Jan Reijnders, verklaart dat zij
van de stad Delft de afkoop van het servituut heeft ontvangen, dat de
eigenaars van het huis "De Luyt" aan de zuidzijde van de Markt hadden
op het huis "De gulden mortier" krachtens een akte van 1629, met kopie
van deze akte,
1792. 1 omslag

580 Aantekeningen betreffende de verkoop, verhuring en verponding van
door Delft ten behoeve van de gewezen kruitmakerij aangekochte
huizen en landen onder Vrijenban,
z.d. [18de eeuw]. 1 omslag

- Plattegrond van de Latijnse School en woningen aan de noordzijde van
de Schoolstraat,
18de eeuw; met bijlage. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv.nr. 581; overgebracht naar het archief van de Latijnse School.

1.1.7.3 Belastingen en weggelden; tienden

582 Vonnis van het Hof van Holland in het geschil tussen Cornelis Dircx,
eigenaar van het huis van Overvest en de stad Delft over het betalen
van accijns,
1543. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7072.

583 Kopie van beëdigde verklaringen betreffende de vrijdom van
stadsaccijnzen bij dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
1562. 1 stuk

584 Rekeningen van Melchior Adriaensz. de Benschop als ontvanger van
het exuegeld,
1567-1570. 1 omslag
N.B. Vgl. Instructie voor de exuemeester 1560.
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- Rekening van de ontvanger van de 50e penning over Delft en Delfland,
1580. .
N.B. Zie inv. nr. 1750.

- Rekening van de ontvanger van de 50e penning over de huizen in Delft,
enz.
1599-1601. .
N.B. Zie inv. nr. 1752.

585 Register van de accijns op de granen,
1583-1585. 1 deel

- Legger van de accijnsen,
1589. .
N.B. Zie inv. nr. 447.

586 Schepenakte betreffende de afkoop van de vrijdom van accijnzen van
de eigenaars van het huis van Overvest,
1598. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummers 5176.

587 Stukken betreffende ordonnanties op de accijns der boelhuizen,
z.d. [17de eeuw]. 1 omslag

588 Extracten uit verscheiden preferenties betreffende het recht van
preferentie dat Delft voor haar accijnzen bezit boven personele
crediteurs,
z.d. [17de eeuw]. 1 stuk

589 Registers van het haardstedengeld,
1600 en 1638. 2 delen
N.B. Vgl. Mr J. Soutendam, "Een wandeling langs Delfts straten en grachten in 1600".
Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

590 Register van het ontvangen poortergeld,
1605-1796. 1 deel

590a Akte van overeenkomst tussen de stad Delft en Arent Sasboutsz. van
der Dussen betreffende de vrijdom van verponding van huisjes, door
hem gesticht "ad pios usus",
1613. 1 stuk

591 Stukken betreffende tumulten te Delft in augustus 1616 naar aanleiding
van het verhogen van de accijns op de tarwe,
1616. 1 omslag

591a. Consent van de Staten van Holland en West-Friesland om de stedelijke
wijnaccijns te mogen verhogen,
1616. 1 stuk
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592 Manuaal betreffende de pachters van accijnzen in Delft en Delfshaven,
1631-1792. 1 deel

592a. Attestatie dat stadsaccijns ook betaald wordt door degenen, die buiten
de stad wonen,
1640. 1 stuk

593 Register van het kaai- en riolengeld,
1660-1745. 1 deel

594 Rekening van de ontvanger van het kaai- en diepgeld,
1667-1668. 1 deel
N.B. Oude benaming: 'Legger van het diepen van wateren binnen Delft'

595 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland waarbij de stad
Delft toestemming krijgt om van de koopsom van verkochte huizen
binnen Delft en Delfshaven de 80e penning te heffen,
1670. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7073.

596 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland waarbij de stad
Delft toestemming krijgt om ten behoeve van de defensie de 1000e
penning te heffen,
1673. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummers 7074.

597 Kohier van de 200e penning van 1674, van het zout- en zeepgeld in
1680, 1703, 1705 en 1712 en van de belasting op koffie in 1705,
1674-1712. 1 omslag

598 Kohier van het zout- en zeepgeld,
1715. 1 pak

599 Rekening van de directeurs van de admodiatie wegens de impost op de
wijnen,
1719-1720. 1 deel

600 Vierde rekening van de ontvanger van het poort- en lantaarngeld,
1744-1745. 1 deel

601 Negende rekening van de ontvanger van het poort- en lantaarngeld,
1749-1750; met bijlagen. 1 deel en 1 pak

602.1-602.6 Manuaal van rekening van lands- en stadsimposten,
1749-1751. 6 delen
N.B. Het eerste deel ontbreekt.

602.1 Verpondingsnummers 701-1400
602.2 Verpondingsnummers 1401-2100
602.3 Verpondingsnummers 2101-2800
602.4 Verpondingsnummers 2801-3500
602.5 Verpondingsnummers 3501-4236
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602.6 Verpondingsnummers 4237-4554, 17e en 18e kwartier

603 Ordonnantie van de stadsaccijns op brandewijnen en gedistilleerd in
Delft en Delfshaven, met aantekeningen van P. Verbrugge,
1752. 1 omslag
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

604 Rekeningen van Hendrik van der Goes als administrateur van de
afkoop van de ordinaris en extra-ordinaris verpondingen en sluisgelden
van poortland,
1756-1792. 1 pak
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

605 Nota van havenmeester Jacob Overschie en secretaris Hendrik
Vockestaert voor burgemeesters en regeerders betreffende de
introductie van straatgeld,
1767; met bijlagen. 1 pak

606 Rekeningen van Hendrik van der Goes als administrateur van het
lastgeld, door de verveenders onder Poortland te betalen,
1768-1791. 1 pak
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

607 Lijst van het hoefslaggeld voor de straatweg tussen Delft en de
Hoornbrug, met akte van de hoogheemraden van Delfland,
1772. 1 omslag

608 Rekeningen van de ontvangers van penningen, door de verveenders
onder Poortland betaald voor verleend consent om te vervenen, met
transporten van obligaties,
1774-1852. 1 pak
N.B. Vergel. inv. nr. 675.

608a Concept-rekest van de secretarissen van Delft aan de Staten van
Holland en West-Friesland inzake betaling in de vaste woonplaats van
's Lands Middel op de Collaterale Successie, gedrukt,
z.d. [1775]. 1 stuk
N.B. Geschreven n.a.v. het overlijden van C.E. van Vredenburch-de Vries op de buitenplaats
Vreeburg onder 's-Gravenzande, doch te Delft gewoond hebbende.

609 Nota van H. van Crimpen aan burgemeesters van Delft betreffende
bedenkingen tegen de ordonnantie op accijns op de Waag,
1781. 1 stuk
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

609a Naamlijsten van gehoefslaagden langs de straatweg tussen de
"Koeswagen" en de Hoornbrug, met naamlijsten der geaccordeerden
wegens de gabellen aan het tolhek aldaar,
1782-1785. 1 pak
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610 Kasboek van het poortgeld,
1785-1808. 1 deel

611.1-611.9 Rekeningen van de ontvanger van het wacht- en tuchtgeld,
1792-1798, 1801-1802, 1807-1811. 9 delen
611.1 1792 april - 1793 maart
611.2 1793 april - 1794 maart
611.3 1794 april - 1795 maart
611.4 1795 april - 1796 maart
611.5 1796 april - 1798 maart
611.6 1801 april - 1802 maart
611.7 1806 april - 1809 maart
611.8 1810 april - 1811 maart
611.9 1801 april - 1802 maart

612 Register van ontvangst van de impost op de collaterale successie,
1794-1800. 1 deel

613 Akte voor de leenmannen van de grafelijkheid van Holland waarbij Alijd
van Kijfhoek, vrouwe van Assendelft, afstand doet van de belening met
de koren- en smaltienden op de Hem en aan de heer van Wassenaar
verzoekt Gerijt Mertens, secretaris van Rotterdam ten behoeve van
deze stad daarmede te belenen, met een akte waarbij Janne van
Halewijn, vrouwe van Wassenaar, als voogdes van haar zoon, de heer
van Wassenaar, dit verzoek inwilligt,
1511. 1 transfix
N.B. Dit charter ontbrak reeds tijdens de inventarisatie door G. Morre.

614 Akte verleden voor schout en buren van Voorburg betreffende de wijze
van garing van de Wassenaarse smaltienden in Veur en Voorburg,
1550. 1 charter
N.B. Dit charter ontbrak reeds tijdens de inventarisatie door G. Morre.

615 Rekening van Adam Dirksz. van de ontvangst van de smaltienden in
Pijnacker,
1566. 1 stuk

616 Stukken van het proces tussen de stad en de gravin van Aremberg over
het recht van de tienden van een kooltuin buiten de Waterslootse poort,
1579. 1 pak

617 Akten van verkoop door de Staten van Holland aan de stad Delft van
tienden onder Rijswijk,
1582. 5 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7075-7079.

618 Akten van verkoop door de Staten van Holland aan de stad Delft van
tienden onder Maasland,
1582 en 1595. 9 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7080-7088.
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619 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en de
kerkmeesters van 's- Gravenzande betreffende de Ouderkampsche
smaltienden,
1589. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7089.

620 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland van de
koren- en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te
mogen houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen, op
Johan de Groot, burgemeester van Delft,
1596. 1 charter
N.B. De Hem was gelegen te Overschie. Charter aanvragen als charternummer 5177.

621 Akte waarbij de prins van Ligne aan Nicolaes Boogaert, burgemeester
van Delft, ten behoeve van deze stad verleent de koren- en
smaltienden op de Hem,
1651. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7090.

622 Akte van verlei door Claude Lamoral, prins van Ligne, van de koren- en
smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen
houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen op Everard
van Lodensteyn, burgemeester van Delft,
1655. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7091.

623 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft van
burgemeester Andries van der Goes om van stadhouder en
leenmannen van Wassenaar te ontvangen het verlei van de koren- en
smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen
houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1664. 1 stuk

624 Akte van verlei door Jacob, baanderheer van Wassenaar, van de
koren- en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te
mogen houden in heer (Oxziers) Oedziers ambacht van Kralingen op
Andries van der Goes, burgemeester van Delft,
1665. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5178.

625 Kwitanties van de stadhouder van de lenen van Wassenaar aan de stad
Delft wegens betaling van de leenrechten voor het verlei van de koren-
en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen
houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1665, 1679, 1708, 1716, 1748, 1767,
1775.

1 omslag

N.B. Vervallen; begin 20e eeuw verdeeld over de inv. nrs. 624, 629, 637, 640, 643, 646a en
647.
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626 Akte van verlei door Jacob, baanderheer van Wassenaar van de koren-
en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen
houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen, op Pieter
Hogenhoek, burgemeester van Delft,
1670. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5179.

627 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft van
burgemeester Pieter Hogenhouck om van de stadhouder en
leenmannen van Wassenaar het verlei te bekomen van de koren- en
smaltienden op de Hem met het recht twee paar zwanen te houden in
heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1670. 1 stuk

628 Akte van schuldbekentenis door Joris en Jan Gerrits van der Valck,
beiden woonachtig te Rijswijk, aan burgemeesters van Delft van 91
gulden 16 stuivers als rest van de pachtsom van de Ockenburger
tienden onder Rijswijk, door hen in 1675 gepacht,
1678. 1 stuk

629 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft van
veertigraad Cornelis Onderwater om van de stadhouder en leenmannen
van Wassenaar te verkrijgen het verlei van de koren- en smaltienden op
de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen houden in heer
Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1679. 1 stuk

630 Akte van verlei door Jacob, baanderheer van Wassenaar van de koren-
en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen
houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen op Cornelis
Onderwater, burgemeester van Delft,
1679. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5182.

631 Akte van verlei door Jacob, baanderheer van Wassenaar van de koren-
en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen
houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen, op Jan van
der Dussen, burgemeester van Delft,
1680. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5181.

632 Kwitantie van de klerk der leenkamer aan de stad Delft wegens betaling
van de leenrechten voor het verlei van de koren- en smaltienden op de
Hem en het recht twee paar zwanen te mogen houden in heer Oxziers
(Oedziers) ambacht van Kralingen,
1681. 1 stuk

633 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft van
burgemeester Adriaan Boogaardt om van de stadhouder en
leenmannen van Wassenaar te verkrijgen het verlei van de koren- en
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smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen
houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1683. 1 stuk

634 Akte van verlei door Jacob, baanderheer van Wassenaar van de koren-
en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen
houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen op Adriaan
Boogaerdt, burgemeester van Delft,
1683. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5180.

635 Kwitantie van de stadhouder van de lenen van Wassenaar aan de stad
Delft wegens betaling van de leenrechten voor het verlei van de koren-
en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen
houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1683. 1 stuk

636 Stukken betreffende het geschil tussen de burgemeesters van Delft en
de universiteit van Leiden over de Negenhovensche tienden in de
jurisdictie van Berkel,
1693, 1705. 1 omslag

637 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft van
burgemeester Franc van der Burch om van de stadhouder en
leenmannen van Wassenaar het verlei te ontvangen van de koren- en
smaltienden op de Hem met het recht twee paar zwanen te houden in
heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1708. 1 stuk

638 Akte van verlei door Jacob, baanderheer van Wassenaar van de koren-
en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te mogen
houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen op Frank
van der Burch, burgemeester van Delft,
1708. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5184.

639 Extract uit de rol van de verkoping van de smaltienden onder Pijnacker
en Voorburg, eigendom van het kerkelijk comptoir-generaal en gekocht
door Delft,
1715. 1 stuk

640 Akte van verlei door Jan Hendrik, baanderheer van Wassenaar, van de
koren- en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te
mogen houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen op
Johan Slicher, burgemeester van Delft,
1716; met bijlage. 1 charter en 1 stuk
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5183.
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641 Attestatie van enige warmoeziers, dat geen tienden zijn betaald van
hun landen,
1725. 1 omslag

642 Stukken betreffende de tienden onder Maasland en Pijnacker en het
abandonneren hiervan,
1735-1742. 1 pak
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7116.

643 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft van
burgemeester Maarten van Bleijswijck om van de stadhouder en
leenmannen van Wassenaar te ontvangen het verlei van de koren- en
smaltienden op de Hem met het recht twee paar zwanen te houden in
heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1747. 1 stuk

644 Akte van verlei door Unico Wilhelm, baanderheer van Wassenaar van
de koren- en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te
mogen houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen op
Maarten van Bleijswijck, burgemeester van Delft,
1748. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7092.

645 Akte van machtiging van burgemeesters en regeerders van Delft van
schepen Franc van der Burch om van de stadhouder en de
leenmannen van Wassenaar te ontvangen het verlei van de koren- en
smaltienden op de Hem met het recht twee paar zwanen te houden in
heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1751. 1 stuk

646 Akte van verlei door Unico Wilhelm, baanderheer van Wassenaar, van
de koren- en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te
mogen houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen op
Franc van der Burch, veertigraad van Delft,
1752. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7093.

647 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft van
veertigraad Christiaan van Beresteyn om van de stadhouder en
leenmannen van Wassenaar te ontvangen het verlei van de koren- en
smaltienden op de Hem met het recht twee paar zwanen te houden in
heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1775. 1 stuk

648 Akte van verlei door Jacob, baanderheer van Wassenaar, van de
koren- en smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te
mogen houden in heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen op
Christiaan van Beresteyn, veertigraad van Delft,
1775. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7094.
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649 Kwitantie door de griffier van de lenen van Wassenaar aan de stad Delft
wegens betaling van de leenrechten voor het verlei van de koren- en
smaltienden op de Hem en het recht twee paar zwanen te houden in
heer Oxziers (Oedziers) ambacht van Kralingen,
1781. 1 stuk

1.1.7.4 Recognities en obligaties

650.1-650.3 Consentboeken,
1579-1807. 3 delen
650.1 1579-1663

N.B. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

650.2 1664-1794
650.3 1795-1807

651 Register van onroerende zaken van de stad, niet opgenomen in het
thesauriers-maanboek van 1615, en van recognities, vanaf 1641 niet
opgenomen in de thesauriers-maanboeken,
1615, 1641-1652. 1 deel

652 Register van recognities onder de drie gulden, vanaf 1641 niet
opgenomen in het thesauriersmaanboek,
1641-1652. 1 deel

653 Register van recognities, in te vorderen door de thesauriersboden
Corstiaan Jacobsz. van Houten en Joost Jacobsz. van Moerkerken,
1641-1649, 1650-1659. 1 deel

654 Register van recognities onder de drie gulden, vanaf 1641 niet
opgenomen in het thesauriersmaanboek,
1648. 1 deel

655 Register van recognities onder de drie gulden, vanaf 1641 niet
opgenomen in het thesauriersmaanboek,
1661. 1 deel

656 Register van recognities, in te vorderen door de thesauriersbode Lucas
Heerschap,
1671, 1672, 1674, 1676. 1 deel

657 Register van recognities, in te vorderen door de thesauriersbode Joris
Joons,
1683-1702. 1 deel

658 Register van recognities, in te vorderen door de thesauriersbode Borger
van der Block,
1669, 1670, 1673, 1675. 1 deel

659 Register van recognities onder de drie gulden,
1775-1846. 1 deel
N.B. Dit register is topografisch ingedeeld tot 1808, daarna chronologisch.
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660 Rekening van de ontvanger van de recognities, schuldig door de nieuw
benoemde officianten,
1725-1741. 1 deel
N.B. Het slot is steeds verantwoord aan de stadsthesaurier.

661 Register van de kleine recognities,
z.d. [c. 1775- c. 1792]. 1 deel

662 Registers van obligaties,
1672-1673, 1688-1780. 5 delen
N.B. Deel II ontbreekt. Terug aan het ARA, zie Archief Corr. 1922 n. 88.

663 Rekening van de beheerder van obligaties, gekomen uit vier kapitale
leningen,
1672. 1 deel

664 Rekening van de secretaris van Delft als beheerder van de kapitale
leningen,
1674. 2 delen

665 Register van obligaties ten laste van de Staten van Holland en
West-Friesland, Grote Visserij en andere, de ordinaire verponding van
Delft en het Poortland,
1691-1751. 1 deel

666 Register van alle obligaties en lijfrenten ten laste van de stad, met
resoluties van burgemeesters betreffende obligaties en lijfrenten,
1696. 1 deel

667 Akte betreffende het transport door regenten van het St. Joris Gast- en
Tuchthuis aan de stad Delft van een obligatie ten laste van de Staten
van Holland en West-Friesland,
1705. 1 stuk

668 Recepisse van obligaties, ter waarde van 10.000 gulden, door Thomas
van Son,
1708-1715. 1 omslag

669 Stukken betreffende een transport van obligaties aan T.G. Maizonnet,
1789. 1 omslag

670 Transportakte door de regenten van het Meisjeshuis aan de stad Delft
van 17 obligaties ten laste van de Staten van Holland en
West-Friesland, met berekening van de renten,
1789. 1 stuk

671 Stukken betreffende het opnemen van penningen van het gemeenland
uit het fonds van de 25e penning, tegen overgifte van obligaties van
Delft,
1789. 1 omslag

672 Transportakte door de secretaris Van der Goes aan de stad Delft van
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obligaties ter waarde van 36.000 gulden,
1789. 1 stuk

673 Transportakte door de secretaris Van der Goes aan de stad Delft van
obligaties ter waarde van 24.000 gulden,
1789. 1 stuk

674 Nota van de aangekochte effecten, met interesten en onkosten daaruit
voortvloeiend en rekening-courant van de secretaris Van der Goes,
1789. 1 omslag

675 Twee registers van obligaties ten name van burgemeesters en
regeerders van Delft wegens Poortland,
z.d. [18de eeuw]. 2 delen

1.1.7.5 Archief van de thesaurier

676.1-676.126Maanboek voor de thesaurier,
1482-1810, met hiaten. 129 delen
676.1a 1482
676.1 1526
676.2 1537
676.3 1538
676.4a 1580 instructie
676.4b 1580 kasboek
676.5 1589
676.6 1593 instructie
676.7 1594 instructie
676.8 1596
676.9 1602
676.10 1610
676.11 1612
676.12 1615
676.13 1616
676.14 1617
676.15 1619
676.16 1620
676.17 1621
676.18 1622
676.19 1623
676.20 1624
676.21 1625
676.22 1626
676.23 1627
676.24 1628
676.25 1629
676.26 1630
676.27 1631
675.28 1632
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676.29 1633
676.30 1634
676.31 1635
676.32 1636
676.33 1637
676.34 1638
676.35 1639
676.36 1640
676.37 1641
676.38 1642
676.39 1643
676.40 1644
676.41 1645
676.42 1646
676.43 1647
676.44 1648
676.45 1649
676.46 1651
676.47 1652
676.48 1653
676.49 1654
676.50 1655
676.51 1657
676.52 1658
676.53 1659
676.54 1660
676.55 1661
676.56 1662
676.57 1663
676.58 1664
676.59 1665
676.60 1666
676.61 1667
676.62 1668
676.63 1669
676.64 1670
676.65 1671
676.66 1672
676.67 1673
676.68 1674
676.69 1675
676.70 1676
676.71 1677
676.72 1678
676.73 1679
676.74 1680
676.75 1681
676.76 1682
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676.77 1683
676.78 1684
676.79 1685
676.80 1686
676.81 1687
676.82 1688
676.83 1689
676.84 1690
676.85 1691
676.86 1692
676.87 1693
676.88 1694
676.89 1695
676.90 1696
676.91 1697
676.92 1698
676.93 1699
676.94 1700
676.95 1701
676.96 1702
676.97 1703
676.98 1704
676.99 1705-1708
676.100 1709-1711
676.101 1712-1714
676.102 1715-1717
676.103 1718-1720
676.104 1721-1723
676.105 1724-1726
676.106 1727-1729
676.107 1730-1732
676.108 1733-1735
676.109 1736-1738
676.110 1739-1741
676.111 1742-1744
676.112 1745-1747
676.113 1748-1750
676.114 1751-1753
676.115 1754-1756
676.116 1757-1758
676.117 1759-1761
676.118 1762-1764
676.119 1764-1769
676.120 1770-1775
676.121 1776-1781
676.122 1782-1787
676.123 1788-1793
676.124 1794-1799
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676.125 1800-1804
676.126 1805-1810

677 Register van betaalde losrenten door de thesaurier Pieter Vranckez.,
1551-1554. 1 deel

678.1-678.205Rekeningen van de thesaurier van Delft,
1554-1810, met hiaten. 203 delen, 2 katernen en 1

stuk
N.B. Inv.nr. 678.15: Generaal Restantboek 1576 'van achterstallige los- en lijfrenten' is
gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

678.1 1554-1555
678.2 1562-1563
678.3 1564-1565
678.4 1565-1566
678.5 1566-1567
678.6 1567-1568
678.7 1568-1569
678.8 1569-1570
678.9 1570-1571
678.10 1571-1572
678.11 1572-1573
678.12 1573-1574
678.13 1574-1575
678.14 1575-1576
678.15 '1576' Generaal Restantboek los- en lijfrenten;

gemicroficheerd, origineel niet ter inzage
678.16 1576-1577
678.17 1577-1578
678.18 1578-1579
678.19 1579-1580
678.20 1580
678.21 1580
678.22 1581
678.23 1582
678.24 1583
678.25 1584
678.26 1585
678.27 1586
678.28 1587
678.29 1589
678.30 1590
678.31 1592-1593, 2 katernen
678.32 1594, 1 stuk
678.33 1596
678.34 1601
678.35 1608
678.36 1610
678.37 1617
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678.38 1633
678.39 1646
678.40 1647
678.41 1648
678.42 1649
678.43 1650
678.44 1651
678.45 1652
678.46 1653
678.47 1654
678.48 1655
678.49 1656
678.50 1656
678.51 1657
678.52 1658
678.53 1659
678.54 1660
678.55 1661
678.56 1662
678.57 1663
678.58 1664
678.59 1665
678.60 1666
678.61 1667
678.62 1668
678.63 1669
678.64 1670
678.65 1671
678.66 1672
678.67 1673
678.68 1674
678.69 1675
678.70 1676
678.71 1677
678.72 1678
678.73 1679
678.74 1680
678.75 1681
678.76 1682
678.77 1683
678.78 1684
678.79 1685
678.80 1686
678.81 1687
678.82 1688
678.83 1689
678.84 1690
678.85 1691
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678.86 1692
678.87 1693
678.88 1694
678.89 1695
678.90 1696
678.91 1697
678.92 1698
678.93 1699
678.94 1700
678.95 1701
678.96 1702
678.97 1703
678.98 1704
678.99 1705
678.100 1706
678.101 1707
678.102 1708
678.103 1709
678.104 1710
678.105 1711
678.106 1712
678.107 1713
678.108 1714
678.109 1715
678.110 1716
678.111 1717
678.112 1718
678.113 1719
678.114 1720
678.115 1721
678.116 1722
678.117 1723
678.118 1724
678.119 1725
678.120 1726
678.121 1727
678.122 1728
678.123 1729
678.124 1730
678.125 1731
678.126 1732
678.127 1733
678.128 1734
678.129 1735
678.130 1736
678.131 1737
678.132 1738
678.133 1739
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678.134 1740
678.135 1741
678.136 1742
678.137 1743
678.138 1744
678.139 1745
678.140 1746
678.141 1747
678.142 1748
678.143 1749
678.144 1750
678.145 1751
678.146 1752
678.147 1753
678.148 1754
678.149 1755
678.150 1756
678.151 1757
678.152 1758
678.153 1759
678.154 1760
678.155 1761
678.156 1762
678.157 1763
678.158 1764
678.159 1765
678.160 1766
678.161 1767
678.162 1768
678.163 1769
678.164 1770
678.165 1771
678.166 1772
678.167 1773
678.168 1774
678.169 1775
678.170 1776
678.171 1777
678.172 1778
678.173 1779
678.174 1780
678.175 1781
678.176 1782
678.177 1783
678.178 1784
678.179 1785
678.180 1786
678.181 1787
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678.182 1788
678.183 1789
678.184 1790
678.185 1791
678.186 1792
678.187 1793
678.188 1794
678.189 1795
678.190 1796
678.191 1797
678.192 1798 januari - 1798 april
678.193 1798 mei - 1798 december
678.194 1799
678.195 1800
678.196 1801
678.197 1802
678.198 1803
678.199 1804
678.200 1805
678.201 1806
678.202 1807
678.203 1808
678.204 1809
678.205 1810

679.1-679.123Register van uitgaven door de thesaurier,
1579-1811, met hiaten. 123 delen
679.1 1579-1581
679.2 1589
679.3 1593
679.4 1596
679.5 1602
679.6 1602
679.7 1610
679.8 1612
679.9 1615
679.10 1617
679.11 1619
679.12 1621
679.13 1622
679.14 1623
679.15 1624
679.16 1625
679.17 1626
679.18 1627
679.19 1628
679.20 1629
679.21 1630
679.22 1631
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679.23 1632
679.24 1633
679.25 1634
679.26 1635
679.27 1636
679.28 1637
679.29 1638
679.30 1639
679.31 1641
679.32 1642
679.33 1643
679.34 1644
679.35 1645
679.36 1646
679.37 1647
679.38 1648
679.39 1649
679.40 1650
679.41 1651
679.42 1652
679.43 1653
679.44 1654
679.45 1655
679.46 1656
679.47 1657
679.48 1658
679.49 1659
679.50 1660
679.51 1661
679.52 1662
679.53 1663
679.54 1664
679.55 1665
679.56 1666
679.57 1667
679.58 1668
679.59 1669
679.60 1670
679.61 1671
679.62 1672
679.63 1673
679.64 1674
679.65 1675
679.66 1676
679.67 1677
679.68 1678
679.69 1679
679.70 1680
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679.71 1681
679.72 1682
679.73 1683
679.74 1684
679.75 1685
679.76 1686
679.77 1687
679.78 1688
679.79 1689
679.80 1690
679.81 1691
679.82 1692
679.83 1693
679.84 1694
679.85 1695
679.86 1696
679.87 1697
679.88 1698
679.89 1699
679.90 1700
679.91 1701
679.92 1702
679.93 1703
679.94 1704
679.95 1705-1708
679.96 1709-1711
679.97 1712-1714
679.98 1715-1717
679.99 1718-1720
679.100 1721-1723
679.101 1724-1726
679.102 1727-1729
679.103 1730-1732
679.104 1733-1735
679.105 1736-1738
679.106 1739-1741
679.107 1742-1744
679.108 1745-1747
679.109 1748-1750
679.110 1751-1753
679.111 1754-1756
679.112 1757-1758
679.113 1759-1761
679.114 1762-1764
679.115 1764-1769
679.116 1770-1775
679.117 1776-1781
679.118 1782-1787
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679.119 1788-1793
679.120 1794-1799
679.121 1800-1804
679.122 1805-1810
679.123 1811

680 Rekening van thesaurier Jan Heemskerk van Beest wegens het
familiegeld over Delft en omgeving,
1716. 1 deel

681 Maandstaten van de thesaurier,
1733-1751. 1 deel

682.1-682.2 Register van de maandstaten van de thesaurier,
1752-1803. 2 delen
682.1 1752-1777
682.2 1776-1803

683 Balans van de thesaurier over de jaren 1736, 1737, en 1738
z.d. 1 pak

1.1.7.6 Los- en lijfrenten

684 Akte waarbij Hertog Philips van Bourgondië verklaart dat de stad Delft,
op zijn verzoek, 500 gouden Wilhelmus schilden jaarlijkse lijfrenten
verkocht heeft, waarvoor de stad zekere percelen van domeinen in
handen krijgt,
1449 juni 7. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7176.

684I Verklaring van de rentmeester-generaal van Holland, Zeeland en
Friesland, Anthonis Michiels, met de rentmeester van Noord-Holland,
Berthelmeeus Partant,
1449. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3098.

684II Zie inv. nr. 130.

685 Akte waarbij Graaf Willem VI verklaart dat Delft op zijn verzoek verkocht
heeft "tot tween lijven" honderd engelse nobelen 's jaars te lijfrenten,
"ende bezegeld zulke personen als hierna geschreven staan", en dat
het geld door zijn rentmeester van Noord-Holland, Jacob Leeuwen, "in
zijnen oirbair" gekomen is, waarvoor hij aan de stad "weder in handen
gezet en bewijst" heeft het hopgeld, dat zij jaarlijks zou mogen verhuren
en het geld daarvan ontvangen, gelijk de grafelijke rentmeesters
gewoon zijn, om de voornoemde personen daaruit te voldoen, met
vidimus van Braedbeck, proost van Koningsveld,
1414, 1452. 2 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummer 7107 en ?

686 Schepenakte betreffende de opdracht aan Geryt Coliinsz. en Jan van
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Bleyswijc ten behoeve van Delft door Jacob Pietersz., priester en
vicarius, van een prove op het St.-Barbara-altaar in de Oude Kerk van
een pond Hollands op het zevende deel van een huis en erf, gelegen
"op de Geer strekkende ut het voordelft tot in het oude delft",
1462; met retroactum. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3078-3079.

687 Schepenakte betreffende het transport door Claes en Egbairt Claes
Woutersz. kinderen aan Jan en Dirc van Bleyswijc, rentmeesters van
Delft, ten behoeve van de stad, van 40 schellingen Hollands op een erf
"waar de laatste Stadsramen op gemaakt staan",
1462. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 1016.

688 Akte betreffende het transport door de stad Delft aan hertog Karel van
Bourgondië van een jaarlijkse rente van 1200 Phil. Bourg. schilden op
de stad,
1472; met bijlage. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 9039.

689 Akte betreffende het transport door de stad Delft aan Maximiliaan en
Maria van een jaarlijkse rente op de stad,
1479; met bijlage. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

690 Akte betreffende het transport door de stad Delft aan Maximiliaan en
Maria van een erfrente op de stad,
1481; met bijlage. 1 charter
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7108-7109.

691 Stukken betreffende twee losrenten van 18 en 30 gulden uit het jaar
1482, ingeleverd bij burgemeesters en regeerders van Delft door Johan
van den Burch, raad van 's-Hertogenbosch,
1482-1646. 1 omslag
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3080 en 5188.

692 Akte van consent door koning Philips II aan de stad Delft om los- en
lijfrenten te mogen verkopen,
1557. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7110.

693 Akte van verkoop door koning Philips II aan de stad Delft van een
losrente van 32 pond, 16 schellingen en 3 penningen,
1558. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7170.
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694 Akte waarbij Koning Philips II octrooi aan Delft verleent om de 12e
penning op losrenten te converteren in de 8e penning op lijfrenten,
1559. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7171.

695 Schepenakte betreffende het transport door Willem Pietersz.,
landbouwer, aan de stad van een losrente op het melk- en bouwhuis,
molen, hooiberg, paardenstal en erf van het St.-Annaklooster,
1560. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5307.

696 Akte waarbij Koning Philips II octrooi verleent om op het lichaam van
Delft te mogen verkopen "lijfrenten tot een Lijve van de achtste
penning",
1562. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7172.

697 Akte waarbij Koning Philips II aan Delft octrooi verleent tot het verkopen
van lijfrenten,
1564. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7167.

698 Akte waarbij Koning Philips II aan Delft octrooi verleent tot het verkopen
van los- en lijfrenten,
1564. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7173.

699 Schepenakte betreffende het transport door Machtelt Adriaensdr. van
Adrichem, dochter van Adriaen Claesz., aan de stad Delft van een rente
van 17 gulden,16 stuivers en 1 oortje op de domeinen van
Noord-Holland,
1585. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3082.

700 Schepenakte betreffende het transport door Maritgen Adriaensdr. van
Adrichem, weduwe van Phillips van der Goes, aan de stad Delft van
een rente van 18 gulden en 15 stuivers op de domeinen van
Noord-Holland,
1585. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3097.

701 Schepenakte betreffende het transport door Trijntgen Michielsdr.,
weduwe van Gerrit Dirxz. van Santen, aan de stad Delft van een rente
van negen gulden en 16 stuivers op de domeinen van Noord-Holland,
1585. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3412.

702 Schepenakte betreffende het transport door Maerten Borwoutsz. van
Haerlem aan de stad Delft van losrenten op de vroonlanden buiten
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Alkmaar en op de domeinen van Kennemerland en West-Friesland,
1585; met retroactum. 1 charter
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5308 en 7174.

703 Rekening van de ontvanger van de verkochte los- en lijfrenten,
1586. 1 deel
N.B. Met de inv.ns 704, 705, 1750 en 1751 in één omslag.

704 Rekening van de ontvanger der verkochte los- en lijfrenten,
1588. 1 deel
N.B. Met de inv.ns 704, 705, 1750 en 1751 in één omslag.

705 Rekening van de ontvanger der verkochte los- en lijfrenten,
1587-1589. 1 deel

706 Lijfrenteakten van de Staten van Holland en West-Friesland,
1588 en 1591. 3 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7104, 9000-9001.

707 Schepenakte waarbij Oth Ottersz. en zijn borgen aan de stad Delft
indemniteit verlenen van twee jaarlijkse renten op een huis in de
Wijnstraat op de zuidoosthoek van Mijns Herenbrug of Boterbrug,
1591. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7096.

708 Schepenakte betreffende het transport door Mr. Florissen aan de stad
van een rente door Cornelis Dirksz. Muijs op een gedeelte van zekere
huizing, eertijds genaamd "het Vosken", op 's Herenbrugge,
opgedragen aan Maritgen Jan Heyendr., weduwe van Garbrant
Symonsz.,
1592; met retroacta 1591-1592.. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7097-7098.

709 Legger van de ten laste van de stad lopende losrenten,
1593. 1 deel

710 Transportakte voor schout en schepenen van Dorp door Pieter
Maertens aldaar aan de stad Delft van een rente op 7,5 morgen
houtland in de Duifpolder,
1598; met aantekening van aflossing in
1660.

1 charter

N.B. Charter aanvragen als charternummer 5185.

711 Akte waarbij de stad Delft verklaart verkocht te hebben aan Jacob
Andriesz. een jaarlijkse lijfrente van drie pond en vijf schellingen op
Machtelt Willemsdr. van Rijswijck, oud drie jaar, dochter van Aeltgen
Arentsdr,
1599. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7099.
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712 Akte waarbij de stad Delft verklaart verkocht te hebben aan Jacob
Andriesz., substituut-secretaris van Delft, een jaarlijkse lijfrente van drie
ponden en vijf schellingen op Jacob Willemsz. Rijswijck, oud ongeveer
twee jaar, zoon van Aeltgen Arentsdr.,
1600. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7100.

713 Akte waarbij de stad Delft verklaart verkocht te hebben aan Jacob
Andriesz., secretaris van Delft, een jaarlijkse lijfrente van drie ponden
en vijf schellingen op Grietge Willemsdr. van Rijswijck, oud ongeveer
zeven jaar, dochter van Aeltgen Arentsdr.,
1600. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7101.

714 Akte waarbij de stad Delft verklaart verkocht te hebben aan Jacob
Andriesz., substituut-secretaris van Delft, een jaarlijkse lijfrente van drie
ponden en vijf schellingen op Arent Willemsz. van Rijswijck, oud
ongeveer zes jaar, zoon van Aeltgen Arentsdr.,
1600. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7095.

715 Akte van transport door Peter, zoon van Peter Gielisz., als voogd van
zijn vrouw Marijke, dochter van Arndts Martens en diens echtgenote,
die weer een dochter was van Willem van Moock, aan Jan van den
Berghe Jansz., van een rente van 18 carolusguldens,
1605. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5186.

716 Schepenakte betreffende het transport door Pieter Doesen, landbouwer
te Delft, aan de stad Delft van een losrente op een erf, gekomen van
het St.-Agnetaklooster,
1606. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5187.

717 Schepenakte betreffende het transport door Jan Heijndricxz., kuiper,
aan de stad Delft van een jaarlijkse losrente van zes gulden op een
huisje en erf aan de oostzijde van de Brugse straat,
1607. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7102.

718 Schepenakte betreffende het transport door Jan Hendricxz. aan de stad
van een rente op een huis aan de Westzijde van de Yperstraat
1607. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7103.
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719 Schepenakte betreffende het transport door Symon Henricxz. aan de
stad van een rente op een huis in de Blauwe Poort,
1607. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7105.

720 Schepenakte betreffende het transport door Maerten Maertensz. aan de
stad van een rente op een huis aan de zuidzijde van de Achtersack,.,
1607. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7111.

721 Schepenakte betreffende het transport door Steven Aelbrechtsz.,
kuiper, aan de stad Delft van een jaarlijkse rente van zes gulden op een
huis aan de westzijde van de Yperstraat,
1607. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7106.

722 Schepenakte betreffende het transport door Bartram Biessman aan de
stad van een rente op twee huisjes en erven aan de oostzijde van de
Doornickstraat,
1607. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5192.

723 Schepenakte betreffende het transport door Jan Jansz. aan de stad van
een rente op een huis aan de zuidzijde van de Achterzak.,
1607. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5193.

724 Schepenakte betreffende het transport door Willem Dircxz. Schotsman
aan de stad van een rente op een huis aan de Rijsselstraat,
1607. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5194.

725 Schepenakte betreffende het transport door Moijses Reynout, aan de
stad van een rente op een huis aan de zuidzijde van de Achtersack,
afkomstig van het St.-Ursulaklooster,
1609. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5195.

726 Schepenakte betreffende het transport door Jacques van der Poest, an
de stad van een rente op een huis bij de Doornickstraat, afkomstig van
het St.-Ursulaklooster,
1609. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5209.
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727 Schepenakte betreffende het transport door Adriaen Jansz. van der
Vloet aan de stad van een rente op een huis aan de zuidzijde van de
Zusterlaan in een poort,
1629; met retroactum 1626. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5210-5211.

728 Schepenakte betreffende het transport door Huijbrecht Jansz. Roijael
aan de stad Delft van een losrentebrief van 1641 ten laste van Jan
Hesterman, "saijdrapier", verbonden op zijn huis in de Vijverstraat,
afkomstig van het St.-Agnetaklooster,
1641. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5212-5213.

729 Schepenakte betreffende de opdracht door Mathijs Pomy aan de stad
van een rente op een huis aan de westzijde van het Oosteinde
genaamd het "Roode Weseltge",
1649; met retrocatum 1646. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5214 en ?

730 Schepenakte betreffende het transport door Louris Jacobs Overschuijer
aan de stad van een erfpacht op de verfmolen bij de Kromme Heul
buiten de Oostpoort,
1661. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5215.

731 Register van met renten belaste huizen van Delft,
z.d. [c. 1600-1650]. 1 deel
N.B. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

732 Nota van de prijs van lijfrenten ten laste van Delft,
1721. 1 stuk

1.1.7.7 Akten van schuldbekentenis, borgtocht, schadeloosstelling enz.

733 Akte waarbij Philips, heer van Wassenaar, burggraaf van Leiden,
verklaart door Delft betaald te zijn voor de visserij in de Schie binnen
zijn heerlijkheid Kethelambacht,
1410. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5216.

734 Akte waarbij Hertog Philips van Bourgondië de stad Delft opdraagt om
Willem van Naaldwijk 1.300 Hollandse schilden te betalen voor een
huis, dat Philips van hem gekocht had, 'dat hij tot Delft staande had
waar wij in gelogeerd plegen te wezen', welk bedrag gekort kon worden
op de bede,
1429; met bijlage. 1 charter
N.B. Dit huis stond "omtrent den craen". Charters aanvragen als charternummers 3084-3085.

735 Schepenakte betreffende vrijwaring van een huis aan de zuidzijde van
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de Nieuwstraat, door de stad gekocht van Aeltgen Adriaansdr., weduwe
van bakker Arent Passchiersz. te Den Haag,
1603; met bijlage. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5217.

736 Schepenakte waarbij Tobias Geleijnsz., Joost Jansz. van der Wel en
Joris Jansz., kleermakers te Delft, verklaren van de stad 1.000 gulden
ontvangen te hebben om twee laken-volmolens te doen bouwen op
stadsgrond buiten de Oostpoort,
1608. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5218.

737 Schepenakte waarbij Isaack Blocq, verver, verklaart dat hij met
burgemeesters en regeerders van Delft is overeengekomen om de
reparaties van een calandermolen aan de noordzijde van de Geerweg
zelf te betalen,
1622. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5219.

738 Akte van borgtocht door Assuerus van Moerkercken, chirurgijn te Delft,
voor zijn broeder Joost Jacobsz. van Moerkercken als ontvanger van
het wachtgeld in Delft,
1624. 1 stuk

739 Schepenakte betreffende schadeloosstelling voor burgemeesters van
Delft wegens de lossing van 400 gulden, gedaan aan Jan Egbertsz.
Nulck, gouddraadtrekker te Den Haag, in 1627 op de stad belegd,
1636. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5220.

740 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters van Delft met Danyel
Cosson en Wijnant Mathijs, volders, betreffende het huren van de
volmolen aan de Haagse vaart,
1638. 1 omslag

741 Kopieën van akten van schadeloosstelling door de stad Delft aan de
schepen Hendrik van Milligen en erfgenamen als commissaris van het
buskruitmagazijn van Holland te Delft wegens leveranties aan de stad,
met een staat van geleverd kruit,
1638-1643. 1 omslag

742 Akte van schuldbekentenis voor schout en gezworenen van Hof van
Delft door Huijbrecht Cornelisz., zaagmolenaar, aan de stad Delft van
een erfpacht van 30 gulden op een perceel land aan de Carthuizerheul,
1640. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5221.

743 Schepenakte waarbij Joost Pietersz. van Lodensteijn, bewindhebber
van de West-Indische Compagnie te Delft, en Baertgen Duijst van
Voorhout, weduwe van Jacob van Lodensteijn Cornelisz., oud-schepen
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van Delft, zich borg stellen voor hun zoon en schoonzoon Pieter
Joosten van Lodensteijn als ontvanger van de restanten van de 200e
penning,
1641. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5222.

744 Schepenakte waarbij Joost Pietersz. van Lodensteijn, bewindhebber
van de West-Indische Compagnie te Delft, en Baertgen Duijst van
Voorhout, weduwe van Jacob van Lodensteijn Cornelisz., oud-schepen
van Delft, zich borg stellen voor hun zoon en schoonzoon Pieter
Joosten van Lodensteijn als ontvanger van de 200e penning,
1643. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5223.

745 Schepenakte van schuldbekentenis door Dirckgen Cornelis, weduwe
van Gijsbrecht Hendricxsz., kuiper in het Oosteinde, aan de stad Delft
van 1.350 gulden., wegens de koop van een huis met bijgebouwen aan
de zuidzijde van de Buitenwatersloot,
1647. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3086.

746 Extract uit een blafferd met kopie van een schepenakte van
schuldbekentenis door Dirckgen Cornelis, weduwe van Gijsbrecht
Heijndricxsz., kuiper, wonende in het Oosteinde, aan de stad Delft van
1.350 gulden wegens de koop van een huis met bijgebouwen aan de
zuidzijde van de Buitenwatersloot,
1647; met bijlage. 1 stuk

747 Akte van schuldbekentenis voor schout en gezworenen van Hof van
Delft door Hubrecht Cornelisz. van den Velden en Jan Jansen aan de
stad Delft van een erfpacht van 30 gulden op een perceel land in de
Krakeelpolder aan de Carthuizervaartsloot,
1647. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5224.

748 Akte van schuldbekentenis voor gezworenen van Rijswijk door Hendrik
Jansz. van Heeckel, timmerman aldaar, aan de stad Delft van 4.500
gulden wegens aankoop van een lakenvolmolen enz. aan de Haagse
vaart,
1648. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3087.

749 Schepenakte van schuldbekentenis door Maritgen Arents, weduwe van
Cornelisz. Symonsz., molenaar, wonende op de Buitenwatersloot, aan
de stad Delft van 1.000 gulden,
1650. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5225.

750 Schepenakte van schuldbekentenis door Leendert Pietersz., molenaar
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op de Buitenwatersloot, aan de stad Delft van 1.000 gulden,
1650. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5226.

751 Schepenakte van schuldbekentenis door Geertgen Claes, weduwe van
Jan Dircxz. Hartevelt, aan de stad Delft van 175 gulden als rest van de
koopsom voor een huis aan de stadsvest bij de Wateringse poort,
1652. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5227.

752 Schepenakte van schuldbekentenis door Jacob Cornelisz. van der
Vliech, schuitvoerder op Den Haag, aan de stad Delft van 500 gulden
wegens de koop van een huis en erf op de stadsvest bij de Wateringse
poort,
1652. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5228.

753 Schepenakte van schuldbekentenis door Willem Aldersz. Clock,
timmerman, wonende op de Lakengracht, aan de stad Delft van 500
gulden,
1652. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5229.

754 Schepenakte van schuldbekentenis door Machtelt Willems van
Linschoten, bejaarde dochter, wonende buiten de Oostpoort, aan de
stad Delft, van 300 gulden wegens renten, recognities en landpachten,
1652. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5233.

755 Schepenakte waarbij Joost Pietersz. van Lodensteijn, bewindhebber
der West-Indische Compagnie, te Delft, zich borg stelt voor zijn zoon
Pieter, als ontvanger van de 200e penning,
1653. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5234.

756 Schepenakte waarbij Willem van der Houff, baljuw van Delfland, zich
borg stelt voor zijn zoon Pieter, als ontvanger van de 1000e penning,
1653. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5235.

757 Schepenakte betreffende het transport door Arijen Claesz. Coster aan
de stad Delft van een schuldbrief uit 1646 ten laste van Cornelis
Arijensz. van Roon, timmerman aan de Verwersdijk,
1655. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5236-5237.

758 Schepenakte betreffende een hypotheekstelling door Arij Pietersz.,
molenaar buiten de Waterslootse poort, als borg voor een
schuldbekentenis van 1.000 gulden ten laste van Maertge Arents,
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weduwe van Cornelis Symonsz., wegens de koop door haar van de
helft van een koren-windmolen aan de Buitenwatersloot,
1656. 1 charter
N.B. Vgl. inv.nr 749. Charter aanvragen als charternummer 5230.

759 Schepenakte waarbij Bartel Cornelisz., gewezen marktschipper, zich
borg stelt voor zijn zoon Jan, als marktschipper van Delft op Utrecht,
1657. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5231.

760 Schepenakte van schuldbekentenis door Geertgen Claes, weduwe van
Jan Dircksz. Hartevelt, aan de stad Delft van 25 gulden,
1662. 1 charter
N.B. Vgl. nr 751. Charter aanvragen als charternummer 5232.

761 Schepenakte van schuldbekentenis door Cornelis Jansz. Groen aan de
stad Delft van 1.400 gulden als pachter van het accijns op het vlees
over 1661,
1662. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5238.

762 Akte waarbij Leendert van Sevenhuijsen en Evert Jansz. van School,
kopers van een huis en erf van Christina Claesdr., weduwe van
Maerten Lintla, aan de noordzijde van de Vlamingstraat, toezeggen te
betalen aan de stad Delft 138 gulden en drie stuivers voor het maken
van een nieuwe kade,
1663. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3088.

763 Schepenakte van schuldbekentenis door Wouter Jansz. Hooijpoort aan
de stad Delft van 200 gulden,
1664. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5239.

764 Schepenakte van schuldbekentenis door Gijsbrecht Huijgen,
linnenwever, aan de stad Delft van 50 gulden,
1664. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5240.

765 Schepenakte waarbij Alitha van der Graef, weduwe van Reijer van der
Burgh, zich borg stelt voor haar zoon Reijer van der Burgh als
ontvanger van de 200e penning,
1665. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5241.
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766 Schepenakte van schuldbekentenis door Mathijs Blans aan de stad
Delft van 200 gulden,
1665. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5242.

767 Schepenakte waarbij Catharina Huygwaert en Commertgen Jans,
weduwe van Jaspar Claesz. Bierman, beiden wonende te Delft, zich
borg stellen voor Pieter Carelsz. Huygwaert en Adriaen Pietersz.
Huygwaert als factoors van de vendue lakenhal,
1666. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5243.

768 Stukken betreffende de verplichting van Ermgardt van Raesvelt, vrouwe
van Kenenburg, om aan de stad Delft 40.000 gulden te betalen,
1667-1669. 1 pak

769 Schepenakte waarbij kapitein Jacob Hogenhouck en Johanna van
Swanevelt, weduwe van kapitein Pouwels van Beresteyn, zich borg
stellen voor Gijsbregt van Beresteyn, ontvanger van den 200e penning,
1668. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5244.

770 Akte van mortificatie van recepisse door burgemeesters en regeerders
van Delft gegeven ten behoeve van Raesvelt, vrouwe van Kenenburgh,
groot 1.890 gulden,
1670. 1 stuk

771 Schepenakte betreffende de schuldbekentenis door Abraham
Swaenshals aan Jan Arijensz. Bolgersteyn van 410 gulden wegens de
koop van een huis en erf aan de zuidzijde van de Oude Doelenstraat,
1672. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5245.

772 Akte van schuldbekentenis door Hans Pietersz. Kerck aan de stad Delft
van 25 gulden, met opgaaf van de termijn van terugbetaling,
1674. 1 stuk

773 Schepenakte betreffende de schuldbekentenis door Abraham Winants
Bolland aan de stad Delft van 1.000 gulden,
1676. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5246.

774 Schepenakte betreffende de schuldbekentenis door Johan Drolenveaus
aan de stad Delft van 2.400 gulden wegens de koop van een huis,
ververij, tuin en erf aan de oostzijde van de Kruisstraat,
1676. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5250.

775 Akte waarbij Pieter, Catharina en Anna Abrahams Hoogenhouck,
weduwe van de burgemeester Dirck van der Dussen, zich borg stellen

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 106 -



voor Abraham Couckebacker als rentmeester van het St Joris-Gasthuis,
Leprozenhuis en Tuchthuis,
1677. 1 stuk

776 Schepenakte betreffende de schuldbekentenis door Anthony
Cortebrand en Hendrick Cornael de Jonge, beiden wonende te Delft,
aan de stad Delft van 2.000 gulden wegens de koop van een huis en erf
genaamd "de Swarte Hand" aan de oostzijde van de Verwersdijk,
1678. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5247.

777 Schepenakte betreffende de schuldbekentenis door Cornelis Jansz. van
Zijl aan de stad Delft van 400 gulden wegens de koop van een huis met
bijgebouwen op een houttuin buiten de Waterslootsepoort,
1679. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5248.

778 Akte waarbij Adriaan Jacobsz. Fijck, burgemeester, en Hugo van
Bleiswijck, raad van Delft, zich borg stellen voor Johannes Adriaansz.
Fijck als ontvanger van de verponding,
1679. 1 stuk

779 Akte waarbij Adriaan Adriaansz. Ammerlaen, herbergier op de
Leidschendam en Joris Andriesz. van Leeuwen, landbouwer, zich borg
stellen voor Huibert van der Gaegh als commissaris op de
Leidschendam der gabellen van de jachtschuiten op Leiden,
1680. 1 stuk

780 Akte waarbij Johan van der Dussen, burgemeester van Delft, zich borg
stelt voor Govert Crijnsz. van der Spec als commissaris van de gabellen
op de marktschuiten en trekpaarden op de Leidschendam,
1681. 1 stuk

781 Akte waarbij Pieter Gerrit Borst, biersteker te Wilsveen, en Nicolaas van
Tol, zich borg stellen voor Adriaan van Rijck, herbergier buiten de
Rotterdamse poort, als commissaris op de Leidschendam over de
gabellen van de jachtschuiten,
1681. 1 stuk

782 Akte waarbij Catharina Boda, weduwe van Hendric van Swanenburgh,
en Leendert Boda, beiden wonende te Delft, zich borg stellen voor
Jacobus van Swanenburgh als commissaris op de Leidschendam van
de gabellen op de jachtschuiten,
1681. 1 stuk

783 Onderhandse akte van schuldbekentenis door Wijnant Reijniersz.
Bolant, deken- en baaidrapier, aan de stad Delft van 150 gulden,
1682. 1 stuk
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784 Akte waarbij Gulielmus van Bleijswijck zich borg stelt voor zijn zwager
Hendrik van der Lee als ontvanger van het "heere en redemtiegeld",
1682. 1 stuk

785 Akte waarbij Sibrand Abbema en Andries Bogaert zich borg stelt voor
Nicolaas de Baer als boekhouder en "derde persoon" in de Bank van
Lening,
1682. 1 stuk

786 Akte van schuldbekentenis door Isaack van Nickele, manufacturier in
zijde uit Haarlem, aan de stad Delft van 3.200 gulden volgens contract
van 28-12-1680,
1683; met bijlage 1680. 1 omslag

787 Akte waarbij Elisabeth Pauw, weduwe van Johan van der Dussen, zich
borg stelt voor Crijn Jacobsz. van der Speck als commissaris van de
gabellen wegens de marktschuiten en de trekpaarden op de
Leidschendam,
1683. 1 stuk

788 Akte waarbij Odilia van Santen, weduwe van kapitein Nicolaas van der
Mijll, zich borg stelt voor haar zoon Nicolaas, als "vijfde persoon" in de
Bank van Lening,
1683. 1 stuk

789 Akte waarbij Pieter en Michiel Vergeloo, beiden te Delft, zich borg
stellen voor hun zoon en neef Carel als boekhouder naast Johannes
Beman in de Bank van Lening,
1683. 1 stuk

790 Akte waarbij Maria en Cornelia Beman, beiden te Delft, zich borg stellen
voor hun zoon en neef Johannes als boekhouder naast Carel Vergeloo
in de Bank van Lening,
1683. 1 stuk

791 Akte van schuldbekentenis door Wijnant Abrahamsz. Bollant en
Jacobus Maka, baaidrapiers, aan de stad Delft van 200 gulden,
1683. 1 stuk

792 Akte waarbij Cornelis van der Plancq, plateelbakker, en Marie Goddijn,
weduwe van Jan Ditman, beiden te Delft, zich borg stellen voor Joost
Goddijn als impostmeester,
1684. 1 stuk

793 Akte van schuldbekentenis door Samuel Esmouneau aan de stad Delft
van 200 gulden ten behoeve van zijn zaak in manufacturen,
1685. 1 stuk

794 Akte waarbij H. Tromp zich borg stelt voor zijn zoon Maarten als
penningmeester der grote visserij op de Maas,
1686. 1 stuk

795 Akte van schuldbekentenis door Gerardus Sevenhuijsen, meester in de
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Latijnse school, aan de stad Delft van 150 gulden ten behoeve van een
nering in katoenen stoffen, door zijn vrouw en dochters op te richten,
1686. 1 stuk
N.B. Zie: "Delftsche Courant" 1901. Nr. 156.

796 Onderhandse akte van schadeloosstelling door regenten van het Oude
Mannen- en Vrouwenhuis voor de stad Delft als aflossing van twee
zoekgeraakte obligaties ten laste van de stad,
1687. 1 stuk

797 Akte waarbij Jacob Goeree Jansz. zich borg stelt voor Johan Goeree
als "vijfde persoon" in de Bank van Lening,
1687.

798 Akte van schadeloosstelling door regenten van het Fraterhuis voor de
stad Delft als aflossing van een zoekgeraakte obligatie ten laste van de
stad,
1687. 1 stuk

799 Schepenakte waarbij IJsbrand van der Elst, Maarten Leeuwenhoek en
Arie Couwenhove zich borg stellen voor Willem Jacobs Post als
ontvanger van de impost op het zout,
1688. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5249.

800 Schepenakte waarbij Hendrik d'Acquet, burgemeester van Delft, zich
borg stelt voor zijn zoon George d'Acquet als ontvanger van de 200e
penning,
1690. 1 stuk
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5251.

801 Akte waarbij Willem Juyst den Ouden zich borg stelt voor Willem Blom
als "vijfde persoon" in de Bank van Lening,
1690. 1 stuk

802 Akte waarbij Nicolaas Twent en Françoise Helena van der Graaff,
echtelieden, en Hendrik d'Acquet en Alida Wilhelmina van der Graaf,
kinderen en erfgenamen van Willem van der Graaff, in leven raad en
oud-schepen van Delft verklaren, dat zij van burgemeesters in
ontvangst hebben genomen een koffer met goud, dat bij hen sinds 1690
was bewaard,
1690-1727; met bijlagen. 1 omslag

803 Schepenakte waarbij Cornelis Spiering, veertigraad, en Jacob van der
Dussen, secretaris van Delft, zich borg stellen voor Willem Spiering als
ontvanger van de 100e en 200e penning,
1696. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5252.

804 Schepenakte waarbij Johan François Balbiaen, raad en oud-schepenen
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van Den Bosch, zich borg stelt voor voor Adriaan Pieter Schortes als
kassier in de Bank van Lening,
1697. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5253.

805 Akte waarbij Machteld van Santen, weduwe van Nikolaas Croeser, zich
borg stelt voor Jacob van Santen als "vierde persoon" in de Bank van
Lening,
1698. 1 stuk

806 Schepenakte waarbij Adriaen van Rijn verklaart aan Delft wegens koop
van een stenen molen bij de Bastiaansvest schuldig te zijn 800 gulden,
1700. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5254.

807 Akte van borgtocht door Jacob Kettingh en Lodewijk van der Wilt voor
Jan Jacobsz. Kettingh als "vierde persoon" in de Bank van Lening,
1700. 1 stuk

808 Schepenakte waarbij Josua Hoochvliet en Gerard Bellaart te
Rotterdam, en Cornelis Sam en Margaretha Kiela te Dordrecht, zich
borg stellen voor Johannes Hoochvliet als kassier van de Bank van
Lening,
1701. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5255.

809 Akte waarbij Nicolaas Clock zich borg stelt voor het stadsbestuur van
Delft inzake de goederen van Johanna van Mierop, echtgenote van
Adriaan Pieter Schortes,
1701; met bijlagen. 1 omslag

810 Akte waarbij Jan van Clooff en J. van Hoeven zich borg stellen voor
Adriaan van der Lee als "vijfde persoon" in de Bank van Lening,
1701. 1 stuk

811 Declaratoir omtrent een fideicommis volgens het testament van
Jannetie Vosmaer, weduwe en boedelhoudster van Maarten
Leeuwenhoek,
1705. 1 omslag

812 Akte waarbij Franco van Bleiswijk, raad en burgemeester van Delft, en
Arent Hogenhoek zich borg stellen voor Pieter van Bleiswijk als
ontvanger van de verponding,
1708. 1 stuk

813 Akte waarbij Maria Magdalena van der Hoeff, weduwe van de schepen
Nicolaas van Assendelft, zich borg stelt voor Adriaan van Assendelft als
thesaurier van Delft,
1709. 1 stuk

814 Akte waarbij het echtpaar Adriaan Verheul en Adriana Kerckhoff zich
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borg stellen voor Dirck Vorsendonck als marktschipper van Delft op
Amsterdam,
1709. 1 stuk

815 Akte waarbij Jan van Heemskerk van Beest en zijn echtgenote
Emmerentia de Winter, aan de stad Delft obligaties ter waarde van
30.000 gulden overdragen, ter borgstelling ter borgstelling voor het
ambt van stadsthesaurier van de eerstgenoemde,
1715; met bijlagen. 1 omslag

816 Akte waarbij Johannes Beman zich met zijn echtgenote Hillegonda
Haaxman borg stelt tot 6.000 gulden als kassier van de Bank van
Lening,
1719. 1 stuk

817 Akte waarbij A.J. van der Burch-van der Goes, zich borg stelt voor haar
echtgenoot Frank Jansz. van der Burch als penningmeester van de
grote visserij op de Maas,
1751. 1 stuk

818 Akte waarbij Sara Gennet en Hendrik van Ee, kuiper, zich borg stellen
voor hun resp. echtgenoot en zwager Henricus de Koning als collecteur
van stadsimposten op het beestiaal,
1752. 1 omslag

819 Akte waarbij Hendrik Coster te Delft zich borg stelt voor Jacobus
Molenbroek als bode van de thesaurier en van de Kamer van Charitate,
1754; met bijlagen. 1 omslag

820 Akte van schadeloosstelling door Guiljelmus van Bleyswijck, raad en
oud-burgemeester van Delft, voor de stad Delft inzake de nalatenschap
van Dirk van Bleyswijck, commissaris van de Staten-Generaal te
Dantzig,
1755. 1 stuk

821 Nadere akte van schadeloosstelling door G. van Bleyswijck,
1755. 1 stuk

822 Akte waarbij Leendert Buyser te Delft zich borg stelt voor zijn broeder
als gaarder van de stadsaccijns op de Waag,
1757. 1 stuk

823 Akte waarbij Pieter Bos en Jacob Kerkhoven, beiden wonende in de
Driemanspolder onder Zoetermeer, zich borg stellenvoor Melchior Bos
als secretaris van Voorburg,
1761. 1 stuk

824 Akte waarbij Justus van Assendelft, waagmeester te Delft, zich borg
stelt voor zijn zoon Joris als hoofdgaarder van stadsaccijns op het
bestiaal,
1761; met bijlagen. 1 omslag

825 Onderhandse akte van schuldbekentenis door Pieter Maas, concierge
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van het St Joris Gast- en Tuchthuis van Delft, aan de stad van 6.000
gulden,
1761. 1 stuk

826 Schepenakte van schuldbekentenis door Anna Baeten, weduwe van
Johannes Neelemans, aan de stad Delft van 150 gulden,
1764. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5256.

827 Schepenakte betreffende schadeloosstelling wegens een kapitaal van
500 gulden op een huis en erf aan de zuidzijde van de Markt tegenover
de Vismarkt, vanouds genaamd "de Cameretten", ten laste van
Bernardus van Cordenoort,
1766. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5257.

828 Akte waarbij Johannes Snelleman te Rotterdam, en Pieter van der Stoel
te Delft, kooplieden, zich borgstellen voor Abraham van der Stoel als
vendumeester te Delft,
1767. 1 stuk

829 Stukken betreffende de lening door de stad aan de echtelieden Willem
van Ginkel en Henrica van Straaten van 8.000 gulden, met
hypoteekstelling op hun huis aan de oost zijde van de Voorstraat met
de daarin op te richten "kunst-azijnmakerij",
1770; met bijlage. 1 charter.
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5258.

830 Akte waarbij Hermanus van der Hilst, kamerbewaarder van
burgemeesters, zich borg stelt voor Jacobus van Schie als collecteur
van de accijns op de turf en kolen te Delft,
1773. 1 stuk

831 Brief van J.P. van der Haar, secretaris van Den Haag, aan H.
Vockestaert, secretaris van Delft, met stukken betreffende de
schuldbekentenis door Nicolaas van Kempen, gewezen pachter van het
tolhek van beide steden,
1773-1777. 1 omslag

832 Akte waarbij A.L. van der Goes-van Pabst zich borg stelt voor haar
echtgenoot Aert van der Goes als penningmeester van de grote visserij
op de Maas,
1775. 1 stuk

833 Akte waarbij Isaak Penning, ordinaris conducteur van de
generaliteitsmagazijnen te Delft, zich borg stelt voor zijn zoon Cornelis
Philippus als ontvanger van de recognities der koffie- en theeverkopers
te Delft, Delfshaven en Overschie,
1776. 1 stuk

834 Akte waarbij Philippus Bouwmeester, klerk van de kerkelijke goederen
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te Delft, zich borg stelt voor Cornelis Eland, klerk ter secretarie, als
ontvanger van het kade- en straatgeld,
1776. 1 stuk

835 Stukken betreffende de vereffening met de secretaris van Delft, H. van
der Goes, wegens gelden verstrekt aan Cornelis Maas Pz., concierge
van het St Joris Gast- en Tuchthuis,
1776-1791. 1 pak

836 Akte van schuldbekentenis door Jacobus van den Wijngaard, fabrikant
te Delft, aan de stad Delft van 2.000 gulden.,
1780. 1 stuk

837 Extract uit het "Verleij-Boek", van Gouda, betreffende een akte van
borgtocht door Martinus de Lange, wonende te Gouda, voor Sander
Dortland als marktschipper van Gouda op Delft en Schiedam,
1781. 1 stuk

838 Akte waarbij Dr Willem van Blommestein, burgemeester van Delft, zich
borg stelt voor zijn zoon Diderik Leendert als serviesmeester van Delft,
1781. 1 stuk

839 Akte waarbij Maria van de Kastele, weduwe van Leonard Thomeze,
wonende te Den Haag, zich borg stelt voor Melchior Bos als secretaris
van Voorburg,
1783. 1 stuk

840 Akte waarbij Johanna de Groot, weduwe van Egbert van der Smout,
zich borg stelt voor haar broer Pieter als ontvanger van de recognities
der tappers en slijters te Delft, Delfshaven en Overschie en als
ontvanger van de gruitgelden te Delft,
1785. 1 stuk

841 Schepenakte van schuldbekentenis door Christian Siegismund Krijsig
aan de stad Delft van 1.175 gulden wegens de koop van een huis en erf
aan de zuidzijde van St Agatha aan de westzijde van het Oude Delft,
1785. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5259.

842 Schepenakte betreffende schadeloosstelling voor Johannes van
Weenen wegens aankoop van een huis en erf aan de westzijde van de
Voorstraat,
1786. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5260.

843 Akte waarbij Cornelis Verbrugge, wonende te Delft, zich borg stelt voor
zijn broeder Willem, burgemeester van Delft, als penningmeester van
de grote visserij op de Maas,
1789. 1 stuk
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844 Akte van schuldbekentenis door Abraham Salomon en Judith Samuel te
Den Haag, voor Abraham van der Stoel, vendumeester van Delft,
1789. 1 stuk

845 Akte waarbij Canzius Onderdewijngaart, veertigraad van Delft, zich
borg stelt voor Diederik Leendert van Blommestein als servies-meester
van Delft,
1789. 1 stuk

846 Akte waarbij Marie Anne de Marconnay, weduwe van Jean Louis
Maizonnet, zich borg stelt voor haar zoon Thomas Guilelmus als
secretaris van Biesland,
1790. 1 stuk

847 Akte waarbij Canzius Onderdewijngaart, veertigraad en burgemeester
van Delft, zich borg stelt voor Willem Verbrugge, veertigraad, als
penningmeester van de grote visserij op de Maas,
1791. 1 stuk

848 Akte waarbij Anthony Spruyt, commissaris van het Leidse schuiten- en
wagenveer te Delft, zich borg stelt voor zijn zoon Anthony als ontvanger
van het brand-, emmer- en diepgeld,
1792. 1 stuk

849 Akte waarbij de kamerbewaarder Hermanus van der Hilst zich borg stelt
voor zijn zoon Anthony als ontvanger van het wacht- en tuchtgeld,
1792. 1 stuk

850 Akte waarbij Jacobus van Koetsveld zich borg stelt voor zijn broer
Michiel Adriaan als ontvanger van de recognities van de tappers, slijters
en neringdoende lieden te Delft, Delfshaven en Overschie en als
ontvanger der gruitgelden,
1792. 1 stuk

851 Schepenakte van schuldbekentenis door Arij de Jong aan de stad Delft
van 570 gulden als rest van de huur van enige der stadsvisserijen over
1793 en 1794,
1794. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5261.

852 Akte waarbij Johanna Catharina Marck, weduwe van Matthijs Snoeck,
wonende te Delft, zich borg stelt voor Pieter Snoeck als secretaris van
Delft,
1795. 1 stuk

1.1.8 Publieke werken

853 Kopie-ordonnanties van de heemraden van Delfland en kopie-sententie
van het Hof van Holland betreffende het diepen van de Vliet,
1462, 1492, 1517. 1 omslag
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854 Stukken betreffende het schieten van de Vliet,
1464-1618. 1 pak

855 Nota's van Vranck Pietersz. betreffende het schieten van de vaart van
Delft naar de Leidschendam,
1537. 1 stuk

856 Vonnis van keizer Karel V betreffende het diepen van de Vliet tussen
Delft en de Leidschendam,
1548. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5262.

857 Stukken betreffende het Haagse veer en het diepen van de Vliet,
1548-1719. 1 pak

858 Rekening van Willem van Berendrecht als ontvanger van de bijdragen
van Delft, de graaf van Aremberg, Den Haag, Haagambacht en
Rijswijkerambacht aan het schieten van de vaart van de Leprozen bij
Delft tot de Leidschendam,
1550. 1 stuk
N.B. Afgehoord door gecommitteerden van het Hof van Holland, van Hoogheemraden van
Delfland, van Delft, van Rijswijkerambacht en van Den Haag.

859 Kaart van de vaart van Delft tot die Vriezen, vandaar tot de
Leidschendam en tot Den Haag 'om te weten bij wie dezelfde
geschoten is',
1550. 1 stuk
N.B. Origineel bij de afdeling Beeld en Geluid; er bevindt zich een kopie in het archief

860 Stukken betreffende de Brasserskade,
1554-1780. 1 omslag
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7117-7119.

861 Stukken betreffende het schieten van de Vliet tussen de Vriezen en de
Leidschendam,
1556. 1 omslag

861a Vidimus, door het stadsbestuur in 1619 gegeven, van een ordonnantie
van Hoogheemraden van Delfland betreffende het onderhouden van de
weg tussen de Geusbrug en het verlaat over het Zieken,
1559. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5263.

862 Stukken betreffende de weg tussen de Geusebrug en het Haantje,
1559-1680. 1 pak

863 Stukken betreffende de weg naar het Haantje,
1559-1719. 1 pak

863a Kopie-uitspraak van het Hof van Holland in een rechtzaak tussen
burgemeesters en regeerders van Delft en Adriaan van der Does,
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baljuw en dijkgraaf van Delfland, over het diepen en reinigen van het
water binnen en buiten Delft,
1565. 1 stuk

864 Manuaal van Jacob Adriaensz. van der Dussen, buitenhavenmeester,
1593. 1 deel

865 Kaart-figuratief van de loop van de Vliet.
z.d. 1 stuk
N.B. Wellicht voor een uitspraak van het Hof van Holland betreffende Overschie, 1522.. De
kaart berust bij de afdeling Beeld en Geluid.

866 Appointement van een mandement van het Hoogheemraadschap van
Delfland, waarbij bepaald wordt dat de overtoom op Den Hoorn
opgenomen en twee verlaten en een overtoom buiten Delft gestoken
mogen worden,
1801. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5264.

867 Akte van goedkeuring van hoogheemraden van Delfland van de akte
van overeenkomst tussen Delft en de ambachtsbewaarders van de acht
Westsluizen van Delfland over het vernieuwen van de Hoornbrug en die
te maken met twee bogen,
1601. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5265.

867a Kopie van inv.nr. 867,
1624. 1 stuk

868 Lijst van voorwaarden van aanbesteding van het Ammunitiemagazijn
door gecommitteerden van de Staten van Holland en West-Friesland,
1602. 1 omslag

869 Rekening van Adriaen Jansz. van Nierop wegens de gelden besteed
aan het schieten van de vaart achter Voorburg,
1603. 1 stuk

870 Bijlagen bij voorgaande rekening,
z.d.[1603]. 1 omslag

871 Bestek voor het maken van houten platingen in de Buitenwatersloot met
rekening van Jan Molijn als ontvanger van de collecte voor de
platingen,
1602-1614. 1 omslag

872 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland, aan
burgemeesters van Delft, om een loterij te mogen houden voor de
oprichting van een werkhuis,
1614. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7120.

873 Stukken betreffende de Klapwijkse en Ruivense kaden en het Ruivense
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windaas,
1614 en 1646. 1 omslag

874 Kopie-overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en de
ambachtsbewaarders van Voorburg en Tedingerbroek betreffende het
maken van de Vlietdijk achter Voorburg,
1616. 1 stuk

875 Nota van de havenmeesters van Delft en de ambachtsbewaarders van
de Beukelsdijkse en Blijdorpse polders betreffende toestemming om het
water van de Schie in de polders te laten lopen ter gelegenheid van het
uitdiepen der Schie, met akte van toestemming van hoogheemraden
van Delfland,
1616. 1 omslag

876 Akte van overeenkomst tussen Delft en de ambachtsbewaarders van
de Beukeldijkse en Blijdorpse polders betreffende toestemming om het
water van de Schie in de polders te laten lopen ter gelegenheid van het
uitdiepen der Schie, met akte van toestemming van hoogheemraden
van Delfland,
1616. 1 omslag

877 Kopie-overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en schout en
gerecht van Voorburg, betreffende het diepen van de Vliet en het
onderhouden van de kade,
z.d. [1616]. 1 stuk

878 Nota van de inspectie van de Vliet van Delft tot aan de Leidschendam,
z.d. [1616]. 1 stuk

879 Akte van overeenkomst tussen de stad Delft en schout,
ambachtsbewaarders en ingelanden van Tedingerbroek betreffende het
schieten van een vaart door de polder naar de Leidschendam,
1617. 1 omslag

880 Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en 's-Gravenhage
betreffende het diepen en onderhouden van de Vliet, van de Leprozen
(Reineveld) tot aan de Leidschendam,
1618; met bijlage. 1 omslag
N.B. Charter aanvragen als charternummer 9003.

881 Staat van peilingen in de Vliet van Delft tot de tolbrug,
1618. 1 omslag

882 Bestek van het schieten van de Vliet van Delft tot aan de Vriezen, door
de burgemeesters van Delft en Den Haag,
1618. 1 stuk

883 Briefwisseling tussen burgemeesters van Delft en Den Haag
betreffende het openen en sluiten der bomen in de singels van Delft,
1619. 1 omslag
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884 Brief van het hoogheemraadschap van Rijnland aan het stadsbestuur
van Delft en publicatie van de schouw van de wedden in de Vliet tussen
Leiden en de Leidschendam,
1619. 1 omslag

885 Aantekening betreffende Delft, het nieuwe stadhuis van Delft enzovoort,
1619 en 1620. 1 stuk

886 Kopie van het contract van Delft met de ingelanden van de
Oost-Abtpolder betreffende het onderhoud van de kade langs de Schie,
1629. 1 stuk

887 Bestek voor de reparatie van de borstwering van de molenwerf,
vanouds genaamd Oude-Heintjesmolen, bij de Haagpoort,
1629. 1 stuk
N.B. Geschenk van de Erven Van der Goes van Naters.

888 Beschikking van de Staten van Holland en West-Friesland op een
rekest van burgemeesters van Delft om een plantage te mogen maken
tussen de Haagpoort en het Zieken,
1631. 1 stuk

889 vervallen

890 Akten van overeenkomst tussen de stad Delft en Maximiliaan van der
Vucht betreffende het maken van tapijten voor de burgemeesterskamer
en stoelen voor de stad,
1640, 1662. 1 omslag
N.B. Vgl. catalogus van het Gemeente-Museum, Nr III. B.1.

891 Akte van overeenkomst tussen Gerrit Willemsz. van Sassen met
burgemeesters van Delft over het lozen van het regenwater van een
gedeelte van het Raadhuis en van de Markt,
1642. 1 stuk

892 Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en Den Haag
betreffende het diepen en onderhouden van de Vliet van de Leprozen
(Reineveld) tot de Leidschendam,
1642. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 9004.

893 Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en Vlaardingen
betreffende het maken van een trekpad tussen beide steden,
1654, 1657. 1 stuk

894 Stukken betreffende de klokken, uurwerken enzovoort in Delft,
1660-1663. 1 pak

895 Nota's inzake de resolutie der burgemeesters om de houten kaden te
vervangen door stenen,
1656, 1660, 1663, 1667, en 1678. 1 omslag
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896 Bestekken van het nieuwe Tuchthuis,
1664. 1 omslag

897 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters en regeerders van Delft
en Jan Claasz. Goudestein over het schoonmaken en onderhouden van
stadsuurwerken,
1665. 1 stuk

898 Extract uit het memoriaalboek waarbij de burgemeesters van Delft aan
schout en gerecht van Voorburg subsidie verlenen voor het vernieuwen
van het oude tolbrug,
1666. 1 stuk

899 Nota's betreffende het aantal noten en moeren, behorende tot de
koperen speelton op de Nieuwe Kerktoren en kopieaanstelling van
Cornelis Volckersz. van der Bijl,uurwerkmaker, tot
stadsklokkenopwinder,
1666-1716. 1 omslag

900 Kopie-akte van non prejudicie van de burgemeesters van Delft
betreffende het voor 1/3 dragen in de kosten van het diepen van de
Vliet tussen de tolbrug en de Hoornbrug door de stad Den Haag,
1671. 1 stuk

901 Lijst van voorwaarden voor aanbesteding van het maken van een
aarden borstwering op de Bastiaansvest vanaf de stenen molen tot de
toren voor de Bastiaanssteeg
z.d. [1673]. 1 stuk

902 Ingekomen stukken bij burgemeester en veertigraad Dirk van
Bleyswijck naar aanleiding van de vervaardiging der Kaart-figuratief van
Delft,
1675-1677. 1 omslag
N.B. Catalogus van de Topogr. atl. van Delft en Delfland nr 21. IVe Memoriaal-boek, blz. 369
e.v. Idem, blz. 379 e.v. J. Soutendam, Obreen's Archief, dl. III, p. 197. Delftsche Cour. 1871, no
94 & 97; 1878, no 137 en 139. A. Bredius, Oud-Holland. 1892, blz. 64. Vgl. No 904.

903 Rekeningen van de havenmeester,
1675-1716. 1 deel

904 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland aan
burgemeesters van Delft verleend voor het drukken, uitgeven en
verkopen van de "Caerte figuratieff",
1677. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7031.

905 Overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en Floris Cornelisz. van
Mierop betreffende verplaatsing van de Roosmolen naar de vest achter
de Dirk Langensteeg,
1679. 1 stuk

906 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters en regeerders van Delft
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en Den Haag over het bestraten van de weg tot aan de Hoornbrug en
het oprichten van een tol,
1694. 1 stuk

907 Stukken betreffende de straatweg en het tolhek tussen Delft en Den
Haag,
1694-1772. 1 omslag
I. De Staten van Holland en West-Friesland verlenen burgemeesters en regeerders van Delft
octrooi tot het oprichten van een tol ten behoeve van het onderhoud van de straatweg tussen
Delft en de Hoornbrug, 16941 charter N.B. Charter aanvragen als charternummer 7121. II. Brief
van schout en schepenen van Rijswijk betreffende opdracht van een stuk land, afkomstig van
de abdij van Leeuwenhorst, waarop thans het tolhek opgesteld is, aan burgemeesters en
regeerders van Delft en Den Haag, 17031 charter N.B. Charter aanvragen als charternummer
5266. III. De Staten van Holland en West-Friesland verlenen burgemeesters en regeerders van
Delft en Den Haag octrooi tot verhoging van de tol tussen Delft en de Hoornbrug, 1746.1
charter N.B. Charter aanvragen als charternummer 7122. IV. Nota's van onderhoud en andere
stukken betreffende de straatweg tussen Delft en de Hoornbrug en het tolhek aldaar,
1694-17721 omslag

908 Kopie-octrooien van tol tussen Delft en Den Haag,
1694 en 1746; met bijlage. 1 omslag.

909 Rekeningen van de havenmeester van Delft betreffende het onderhoud
van de straatweg tussen Delft en Den Haag en de liquidaties tussen de
beide steden,
1694-1800. 1 deel

910 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland aan Delft en Den
Haag voor het verleggen van het trekpad van Delft tot de Hoornbrug,
met rekest van de steden,
1695. 1 omslag

911 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland aan burgemeesters
en regeerders van Delft tot het leggen van een zijl door de straatweg
van het tolhek tussen de stad en de Hoornbrug,
1695. 1 stuk

912 Akte van overeenkomst tussen de burgemeesters van Delft en Den
Haag en de Kamer van Rekening der domeinen betreffende het
bestraten van de weg tussen Rijswijk en de Hoornbrug,
1696. 1 stuk

913 Nota's der askrebben binnen Delft,
z.d. [17de eeuw]. 1 omslag

914 Tekening voor de nieuwe molen op de stadswal tegenover de
Bagijnensteeg bij de Roosmolen, in kleuren getekend op papier door F.
van der Vecht,
z.d. [17de eeuw]. 1 stuk
N.B. Vgl. inv. nr 905. Het stuk berust bij de afdeling Beeld en Geluid.
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915 Kopie-instructie tot het onderhoud der slang-brandspuiten,
z.d. 1 stuk
N.B. Kopie van de instructie van Jan van der Heijde en Jan van der Heijde de Jonge (17de
eeuw).

916 Kaart figuratief van de vaart naar de Hoornbrug,
z.d. [17de eeuw]; in drievoud. 1 omslag

917 Stukken betreffende het graven van een nieuwe vaart van Rockeveen
bij Zoetermeer naar Delft,
1701. 1 omslag

918 Stukken betreffende de inspectie van de stenen brug tussen de
Haagpoort en Wateringse poort,
1705. 1 omslag

919 Aantekeningen naar aanleiding een informatie door burgemeesters in
welke huizen geen secreten aanwezig zijn,
1709. 1 omslag

920 Nota aan burgemeesters van Delft om tot blussing van een eventuele
brand in de Nieuwe Kerktoren, bakken met water te plaatsen, naar het
voorbeeld van Den Haag,
1709. 1 stuk

921 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland aan Delft
verleend tot het droogmaken van de Klein-Vrijenbanse polder, met
bijbehorende plattegrond,
1710. 1 charter en 1 kaart
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7123. De kaart berust bij de afdeling Beeld en
Geluid.

922 Kwitantie van Willem Vlaardingerwoud als rentmeester van het St.
Joris-Gasthuis voor de verkoop van een elzenkampje, door de steden
Delft en Den Haag gekocht voor de aanleg van het trekpad naar Den
Haag,
1714. 1 stuk

923 Nota betreffende de doornhaag aan de oostzijde van de Haagpoort,
gebruikt door de verver Van der Hiel, met tekening,
1715. 1 omslag

924 Akte van overeenkomst tussen Delft en G. van Hogendorp betreffende
het maken van een weg van de Stadsbuitensingel voorbij Altena naar
Sion,
1716. 1 stuk

925 Lijst van voorwaarden voor de aanbesteding van het onderhoud van de
Klapwijkse weg,
1717. 1 stuk
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925a Instructies voor de stadsfabriek,
1721 met aanvulling 1759, 1744. 2 stukken

926 Stukken betreffende het maken van een dijk om 's Lands Kruitmagazijn
aan de Buitenwatersloot,
1727. 1 omslag
N.B. Een kaart hieruit is overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

927 Nota's van de stadsfabriek aan de burgemeester Van Berkhout als
hoogheemraad van Delfland betreffende verbetering van de weg tussen
de Oostpoort en Koepoort en de "Schout Oude Jan's heul" onder
Schipluiden,
1736, 1737. 1 omslag

928 Kopie van een rekest van regenten van het Oude en Nieuwe Gasthuis
aan burgemeesters van Delft over het vernieuwen van de brug in de
buitensingel voor het Pesthuis,
1737. 1 stuk

929 Akte van overeenkomst tussen de burgemeesters van Delft en Leiden
betreffende het bestraten van de weg van de Leidschendam naar Den
Hoorn,
1740. 1 stuk

930 Nota van de huizen van de stad, met opgave van achterstallig
onderhoud,
1749. 1 stuk
N.B. Behoort bij verklaring omtrent huis wijk I Nº 71 van 27 april 1855. (Lade 10, Nº 56).

931 Rapport van de inspectie van de Nieuwe Kerk,
1752. 1 stuk

932 Akte van overeenkomst tussen Delft en de kastelein van Stadsdoelen
over het plaatsen van een kozijn met uitzicht op het erf van de
kastelein,
1755. 1 deel

933 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en Den Haag
over het diepen van de vaart van Reineveld tot aan de nieuwe tolbrug,
1760. 1 omslag

934 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en ingelanden
van de polder Klein-Vrijenban over de reparatie van de Vrijenbanse
stenen heul in de buitenweg,
1761. 1 stuk
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

935 Nota betreffende de winst op de fabricage van Delft,
1762. 1 stuk
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936 Nota's van onkosten voor bekisting van de Brasserskade,
1764. 1 omslag

937 Rapport aan burgemeesters en regeerders van Delft betreffende de
stadsfabricage,
1772; met bijlagen. 1 pak

938 Rapporten van de commissarissen van fabricage aan burgemeesters,
1772-1784. 1 omslag

939 Akte van overeenkomst tussen Delft en Den Haag over het schouwen
en peilen van de Zuidvliet tussen de Leidschendam en de Nieuwe Tol,
1775. 1 stuk
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

940 Bestek en voorwaarden voor het uitdiepen van de Vliet van de
Geusbrug tot de Nieuwe Tolbrug,
1779. 1 stuk
N.B. Gedrukt.

941 Nota's van de organisten S. van Grauwenhaan en Joh. Berghuys over
de reparaties aan het orgel der Waalse kerk,
1780. 1 omslag

942 Nota van de regenten van het Oude- en Nieuwe Gasthuis betreffende
de slechte toestand van de toren van de Gasthuiskerk,
1780. 1 stuk

943 Stukken betreffemde de brandsloot achter de Geerweg langs St Anna
Boogerd,
1781. 1 omslag

944 Rapport van de organist Joh. Berghuis betreffende het uurwerk van de
Oude Kerktoren,
1782. 1 stuk

945 Resoluties van het stadsbestuur betreffende de stadsfabricage,
1786-1794; met bijlagen. 1 deel

946 Nota van begroting en kwitanties betreffende de bouw van een nieuwe
hoofdwacht,
1792-1793. 1 pak

947 Stukken betreffende de droogmaking van de Klein-Vrijenbanse polder,
z.d. [18de eeuw]. 1 omslag

948 Nota van nieuwe gebouwen en verbouwingen in de stad,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk
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1.1.9 Nering en handel

1.1.9.1 Nijverheid

949 Akte waarbij Keizer Karel V aan de Delftse poorters belooft dat men de
Delftse bieren niet hoger zal mogen belasten dan andere bieren, met
een verzoek van het stadsbestuur aan de kanselier en raden van
Brabant, om dit privilege in Brabantse plaatsen te mogen publiceren en
appointement door de Raad,
1537, 1543. 1 charter en 1 stuk
N.B. Charter aanvragen als charternummer 9023.

950 Octrooi waarbij Keizer Karel V aan Delft toestaat voort te gaan met het
brouwen van zee- en scheepsbieren,
1550. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5267.

951 Octrooi van keizer Karel V aan Delft waarbij de azijnbieren worden
vrijgesteld van de Geervlietse tol,
1551. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3089.

952 Vonnis van keizer Karel V waarbij hij de azijnbieren uit Delft vrijstelde
van de Geervlietse tol, op voorwaarde dat de vervoerders de tollenaar
bewezen dat zij een eed hadden afgelegd voor burgemeesters van
Delft,
1555. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5268.

953 Vonnis van de Grote Raad van Mechelen tot nietigverklaring van het
appel van het gerecht van Alkmaar tegen een vonnis van de Hoge
Raad van Holland, waarbij aan de stad Alkmaar werd verboden de
verkoop van Delftse bieren te belemmeren,
1560. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7124.

954 Resolutie van koning Philips II tot goedkeuring van twee artikelen door
burgemeesters en regeerders van Delft gemaakt op het stuk van het
brouwen,
1563. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5269.

955 Octrooi waarbij Koning Philips II aan Delft toestaat om keuren te maken
voor de brouwerijen en andere neringen, mits deze niet strijdig zijn met
plakkaten en ordonnanties,
1564. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7125.

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 124 -



956 Vonnis van koning Philips II inzake het geschil tussen Huych de Rijck
c.s., brouwers en burgemeesters en regeerders van Delft over "dat elke
brouwer zal mogen t'siaers brouwen grove of zware bieren negen
duizend stock stuks en bovendien kleine bieren scheepbieren of
azijnbieren tot vierentwintig stuivers toe incluis, twee duizend
vijfhonderd stock stuks, en zullen die van der Wet van dezelfde stad
geen keuren of statuten mogen maken ontrarierende enige placcaten of
ordonnanties van zijnde Mat dan bij consent van het Hof van Holland en
op assay en provisie alleen voor de tijd van zes maanden, om voorts de
voorsz. zes maanden verstreken zijn dezelfde keuren statuten en
ordonnanties zijnder Majesteit gepresenteerd te worden, om
geapprobeerd of gereprobeerd te wezen, zo men voor de welvaart en
tranguilliteitvan dezelfde stad en inwonende van die bevinden zal te
behoren",
1566. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7126.

957 Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en Sommelsdijk
betreffende het belasten van Delftse bieren,
1569. 1 stuk

958 Resolutie van de Staten van Holland waarbij Delftenaren vrijgesteld
werden van een impost ten laste van de brouwers,
1577. 1 stuk
N.B. Dit stuk ontbrak reeds in 1902.

959 Kopie-ordonnantie van de hertog van Anjou aan de Hoge Raad van
Brabant tot revisie van een in 1582 gewezen vonnis over het belasten
van Delftse bieren door Bergen op Zoom, met dagvaardiging van
burgemeesters en regeerders van Bergen op Zoom,
1584. 1 omslag
N.B. Deze stukken ontbraken reeds in 1902.

960 Resoluties van de stad Utrecht betreffende het belasten der Delftse
bieren,
1587. 1 omslag

961 Rekest van staalmeesters en "wardeijns" van wollen lakens aan
burgemeesters en regeerders over een concept-wijziging van de keuren
op het verven,
1589; met bijlagen. 1 omslag

962 Akte van overeenkomst tussen Delft en Leiden tot bijlegging van hun
geschillen over de lakennering en het belasten der bieren,
1596. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7127.
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963 Afschriften van overeenkomsten met enige drapiers betreffende het
uitoefenen van hun nering in Delft,
1596. 1 omslag

964 Register van voorwaarden waarop de eerste saaydrapiers van Leiden
naar Delft kwamen,
1596-1606. 1 deel

965 Extract uit de resoluties der Staten van Holland betreffende de
afschaffing van het recht van impost ten laste van de Delftse brouwers,
ingaande 1 maart 1600,
1597. 1 stuk
N.B. Dit stuk ontbrak reeds in 1902.

966 Opgave van het aantal gebouwen, door de gouverneurs en warandiers
der saainering gebruikt,
1597. 1 stuk

967 Resolutie van de Staten van Holland met verzoek aan de Hoge Raad
van Holland uitspraak te doen in het geschil tussen Delft en Rotterdam
betreffende de bieren,
1603. 1 stuk
N.B. Dit stuk ontbrak reeds in 1902.

968 Vonnis van de Hoge Raad van Holland waarbij burgemeesters en
regeerders van Rotterdam opgedragen wordt ten onrechte op Delftse
bieren geheven impost te restitueren,
1604. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5317.

969 Akten waarbij de steden Rotterdam, Dordrecht, Purmerend, Edam,
Medemblik en Hoorn verklaren zich te zullen houden aan het vonnis
door de Hoge Raad van Holland gewezen tussen de steden Delft en
Rotterdam betreffende het leggen van een impost op de Delftse bieren,
1604. 1 omslag

970 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en Abraham
Breeman betreffende het te beschikking stellen van twintig jongens en
meisjes,
1605. 1 stuk

971 Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en Den Haag
betreffende de brouwnering,
1612. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7128.
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972 Vonnis van het Hof van Holland tot nietigverklaring van het appèl van
de accijnsmeesters, burgemeesters en regeerders van Amsterdam
tegen een vonnis, waarbij Pieter Floris tot een lage boete veroordeeld
werd wegens verkoop van Delftse bieren,
1613. 1 charter
N.B. Burgemeesters en regeerders van Delft waren gevoegden. Charter aanvragen als
charternummer 7129.

973 Vonnis van het Hof van Holland tot nietigverklaring van het appèl der
accijnsmeesters, burgemeesters en regeerders van Amsterdam tegen
een vonnis, waarbij Symon Harmansz. tot een lage boete veroordeeld
werd wegens verkoop van Delftse bieren,
1613. 1 charter
N.B. Burgemeesters en regeerders van Delft waren gevoegden. Charter aanvragen als
charternummer 7130.

974 Vonnis van het Hof van Holland tot nietigverklaring van het appèl der
accijnsmeesters, burgemeesters en regeerders van Amsterdam tegen
een vonnis, waarbij Claes Harmansz. Maeck tot een lage boete
veroordeeld werd wegens het verkopen van Delftse bieren,
1613. 1 charter
N.B. Burgemeesters en regeerders van Delft waren gevoegden. Charter aanvragen als
charternummer 7131.

975 Vonnis van het Hof van Holland tot nietigverklaring van het appèl der
accijnsmeesters, burgemeesters en regeerders van Amsterdam tegen
een vonnis, waarbij Leen Centen tot een lage boete werd wegens het
verkopen van Delftse bieren,
1613. 1 charter
N.B. Burgemeesters en regeerders van Delft waren gevoegden. Charter aanvragen als
charternummer 7132.

976 Keur op de invoer van vreemde bieren,
1616. 1 stuk

977 Akte van overeenkomst tussen Boudewijn de Man c.s. en
burgemeesters van Delft betreffende het verhuren van een perceel land
tot het maken van salpeter,
1626. 1 stuk
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978 Stukken betreffende de draperie van de wollen lakens en de volmolens
1631-1635. 1 omslag
1º Kopie van voorwaarden waarop enige kooplieden binnen Delft lakens willen laten maken;
met de door de stad gestelde voorwaarden, 1631 2º Opgave van de kooplieden, die
gecontracteerd hebben, van de meesters en wevers, die huishuur genieten, van het getal der
weeskinderen, in hun dienst, en van de lakens, welke gemaakt zijn van 1631 af tot 1633. 3º.
Rekest van Mathijs Ponij, Winant Reyniers en Steven Diependal, "meesters van de nering van
de wollen draperie en het laken-maken", aan burgemeesters met verzoek om hen "te geven en
te verlenen alzulke voordelen, graties, vrijheden, beneficien en privileges als Hare E: doen aan
drapiers die van nieuws in de stad komen". 4º. Verklaring van Danyel Cosson, inbetreffende
"Inventaris van de getouwen, spoelwielen, spinnewielen en scheerkronen bij Delft geleverd aan
de lakenwerkers alhier", 1635 5º. Opgave van de door de stad verstrekte weefgetouwen,
wielen, scheerkronen, scheerbanken enz., 1633-1635. 6º. Balans van hetgeen de weeskinderen
kosten en verdienen. 7º. "Register van alle lakens die tot verkoopwaren zijn geweest in elke
maand in het jaar 1635". 8º. "Bestek en voorwaarden waarnaar mijne Heren Burgemeesters
van mening zijn te besteden het maken en leveren vant houtwerk (en ijzerwerk) om de stenen
staande aan het Einde van de Nieuwe Langendijk te maken tot een volmolen", 1633 9º.
Stukken en tekeningen betreffende de volmolen aan de Haagse vaart, 1632 N.B. Charter
aanvragen als charternummer 7165.

979 Stukken betreffende een contract tussen burgemeesters van Delft en
Marten Codde, Balthasar Jacot, Hans van de Voorde Pouwelson, Pieter
Adriaensz. Block, Agge Brugman en Mathijs Lubs, drapiers, waarbij de
laatsten op zich nemen jaarlijks een partij lakens voor de stad te
fabriceren en 150 weeskinderen in dienst te nemen, met liquidatie
tussen burgemeesters en regenten van het weeshuis,
1631-1637. 1 pak

980 Register der broodzettingen binnen Delft,
1640-1849. 1 deel

- Resoluties van burgemeesters van Delft betreffende in Delft gehouden
lakenbereiderssynoden,
1643-1793. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 981; overgebracht naar het archief van het gilde van Lakenwerkers
en -bereiders en droogscheerders, ABS-nr 242.

982 Akten van overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en Carel
Gijsberti over het maken van Spaanse of Alicantse zeep, met akte van
borgstelling voor laatstgenoemde door Samuel Buceus, predikant te
Waddinxveen,
1644, 1649, 1651. 1 omslag

983 Register van leerlingen voor het spinnen,
1645-1676. 1 deel
N.B. Overgebracht naar het archief van de Laken- en Saaihal.

984 Akten van overeenkomst en rekeningen-courant met verschillende
kopers van saaien,
1648-1680. 1 omslag

985 Register van stadsweefgetouwen,
z.d. [c. 1650]. 1 deel
N.B. Overgebracht naar het archief van de Laken- en Saaihal.
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986 Tarboek van wol,
1663-1681. 1 deel
N.B. Overgebracht naar het archief van de Laken- en Saaihal.

987 Resoluties van burgemeesters van Delft betreffende het transport van
saaien,
1670. 1 deel
N.B. Zwaar beschadigd door vocht.

988 Briefwisseling met verscheidene personen, buiten de gewone
directeuren, betreffende de saaien,
1676. 1 omslag

989 Ingekomen en concepten van uitgaande brieven aan en rekeningen van
A. v. Beresteyn, koopman te Amsterdam, betreffende de saaien,
1676-1683. 1 omslag

990 Rekeningen van W. van Vliet betreffende de saaien,
1695-1703. 1 omslag

991.1-991.4 Staal Boek van de zwarte geverfde lakens,
1671-1786. 3 delen en 1 omslag
N.B. Overgebracht naar het archief van de Laken- en Saaihal.

991.1 1671-1674 met alfabetische index
991.2 1676-1685
991.3 1686-1702
991.4 1703-1786

992 Briefwisseling met de weduwe van Jeremias Casteleijn te Amsterdam,
betreffende de saaien,
1676-1688. 1 omslag

- Register van de directie van de stadssaaien,
1676-1697. 2 delen
N.B. Oud inv. nr. 993; overgebracht naar het archief van de Laken- en Saaihal.

994 Rekeningen van Theodoor Loockemans betreffende de saaien,
1676-1692. 1 omslag

995 Aan burgemeesters van Delft ingeleverde merken op rode theepotten
van plateelbakkers Martinus Gouda, Johannes Mesch, Cornelis Keijser,
Jacobus en Adriaan Pijnacker, (ingekomen 1680 maart 23), Q.
Kleinoven (ingekomen maart 31) en Jan Jansz. Culick.
1690. 1 pak
N.B. Vgl. de Notulen uit het 4e Memoriaalboek van Burgemeesters en Mr A.H.H. van der Burgh,
"Delftse rode theepotten" in "Oud-Holland", jg. 19, (1901), afl. 2.

996.1-996.5 Register van de prijs van het brood op het platteland onder Delft
ressorterende,
1679-1809. 5 delen
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996.1 1679 december 30 - 1693 maart 14
996.2 1693 maart 21 - 1710 juli 26
996.3 1710 augustus 2 - 1741 november 4
996.4 1741 november 4 - 1788 december 12
996.5 1789 maart 21 - 1809 oktober 2

997 Ingekomen en concepten van uitgaande brieven en rekeningen van
Simon en Pieter de Knuijt, kooplieden te Amsterdam, betreffende de
saaien,
1685-1704. 1 omslag

998 Akten van overeenkomst tussen de steden Delft en Den Haag
betreffende de brouwnering, met conceptovereenkomst van de
raadpensionaris Fagel,
1687-1689, 1762. 1 omslag
N.B. Bij inv.nr 263.

999 Register van de wijn-, brandewijn- en biertappers,
1691-1747. 1 deel

1000 Vervallen

1001 Vervallen

1002 Briefwisseling met Hendrik Hermans, koopman te Amsterdam,
betreffende de saaien,
1694-1697. 1 omslag

1003 Schepenakte betreffende de voorwaarden waarop burgemeesters
toestemming geven om de houten korenmolen, genaamd "De
Slikmolen", te vervangen door een stenen,
1697. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5271.

- Memorieboek van de saaien,
1699-1706. 1 deel
N.B. Oud inv. nr. 1578; overgebracht naar het archief van de Laken- en Saaihal.

1005 Register van jaarlijkse verrichtingen op de Saai-, Laken- en
Grein-Hallen,
z.d. 1 deel

1006 Stukken betreffende de lakenhal,
1654-1675. 1 omslag

1007 Stukken betreffende de Saayhallen,
z.d. 1 omslag

1008 Stukken betreffende de greinhal,
z.d. 1 omslag

1009 Rekest van de stad Vlaardingen aan de Staten van Holland en
West-Friesland om "discontinuatie van surcheance" betreffende de
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zoutkeet,
1704; met bijlage. 1 omslag

1010 Rekest van Willem van den Velden, kuiper te Delft, aan burgemeesters
en regeerders van Delft, om aangesteld te worden tot makelaar der
hoepen, met rekest van de directeurs der brouwnering en de
hoofdlieden van het kuipersgilde,
1707. 1 omslag

1011 Akte waarbij lakenbereiders te Leiden verklaren ten behoeve van de
weduwe van Simon Haverlingh te Delft, dat zij op hun
droogscheerderswinkels voor de gasten gebruiken drie half-vaten dun
en een half-vat goed bier, onder elkaar gemengd en dat zij alleen van
het half-vat goed bier accijns behoeven te betalen,
1709. 1 stuk

1012 Rekest van brouwers aan burgemeesters en regeerders van Delft
contra Everhard Storm, pachter van de turf en steenkool, betreffende
de "opleg" van steenkool,
1715; met bijlagen. 1 omslag

1013 Beschrijving van een schepradmolen van A.G. Eckhardt, met tekening,
1717. 1 omslag

1014 Plakkaat van de Staten van Holland en West-Friesland tegen de
oproeren van lakenbereiders of droogscheerdersgasten,
1718. 1 stuk

1015 Rekest van de rouwstokers of korenbrandewijnbranders aan
burgemeesters van Delft met verzoek de accijns op het gemaal te
verminderen,
1738. 1 omslag

1016 Zettingboekje van het meel,
1740-1835. 1 deel

1017 Kopie van een overeenkomst tussen de directeuren en assistenten van
de plateelbakkerijen en hoofdlieden en gecommitteerden van knechten,
1741. 1 stuk

1018 Rekest van de ruwstokers of korenbrandewijnbranders aan
burgemeesters van Delft met verzoek om ontheffing van de accijns op
het gemaal,
1743. 1 stuks

1019 Nota van de meesterplateelbakkers op een rekest van de
plateeldraaiers aan burgemeesters van Delft over behandeling door hun
meesters, met brief van de plateeldraaiers,
1748. 1 omslag
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1020 Brieven van de stadsbesturen van Haarlem, Dordrecht en Rotterdam
ter begeleiding van de toezending van de merken der twijnhandelaars,
1757. 1 omslag

1021 Merken van de twijnhandelaars van Dordrecht, Haarlem en Rotterdam,
1757. 1 pak

1022 Namen van meesterplateelbakkers, met namen plateelbakkerijen en
woonplaatsen,
1759. 1 stuk

1023 Merken van de plateelbakkers,
1764. 1 deel

1024 Briefwisseling tussen burgemeesters van Delft en Schiedam
betreffende het belasten van Delftse bieren,
1765. 1 omslag
N.B. Bij inv.nr 1025.

1025 Stukken betreffende het geschil tussen Delft en Schiedam over het
belasten van Delftse bieren,
1765. 1 omslag

1026 Nota voor burgemeesters betreffende de twisten tussen de wijnwerkers
of kraankinderen en de waag- en azijnwerkers over het arbeidsloon op
donderdag,
1766. 1 omslag

1027 Beschrijvingen der constructie een nieuwe drukpers door Antoine
George Eckhardt, en van een nieuwe constructie van windmolens,
1769. 1 omslag

1027a Stukken betreffende het plakkaat van de Staten van Holland en
West-Friesland tegen het mouten van gerst en inzake het stoken van
korenbrandewijnen,
1771. 1 omslag

1028 Nota van de broodwegers wegens hun onderzoek naar het gewicht van
het brood bij de bakkers,
1773. 1 stuk

1029 Stukken betreffende de erkentelijkheid van de korenbrandewijnbranders
aan de burgemeesters van Delft voor hun hulp bij de verhindering van
de oprichting van branderijen in Duinkerken, met plakkaat van de
Staten-Generaal,
1776. 1 omslag

1030 Stukken betreffende de vereffening met de secretaris H. van der Goes
wegens verstrekte gelden aan en gerestitueerde gelden door de
fabrikant Herman Hubertus van Steenvoorden te Delft,
1777. 1 omslag

1031 Nota van C. Maas aan burgemeesters van Delft betreffende zijn
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verzoek te mogen beschikken over kinderen voor zijn fabriek, met
berichten van de commissarissen der Godshuizen, van de regenten van
het Weeshuis en de Kamer van Charitate,
1777. 1 omslag

1032 Akte van overeenkomst tussen Petrus Haan en burgemeesters van
Delft betreffende het oprichten van een fabriek van Hilversumse
goederen,
1777. 1 stuk

1033 Nota van regenten van de Kamer van Charitate aan burgemeesters
betreffende het geven van premies ter bevordering van het spinnen in
fabrieken van Maas en Haan,
1778. 1 stuk

1034 Nota wegens de arbeidslonen van degenen die met voorkennis van de
regenten der Kamer van Charitate bij de fabriqueur Haan gesponnen
hebben,
1778-1779. 1 omslag

1035 Akte van overeenkomst tussen Jacob van den Wijngaert en
burgemeesters van Delft betreffende het oprichten van een fabriek van
Hilversumse goederen,
1779. 1 stuk

1036 Advies van de deken en nota van de directeuren der plateelbakkerijen
op het door de plateelbakkersknechts aan burgemeesters van Delft
aangeboden rekest met verzoek tot intrekking van de keur van 25
november 1755,
1784. 1 omslag

1037 Akte van transport door Mr J. Dominicus, courantier, aan de stad van
zijn drukkerij,
1791. 1 stuk

1038 Akte waarbij Mr Johan Dominicus verklaart aan Delft alle gelden over te
geven, die Jan de Groot, stadsdrukker en boekverkoper voor hem als
courantier der Delftsche couranten ontvangt, met verklaring van De
Groot, dat hij alle gelden, die hij ontvangt voor Mr Dominicus, aan Delft
zal overdragen,
1791. 1 omslag

1039 Artikelen en rekesten aan burgemeesters van Delft tot het oprichten van
een fabriek van wollen stoffen door Pierre Rouquet, Jean Fabre en
Pierre Dupias, kooplieden en refugiés, en rekesten van Pierre
Bobineau, "tinturier" en refugié, met "Moyens de soulager les Refugiez
et d'establir le trafiq dans cette ville",
z.d. [eind 17de eeuw]. 1 omslag
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1040 Rekest van enige ouders en leerlingen aan burgemeesters van Delft
betreffende het loon van hen, die hun leerjaren in plateelbakkerijen
hebben voltooid,
z.d. 1 stuk

1041 Concept-keur op de jenever,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk

1.1.9.2 Handel en verkeer, visserij

1042 Stukken betreffende het stapelrecht van Dordrecht,
z.d. [14de -17de eeuw]. 1 pak
N.B. Vgl. inv. nr 1045.

1043 Akte van overeenkomst tussen Robertus Tate, "maior Constabularius,
totaque communitas mercatorum Stapule Calesie" en Willem Grijp,
burgemeester van Delft, met Jacob Meeman, presbyter van dezelfde
stad, gedeputeerden, aangaande de "pelles latumae" en het "lanificium
seu Draperia",
1493. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5270.

1044 Akte van overeenkomst tussen Johannes Saunders, "locum tenens
majoris, Ricardus Pontesbury, constabularius, totaque communitas
mercator. Stapule Calesie" en W. Grijp, burgemeester van Delft, Jacob
Meeman, presbyter van dezelfde stad, Bartholomeus Claasz.,
commissarissen, aangaande de "pelles lanutae", het "lanificium,
draperia",
1498. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5272.

1045 Stukken betreffende het stapelrecht van Dordrecht,
1500. 1 omslag
1º. Vonnis van hertog Philips van Bourgondië waarbij de stad Dordrecht bevolen werd een
"hulk" terug te geven aan Cornelis Jansz. de Vriese en zijn gezellen tegen betaling van 20
ponden Vlaams door de laatsten en Delft. 1 charter 2º. Bevel van hertog Philips aan de
deurwaarder van wapenen om dit vonnis uit te voeren. 1 charter 3º. verklaring van de
deurwaarder van wapenen, dat hij aan bovengenoemd bevel heeft voldaan. 1 charter N.B.
Charters aanvragen als charternummers 9005-9007.

1046 Stukken betreffende de binnendoorvaart van Rotterdam door de venen,
1551-1692. 1 omslag

1047 Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en Zierikzee betreffende
de schippers,
1578. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5273.
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1048 Octrooi van koning Philips II aan Delft tot het houden van een vrije
zaadmarkt van 25 augustus af gedurende zes achtereenvolgende
dagen. Met een consent van Rotterdam,
1580. 2 charters
N.B. Hierbij gevoegd: de gehele behandeling van deze zaak voorzover in Delft aanwezig en
gekopieerd door Mej. M. Lagerweij. Charters aanvragen als charternummers 7133 en 5274.

1049 Stukken betreffende de Engelse Court of Lakenstapel te Delft van
1621-1635,
1587-1656. 1 pak
N.B. Vgl. Soutendam, "De Engelse Court of Lakenstapel te Delft, 1621-1635" in Nijhoff's
Bijdragen voor Vad. Gesch. & Oudheidkunde Nieuwe Reeks, Deel VI. Charter aanvragen als
charternummer 7561.

1050 Kopie van 1619 van een octrooi van de Staten ven Holland en
West-Friesland betreffende de tolbrug te Voorburg,
1595. 1 stuk

1051 Akte waarbij de stad Dordrecht aan schepen, varende op de Oude
Maas voorbij die stad, geladen met goederen en koopmanschappen,
vrijdom van stapelrecht vergunt.
1599 december 31. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 9008.

1052 Registers van binnenlandse paspoorten,
1623-1626 en 1646-1737. 2 delen

1053 Schepenakte van Zoetermeer waarbij Leenrt Claesz. verklaart met
burgemeesters van Delft overeenstemming te hebben betreffende de
overtocht over de Reijlersdam,
1637. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7134.

1054 Akte van overeenkomst voor de Hoge Raad tussen de steden Delft en
Den Haag betreffende de vaart van Den Haag naar Honselersdijk,
1644. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5275.

1055 Vervallen

1056 Ordonnantie betreffende het veer tussen Delft en Maassluis,
1646. 1 omslag

1057 Ordonnantie op het Leidse veer,
1648. 1 stuk

1058 Kopie-brief van burgemeesters van Antwerpen om de gewone
faciliteiten te verlenen aan de Antwerpse postiljons, die deze stad
passeren,
1654. 1 stuk
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1059 Ordonnantie op de jachtschuiten tussen de steden Delft en Rotterdam,
1654. 1 stuk

1059a Resolutie van de Heren van de Weth inzake de trekkade buiten de
Schiedamse Poort en de daar te heffen tol,
1657. 1 stuk

1060 Stukken betreffende het Rotterdamse veer,
1659-1759. 1 pak
N.B. Stukken betreffende het Haagse veer 1556 e.v.: zie inv. nr. 857.

1061 Akte waarbij het stadsbestuur van Delft verklaart, dat enige schippers
op Amsterdam en Rotterdam getuigen, dat zij nooit een biljet van de
pachters hebben ontvangen voor de zeep, die zij vervoerd hebben,
1662. 1 stuk

1062 Nota van onkosten, door iedere jachtschipper van Delft op Leiden
jaarlijks te betalen,
1662. 1 stuk

1063 Stukken betreffende de overeenkomst tussen burgemeesters en
regeerders van Delft en Martin Elers over de stapel der rijnse
hoofdwijnen in Delft,
1663. 1 pak

1064 Stukken betreffende de posterijen met Frankrijk, Spanje, Portugal en
(vooral) Engeland,
1667-1740. 1 pak

1065 Stukken betreffende het binnenlands en buitenlands postwezen,
1669-1740. 1 pak

1066 Register van de schippers die in Delft met Gemeenlandsammunitie zijn
geladen,
1672-1718. 1 deel

1066a Lijst van de poortgelden aan de Waterslootse poort,
1674. 1 stuk

1067 Stukken betreffende het rekest der jachtschippers van Delft op Leiden
en Rotterdam aan het stadsbestuur van Delft betreffende de
nachtschuit,
1684. 1 omslag

1068 Register met:
1691-1863. 1 deel
- rekeningen van een der marktmeesters over de graanmarkt, 1692-1863; - instructie voor de
marktmeesters, 1691; - inventaris van stukken betreffende de makelaardij en de graanmarkt,
z.d. - akte van overeenkomst tussen de marktmeester, het grutters- en het bakkersgilde
betreffende het opmaken van een marktbrief van de markt te Rotterdam, z.d.
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- Octrooi tot het oprichten van een tol op de straatweg tussen Delft en de
Hoornbrug,
1694. .
N.B. Zie inv. nr. 907. Vgl. ook inv. nr 906.

1069 Akte van vereefening tussen burgemeesters en regeerders van Delft en
Steven Kreethuijsen, graanhandelaar,
1711. 1 stuk

1070 Rekest van de gezamenlijke veerschippers op Den Haag aan
burgemeesters en regeerders van Delft betreffende verschillende
onderwerpen, met nota en aantekeningen,
1711. 1 omslag

1071 Stukken betreffende het verzwaren der gewichten van de Waag,
1713. 1 omslag

1072 Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en Den Haag tot
instelling van een gemeenschappelijk veer op Antwerpen,
1714. 1 omslag

1073 Nota betreffende een akte van overeenkomst met Steven Kreethuijsen
om hem in staat te stellen zijn graanhandel voort te zetten,
1714. 1 stuk

1074 Rekesten van de veerschippers van Delft en Leiden aan de
stadsbesturen van Delft en Leiden betreffende de Haagse
veerschippers,
1714. 1 omslag

1075 Stukken betreffende een wijziging van de dienstregeling der
binnenveren van Amsterdam naar Rotterdam,
1717. 1 omslag

1076 Stukken betreffende een verzoek van schout en kerkmeesters van
Voorschoten aan burgemeesters van Delft en Leiden betreffende de
kerkschuit op Voorschoten,
1718-1719. 1 omslag

1077 Nota betreffende de hopkeurmeesters,
1721. 1 stuk

1078 Rapport van Gerrit de Groot, aantekenaar der bestelgoederen op alle
veren buiten de Rotterdamse poort, aan burgemeesters en regeerders
van Delft,
1722; met bijlage. 1 omslag

1079 Nota's betreffende de stadspacht, door de herbergiers aan het Haantje
en het Zieken bij Delft, van de wijnen en bieren, betaald van 1612-1723,
1723. 1 omslag

1080 Stukken betreffende het rekest van Nicolaas Twent, veertigraad van
Delft, aan de Hoge Raad van Holland, om schadevergoeding wegens
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zijn ontslag als postmeester van Schiedam,
1725. 1 omslag

1081 Nota van de secretaris Vockestaert betreffende het geschil tussen de
steden Delft en Rotterdam inzake marktschippers,
1726. 1 stuk

1082 Ordonnantie op de roeven in de veerschepen tussen de steden Delft en
Rotterdam,
1729. 1 stuk

1083 Missives van burgemeesters van Gouda betreffende het aanstellen van
een veerschipper op Delft,
1732. 1 omslag

1084 Stukken betreffende het verzoek van Neeltje van Lammeren, weduwe
Walrijk, als commissaresse van het veer van Delft op Maassluis, aan
burgemeesters van Delft, om twee stuivers van elke schuit te mogen
ontvangen,
1735. 1 omslag

1085 Rekesten van Christoffel van der Waart, commissaris op het Leidse
veer, aan burgemeesters en regeerders van Delft, over verschillende
punten,
1737. 1 omslag

1086 Kopie-briefwisseling tussen burgemeesters van Tholen en die van Delft
betreffende de oprichting van een beurtveer,
1737. 1 stuk

1087 Rekest van de veerschippers op Maassluis aan burgemeesters en
regeerders van Delft om voor eigen rekening te mogen varen,
1740; met bijlage. 1 omslag

1088 Reglement op het varen der veerschuiten tussen Delft en Den Haag,
1742. 1 stuk

1089 Ordonnantie der vrachtlonen voor de marktschippers tussen Delft en
Den Haag,
1742. 1 stuk

1090 Briefwisseling tussen burgemeesters en regeerders van Delft met de
commissaris op Maassluis, Pieter Meijburg, betreffende het afhuren der
schuiten ten behoeve van Maassluisse autoriteiten,
1743. 1 omslag

1091 Nota's van slijters in brandewijnen en gedistilleerde dranken betreffende
hun taxatie,
1744-1749. 1 omslag
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1092 Staten van afpeilingen van de bieren, wijnen, brandewijnen,
gedistilleerde wateren, zout, zeep en het gemaal, met handtekeningen
van de peilers,
1748. 1 omslag

1093 Nota betreffende het verzoek door de commissaris der trekkers (jagers)
tussen Delft en de Leidschendam aan burgemeesters van Delft, met
advies van de commissaris inzake het hebben van een bel voor de
trekkers, eed voor een veerschipper en gabel van het Leidse veer over
de jaren 1731-1751,
1752. 1 omslag

1094 Stukken betreffende het Middelburgse veer,
1759-1767. 1 pak

1095 Stukken betreffende het Vlissingse veer,
1761-1793. 1 pak

1096 Kopie van een verklaring der marktschippers van Zegwaard en
Zoetermeer op Delft betreffende instemming met het verleggen van de
vaart ter gelegenheid van de droogmaking van het land achter Katwijk
en Nieuwkoop onder Pijnacker,
1764. 1 stuk

1097 Stukken betreffende de boterschuit op Amsterdam,
1767. 1 omslag

1097a Instructie voor de sluiswachter buiten de Watersloot,
1768. 1 stuk

1098 Stukken betreffende de vrijheid der Haarlemse schippers om in alle
steden en plaatsen te mogen laden,
1772-1781. 1 omslag

1099 Nota der korenkopers, grutters en bakkers over de vrachtlonen van de
korenschipper van Delft op Rotterdam aan burgemeesters van Delft,
1774; met bijlagen. 1 omslag

1100 Stukken betreffende het stichten van de Korenbeurs aan de
Binnenwatersloot,
1774. 1 pak

1101 Rekest der knechten van het jaagschuitenveer op Den Haag aan
burgemeesters en regeerders van Delft om bij vacatures als schippers
te mogen invallen,
1776; met bijlagen. 1 omslag

1102 Stukken betreffende het verzoek van Adriaan Schollaart om akte als
beurtschipper op Antwerpen, Brussel, Leuven en Mechelen,
1777. 1 omslag
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1102a Resolutie van het stadsbestuur inzake het passeren van houtvlotten in
de Maassluise vaart bij de sluis van de Buitenwatersloot,
1777. 1 stuk

1103 Stukken betreffende de klachten der schippers op Amsterdam
betreffende de tol aan de Uithoorn,
1777. 1 omslag

1104 Rapport van een commissie uit Delfshaven aan burgemeesters van
Delft betreffende de Sunderlandse kolenhandel,
1778. 1 stuk

1105 Rekest van de hoofdgaarder B. van der Mandele aan burgemeesters
van Delft met de verzoeken om het aantal fruitmeesters te laten
uitsterven tot twee, om een huisje of bergplaats op stadskosten op te
richten em om enige geijkte manden ten behoeve van de fruitmeesters
aan te schaffen,
1778; met bijlagen. 1 omslag

1106 Nota der marktschippers op Den Haag aan burgemeesters van Delft
over het loon der bezemrijders,
1778. 1 stuk

1107 Stukken betreffende het heffen van tol aan de tolbrug onder Voorburg,
1778 e.v. 1 pak

1108 Stukken betreffende de Sunderlandse kolenhandel,
1779. 1 pak

1109 Stukken betreffende de overeenkomst tussen de steden Delft en
Schiedam tot het aanstellen van een buiten-beurtschipper van
Schiedam op Delfshaven,
1779. 1 omslag

1110 Nota's en andere stukken betreffende de trekkers in het Noordeinde,
1780. 1 omslag

1111 Nota betreffende het nadeel dat het Gemeenland kan ondervinden
wanneer grutters ook tarwe en roggemeel en tarwebloem verkopen,
met bericht van de grutters,
z.d. [1780]. 1 omslag

1112 Rekest door de voerlieden op het veer van Maassluis naar Delft aan het
stadsbestuur van Delft, om bij besloten water met een wagen te mogen
rijden, met advies van de commissarissen van dit veer,
1781. 1 omslag

1113 Stukken betreffende de Scheveningse schippers,
1781-1782. 1 omslag
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1114 Rekest van de zoutgrossiers aan burgemeesters van Delft met verzoek
om hun getal op zes te bepalen,
1783. 1 stuk

1115 Briefwisseling tussen Delft en Rotterdam betreffende de ordonnantie op
de marktschepen tussen beide steden,
1791. 1 omslag

1116 Register van de beurt- en marktschippers van en op diverse plaatsen,
1792-1873. 1 deel

1117 Rekesten van de hoofdlieden en de gezamenlijke schippers van het
Maassluisse veer betreffende klachten over de overtredingen der
ordonnanties,
z.d. [18de eeuw]. 1 omslag
N.B. Geschenk van de Erven Van der Goes van Naters.

1118 Nota betreffende de vermindering der makelaardij tot herstel van de
graanhandel,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk

1119 Nota van Johan van Riell, ingediend bij [de secretaris] van Delft,
betreffende het tot bloei brengen van de handel in steenkool met
Engeland,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk

1120 Nota van Wouter Kortleven, ordinaris marktschipper van Delft op Den
Bosch, aan burgemeesters en regeerders van Delft, betreffende
verschillende punten,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk

1121 Rekest van de Rotterdamse veerschippers aan het stadsbestuur van
Delft om voor eigen rekening te mogen varen,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk

1122 Rekest der knechten en noodhulpen van het Haagse veer aan
burgemeesters van Delft, om het nadeel tegen te gaan dat hen door de
schippers wordt toegebracht,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk

1123 Rekest van de gezamenlijke veerschippers tussen Delft en Leiden aan
burgemeesters en regeerders van Delft, om een som als gabel te
mogen betalen,
z.d. [18de eeuw]; met bijlage. 1 omslag

1124 Rekest van Christoffel Cortleven, vletschipper van Delft op Amsterdam,
aan het stadsbestuur van Delft, om te mogen varen op de Zaankant,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk
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1125 Concept-missive van burgemeesters van Delft aan Den Haag over het
bestellen van bezems, door de Delftse marktschuiten naar Den Haag
gevoerd,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk

1126 Stukken betreffende de zalmsteken op de Maas,
1341-1744. 1 pak
N.B. Overgebracht naar het GA Rotterdam.

1127 Plakkaat op de vroonvisserij op de Maas 1551, met extract uit het
register van resoluties van burgemeesters en vroedschap van
Schiedam hierover,
1706. 1 omslag
N.B. Deze stukken ontbraken reeds in 1902.

1128.1-1128.2Recueil betreffende de grote visserij,
z.d. [c.1740, c.1750]. 2 delen
1128.1 [c.1740]
1128.2 [c.1750]

1129 Nota betreffende de bergplaats van de akten van overeenkomst met
Keulen en Hamburg over de grote visserij
z.d. [1755]; met twee brieven van 1701. 1 omslag

1130 Extract uit de resoluties van gedeputeerden van de grote visserij
betreffende de haringvangst door korvers,
1776. 1 stuk

1131 Maandstaten van de afslager van verse zeevis,
1776-1779. 1 pak
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

1.1.9.3 Gildewezen

- Gildebrief van het St. Nicolaas- of Marskramersgilde,
1506. 1 charter
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1132; overgebracht naar het archief van het St. Nicolaas- of
Marskramersgilde, ABS-nr 243.

- Kopie van de gildebrief van het St. Nicolaas- of Marskramersgilde,
1636. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1133; overgebracht naar het archief van het St. Nicolaas- of
Marskramersgilde, ABS-nr 243.

1134 Ordonnantie op de bierkruiers,
1536; met afschrift. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer ?
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- Resoluties en compromissen van de gilden der lakenbereiders in
Holland en West-Friesland,
1638-1745. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1135; overgebracht naar het archief van het gilde van Lakenwerkers
en -bereiders en droogscheerders, ABS-nr 242.

1136 Nota van deken en keurmeesters van het goud- en zilversmidsgilde
betreffende het opkopen en visiteren van goud en zilver door de
meester-generaal der munt,
1710. 1 omslag

1137 Rekest van burgemeesters van Haarlem aan Delft betreffende een
incident met een Haarlemse "overman" van het schippersgilde, die lag
te lossen in Delft.
1714. 1 stuk

1138 Resoluties van burgemeesters van Delft betreffende de benoeming van
deken en hoofdlieden van het gilde der zilversmeden,
1717. 1 stuk

1139 Rekest der hoofdlieden van het trekkersgilde in het Noordeinde aan
burgemeesters van Delft, dat hen in Rotterdam door commissarissen
verboden wordt om te "smakken" om een vracht van Rotterdam naar
Delft,
1722; met bijlagen. 1 omslag

1140 Stukken betreffende het rekest van de hoofdlieden, dekens en vrije
schippers van het Haagse veer op Delft aan burgemeesters en
regeerders met verzoek om in plaats van om het half uur, om het uur te
mogen varen, maar op het halve uur,
1730. 1 stuk

1141 Nota van de deken van het turfdragers-gilde betreffende het oortjesgeld
of "de oude knecht",
1732. 1 stuk

1142 Stukken betreffende het rekest der hoofd-lieden van de gezworen
bierwerkers tot het wijzigen der ordonnantie op de bieren,
1742. 1 omslag

1143 Stukken betreffende de schippersbus,
1750-1765. 1 omslag

1144 Stukken betreffende het verzoek door de overlieden van het
schippersgilde aan de Staten van Holland om de Gentse schippers te
weren,
1752. 1 omslag

1145 Lijst der effecten van de gilden en bussen, krachtens resolutie van de
Heren van de Wet gebrandmerkt,
1770. 1 pak

1146 Rekest van de hoofdlieden van de bierkruiersbus aan de deken
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betreffende verzoek tot wijziging der ordonnantie,
1775. 1 stuk

1147 Nota voor burgemeesters en regeerders van Delft door commissaris,
hoofdlieden en enige trekkers op het Rotterdamse veer,
1781. 1 stuk

1148 Stukken betreffende het verhogen der bijdrage aan de turfdragersbus,
1782. 1 omslag

1149 Rekest van de hoofdmannen van het turfdragersgilde aan
burgemeesters van Delft met verzoek voorzieningen te treffen tegen het
binnensmokkelen van turf in de stad zonder impost te betalen, met
advies van en hoofdgaarder,
1788. 1 omslag
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

1150 Nota voor burgemeesters van Delft betreffende de trekkers tussen Delft
en Rotterdam door commissarissen en hoofdlieden der trekkers,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk

1.1.10 Godsdienst en liefdadigheid

1.1.10.1 Kloosters

1151 Kwitantie van Udo van Mekeren, proost van Koningsveld, en het
klooster, waarbij zij betuigen van Delft negentig pond ontvangen te
hebben voor het land, dat het klooster was afgedolven "met de Schie te
delven en te schieten",
1436 september 28. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3101.

1152 Stukken betreffende het St Hieronymus-klooster, waaronder twee
charters van 1436,
1436-1699. 1 omslag
N.B. Vgl. Van Bleijswyck, blz. 324 e.v. Hieruit blijkt dat het klooster al in 1436 bestond. Charters
aanvragen als charternummers 3099-3100.

1153 Akte van fundatie der Heilige Kruiskapel te Delft, door Gerrit, "heren
Gerritsz. van Egmond",
1446; met retroacta vanaf 1386. 4 charters
N.B. Huis "aan die Hoogstraat" in schepenakte van 1386. Charters aanvragen als
charternummers 3102-3104, 5315.

1154 Brief van Gilles Flueel, "vicarius provinciaal der minnebroeders van de
observatie", betreffende de voorwaarden waarop de orde der
Minderbroeders te Delft is toegelaten,
1449. mei 14, in tweevoud. 1 charter
N.B. Charters aanvragen als charternummer 5277 en 5278.
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1155 Vidimus en confirmatie van een brief, gegeven door Nicolaus,
"Cardinalis per Alemannia", betreffende de Minderbroeders en
overeenkomsten met de regeerders en inwoners van Brabant en
Holland, verleend door Rodolphus van Diephout, bisschop van Utrecht,
1453 maart 24. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3090.

1156-I Honofrius, Episcopus Tricaricensis, Referendarius van paus Paulus II,
bevestigt hetgeen door Philips van Bourgondië en de bisschop van
Utrecht omtrent het oprichten van kloosters enz. te Delft is bepaald en
goedgekeurd,
1468, juni 30. 1 charter
N.B. In dit charter zijn het privilege van hertog Philips van Bourgondië en de confirmatie van
bisschop David van Bourgondië opgenomen. Charter aanvragen als charternummer 9034.

1157 Contract tussen de "eerste kapelanen van St Heronimus-daell binnen
Delft" en de Delftse magistraat aangegaan, op de condities daarin
vermeld,
1538 juni 22. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5281.

1158 Proces-verbaal van het Hof van Holland en een akte betreffende het
verzoek der gereformeerden om in het klooster der Minderbroeders te
mogen preken en hetgeen bij die gelegenheid met de schutterij is
voorgevallen,
1566. 1 omslag

1159 Plan en tekening van St. Agatha, twee tekeningen door J. van der Star,
1777. 1 omslag
N.B. Berust bij de afdeling Beeld en Geluid

1.1.10.2 Kerken, priesters en predikanten

- Aanstelling van- en instructie voor Aper Melijsz., "principael" koster van
de Oude Kerk,
1463. 1 stuk
N.B. Oud inv.nr. 1160. Overgebracht naar het Archief van de Delftse Parochiekerken
1348-1572, inv. nr.86.

- Testament van Gerijt Jansz., turfdrager, en Neeltgen Jansdr., zijn
huisvrouw, waarin bepaald wordt, dat de goederen van de langst
levende van hen beiden, na diens dood, zullen vervallen aan de Nieuwe
Kerk,
1548. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1161. Charter aanvragen als charternummer 5279. Overgebracht naar het
Archief van de Delftse Parochiekerken 1348-1572, inv. nr. 168..
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1162 Brief van de Prins van Oranje aan het stadsbestuur van Delft,
betreffende bevel tot het houden van een processie tot voorspoed van
de van de strijd tegen de Turk,
1565, juli 9. 1 stuk
N.B. Vgl. "Navorscher". 1860, blz. 280.

1163 Ordonnantie van Prins Willem I betreffende de "enigheid van beide
religies",
1572. 1 stuk
N.B. Hierin ook de benoeming van nieuwe magistraten gepubliceerd.

1164 Extracten uit de resoluties van de kerkenraad betreffende de aanstelling
van ziekentroosters,
1593-1652. 1 omslag

1164a Ordonnantie door burgemeesteren en schepenen aan de
gedeputeerden van de kerkenraad van de Delftse hervormde gemeente
om zich te richten naar de (bijgevoegde) Kerkelijke Ordonnantie van de
Staten van Holland en West-Friesland van 1591, met uitzondering van
de bepalingen over het Avondmaal,
1616. 1 deel
N.B. Zie de inv.nrs. 392a en 1198.

1165 Akte van overeenkomst tussen de magistraat van Delft en de
kerkenraad betreffende het beroepen van predikanten en het aanstellen
van ouderlingen en diakenen,
1617. 1 stuk

1166 Stukken betreffende het beroepen van predikanten te Delft en het
vertrek van predikanten uit de stad,
1618-1701. 1 pak

1167 Kopieën en formulieren van beroepingsbrieven van predikanten,
1618-1648. 1 omslag

1168 Kopie van de overeenkomst tussen de regenten van het Gasthuis en de
kerkenraad betreffende het beroepen van een predikant voor het
Gasthuis,
1662. 1 stuk

1169 Kopie-nota van D. Spranchuysen betreffende de positie van de
gasthuispredikant sedert 1622,
z.d. 1 omslag

1170 Minuut van de attestatie van burgemeesters van Delft betreffende de
handel en wandel van Henricus Swalmius, beroepen predikant te
Haarlem,
z.d. [1625]. 1 stuk

1171 Kopie-rekest van een groep Engelsen te Delft aan de Staten van
Holland en West-Friesland om een Engelse predikant te mogen
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aanstellen,
1635. 1 stuk

1172 Kopie-rekest van Robert Parke, Engels predikant te Delft, aan
Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en West-Friesland om
ordonnantie op de ontvanger der conventuale goederen tot betaling van
500 pond als zijn tractement,
1636; met bijlagen. 1 omslag

1173 Gunstige beschikking van de Staten van Holland en West-Friesland op
het rekest van burgemeesters van Delft om een vijfde predikant te
mogen aanstellen,
1639. 1 stuk

1174 Nota's betreffende het tractement der predikanten binnen Delft,
1639-1767. 1 omslag

1175 Gunstige beschikking van de Staten van Holland en West-Friesland op
het rekest van burgemeesters van Delft om ook voor de vijfde predikant
een toelage te mogen ontvangen uit de conventuale goederen,
1640. 1 stuk

1176 Gunstige beschikking van de Staten van Holland en West-Friesland op
het rekest van burgemeesters van Delft om een zesde predikant te
mogen aanstellen,
1645. 1 stuk

1177 Inventaris van de goederen van het Spinhuis, aan de regenten der
Oude en Nieuwe Kerk als een subsidie verstrekt,
1645. 1 stuk

1178 Kopie-rekest van burgemeesters van Delft aan Gecommitteerde Raden
der Staten van Holland en West-Friesland om een subsidie voor de
Waalse en Engelse predikanten uit de conventuale goederen,
1646. 1 stuk

1179 Kopie-rekest van burgemeesters van Delft aan Gecommitteerde Raden
der Staten van Holland en West-Friesland om een subsidie uit de
conventuale goederen ten behoeve van de Waalse en Engelse
predikanten,
1647. 1 stuk

1180 Gunstige beschikking van de Staten van Holland en West-Friesland op
het rekest van burgemeesters van Delft om voor de predikanten een
jaarlijkse buitengewone subsidie te mogen ontvangen uit de
conventuale goederen gedurende zes jaren,
1648. 1 stuk
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1181 Ordonnantie van Gecommitteerde Raden tot het uitbetalen van 3.600
gulden door de weduwe en erfgenamen van Abraham van Bleijswijck,
rentmeester der conventuale goederen binnen Delft, aan de
Burgemeesters en regeerders van Delft,
1650. 1 stuk

1182 Nota van hetgeen er tussen de regenten van het Oude Gasthuis en de
kerkenraad is voorgevallen inzake het beroepen van de predikant
Petrus Mathon,
1652. 1 stuk

1183 Beschikking van de Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en
West-Friesland op het rekest van burgemeesters van Delft om de
jaarlijkse buitengewone subsidie voor de zes predikanten voor drie
jaren uit te keren, met advies van de rentmeester,
1653-1655. 1 omslag

1184 Gunstige beschikking van Gecommitteerde Raden der Staten van
Holland en West-Friesland op het rekest van burgemeesters van Delft
om continuatie van de jaarlijkse buitengewone subsidie voor de zes
predikanten voor drie jaren,
1657; met bijlagen. 1 omslag

1185 Stukken betreffende het beroepen van predikanten in de Gasthuiskerk;
1661-1701. 1 omslag

1186 Extract uit de resoluties der Staten van Holland en West-Friesland
betreffende de ouderdom der Waalse predikanten,
1669. 1 stuk

1187 Extract uit de resoluties der Staten van Holland en West-Friesland met
bepaling dat de predikanten, die binnen het jaar een nieuw beroep
volgen, de onkosten voor het eerste beroep zullen vergoeden,
1680. 1 stuk

1188 Nota's van diverse personen betreffende de handel en wandel van
Joannes Sinclarus (Sinclair), beroepen Engelse predikant,
1683-1684. 1 omslag

1189 Nota van de jaarlijkse tractementen der 14 predikanten van de
Christelijke gereformeerde religie, benoemd met goedkeuring van
burgemeesters en regeerders van Delft,
z.d. 1 stuk

1190 Begeleidend schrijven van burgemeesters en predikanten van
Purmerend aan burgemeesters van Delft bij een kopie van het
testament van ds. C. van Aken,
1702. 1 omslag

1191 Verklaringen van de R.K. en Oud-Katholieke priesters te Delft, geëist bij
resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland,
1730-1786. 1 deel
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1192 Stukken betreffende het geschil tussen de kerkenraad van Delft en de
Classis van Delft en Delfland inzake de maatregelen genomen tegen
het overgaan van Alida van der Hoeven tot de Rooms-Katholieke
godsdienst,
1731-1734. 1 pak

1193 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland, waarbij aan de
kerkmeesters en aan de regenten der Godshuizen wordt verleend het
recht van parate executie,
1739. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7135.

1194 Brief van aanbeveling van pater Beaufort tot priester in de kerk achter
het Marktveld, door J.A. van Kinschot, resident der Staten te Brussel,
aan burgemeesters van Delft,
1741. 1 stuk

1195 Brief van Nicolaus Broedersen, pastoor der Oud-Katholieke kerk op het
Bagijnhof, aan burgemeesters van Delft, waarin hij Nicolaus Nellemans
als opvolger aanbeveelt,
1752. 1 stuk

1195a "Klad-Boek Conventuale Goederen",
1761-1764. 1 deel
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

1196 Stukken betreffende het beroepen van predikanten bij de Waalse
gemeente,
1762, 1776 en 1794. 1 omslag

1197 Stukken betreffende de huizen, door pater Ovijn bewoond naast het
Marktveld,
1765-1766. 1 omslag
N.B. Ontbreekt sinds c. 1975.

1198 Stukken betreffende het beroepen van predikanten bij de Hervormde
Gemeente,
1766-1782. 1 pak

1199 Rekest van enige lidmaten der Luthersche gemeente aan
burgemeesteres van Delft betreffende het invoeren van het nieuwe
psalm- en gezangboek van Beudeker,
z.d. [1775]. 1 stuk

1200 Extract uit de resoluties van Gecommitteerde Raden betreffende de
subsidie aan Delft uit de conventuale goederen voor de Franse en
Engelse predikanten,
1776. 1 stuk
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1201 Missive van de aartsbisschop van Utrecht betreffende de afkondiging
van de jubilébulle, gedrukt,
1776. 1 stuk

1202 Extract uit de resoluties van de kerkenraad der Hervormde gemeente
betreffende het aannemen van lidmaten,
1776. 1 stuk

1203 Kort begrip van de jubilé-bulle,
1776. 1 stuk

1204 Stukken betreffende de bedragen die de Waalse kerk, het St. Joris
Gasthuis en Tuchthuis, het Meisjeshuis, het Oude Mannen- en
Vrouwenhuis, het Fraterhuis, de Kamer van Charitate, het Weeshuis en
het Oude en Nieuwe Gasthuis aan de stad ter beschikking kunnen
stellen,
1779. 1 pak

1205 Nota van de kerkmeesters der Oude en Nieuwe Kerk aan
burgemeesters van Delft betreffende de toestand der financiën van de
kerken, met advies van de Commissarissen tot het werk van
Stadsfinanciën,
1779. 1 omslag

1206 Inscriptie gemaakt door Petrus Burmannus Secundus voor de tombe
van Hugo de Groot,
1777. 1 omslag

1207 Rekest van Adam de Lange, kerk- en armmeester van de Roomse Kerk
achter het Marktveld aan burgemeesters van Delft om aanstelling van
zes kerk- en armmeesters en vier buitenmoeders,
1777. 1 stuk

1.1.10.3 Instellingen en gestichten van liefdadigheid

1208 Vidimus door Dideric van der Made van:
1319. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5280. IHenricus, bisschop van Utrecht, vergunt aan
het hospitaal te Delft een eigen priester-kapelaan te houden, [1264]. N.B. Zie Oorkondenboek
van Holland deel II nr. 109. IIHenricus, bisschop van Utrecht, vergunt aan het hospitaal te Delft
een eigen kerkhof te bezitten en aan de kapelaan van dit huis de biecht te horen en de
sacramenten te bedienen, 1265 october 24. N.B. Zie Oorkondenboek van Holland deel II nr.
131. IIIWillem, persoon van Delft, en Bartholomeus, stichter en patroon der kerk, beslissen een
geschil met het H. Geesthuis aldaar, 1268 november 30, N.B. Zie Oorkondenboek van Holland
deel II nr. 177.

1209 Kopie van resoluties van schout, schepenen en raad van Delft
betreffende de instelling van het Oude Mannenhuis aan de
Voldersgracht,
1411, 1443. 1 omslag

1210 Rentebrief ten behoeve van het Oude-Mannenhuis te Delft, door keizer
Karel V gegeven ter vervanging van de rentebrief van 1535 die in 1536
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verbrand was,
1537. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7136.

1210a Akte waarbij Koning Philips II aan de wezen vergunt renten te mogen
kopen, mits zij die niet lossen vóór hun mondigheid,
1567. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7137.

1211 Schepenakte betreffende het transport door Sasbout Jansz. als
erfgenaam van Pieter Sasbout, poorter van Delft, aan de meesters van
het Oude-Mannenhuis, van een jaarlijkse losrente op de domeinen van
Holland, met rentebrief en kwitantie,
1584; met retroacta vanaf 1553. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 9009-9011.

1212 Schepenakte betreffende het transport door Sasbout Jansz. van een
rente op de domeinen van Noord-Holland aan de meesters van het
Oude Mannenhuis te Delft,
1584. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer ?

1213 Extracten uit de rekeningen van Jochem Jansen en Hendrik
Vockestaert, betreffende de huur van de kerk van het
Oude-Mannenhuis in 1595-1596 en de huur van het pakhuis aan de
Geerweg,
1653-1661. 1 stuk

1214 Memorie- en resolutieboek van de regenten van het Fraterhuis,
1610-1803. 1 deel

1215 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland met bevestiging
van de keur van Delft om het beste kleed van overledenen te schenken
aan de Kamer van Charitate,
1613. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7139.

1216 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en de
kerkenraad betreffende de bediening van de armen der Kamer van
Charitate,
1625. 1 stuk

1217 Akte waarbij Volckera Claesdr., weduwe van Pauwels van Berensteijn,
het Wees- en het Spinhuis goederen schenkt, als wijziging van de gift,
door haar moeder Maria Duyst gedaan tot oprichting van een school
voor arme ambachtslieden,
1628. 1 stuk

1218.1-1218.3Eerste, derde, zesde en negende rekening van de rentmeester der
Leproosgoederen, afgehoord door twee charitaatmeesters en twee
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diakenen,
1640-1641, 1644-1645, 1650-1651,
1656-1657.

3 delen

1218.1 1640-1641 en 1644-1645
1218.2 1650-1651
1218.3 1656-1657

1219 Akte van overeenkomst tussen de erfgenamen van Maria Duyst en de
burgemeesters van Delft betreffende de besteding van de goederen die
Maria Duyst aan het Spinhuis had vermaakt, na de opheffing van het
Spinhuis,
1645. 1 stuk

1220 Zevende rekening van P. van Lodensteyn als rentmeester der Kamer
van Charitate,
1646. 1 deel

1221.1-1221.8Jaarrekeningen van Joris van der Houve, rentmeester der Kamer van
Charitate,
1664, 1666, 1668, 1675-1679. 8 delen
1221.1 1664
1221.2 1666
1221.3 1668
1221.4 1675
1221.5 1676
1221.6 1677
1221.7 1678
1221.8 1679

1222.1-1222.55e, 7e, 19e, 22e en 29e rekening van Franchois Joris van der Houve
als rentmeester van de Kamer van Charitate,
1685, 1687, 1699, 1702, 1709. 5 delen
1222.1 1685
1222.2 1687
1222.3 1699
1222.4 1702
1222.5 1709

1223 Rekening van L. Heijnsius als rentmeester der goederen van Marytge
Jansdr. van der Meijde, bestemd voor een arme frater en voor het
uithuwelijken van kinderen van armen,
1647-1654. 1 stuk

1224 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland met vergunning
aan burgemeesters van Delft en hoogheemraden van Delfland tot
oprichting van een Werk- of Tuchthuis,
1664. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7138.

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 152 -



1225 Staten van het inkomen en de uitgaven van het Meisjeshuis,
1667 en 1676. 1 omslag

1226 Stukken betreffende het legaat van Cornelis Accoleij,
1667-1699. 1 pak
N.B. Burgemeesters wezen twee of drie bloedverwanten aan, die met het legaat hun studie
konden bekostigen.

1227 Schepenakte betreffende het transport door Jacob van der Burgh aan
regenten van het Tucht- of Werkhuis, van een huis en erf aan het
Noordeinde van de Geerweg, afkomstig van het St Anna-klooster, en
een tuin met erf en vijf huisjes in de St Annastraat,
1671; met retroacta vanaf 1590. 7 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5282-5287, 7140.

1228 Rekening van Nicolaas van Berensteijn als administrateur der
goederen, door Maria Duyst aan het Spinhuis geschonken en na de
opheffing daarvan onder het beheer der erfgenamen teruggekomen,
1673-1676. 1 stuk

1229 Stukken betreffende verschillende collecten in Delft gehouden,
1678, 1699, 1713. 1 pak
N.B. Tot loskoping van personen in Algiers tot slaven gemaakt; ten behoeve refugiés enz.

1230 Staten, rekeningen en nota betreffende het Weeshuis,
1681-1719. 1 pak

1231 Register van inkomsten uit een collecte in de stad en jurisdicte van Delft
ten behoeve van protestanten die om hun geloof uit naburige landen
naar de Nederlanden waren gevlucht,
1683, 1685. 1 deel

1232.1-1232.2Balansen van het Charitaathuis,
1705-1787. 2 delen
1232.1 1705-1750
1232.2 1751-1787

1233 Staten, lijst van bedeelde personen, rekeningen van regenten en lijsten
van de "afschaffingen" (personen die uit de bedeling zijn gezet) der
Kamer van Charitate, met nota's van de consumpties in de Godshuizen,
1708-1757. 1 pak

1234 Stukken betreffende de Rooms-Katholieke armen en kopie van het
testament van Elisabeth Schoonhoven [van 1710],
1715-1718. 1 pak

1235 Liquidatie tussen burgemeesters en regeerders van Delft en regenten
van de Kamer van Charitate,
1711. 1 stuk
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1236 Nadere liquidatie tussen burgemeesters en regeerders van Delft en
regenten van de Kamer van Charitate,
1711. 1 stuk

1236a Stukken betreffende het geschil tussen weesmeesters van Delft en
Johan van Steeland, gewezen gouverneur van Coromandel,
1714. 1 omslag

1237 Kopie-contracten tussen Gecommitteerde Raden, besturen van
Leerdam en van Zierikzee betreffende het opnemen van personen in
het St Joris Gast- en Tuchthuis, met een akte van goedkeuring door
burgemeesters,
1715, 1716 en 1736. 1 omslag

1238 Register van effecten van de Roomse armen, aangekomen met
consent van burgemeesters,
z.d. [c. 1728-1790]. 1 deel

1239 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland, met vergunning
aan R.K. Kerk- en Armmeesters tot het accepteren van legaten, mits
met goedkeuring van burgemeesters,
1729. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7177.

1240 Resoluties van de Gecommitteerde Raden van Holland en
West-Friesland betreffende het beleggen der penningen van de
Godshuizen,
1732, 1739, 1740, 1765, 1766. 1 omslag

1241 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland waarbij aan
regenten van het Weeshuis toegestaan wordt om de hele nalatenschap
van in het Weeshuis gestorven wezen te aanvaarden,
1734. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7141.

1242 Contracten van de regenten van het St. Joris Gast- en Tuchthuis met
concierges,
1736, 1739, 1742, 1743, 1746, 1761,
1765, 1778.

1 pak

1243 9e-12e rekening van Gerard van Assendelft als administrateur der
goederen van de Roomse gemeente achter het Marktveld,
1745-1752. 1 pak

1244 5e en 10e-13e rekening van Abraham van Schuijlenburch als
administrateur van de goederen der Roomse Gemeente achter het
Marktveld,
1780-1781, 1790-1796. 1 pak
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1245 Kwitantie van M. van Bleiswijk wegens de collecte binnen Delft ten
behoeve van de "Piemontese Dal-luijden" (Waldenzen) gedaan,
1731. 1 stuk

1246 Lijsten van personen, bedeeld in 1749, buiten kosten van het Huis van
Charitate,
1749. 1 omslag

1247 Akte waarbij vrienden en nabestaanden van Dirk Storij, in leven kuiper
te Delft, verklaren zijn doof- en stomgeboren zoon te zullen
onderhouden,
1754. 1 stuk

1248 Register met kopieën van verklaringen, dat de daarin genoemde
personen niet ten laste zullen komen van Delft in geval van armoede,
1756-1764. 1 deel
N.B. Overgebracht naar Archief Ambachtsheerlijkheid Hoog- en Woud Harnas, inv.nr. 46.

1249 Rekeningen van Willem Vlaardingerwoud Robbertz. als administrateur
van de goederen van het Klauwshofje,
1760-1774. 1 pak

1250 1e-8e rekening van Abraham van Schuijlenburch als administrateur van
de goederen van het Klauwshofje,
1782-1796. 1 pak

1251 Stukken betreffende het executeurschap der Fundatie van Renswoude,
1767-1809. 1 pak

1252 Extract uit de resoluties der weesmeesters betreffende de betaling van
tractementen aan secretaris en kamerbewaarder der Weeskamer, en
de aanstelling van de laatste,
1784. 1 stuk

1253 Rekest van de kerk- en armmeesters der R.-K kerk achter het
Marktveld aan burgemeesters van Delft om vrijdom van accijns voor het
onderhoud van arme weduwen en wezen,
1785. 1 stuk

1.1.11 Weerbaarheid

1254 Kopie-ordonnantie op de schutterijen,
1397. 1 stuk

1255 Kopie van de ordonnanties op de schutterijen in Dordrecht,
1542. 1 omslag

1256 Rekeningen van de hoofdlieden der schutterij betreffende hun uitgaven
ten behoeve van het vaststellen der ordonnantie,
1566-1567. 1 stuk
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1257 Ordonnantie op de schutterijen,
1567. 1 stuk

1258 Ordonnantie van prins Willem I waarbij landlieden, die in bezit van
paarden waren, verplicht werden een dag per week aan de fortificatiën
te werken,
1578. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7142.

1259 Ordonnantie op de schutterijen,
1580. 1 stuk

1260 Brief van Gecommitteerde Raden betreffende de oprichting van een
compagnie waardgelders,
1644; met bijlagen. 1 omslag

1261 Stukken betreffende de versterking van Delft en het deelnemen aan de
verdediging van het land,
1672-1677. 1 pak

1262.1-1262.7Schuttersboeken,
1674-1790. 7 delen
N.B. Zie ook inv.nr. 1289a

1262.1 1674-1676
1262.2 1676-1704
1262.3 1704-1722
1262.4 1722-1742
1262.5 1742-1751
1262.6 1751-1790
1262.7 1790-1794

1263 Rekening van Borger Block, stadsbode, wegens de in 1673 door het
stadsbestuur gelaste inning van penningen voor de fortificatie van de
stad,
1675. 1 omslag

1264 Formulier van de eed die intrekkende garnizoenen in vroegere tijden
plachten af te leggen,
z.d. [17de eeuw]. 1 stuk

1265 Opgave van het charter van het geschut op het schip "De St Pieter" van
Delft,
z.d. [17de eeuw]. 1 stuk

1266 Ordonnantie van het stadsbestuur aan de hoofdmannen van het tweede
blauwe vendel tot het overleveren van 69 stadssnaphanen aan hun
schutters,
1701. 1 stuk
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1267 Liquidatie van de gelden door de secretaris Vockestaert besteed tot het
belenen der ordonnanties voor de militairen-kleding,
1711. 1 stuk

1268 Extracten uit de resoluties der Staten van Holland en West-Friesland
betreffende de invaliden 1729, 1736, met rekening van Moyze Ruynat,
kapitein der compagnie invaliden te Delft over juli tot september 1735
en monsterrol van de compagnie van kapitein Andreas van Boxel,
1736. 1 omslag

1269 Stukken betreffende het verval van de avondwachten der schutterij,
1740, 1747, 1748. 1 omslag

1270 Extract uit de resoluties der Gecommitteerde Raden betreffende het
bevel aan de commies van 's lands magazijnen om 1000 snaphanen
aan burgemeesters van Delft te geven,
1747. 1 omslag

1271 Leningboek van de zes compagnies waardgelders binnen Delft,
1747-1749. 1 deel

1272 Verbaal der resoluties van burgemeesters en regeerders van Delft
betreffende de ontvangst, huisvesting enz. van het garnizoen dat naar
Delft zal komen,
1781. 1 deel

1273 Nota van ontvangsten en uitgaven gedaan door de kwartiermeesters
Pieter de Groot en Cornelis Eland, wegens het kwartiergeld van de
militairen binnen Delft, met de lijsten der personen in de kwartieren bij
wie militairen ingekwartierd zijn,
1781. 1 pak

1274 Rekening-courant van Mr Hendrik Vockestaert, secretaris van Delft,
wegens ontvangsten en uitgaven ten behoeve van het garnizoen
binnen de stad,
1781. 1 pak

1275 Notitie van betalingen gedaan door de secretaris Vockestaert ten
behoeve van het garnizoen bij de inkomst te Delft,
1781. 1 omslag

1276 Stukken betreffende de resolutie van Gecommitteerde Raden der
Staten van Holland en West-Friesland om burgemeesters en
regeerders van Delft de kosten der inkwartiering van het garnizoen te
betalen,
1781 en 1782. 1 pak

1277 Kopieën der zes rekeningen tussen de secretaris Vockestaert en de
servicemeester D.L. van Blommestein gesloten, met papieren
betreffende het servicegeld,
1781-1784. 1 omslag

1278 2e rekening van secretaris Vockestaert van betaald kwartiergeld aan
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het garnizoen te Delft,
1782. 1 omslag

1279 Rekest van enige burgers en inwoners van Delft aan het stadsbestuur
met verzoek om het garnizoen te laten blijven,
1783. 1 stuk

1280 Lijst van het detachement artilleristen der compagnie van de kapitein H.
Wildrik, te Delft in garnizoen gekomen,
1783. 1 stuk

1281 Stukken betreffende de uitgeschreven lening tot aankoop van geweren
met toebehoren voor de schutterij,
1784. 1 pak

1282 Lijst van de weerbare manschappen onder Poortland, met aanschrijven
van de Staten van Holland en West-Friesland,
1785. 1 omslag

1283 Nota van het beslotene in de vergadering van kapiteins en hoofdlieden
der Delftse schutterij, overgebracht aan burgemeesters,
1785. 1 stuk

1284 Antwoord van de Staten van Holland en West-Friesland met bevel aan
de commies der Hollandse magazijnen om twee kanonnen over te
geven aan het Genootschap van Wapenhandel te Delft,
1787. 1 omslag

1285 Brief van burgemeesters van Gorinchem aan die van Delft betreffende
het optrekken der Pruisen; met kopie-brief van burgemeesters van Delft
aan die van Gorinchem,
1787. 1 omslag

1286 Brief van burgemeesters van Rotterdam aan burgemeesters van Delft
met bericht, dat Rotterdam niet zal verdedigd worden.; met kopie-brief
van burgemeesters van Delft aan die van Rotterdam,
1787. 1 omslag

1287 Kwitantie van het Schutterlijk Genootschap van Wapenoefening
betreffende de ontvangen wapenen,
1787. 1 stuk

1288 Rapport van de kapiteins Van Hasselt en Harlees wegens de wacht met
hun compagnieën, van Zaterdagavond 22 sept. 1787 tot
Zondagmorgen 23 sept. 11 uur gehouden,
1787. 1 stuk

1289 Publicatie en ordonnantie voor de nieuwe schutterij, ondertekend door
prins Willem V; met een exemplaar van de gedrukte ordonnantie,
1790. 1 omslag
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1289a Register van de schutterij,
1790-1794. Authentiek afschrift. 1 deel
N.B. Zie ook inv.nr. 1262.7

1289b Rekenboek van het vierde rot van het Groene Vendel,
1790-1804. 1 deel

1.1.12 Ambachtsheerlijkheden

1.1.12.1 Algemeen

1290 Kopie van een uitspraak inzake bestaande geschillen tussen de steden
Delft en Rotterdam,
1513. 1 omslag

1291 Akte van overeenkomst tussen Delft en Rotterdam betreffende het recht
van nakoop in de ambachtsheerlijkheden,
1604. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7143.

1292 Kohier van alle families en personen boven vier jaar oud, in 1680
woonachtig binnen jurisdicties en ambachten onder Delft ressorterende,
. 1 stuk

1293 Briefwisseling tussen stadsbesturen van Delft en Leiden betreffende
afschaffing van het recht van exue ten opzichte van de wederzijdse
ambachtsheerlijkheden,
1769. 1 omslag

1294 Briefwisseling en akte van overeenkomst tussen stadsbesturen van
Delft en Utrecht, betreffende afschaffing van het recht van exue ten
opzichte van de wederzijdse hoge en ambachtsheerlijkheden,
1771. 1 omslag

1.1.12.2 Biesland

1295 Kopie van een rekest van Arij Gordijn aan burgemeesters van Delft om
drie morgen land in Biesland te mogen uitvenen.
1704. 1 omslag
N.B. Een kaart uit dit inv.nr. berust bij de afdeling Beeld en Geluid.

1296 Rekest van de molenmeesters van de Bieslandse polder aan
burgemeesters van Delft tot het vernieuwen van de brug in de
buitensingel tussen Oost- en Koepoort, nnordwaarts van de brug voor
het Pesthuis; met overeenkomst tussen de molenmeesters en de
burgemeesters van Delft,
1737; met bijlagen. 1 omslag
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1297 Kaart figuratief van de droogmaking van landen onder Biesland,
1774. 1 stuk
N.B. Berust bij de afdeling Beeld en Geluid.

1298 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters en regeerders van Delft
en schout en gerechten van Biesland betreffende een eventuele
droogmaking der landen onder Poortland gelegen,
1777. 1 stuk

1299 Rekest van schout en gerechten van Biesland aan de Staten van
Holland om octrooi tot droogmaking van landen onder Biesland, met
advies van Gecommitteerde Raden en dijkgraaf en hoogheemraden
van Delfland,
1777. 1 stuk

1300 Consideraties van gedeputeerden van Delft en nader advies van
Gecommitteerde Raden op het stuk van de droogmaking onder
Biesland, gedrukt,
1777. 1 stuk

1301 Octrooi voor schout en gerechten van Biesland tot bedijking en
droogmaking van de landen onder de jurisdictie van Biesland, gedrukt,
1778. 1 stuk

1.1.12.3 De Hinderdam

1302-I Akte waarbij Hertog Karel van Bourgondië aan Delft de Hinderdam,
gelegen naast de Noordpoort van Delft, tot een eeuwige erfpacht geeft,
1471. 1 charter
N.B. Met groot zegel en contrazegel. Charter aanvragen als charternummer 9029. Hierbij
behoren: II Een tarief van het recht, dat ontvangen placht te worden van de schepen enz.,
welke de Hinderdam passeerden, 1471, october 7.1 charter N.B. Met het contra-zegel van het
kleine grafelijke zegel. Charter aanvragen als charternummer 9033. III Een authentieke kopie
van het privilege en het tarief, waardoor gestoken is de obligatie van burgemeesters,
schepenen enz. van Delft, omtrent de eeuwige erfpacht, 1471, mei 8.1 transfix N.B. Charters
aanvragen als charternummers 9030-9032.

1303 Remonstrantie op de tol van de Hinderdam, door de damhouder
overgeleverd aan burgemeesters van Delft,
1634. 1 stuk

1304.1-1304.8Ordonnanties en lijsten betreffende het recht op de Hinderdam,
17de en z.d. [18de eeuw]. 8 delen
1304.1 1600 Hinderdam
1304.2 1618 Hinderdam/Leidschendam
1304.3 1618 Hinderdam
1304.4 1618 Leidschendam
1304.5 1680 Hinderdam
1304.6 1680 (kopie) Hinderdam
1304.7 1725
1304.8 1725 (gedrukt 1752) Hinderdam
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1.1.12.4 Hof van Delft en Vrijenban

1305 Het versueerboek van het hof van Delft van het jaar LXIX. Register van
hoefslagen, morgentalen en schotten in Hof van Delft,
1569. 1 deel
N.B. Vervallen; Terug naar het Algem. Rijksarchief. Zie Archief Corr.1922 nr 88.

- Kohier van de 100e penning van alle onroerende goederen, landen en
huizen gelegen in de jurisdictie van Vrijenban,
1569. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1306; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Vrijenban.

- Kohier van de 100e penning van de "platte landen gelegen in het
ambacht en de jurisdictie van het grote en het kleine Hof van Delft",
1579. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1307; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Hof van Delft.

1308 Rekeningen van de landgifter van Hof van Delft,
1591. 1 omslag
N.B. Afgehoord door een der burgemeesters en enigen uit de Veertigraad. Twee kaarten (1634)
uit dit inv.nr. betreffende een perceel land in Woutharnasch en percelen land in de Grote
Vettenoord onder Vlaardingen, berusten bij de afdeling Beeld en Geluid.

- Kohier van de vrije en onvrije hoflanden,
1639. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1309; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Hof van Delft.

- Legger van het kohier der hoflanden,
1649. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1310; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Hof van Delft.

1311 Stukken betreffende een geschil tussen Pijnacker en Hof van Delft
wegens het zonder voorkennis en de daarbij gebruikelijke formaliteiten
verhuizen van Martijntje Ariens Broomer, weduwe van Arend van
Naarden,
1722. 1 omslag

- Leges van Abraham van Schuijlenburch, Schout van Hof van Delft,
Vrijenban, Hoog- en Woud-harnasch, met Groeenveld,
1765-1778. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1311a; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Hof van Delft. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

- Transport en andere onkosten betreffende Hof van Delft en Vrijenban,
1765-1789. 2 banden
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1311b; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Hof van Delft. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.
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- Leges der gezworenen van Hof van Delft en Vrijenban,
1765-1794. 1765-1781. 1 band en 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1311c; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Hof van Delft. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

- Leges van de secretaris van Hof van Delft en Vrijenban,
1765-1789. 2 banden
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1311d; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Hof van Delft. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

- Leges van de bode van Hof van Delft en Vrijenban,
1765-1792. 1 band
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1311e; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Hof van Delft. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

- Leges van de landgifter van Hof van Delft,
1765-1797. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1311f; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Hof van Delft. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

1311g Akte waarbij Willem van Alphen, gemachtigd door Gijsbert van
Hogendorp, baron van Sint Jan ten Steen, ten overstaan van schout en
gezworenen van Hof van Delft, transporteert aan mr. Adriaan Mouchon,
raad, vroedschap en havenmeester van Delft, als sterfman voor deze
stad, het Goudtiendeke buiten de Oostpoort en de tienden van de
Made, die in april 1725 door Catharina Margaretha Bek, in leven vrouw
van Gijsbert van Hogendorp, waren gekocht van de Staten van Holland
en West-Friesland,
1738. 1 charter
N.B. Betaling 'in eender massa' met tienden onder Hof van Delft, Goudtientje buiten de
Oostpoort, tienden van de Made, ambachtsheerlijkheden Hof van Delft, Vrijenban, Hoog- en
Wout-Harnasch.Deze beschrijving komt niet voor in één van beide handschriften.
Charternummer?

- Rekening van de waarborg- en afkooppenningen van uitgeveende
landen in Vrijenban,
1759, 1760, 1761. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1312; overgebracht naar het archief van de Ambachtsheerlijkheid
Vrijenban.

1313 Rekening van de landgifter van Hof van Delft, afgehoord door leden van
de Veertigraad,
1778 dec. 22-1779 dec. 17, afgehoord
1779 dec. 17.

1 deel
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1.1.12.5 Hogenban en Overschie

1314 Vidimus door prins Willem I van een akte van 1391, waarbij Oedsier
van Cralingen verklaart aan de stad verkocht te hebben een perceel
land voor het graven van de Schie in zijn ambacht te Overschie,
1564. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5316.

1315 Akte waarbij Gerijt Eelyaeszoon verklaart aan Delft verkocht te hebben
twee morgen land in Overschie nabij Spangen,
1447. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3091.

1316 Stukken behorende tot het proces tussen Delft en de heemraden van
Schieland over het stellen van ambachtsbewaarders te Overschie in
1510. 1 pak
N.B. Dit proces werd door Delft gewonnen in 1522. Charters aanvragen als charternummers
1019, 3105-3106, 5318-5319, 7178..

1317 Akte waarbij Delft aan Cornelis Melis en Melis Cornelis vergunt een
huis te mogen bouwen in Overschie,
1553. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5288.

1318 Stukken betreffende de rietvelden aan de Havense Schie,
1556-1569. 1 omslag

1319 Schepenakte betreffende het transport door Jan Willemsz. aan Joris
Ariensz. van een huis en erf te Overschie,
1561; met drie retroacta vanaf .... 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3107-3110.

1320 Stukken behorende tot het proces tussen Delft en de heer van
Hogenban betreffende de jurisdictie over de huizen tussen het kerkhof
en de brug te Overschie,
1565. 1 pak

1321 Schepenakte van het ambacht Hogenban betreffende de opdracht door
Allert Adriaensz. van Joucken, wonende te Rotterdam aan
burgemeesters van Delft van een rente van 23 stuivers,.
Met rentebrief van 1565. 1582. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5323-5324.

1322 Schepenaktebetreffende het transport door Claes Jacobsz. aan de stad
Delft van een erf aan de vleugels van de lage heul te Overschie,
1587. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5325.

1323 Verklaring van schout, schepenen en gerechte van Overschie, dat Delft
aan hen vergund heeft te ontvangen de verpondingen van de huizen
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onder de poorterij en binnen de parochie van Overschie,
1588. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3111.

1324 Stukken van een proces tussen Delft en de stad Rotterdam betreffende
de jurisdictie over enige huizen te Overschie binnen de tien gaarden,
1590. 1 omslag

1325 Stukken van een proces tussen Delft en de schout van Hogenban over
een arrest,
1590. 1 omslag

1326 Akte van overeenkomst tussen de ambachtsheren van Schiebroek,
Mathenesse, Beukelsdijk en Overschie, schout en schepenen van
Overschie, Beukelsdijk en akkersdijk, schout en ambachtsbewaarders
van Schiebroek, Hogenban en Mathenesse betreffende de reparatie
van de kerk te Overschie,
1591; met bijlagen. 1 omslag

1327 Extracten uit het crimineelboek betreffende verrichte lijkschouwingen op
de Schie en te Overschie,
1595. 1 stuk

1328 Kopie van een in 1587 door schepenen gewezen vonnis tegen Vincent
Arteau betreffende het plegen van straatschenderij bij de korenmolen
bij Overschie,
1595. 1 stuk
N.B. Vgl. 1e crimineelboek bl. 122 verso.

1329 Kopie van een overeenkomst tussen de autoriteiten in Overschie,
Poorterij van Delft, Akkersdijk en Hogenban betreffende het aanstellen
van een schoolmeester,
1600. 1 stuk

1330 Nota betreffende de betaling van de leenrechten door Delft wegens het
verlei der ambachtsheerlijkheid van Overschie,
1602. 1 stuk

1331 Deductie betreffende de jurisdictie van Overschie,
1602, 1637. 1 omslag

1332 Stukken betreffende het protest van Jan Govertsz. Bacx, secretaris te
Overschie, tegen Adriaan Dirksz. van der Zijden, secretaris van het
heemraadschap Schieland, bij wie de molenrekening van Blijdorp zou
behandeld (geschreven) worden,
1610. 1 omslag
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1333 Verklaring van Jan Maertensz. Stopper, "bode met de Roede", dat hij
voldaan heeft aan de opdracht van burgemeesters van Delft om de
baljuw van Delfland te insinueren om niet te ijken in Overschie binnen
de jurisdictie van Delft; met kopie insinuatie,
1613. 1 stuk

1334 Akte van autorisatie door burgemeesters van Delft van de procureur
Willem van Aalst, tot handhaving van stads jurisdictie, zowel te
Overschie als binnen de 44 roeden buiten de stad, contra de baljuw van
Delfland,
1613. 1 omslag

1335 Processtukken betreffende het geschil tussen de steden Delft en
Rotterdam aangaande de brug over de Rotterdamse Schie te
Overschie, met name de lage heul,
1623. 1 pak

1336 Bevel van de Hoge Raad aan de deurwaarder om Adriaen Lenertsz. en
Bastiaen Jans te Rotterdam te dagvaarden wegens het hoger leggen
van de lage heul te Overschie; met verklaring van de deurwaarder,
1625. 1 omslag
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5327-5328.

1337 Bevel van den Hoge Raad aan de deurwaarder om twee
burgemeesters van de stad Rotterdam te dagvaarden wegens het
hoger liggen van de lage heul te Overschie; met verklaring van de
deurwaarder,
1625. 1 charter en 1 stuk
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5320.

1338 Machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft van
burgemeester Johan van Lodenstein om van de stadhouder en
leenmannen der Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van de
ambachtsheerlijkheid van Overschie met de renten, visserijen, winden
enz.,
1626. 1 omslag
N.B. Met kwitantie van de klerk der leenkamer.

1339 Machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft van
burgemeester Johan van Lodenstein om van de stadhouder en
leenmannen der Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van de
ambachtsheerlijkheid van Hogenban,
1626. 1 stuk

1340 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op Johan
van Lodenstein, burgemeester van Delft, van een deel van het ambacht
van Overschie,
1626. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7179.
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1341 Machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft van de
burgemeester Dirck Dircxsz. Meerman om van de stadhouder en
leenmannen der Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van
een deel van het ambacht van Overschie,
1626. 1 omslag
N.B. Met kwitantie van de klerk der leenkamer.

1342 Akten waarbij Adriaen Wilboorts Spijeringhouck, Gerrit Dircxz. van
Roon, Pieter Reijersz. Slachtoe en Aelbrecht Aelbrechtsz. Billex
verklaren dat zij een peil hebben gesteld voor de lage heul te
Overschie,
1629. 1 omslag

1343 Rapport van het gebeurde ten huize van de weduwe van Klaas
Speelman te Overschie,
1638. 1 stuk
N.B. Vgl. "Delftsche Courant" 1902 No 46. Vgl. Nº 1344 en 1345.

1344 Verschillende getuigenverklaringen en andere stukken betreffende de
jurisdictie van Delft te Overschie,
1638 en 1639. 1 omslag
N.B. Een kaart uit dit inv.nr. berust bij de afd. Beeld en Geluid.

1345 Inventaris van de brieven en bescheiden betreffende de
ambachtsheerlijkheid van Overschie betreffende het recht dat Delft
heeft in de huizing "De Schenkkan",
1639. 1 omslag

1346 Kwitanties van de klerk der leenkamer betreffende de betaling van de
leenrechten door Delft wegens het verlei van de ambachtsheerlijkheden
Overschie, Hogenban, en Schoonderloo en Cool,
1647 en 1668. 1 omslag

1347 Machtiging door burgemeesters van Delft van burgemeester Everardt
van Lodensteyn om voor stadhouder en leenmannen van Holland aan
de abdij van Rijnsburg over te dragen de jurisdictie, welke de stad als
ambachtsheer van Overschie heeft over de landen in de polder van
Akkersdijk en onder Schieveen en Souteveen,
1648. 1 stuk

1348 Kohier van de landen en "mergentalen" onder de jurisdictie van
Akkersdijk of Vrouwenrecht van 1615, met een extract der
eigendomswijzigingen en overdrachten van landerijen in de polder van
Akkersdijk ten behoeve van de abdij van Rijnsburg, en een lijst van
woningen en landen in deze polder onder Overschie behoord
hebbende,
1648. 1 omslag
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1348a Stukken betreffende de peiling van de hoogte van de Laechbrugge te
Overschie,
1649. 1 omslag

1349 Stukken betreffende de peiling van de lage heul te Overschie,
1649. 1 omslag

1349a Stukken betreffende het geschil over de brandschouw te Overschie
tussen de steden Delft en Rotterdam,
1651. 1 omslag

1350 Stukken betreffende het geschil tussen Delft en de dijkgraaf van
Schieland over het schutten van het vee te Overschie,
1657. 1 omslag

1351 Akte van consent van hoogheemraden van Delfland, aan Delft, tot het
vernieuwen van de brug over de Delfshavense Schie te Overschie,
1662. 1 stuk

1352 Akte van non-prejudicie door de baljuw van Delfland wegens het
bekeuren van bakkers te Overschie,
1665. 1 stuk

1353 Stukken betreffende het geschil tussen Delft en de dijkgraaf van
Schieland over het wegen van brood te Overschie,
1665. 1 omslag

1354 Schepenakte van Overschie betreffende het transport door Annetie
Siere, weduwe van Claes Arentsz. aan Delft van een huis en erf te
Overschie aan de rijweg naar Delfshaven,
1666. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5329.

- Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
burgemeester Cornelis Onderwater om van de stadhouder en
leenmannen der Grafelijkheid van Holland het verlei te bekomen van de
ambachtsheerlijkheid van Overschie met de renten, visserijen, winden
enz., een deel van het ambacht van Overschie, de
ambachtsheerlijkheid van Schoonderloo en Cool met halve veer,
visserijen, biertollen en aanwassen,
1668. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1355, overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

- Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
burgemeester Jan van der Dussen om van de stadhouder der
Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van de
ambachtsheerlijkheid van Overschie, een deel van het ambacht van
Overschie en de ambachtsheerlijkheid van Schoonderloo en Cool,
1680. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1356, overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.
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- Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland van de
ambachtsheerlijkheid van Overschie en de ambachtsheerlijkheid van
Schoonderloo en Cool op Johan van der Dussen, burgemeester van
Delft,
1680. 1 charter
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1357, overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

- Kwitanties van de klerk der leenkamer betreffende de betaling van de
leenrechten door Delft wegens het verlei van de ambachtsheerlijkheid
van Overschie en de ambachtsheerlijkheid van Schoonderloo en Cool,
1681, 1708, 1715, 1739 en 1775. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1358, overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

1359 Nota van Jan Goverts, secretaris van Vrouwenrecht, betreffende de
jurisdictie van Vrouwenrecht (Akkersdijk) en de wijze waarop met Delft
een ruiling zou kunnen plaats hebben teneinde alle geschillen van
jurisdictie te voorkomen,
1648. 1 stuk

1360 Stukken betreffende het geschil tussen de Heilige
Geest-armenmeesters en de kerkenraad te Overschie over het inkomen
van eerstgenoemden,
z.d. [17e eeuw]. 1 omslag

1361 Keur en ordonnantie betreffende alle wegen, heulen, kaden,
wateringen, keur- en molensloten, ressorterende onder het ambacht
van Overschie,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk
N.B. (1602) mededeling G.C. Helbers 1931 (Zie corr. no 83).

1362 Nota betreffende de belendingen der ambachten van Overschie en
Hogenban,
z.d. [17de eeuw]. 1 stuk

1363 Nota van de onkosten gevallen op de maaltijd van de burgemeesters
van Delft ter gelegenheid van het geschil met burgemeesters van
Rotterdam over de lage heul te Overschie,
1705. 1 omslag

1364 Nota's en rekeningen betreffende het geschil over de lage heul te
Overschie tussen burgemeesters der steden Delft en Rotterdam,
1705. 1 omslag

1365 Stukken behorende tot het proces tussen de steden Delft en Rotterdam
over de lage heul te Overschie,
1705. 1 pak
N.B. Dit proces werd door Delft gewonnen in 1713. Vergelijk volgend nummer.
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1366 Bijlagen behorende tot genoemd proces,
1705-1716. 5 pakken
N.B. Twee tekeningen uit dit inv.nr. zijn overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

1367 Register van ambten en bedieningen te Delfshaven, Schoonderloo en
Overschie,
1705- z.d. [c. 1720]. 1 deel
N.B. Overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

1368 Machtiging door het stadsbestuur van Delft van burgemeester Franc
van der Burch om van de stadhouder en leenmannen der Grafelijkheid
van Holland het verlei te bekomen van de ambachtsheerlijkheid van
Overschie, met de renten, visserijen, winden enz., een deel van het
ambacht van Overschie en de ambachtsheerlijkheid van Schoonderloo
en Cool met halve veer visserijen, biertollen en aanwassen,
1708. 1 stuk
N.B. Overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

1369 Kopie-nota van Nicolaes Janse van Harmelen, korenmolenaar te
Overschie, met betoog dat de ingezetenen van Schiebroek hun koren
moeten laten malen in Overschie en niet in Berkel,
1710. 1 stuk

1370 Stukken betreffende de brandschouw te Overschie,
1711. 1 omslag

1371 Kopie van het vonnis van de Hoge Raad in zake het geschil tussen de
steden Delft en Rotterdam aangaande de lage heul te Overschie, met
concept-deductie,
1713. 1 omslag
N.B. Vgl. Nr 1365 en 1366.

1372 Kopie van een rekest van ingelanden van de Kleinpolder aan het
hoogheemraadschap van Schieland betreffende de hun opgelegde
verplichting tot onderhoud van de rijweg van Overschie tot de Schans,
met de gedrukte keur,
1714. 1 omslag

1373 Akte van non-prejudicie door de baljuw van Delfland tot desavouatie
van de door de substituut-baljuw ten huize van een bakker te Overschie
gedane visitatie, omdat het huis staat onder de jurisdictie van Delft,
1714. 1 stuk

1374 Rekeningen van de kerkmeesters van Overschie,
1714, 1751-1753. 1 pak
N.B. Afgehoord door gecommitteerden uit de vroedschap van Delft als ambachtsheren van
Overschie, door idem van Rotterdam als ambachtsheren van Beukelsdijk, door idem van
Schiedam als ambachtsheren van Matheensse; de laatste drie rekeningen tevens door schout
en schepenen van Overschie.

- Machtiging door het stadsbestuur van Delft op burgemeester Joan
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Slicher om van de stadhouder en leenmannen der Grafelijkheid van
Holland het verlei te bekomen van de ambachtsheerlijkheid van
Overschie met de renten, visserijen, winden enz., een deel van het
ambacht van Overschie en de ambachtsheerlijkheid van Schoonderloo
en Cool met halve veer, visserijen, biertollen en aanwassen,
1715. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1375, overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

1376 Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en Rotterdam
betreffende het geschil over de lage heul te Overschie,
1717. 1 stuk

1377 Briefwisseling tussen de burgemeesters van Rotterdam en Delft
betreffende de vernieuwing van de heul over de Rotterdamse Schie te
Overschie,
1718. 1 omslag

1377a Akte waarbij Willem van Alphen, gemachtigd door Gijsbert van
Hogendorp, baron van Sint Jan ten Steen, ten overstaan van schout en
schepenen van Overschie en Hogenban in de heerlijkheid van Delft,
transporteert aan mr. Adriaan Mouchon, raad, vroedschap en
havenmeester van Delft, als sterfman voor deze stad, de tienden van
het huis Spangen gelegen onder Hogenban, die in april 1725 door
Catharina Margaretha Bek, in leven vrouw van Gijsbert van Hogendorp,
waren gekocht van de Staten van Holland en West-Friesland,
1738. 1 charter
N.B. Betaling 'in eender massa' met tienden onder Hof van Delft, Goudtientje buiten de
Oostpoort, tienden van de Made, ambachtsheerlijkheden Hof van Delft, Vrijenban, Hoog- en
Wout-Harnasch.Deze beschrijving komt niet voor in één van beide handschriften.
Charternummer?

- Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
schepen Franc van der Burch om van de stadhouder en leenmannen
der Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van de
ambachtsheerlijkheid van Overschie met de renten, visserijen, winden
enz., een deel van het ambacht van Overschie en de
ambachtsheerlijkheid van Schoonderloo en Cool met het halve veer,
visserijen, biertollen en aanwassen,
1751. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1378; overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

1379 Kaarten-figuratief en nota met beschrijving van Overschie en
Hogenban, benevens de poorterij van Delft en Rotterdam te Overschie,
door Johannes Kooij, secretaris van Overschie, en C. de Graaf op
verzoek van burgemeesters van Delft als ambachtsheren van de
heerlijkheden vervaardigd.
1760 en 1777. 1 omslag
N.B. De twee kaarten berusten bij de afdeling Beeld en Geluid.
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1380 Stukken betreffende het beroepen van predikanten te Overschie,
1773, 1775. 1 omslag

1381 Stukken betreffende het plan der steden Delft, Rotterdam en Schiedam
tot scheiding van de zorg voor de Heilige-Geestarmen te Overschie en
het daaruit voortvloeiende geschil betreffende de jurisdictie tussen Delft
en Rotterdam,
1773-1780. 5 pakken

- Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
veertigraad Christiaan van Beresteyn om van de stadhouder en
leenmannen der graaflijkheid van Holland te bekomen het verlei van de
ambachtsheerlijkheid van Overschie met de renten, visserijen en
winden enz., een deel van het ambacht van Overschie en de
ambachtsheerlijkheid van Schoonderloo en Cool met halve veer,
visserijen, biertollen en aanwassen,
1775. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv.nr. 1381a, overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

1382 Stukken betreffende het geschil tussen bode en secretarissen van
Overschie over het salaris van eerstgenoemde,
1775. 1 pak

1383 Stukken betreffende het geschil tussen de steden Delft en Schiedam in
zake het diepen van de Delftse Schie te Overschie,
1780 en 1781. 1 pak

1384 Kaart-figuratief van de samenloop der Delftse, Delfshavense en
Schiedamse Schie in en nabij Overschie, getekend door de landmeter
C. de Graat,
1781. 1 stuk
N.B. Berust bij de afdeling Beeld en Geluid.

1385 Rekening van Jacobus van der Sluijs en Anthony de Man,
Heilige-Geestarmmeesters te Overschie,
1789, afgehoord 1790 juni 29. 1 stuk
N.B. Afgehoord door ambachtsheren en schout en schepenen van Overschie. Geschenk van de
Erven van der Goes van Naters.

1386 Stukken betreffende de bezwaren der ingezetenen van Overschie tegen
het aan schout en armmeesters verleend octrooi om ten behoeve der
Heilige-Geestarmen te mogen vorderen de 80e penning van de
boelhuisgoederen, twee stuivers voor iedere stoop wijn van herbergiers
en tappers, en een personele omslag over alle ingezetenen,
1792 en 1793. 1 omslag

1387 Administratieboek der tontine door burgemeesters en regeerders van
Delft als ambachtsheren van Overschie en Hogenban in 1794 opgericht
ten behoeve der Heilige Geestarmen te Overschie,
1794-1811. 1 deel
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1.1.12.6 De Leidschendam

1388 Nota's, retroacta enz. betreffende de Leidschendam,
1492-1580. 1 pak

1389 Octrooi door Maximiliaan, Rooms koning en Philips, aartshertog van
Oostenrijk, voor de heemraden van Delfland betreffende de
Leidschendam,
1488. 1 charter
N.B. Met klein zegel. Charter aanvragen als charternummer 7180.

1390 Octrooi verleend door heemraden van Delfland aan Hendrick van
Naeldwijck, erfmaarschalk van Holland, tot het plaatsen van twee
verlaten aan de Leidschendam,
1489. 1 charter
N.B. Twee zegels nog aanwezig en twee verloren. Charter aanvragen als charternummer 5330.

1391 Brief van Maximiliaan en Philips de Schoone aan hoogheemraden van
Delfland betreffende bevestiging van het privilege, gegeven 1488 aan
Hendrik van Naeldwijck, tot het plaatsen van een verlaat aan de
Leidschendam,
1492. 1 charter
N.B. Met gebroken en losliggend zegel. Charter aanvragen als charternummer 5339.

1392 Kopie-ordonnantie van keizer Karel V betreffende het diepen van de
Vliet en het openen van de duiker aan de Leidschendam,
1548. 1 stuk

1393 Ordonnantie (tarief) op de Leidschendam door Jan van Ligne, graaf van
Aremberg, in tegenwoordigheid van burgemeesters en regeerders van
Delft,
1561. 1 charter
N.B. Met het zegel en de handtekening van de graaf. Bij het charter bevinden zich enige
kopieën op perkament en papier. Charters aanvragen als charternummers 7181-7182.

1394 Rekeningen van Cornelis Jansz. Cruysert betreffende de
Leidschendam,
1568-1578. 1 omslag

1395 Stukken betreffende een klacht van Voorburg over de Leidschendam,
1570. 1 omslag

1396 Rekeningen betreffende de Leidschendam,
1570-1574. 1 omslag

1397 Lijst van voorwaarden waarop Delft verhuurt de zijdwinde aan de
noordzijde van de Leidschendam,
1571. 1 stuk

1398 Ordonnantie op de Leidschendam door het Hof van Holland verleend
aan Margaretha, gravin van Aremberg, betreffende de verhoging van
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het tarief, met twee verklaringen van de deurwaarder inzake publicatie
der ordonnantie,
1571. 3 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummers 1044-1045 en 7233.

1399 Staat van peilingen der waterhoogte aan de Leidschendam door de
damknecht Claes Reynoutsz.,
1571 oct.- 1572 oct. 1 omslag

1400 Rekening van Frans Duyst van Santen wegens de Leidschendam,
1575-1580. 1 stuk
N.B. Afgehoord door burgemeesters.

1401 Akte van overeenkomst waarbij burgemeesters van Delft de
Leidschendam voor vijf jaar in pand nemen,
1576. 1 stuk

1402 Akte waarbij gravin Margriet van Aremberg aan de stad Delft voor
negen jaar de Leidschendam verpacht,
1577. 1 stuk

1403 Rekening van Dirck Uytenbrouck de Jonge betreffende het onderhoud
van soldaten op de Leidschendam,
1578. 1 stuk

1404 Consentdoor hoogheemraden van Delfland verleend aan
burgemeesters van Delft tot het maken van twee verlaten op de
Leidschendam,
1578. 1 charter
N.B. Met kopie. Charter aanvragen als charternummer 5321.

1405 Kopie van een akte van overeenkomst tussen hoogheemraden van
Rijnland en Delfland betreffende de duiker op de Leidschendam,
1578. 1 stuk
N.B. Met vidimus van dit contract door hoogheemraden van Delfland gegeven,

- Hier gaat iets mis!!
1583. 1 charter en 1 stuk
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7234.

1406 Stukken van het proces tussen de steden Dordrecht, Haarlem en
Gouda enerzijds, en de gravin van Aremberg betreffende de doortocht
van de Leidschendam,
1579. 1 pak
N.B. Delft heeft zich aan de zijde van de gravin van Aremberg in het proces gevoegd.

1407 Akte van verlei door koning Philips II van de Leidschendam op
burgemeester Gerrit Fransz. Meerman, namens de stad Delft,
1580. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7235.
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1408 Akte van overeenkomst tussen hoogheemraden van Delfland en
burgemeesters van Delft betreffende het openen van den duiker op de
Leidschendam, en van de sluis te Delfshaven alsmede het onderhoud
van de nieuwe verlaten op de Leidschendam,
1588; met kopieën. 1 charter en 1 omslag
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7236.

1409 Kopie-ordonnantie van burgemeesters en regeerders van Delft op de
overtocht van de Leidschendam,
1589. 1 stuk

1410 Kopie-rekest van Cornelia van den Eijnden, weduwe van Dirck van
Alckemade, wonende in den Haag, en kopie-akte van overeenkomst
tussen burgemeesters en regeerders met Pauwels van Alckemade,
zoon v. Dirck van Alckemade, over het leggen van de brug naast de
Leidschendam,
1594. 1 omslag

1411 Opgave der lengtematen van vaarten enz. in het waterschap Delfland
naar aanleiding van te leggen verlaten aan de Leidschendam,
z.d. [2e helft 16e eeuw]. 1 stuk

1412 Schepenakte van overeenkomst tussen Marytgen Jansdr., weduwe van
Garbrant Bonifaesz. met burgemeesters en regeerders van Delft, over
het steken van de plating en het maken der kade aan de noordzijde van
de kolk op de Leidschendam,
1606. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7204.

1413 Schepenakte van overeenkomst tussen Lenart Symonsz.,
scheepstimmerman, met burgemeesters en regeerders van Delft over
het steken en maken van een kade aan de noordzijde van de kolk op
de Leidschendam,
1607. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7205.

1414 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland,
houdende het verlei op Charles, graaf van Aremberg van 1.000 gulden
per jaar van de Leidschendam,
1610. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5371.

1415 Schepenakte betreffende opdracht van 1.000 gulden per jaar van de
Leidschendam op Johan van der Mijle. Met brief van 1580,
1610. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5332, 7196-7197.
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1416 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland van de
Leidschendam op Jacob Adriaensz. Pauw, burgemeester van Delft,
1611. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5333.

1417 Kwitantie van de klerk der leenmannen betreffende de betaling van de
leenrechten door Delft wegens het verlei der ambachtsheerlijkheid van
de Leidschendam,
1611. 1 stuk

1418 Kopie-resolutie van Rijnland en Delfland over de duiker op de
Leidschendam, met instructie en eed voor de damhouder,
1612, 1682. 1 omslag

1419 Kopie van een rekest van Catarina Malapart aan burgemeesters van
Delft als bezitters van de Leidschendam betreffende het vissen tussen
de sluizen,
1615; met bijlagen. 1 omslag

1420 Akte van overeenkomst tussen de steden Dordrecht, Haarlem en
Gouda, en de steden Delft en Leiden, wegens de duiker op de
Leidschendam,
1617. 1 stuk

1421 Stukken betreffende de duiker op de Leidschendam en geschillen
daarover tussen Delft en de steden Leiden, Dordrecht, Haarlem en
Gouda,
1617-1684. 1 pak

1422 Aantekeningen over de constitutie der vernieuwing van de
Leidschendam in
1617, 1651 en 1698. 1 stuk

1423 Extract uit de rekening van de trezorier van Den Haag betreffende de
koop van 800 hond land in Tedingerbroek bij de Leidschendam door de
steden Delft en 's-Gravenhage tot de Vlietkade,
1620. 1 stuk

1424 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland van de
Leidschendam op Dirck Adriaensz., van Bleijswijck, burgemeester van
Delft,
1621. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5334.

1425 Akte van schuldbekentenis voor schout en schepenen in de ban van
Stompwijk, door Garbrant van der Gaech, secretaris van gemelde ban,
aan burgemeesters van Delft van 200 gulden wegens de koop van een
erf op de Leidschendam,
1622. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5335.
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1426 Akte van overdracht voor schout en schepenen in de ban van
Stompwijk door Cornelis Pietersz. Bogaert, procuratiehouder van
burgemeesters en regeerders van Delft, aan Garbrant van der Gaech,
van een erf gelegen aan de zuidzijde van de Leidschendam,
1622. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5336.

1427 Kopie-overgifte van de eigenaren aan de zuidzijde van de kolk op de
Leidschendam nopens het onderhoud der kaden en straten,
1639. 1 stuk

1428 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters en regeerders van Delft
met Leendert Heyndricksz. Grotius, betreffende de reparatie van de
plating voor zijne huis, gelegen naast de plating van de duiker op de
Leidschendam,
1645. 1 stuk

1429 Akte van consent door hoogheemraden van Delfland aan de stad Delft
tot het leggen van twee verlaten op de Leidschendam, met
kaart-figuratief van de kolk en de beide verlaten,
1648. 2 kaarten
N.B. Geborgen bij Beeld en Geluid, zie ook inv. nr. 1453.

1430 Stukken betreffende het consent, zoals dat in inv. nr. 1428 omschreven
staat,
1648. 1 omslag

1431 Notitie betreffende de huur der doorvaart op de Leidschendam,
1651. 1stuk

1432 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland van de
Leidschendam op Mr Niclaes Boogaerdt, burgemeester van Delft,
1651. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5337.

1433 Akte van verlei van de Staten van Holland en West-Friesland
betreffende de Leidschendam en een morgen, een hond land en 18
roeden kade in Maasland op Everard van Lodesteijn, burgemeester van
Delft,
1655. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5338.

1434 Akte waarbij kerkmeesters der kerk op de Leidschendam aan de steden
Delft en Leiden beloven, dat in het vervolg het maken en onderhouden
van de kade en straat vóór het in 1654 gebouwde kerkgebouw ten laste
van de kerk zal komen,
1657; met twee kopieën. 1 omslag
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1435 Missive van Leiden aan Delft betreffende de reparatie van de plating
aan de zijde van de Leidschendam,
1662. 1 stuk

1436 Kopie-verdrag tussen burgemeesters van Delft en dijkgraaf en
hoogheemraden van Delfland over zekere kade bewesten de
Leidschendam,
1662; in tweevoud. 1 omslag

1437 Minuut-missiven van het stadsbestuur van Delft aan de damhouder van
de Leidschendam en missiven van de regering van Leiden over de
duiker op de Dam,
1663-1682. 1 omslag

1438 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op
burgemeester Zacharias Beresteyn van Hofdijk om van de stad-houder
en leenmannen der Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van
de Leidschendam met alle ab- en dependenties, benevens een morgen,
een hond land en 15 roeden kade in het ambacht van Maasland,
1668. 1 stuk

1439 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op
Zacharias Beresteyn van Hofdijk, burgemeester van Delft, betreffende
de Leidschendam en van een morgen, een hond land en 18 roeden
kade in het ambacht van Maasland,
1668. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5331.

1440 Kwitanties van de klerk der leenkamer betreffende de betaling van de
leenrechten door Delft wegens het verlei der ambachtsheerlijkheid van
de Leidschendam en van een morgen, een hond land en 18 roeden
kade in het ambacht van Maasland,
1668, 1679, 1725, 1726. 1 omslag
N.B. Vervallen; ca. 1925 verdeeld tussen inv. nrs. 1439, 1446, 1457 en 1726.

1441 Akte waarbij enige personen, wonende aan of bij de Leidschendam,
verklaren dat vóór de tijd, dat de trekweg tussen Leiden en de Dam is
gemaakt, de afslag der paarden heeft plaats gevonden aan Coxhorn,
1671. 1 stuk

1442 Nota betreffende het doorlaten van het water op de Leidschendam en
de inundatie,
1672. 1 stuk

1443 Nota's van schuttingen op de Leidschendam,
1672-1675. 1 omslag

1444 Brief van de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan
burgemeesters van Delft over het openhouden van de duiker op de
Leidschendam,
1673; met bijlagen. 1 omslag
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1445 Kopie-rekest der jachtschippers tussen Delft en Leiden aan de besturen
van die steden om met hun schuiten direct door de Leidschendam te
mogen varen,
1677. 1 stuk
N.B. Gezegeld, maar niet getekend.

1446 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op
Adriaen Fijck, burgemeester van Delft, betreffende de Leidschendam
en een morgen, een hond land en 18 roeden kade in Maasland,
1679. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7198.

1447-1448 Stukken betreffende een proces tussen Delft en het
Hoogheemraadschap van Delfland over de brug bij de Oostduiker op de
Leidschendam,
1679. 1 omslag en 1 pak

1449 Akte van overeenkomst tussen Delft en het Hoogheemraadschap van
Delfland over de reparatie aan de Leidschendam,
1681. 1 stuk

1450 Resolutie van het Hoogheemraadschap van Delfland betreffende
reparaties aan de Leidschendam. Met een bijlage,
1681. 1 omslag

1451 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op
Franco van der Goes, burgemeester van Delft, van de Leidschendam
en een morgen, een hond land en 18 roeden kade in Maasland,
1686. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7199.

1452 Aantekening, dat in 1662, bij het afnemen van het windaas op de
Leidschendam daaronder is gevonden een goed gemetseld verlaat, dat
in tijden van nood zou kunnen gebruikt worden,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk

1453 Kaarten-figuratief van de Leidschendam,
17de eeuw. 1 bundel
N.B. Zes stuks, drie op perkament en drie op papier. Overgebracht naar Beeld en Geluid.

1454 Nota's van vaartuigen op de wijdte van de Leidschendam.
. 1 omslag

1455 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op
Philips Dedel, veertigraad van Delft, van de Leidschendam,
1701. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7200.

1456 Lijsten van het schutgeld op de Leidschendam,
1708. 1 omslag
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1457 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
burgemeester François Doublet om van de stadhouder en leenmannen
der Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van de overtocht,
genaamd de Leidschendam, met alle ab- en dependenties, benevens
van een morgen, een hond land en 18 roeden kade in het ambacht van
Maasland,
1725. 1 stuk

1458 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op
François Doublet, schepen van Delft, van de Leidschendam,
1725. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7201.

1459 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
burgemeester Anthony Thierens om van de stadhouder en leenmannen
der Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van de overtocht,
genaamd de Leidschendam, met alle ab- en dependenties, benevens
een morgen, een hond land en 15 roeden kade in het ambacht van
Maasland,
1726; met bijlage. 2 stukken

1460 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op
Anthony Thierens, veertigraad van Delft van de Leidschendam,
1726. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3112.

1461 Instructie voor de damhouder op de Leidschendam betreffende het
schutten der schuiten,
1726. 1 stuk

1462 Missiven van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland aan
burgemeesters en regeerders van Delft betreffende reparaties aan de
Leidschendam,
1730-1731; met bijlagen. 1 omslag

1463 Retroacta van het gepasseerde tussen Rijnland en Delft betreffende de
Leidschendam,
1733. 1 omslag

1464 Retroacta betreffende de Leidschendam, de duikers en de damhouder
aldaar,
1733. 1 stuk

1465 Kopie-briefwisseling tussen hoogheemraden van Delfland met
burgemeesters van Delft betreffende de duikers,
1733. 1 omslag

1466 Briefwisseling tussen de steden Delft en Leiden en het
hoogheemraadschap Rijnland over het zetten van planken op de
Oostduiker van de Leidschendam,
1739; met bijlagen. 1 omslag
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1467 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
veertigraad Dirk van Heemskerk om van de stadhouder en leenmannen
der Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van de overtocht,
genaamd de Leidschendam,
1742. 1 stuk

1468 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op Dirk
van Heemskerk, veertigraad van Delft, van de Leidschendam,
1742. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7202.

1469 Kwitantie van de klerk der leenkamer wegens de betaling van de
leenrechten door Delft wegens het verlei van de Leidschendam,
1742. 1 stuk

1470 Recepisse van de damhouder op de Leidschendam, Gerrit van Hattum,
wegens overgenomen goederen,
1748. 1 stuk

1471 Extract uit de resoluties der Gecommitteerde Raden waarbij de griffier
van de lenen gemachtigd wordt aan burgemeesters en regeerders van
Delft authentieke kopieën te geven van de verlei-akten van de
Leidschendam,
1761. 1 stuk

1472 Stukken betreffende de duiker op de Leidschendam,
1760-1762. 1 pak

1473 Stukken betreffende een proces over de Leidschendam tussen Gouda
en Delft,
1770. 2 pakken

1474 Stukken betreffende het geschil tussen Delft en het
hoogheemraadschap van Rijnland over het schutten aan de
Leidschendam,
1779 en 1780. 1 portefeuille

1475 Briefwisseling tussen de regering van Delft en het hoogheemraadschap
Delfland over het verhogen van de kade rondom de kolk aan de
Leidschendam,
1780; met bijlagen. 1 omslag

1476 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
veertigraad Pieter de l'Espaul om van stadhouder en leenmannen der
Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van de Leidschendam,
1783. 1 stuk

1477 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op Pieter
de l'Espaul, veertigraad van Delft, van de Leidschendam,
1783. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7203.
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1478 Kwitantie van de klerk der leenkamer betreffende de betaling der
leenrechten door Delft wegens het verlei van de Leidschendam,
1783. 1 stuk

1479 Kaarten-figuratief van de kolk en beide verlaten van de Leidschendam,
z.d. [18e eeuw]. 5 stuks
N.B. Overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

1480 Lijst van erfpachten of recognities van de stad, gevestigd op huizen en
erven aan de Leidschendam en te Veur.
. 1 stuk

1480a (Staat ?) van ontvangsten van jachten, schepen en schuiten, die
gepasseerd zijn door de duikers van de Leidschendam,
1788-1811. 1 stuk?

1.1.12.7 Pijnacker en Berkel

1481 Kopie-akte van de baljuw van Delfland betreffende het schouwen van
drenkelingen te Pijnacker,
1477. 1 stuk
N.B. De kopie is vervaardigd in 1635.

1482 Kopie van een vonnis van het Hof van Holland in zake het geschil
tussen schout en buren van Pijnacker en Delft betreffende het aanslaan
in de omslagen van Delftse poorters, die in Pijnacker land bezaten,
1521. 1 stuk

1483 Akte van overeenkomst tussen schout en ambachtsbewaarders van
Pijnacker en burgemeesters van Delft betreffende de betaling der
haverpacht,
1582, 1590, 1596, 1603 en 1610. 1 omslag

1484 Extract uit de akte waarbij door de Staten van Holland aan Delft werden
verkocht enige heerlijke goederen, o.a. de Pijnackerse meren,
1583. 1 stuk

1485 Kopie van een akte van hoogheemraden van Delfland betreffende het
recht van inwoners van Bleijswijck op een vaart naar Delft en het
herstellen van de brug in het Noordeinde van Berkel,
1600; met bijlagen. 1 omslag

1486 Akte van overeenkomst tussen secretaris (penningmeester) van
Delfland en burgemeesters van Delft betreffende de inning van de
haverpacht,
1603 en 1638. 1 omslag

1487 Stukken betreffende het geschil over de visserij en de vogelarij tussen
Joris Jansz., huurder van deze zaken in de Pijnackerse meren en Claas
Claasz.,
1608. 1 omslag
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1488 Stukken betreffende het geschil over het apostilleren door de schout
van de rekening van het ambacht van Pijnacker,
1614. 1 omslag

1489 Verklaringen voor schout en gezworenen van Pijnacker betreffende de
meren en verbaal van het bezichtigen daarvan,
1616 en 1633. 1 omslag

1490 Stukken betreffende het geschil tussen Delft en de aan de Pijnackerse
meren grenzende eigenaren over de aanwassen, het baggeren en het
snijden van riet,
1634-1639. 1 omslag

1491 Kaart-figuratief van het grote Berkelse meer, op perkament getekend
door de openbare landmeter bij het Hof van Holland, Joan van Beest,
1635. 1 stuk
N.B. Overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

1492 Transportakten van enige percelen onder Berkel aan de stad Delft,
1640-1667. 1 pak
N.B. Charters aanvragen als charternummer 1155, 5924-5935, 6124, 7406-7407.

1493 Kopie van een rekest van schout en ambachtsbewaarders van Berkel
aan hoogheemraden van Delfland betreffende het graven van een sloot
door de stad Delft naar de meren; met kopie-antwoord van schout en
ambachtsbewaarders,
1641. 1 omslag

1494 Rekest van schuitevoerders en geburen van Berkel aan burgemeesters
van Delft, met verzoek tot verbetering der vaart naar de stad; nota's
betreffende het maken van rijweg en vaart binnendoor van Delft naar
Berkel,
1643. 1 omslag

1495 Akte van schuldbekentenis voor schout en gezworenen in het ambacht
Berkel door Joris Willemsz. Proot te Delft aan Teunis Adriaensz. van
een jaarlijkse losrente van 25 gulden,
1644. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3414.

1496 Akte van verkoop voor schout en gezworenen van Berkel en Pijnacker
door de kinderen en erfgenamen van Heijn Heijnricxz., weduwnaar van
Trijntgen Jansdr., aan Sijmon Claesz. Nieuweveen, wonende in het
ambacht van Berkel, van een woning en het daarbij behorende land,
gedeeltelijk in het ambacht van Berkel, gedeeltelijk in dat van Pijnacker
gelegen, met conditie betreffende twee roeden, door comparanten aan
burgemeesters van Delft verkocht,
1646. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7408.
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1497 Akte van consent door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, aan
burgemeesters van Delft, tot het maken der Ruyvensche kade tot een
rijweg en het verplaatsen van het windaas; met verklaring van
ambachtsbewaarders van Berkel, dat zij met burgemeesters
overeengekomen zijn het windaas te verplaatsen en te onderhouden,
1646. 1 omslag

1498 Octrooi van de Staten van Holland, waarbij aan Delft vergund wordt het
Oost-meer te Pijnacker droog te leggen,
1648; met bijlage. 1 charter en 1 stuk
N.B. Charter aanvragen als charternummer 9050.

1499 Kopie van een rekest van Gerrit Jorisz. Tas aan hoogheemraden van
Delfland betreffende het maken van een heul in de Noordeindse weg te
Berkel; met gunstige beschikking,
1650. 1 stuk

1500 Kopie van een keur van hoogheemraden van Delfland betreffende de
uitwatering onder Berkel en Rodenrijs,
1652. 1 stuk

1501 Kopie van een keur van hoogheemraden van Delfland betreffende het
Westmeer,
1652. 1 stuk

1502 Register van notulen betreffende de schouw van het Westmeer onder
Berkel,
1661-1685. 1 deel
N.B. De schouw had plaats door burgemeesters, pensionaris en secretaris van Delft, en schout,
ambachtsbewaarders en secretaris van Berkel.

1503 Rekest van Schrevel Cornelisz. Versijden aan burgemeesters van Delft
betreffende het onderhouden van de Sijde,
1674; met bijlage. 1 omslag

1504 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en schout en
ambachtsbewaarders van Berkel betreffende het vernieuwen en
onderhouden van het windaas op de Ruyvensche kade onder Berkel,
1682. 1 stuk

1505 Kopie van een resolutie van schout, ambachtsbewaarders en
Achtmannen van Pijnacker betreffende de afkoop der landen wegens
het slagturven,
1712. 1 stuk

1506 Rekest van ingelanden van Bleiswijk en het Noordeinde van Berkel aan
burgemeesters van Delft tot herstelling van het windaas op de Hoog
(Strickkade),
1712. 1 stuk

1507 Akte van overeenkomst tussen burgemeesters van Delft en schout,
ambachtsbewaarders en achtmannen van Berkel betreffende het
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herstellen van het windaas op de Hoog (Strickkade) en het
onderhouden van de vaart tussen de heul in de Noordeindse weg en de
Oostwatering,
1713. 1 stuk

1508 Reglement betreffende het bestuur van Berkel en Rodenrijs met
aanvullingen,
1714, 1731 en 1732. 1 deel

1509.1-1509.14Registers betreffende de ontvangst van de haverpacht en erfhuren te
Pijnacker,
1715-1800, met hiaten. 14 delen
1509.1 1715
1509.2 1741
1509.3 1750
1509.4 1751
1509.5 1752
1509.6 index en restant-lijst op het register 1755, lijsten van

ontvangst 1756
1509.7 1770
1509.8 1773
1509.9 1777
1509.10 1781
1509.11 1783
1509.12 1784
1509.13 1790
1509.14 1796-1800

1510 Akte van voorwaarden en verkoop door Delft van verschillende
percelen bij de meren van Pijnacker,
1729. 1 stuk

1511 Akte van verkoop door Cornelis van Leeuwen en zijn vrouw aan
burgemeesters van Delft van hun levende have enz. ter zake van
verschenen huur van het tolhek op de Klapwijkse weg onder Pijnacker,
1729. 1 stuk

1512 Nota met advies van drie Haagse advocaten inzake het recht van Delft
op de Berkelse meren,
1733. 1 stuk

1513 Stukken betreffende het geschil tussen burgemeesters van Delft en
schout en ambachtsbewaarders van Berkel over het aanbrengen van
vier gordingen en twee puntdeurtjes als waterkering door die van Berkel
aan Delft toebehorende brug in het Noordeinde van Berkel,
1749-1750. 1 omslag

1514 Nota van grond van Delft onder Berkel en de verponding daarvan,
z.d. [c. 1750]. 1 omslag

1515 Extract uit het Memoriaal der burgemeesters van Delft met het besluit
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aan Cornelis Versijde over te dragen de brug in het Noordeinde te
Berkel,
1762. 1 stuk

1516 Kohier van het havergeld en erfhuur over Pijnacker,
1771. 1 deel

1517 Akte van overeenkomst tussen havenmeester als gemachtigde van
burgemeesters van Delft en schout, ambachtsbewaarders en
achtmannen van Berkel, benevens molenmeesters over de Lede tot
verlaging van de brug in de Ledeweg bij het tolhek,
1789. 1 stuk

1.1.12.8 Rijswijk

1518 Akte waarbij Hertog Philips van Bourgondië toestemming geeft aan
Delft en de inwoners van Rijswijk en Schipluiden, om de hoge
heerlijkheid van Rijswijk en Schipluiden niet te verkopen, weg te geven,
te verzetten, noch in iemand anders handen te brengen,
1450. 1 charter
N.B. Gezegeld met "den heymeliken segel". Boerg. Charters, blz. 98. Soutendam, Inventaris,
blz. 21. Charter aanvragen als charternummer 7409.

1519 Akte waarbij koning Philips II aan Cornelis Suijs in pand geeft de hoge
jurisdictie van Rijswijk,
1557. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7410.

1520 Akte waarbij de Staten van Holland aan Frans Duyst van Santen,
burgemeester van Delft, in pand geeft de hoge jurisdictie van Rijswijk,
1579. 1 stuk

1521 Extract uit het register der Kamer van rekening betreffende het betalen
van 600 ponden voor het pandschap van de hoge jurisdictie van
Rijswijk,
1579. 1 omslag
Met authentieke kopie van 1620.

1522 Akte waarbij koning Philips II aan Frans Duyst van Zanten,
burgemeester van Delft, de hoge jurisdictie van Rijswijk in pand geeft,
1579. 1 omslag
N.B. Met twee gecollationneerde kopieën door de secretarissen J. van Groenewegen en H. van
Bleiswijck, 1620 en 1666. Charter aanvragen als charternummer 7411.

1523 Een door de assistent ordinaris van de rekeningen der domeinen in
1718 gecollationneerd extract uit het witte register van verpachting der
officiën, betreffende instructie voor de officieren van justitie,
1582. 1 omslag

1524 Een door C. van Hogenhouck in 1619 gecollationneerd extract uit de
resolutiën der Staten van Holland met verklaring, dat de ambachtsheer
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van Rijswijk toekomt het derde deel der criminele boeten,
1591. 1 stuk

1525 Aantekeningen van H. van Hoornbeek, pensionaris van Delft,
betreffende de opvolging in het baljuwschap van Rijswijk,
1597-1641. 1 stuk

1526 Stukken betreffende de heul op de weg tussen de Hoornbrug en
Witsenburg,
1610. 1 omslag

1527 Akte van schuldbekentenis voor schout en gezworenen in het ambacht
van Rijswijk door François Spierincx, tapissier, cum sociis, aan de stad
Delft, onder verbinding van zekere landen gelegen onder de jurisdictie
van Rijswijk,
1614. 1 charter
N.B. Zegel beschadigd. Charter aanvragen als charternummer 5947.

1528 Rekeningen van Jan Pietersz. Helleman betreffende de ontvangst van
de accijns op wijn en bier, welke door de tappers buiten de stadsvrijheid
(onder Rijswijk) zijn ingeslagen,
1614-1625. 1 omslag

1529 Rekest van A. van der Duijn, ambachtsheer van Rijswijk, aan
burgemeesters en regeerders van Delft, betreffende zijn recht op een
derde deel van de criminele boeten,
1619. 1 stuk

1530 Een door de assistent ordinaris van de rekeningen der domeinen in
1718 gecollationneerd extract uit het witte register van verpachtingen
der officiën, betreffende eed en ordonnantie voor de scherprechter,
1620. 1 omslag

1531 Stukken betreffende een proces tussen de schout van Rijswijk en de
baljuw met welgeboren mannen aldaar over een zekere keur tegen
ongeregeldheid, moedwil, geweld enz.,
1620. 1 pak
N.B. In 1632 beslist. Charter aanvragen als charternummer 7416.

1532 Register van door het Hof van Holland goedgekeurde keuren van de
ambachtsheerlijkheid van Rijswijk,
1628. 1 stuk

1533 Een door de secretaris van Delft, J. van Ophoven, gecollationneerde
kopie van het in 1632 door het Hof van Holland gewezen vonnis in zake
het geschil tussen de baljuw en de schout te Rijswijk,
1636. 1 stuk
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1534 Akte van overdracht door Abraham de Clercq en Pieter Maas aan
burgemeesters van Delft van een akkertje erfpachtland met huis en
schuur in de Plaspoelpolder onder Rijswijk,
1646; met retroacta. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7417-7419.

1535 Akte voor gezworenen in het ambacht van Rijswijk waarbij een
hypotheek wordt opgeheven, ten behoeve van Ewoud van der Dussen,
oud-burgemeester van Delft, op een stuk land onder Rijswijk, door de
stad gekocht,
1646. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5948.

1536 Akte van overdracht (?) door Delft aan Jan Cornelisz. van der Poel en
Adriaen Matheusz. Bleyswijck, van een akkertje erfpachtland met huis
en schuur in de Plaspoel-polder onder Rijswijk in een eeuwige erfpacht
1647. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7420.

1537 Rekeningen betreffende de door de baljuw van Rijswijk gemaakte
onkosten bij de executie van Jannetge Jans,
1647. 1 omslag

1538 Akte van schuldbekentenis voor gezworenen in het ambacht van
Rijswijk door Joris Torvil, Cornelis van Beresteijn en Phillips Mars,
volmolenaar, aan burgemeesters van Delft van 2.175 gulden wegens
de koop van een lakenmolen aan de Delftse vaart in genoemd
ambacht,
1660. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5949.

1539 Akte van schuldbekentenis voor gezworenen in het ambacht van
Rijswijk door Philips Mars, voller, wonende te Rijswijk, aan
burgemeesters van Delft van 500 gulden.,
1660. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5950.

1540 Remonstratie en advies van de Kamer van rekening betreffende de
heerlijkheden van Geertruidenberg en Brederode, hebbende relatie tot
Rijswijk,
1667. 1 stuk

1541 Authorisatie van de raden en meesters van de rekeningen der
domeinen op de rent-meester-generaal van Noord-Holland tot betaling
van 600 ponden aan Delft wegens de aflossing van de hoge jurisdictie
van Rijswijk,
1667. 1 stuk
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1542 Extract uit de resoluties der Veertigraad betreffende de aflossing van
het pandschap der hoge jurisdictie van Rijswijk,
1667. 1 stuk

1543 Rekeningen betreffende de door de baljuw van Rijswijk gemaakte
onkosten ten gevolge van de executie van Pieter Claesz. aomslag
Caelkop,
1663. 1 omslag

1544 Committimus van de Hoge Raad aan de stad Delft, wegens de boedel
van Cornelis Cornelissen van Leeuwen en zijn echtgenote Trijntje
Jacobsdr. van Wouw onder benefice van inventaris aanvaard en
gevallen te Rijswijk,
1679. 1 omslag
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5951.

1545 Stukken betreffende het geschil tussen Nicolaas Bellé en de door het
gerecht van Delft aangestelde sequesters in de boedel van Magdalena
Maupas, onder Rijswijk overleden,
1688. 1 omslag

1546 Kopie-rekesten van de classis Den Haag en de kerkenraad van Rijswijk
aan de Staten van Holland, betreffende protest tegen de aanstelling van
een Roomse secretaris door de ambachtsheer van Rijswijk.
z.d. [17e eeuw] ; met 1 bijlage. 1 omslag

1547 Extract uit de resoluties van burgemeesters van Delft betreffende
aanstelling van Pieter Smits tot diender van de justitie,
1703. 1 stuk

1548 Akte waarbij burgemeesters en regeerders van Den Haag als
ambachtsheren van Rijswijk Abram van den Burg aanstellen tot dienaar
van justitie,
1704. 1 perkamenten stuk

1549 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland met beschikking dat
het verzoek van de gedeputeerden van Delft om de hoge jurisdictie van
Rijswijk weer aan deze stad in pand te geven, wordt doorgegeven aan
de raden en meesters der rekeningen,
1709. 1 stuk

1550 Kopie-akte waarbij raden en meesters van de rekeningen der domeinen
Maarten 's Gravezande aanstellen tot baljuw van Rijswijk 1712. Met
continuatie,
1715. 1 omslag

1551 Poenaal en gevolgen, betreffende het aanstellen van een sequester,
ingevolge een benefice van inventaris van de boedel van Johan Bout, in
leven secretaris van Rijswijk,
1713. 1 omslag

1552 Kopie-akte van consent door raden en meesters van de rekeningen der
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domeinen aan Maarten 's Gravezande, baljuw van Rijswijk, tot
aanstelling van een dienaar van justitie,
1713. 1 stuk

1553 Kopie-akte waarbij Maarten 's Gravezande, baljuw van Rijswijk, de
secretaris van de ambachtsheerlijkheid aanstelt tot substituut,
1714. 1 stuk

1554 Stukken betreffende de gedane recherche van de pachter der
gemeenlandsmiddelen te Den Haag in een huis onder Rijswijk,
1715. 1 omslag

1555 Aantekeningen betreffende de hoge jurisdictie van Rijswijk,
1704. 1 stuk

1556 Kopie-advies van de Kamer van rekeningen aan de Staten van Holland
over het verzoek van Delft om opnieuw de hoge jurisdictie van Rijswijk
te mogen panden,
1716. 1 stuk

1557 Extract uit de resoluties der Staten van Holland, betreffende qualificatie
aan de meesters en raden van de rekeningen der domeinen om met de
magistraat van Delft te contracteren over het opnieuw in pand geven
van de hoge jurisdictie van Rijswijk,
1716. 1 stuk

1558 Extract uit de resoluties der Staten van Holland waarbij aan Delft
wederom in pandschap zal worden gegeven de hoge jurisdictie van
Rijswijk,
1717. 1 stuk

1559 Akte waarbij de Staten van Holland aan Delft in pand geven de hoge
jurisdictie van Rijswijk,
1718. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 9051.

1560 Stukken betreffende het conflict tussen dijkgraaf en hoogheemraden
van Delfland, en de Hoge Raad over het aanstellen van een
molenmeester in de Plaspoelpolder onder Rijswijk,
1722. 1 omslag

1561 Kopie-nota van de baljuw van Rijswijk aan de ambachtsheer en
ingelanden betreffende zijn onkosten, gemaakt voor het oprichten van
een schavot,
1723. 1 stuk

1562 Kopie der rekening van Mr. Willem van Schuylenburch, als baljuw van
Rijswijk,
1737-1739. 1 omslag
N.B. Afgehoord door burgemeesters en regeerders van Delft. Zie Nº 1565 enz.

1563 Stukken betreffende het geschil tussen burgemeesters der steden Delft
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en Den Haag als ambachtsheren van Voorburg en Rijswijk, betreffende
de verkopingen op de hofstede Cromvliet gehouden,
1745-1747. 1 omslag

1564 Akte van non-prejudicie van schout en burgemeesters van Den Haag
wegens een aanhouding door de schout van Rijswijk gedaan,
1750; met bijlage. 1 omslag

1565 Rekening van Mr. Jan Bouwens, vrijheer van Horssen, baljuw van
Rijswijk,
1756-1769, afgehoord door het
stadsbestuur van Delft, met extract uit het
dingboek der heerlijkheid Rijswijk in dato
30 juni 1756, 1756-1770; met bijlagen.

1 pak

N.B. Zie inv.nr. 1562 enz.

1566 Stukken betreffende de aanslag van de baljuw van Rijswijk in de
verpondingen,
1757-1759. 1 omslag

1567 Briefwisseling tussen burgemeesters van Den Haag en Delft
betreffende het schouwen van lijken in de kerk te Rijswijk,
1758. 1 pak

1568-1569 Rekening van A. van der Goes baljuw der hoge heerlijkheid van
Rijswijk,
1769 dec. 19 - 1773 dec. 7; met bijlagen,
in tweevoud.

1 omslag en 1 stuk

N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters. Vgl. No 1562 enz.

1570 Rekening van Caspar de Roo, heer van Rosenburgh, als baljuw van
Rijswijk,
1773 dec. 24 - 1779 december 9, met
extracten uit het Dingboek van Rijswijk,
1751-1779, 1751-1779; met bijlagen..

1 pak

N.B. Vgl. inv. nr. 1562 enz.

1571 Publicatie van baljuw en welgeboren mannen van Rijswijk tegen het
beschadigen van de bomen, gedrukt,
1778. 1 stuk

1572 Rekening van Thomas Guilielmus Maizonnet, secretaris van het
baljuwschap van Rijswijk als sequester in de boedel van Johan Jurrien
Rettiger, met extract uit het Dingboek van Rijswijk,
1781. 1 omslag

1573 Rekening van Engelbert Pauw als baljuw van Rijswijk,
1787-1790. 1 stuk
N.B. Vgl. inv. nr. 1562 enz.
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1574 Kwitanties ten laste van Engelbert Pauw, baljuw van Rijswijk,
1788-1790. 1 omslag

1575 Extract uit het Dingboek van baljuw en welgeboren mannen van
Rijswijk, betreffende een vonnis tegen Johannes Korte Jansse,
1789. 1 omslag

1576 Nota van de officier Pauw betreffende zijn emolumenten te Rijswijk,
z.d. [18de eeuw]. 1 stuk

1.1.12.9 Schoonderloo en Cool

- Akte waarbij prins Willem I uit naam van de hoge overheid van Holland
aan burgemeesters van Delft verkoopt de ambachtsheerlijkheid van
Schoonderloo en Cool met halve veer, visserij, biertol en aanwassen,
de haverpacht van Pijnacker, de helft van het gruit- en hopgeld, de
visserij in de Pijnackerse meren, de erfhuren te Pijnacker, de landgifterij
en het verding van Hof van Delft en de korentienden in Pijnacker,
1583. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1577; overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

- Stukken betreffende het transport van een stuk weiland in
Schoonderloo,
1782-1783. 1 omslag
N.B. Oud inv. nr. 1578; overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

- Nota van W. van Doesburg, 's landsgaarder te Delfshaven betreffende
de admissie van nieuwe slagers te Schoonderloo,
1787. 1 stuk
N.B. Oud inv. nr. 1579; overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

1.1.12.10 Voorburg

1580 Kopie van verschillende verleien van goederen, behorende aan den
huize van Wassenaar, waaronder de ambachtsheerlijkheid van
Voorburg,
1222-1610. 1 omslag

1581 Akte waarbij Johannes van Polanen wordt aangesteld tot pastoor van
Voorburg onder belofte o.a. "quod sectam lutherianam que iam proch
dolor regnat non docebit., nec libros illius doctrine leget",
1524. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer ?

1582 Register der achtereenvolgende verleien van het recht op de wind te
Voorburg,
1525-1675. Met een bijlage. 1 omslag
N.B. Van 1616 af zijn burgemeesters van Delft daarmede beleend.

1583 Stukken betreffende het geschil tussen Delft en Voorburg betreffende
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het vernauwen van de brug door planken met scherpe spijkers,
1570. 1 omslag

1584 Akte van overeenkomst tussen schouten en ambachtsbewaarders van
Voorschoten en Voorburg betreffende de scheiding der ambachten,
kopie,
1571. 1 stuk

1585 Verklaring van P. van Alkemade, dat hij van burgemeesters van Delft
heeft ontvangen 72 gulden tot reparatie van de brug over de Vliet bij het
huis Alkemade in Voorburg,
1594. 1 stuk

1586 Aantekening van het loon van de schoolmeester te Voorburg,
z.d. [2e helft 16e eeuw]. 1 stuk
N.B. Vgl.. "Jaarboekje voor Delft", 1861, blz. 30.

1587 Octrooi van de Staten van Holland waarbij aan de ambachtsheerlijkheid
van Voorburg wordt toegestaan een belasting te heffen op bier en wijn
om daarmee de reparatie van de toren en de kerk te financieren,
1606. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7421.

1588 Kopie van het octrooi van Lamoraal, prins van Ligny, heer van Voorburg
enz., waarbij aan de bewoners der ambachtsheerlijkheid van Voorburg
opnieuw de vrijdom van de Wassenaarse tollen wordt vergund,
1611. 1 perkamenten stuk

1589 Beschrijving van goederen behorende tot het St Nicolaasaltaar in de
kerk te Voorburg,
1615. 1 stuk

1590 Akte waarbij de prinses van Ligne aan de stad Delft de
ambachtsheerlijkheid van Voorburg verkoopt; met kopie van een octrooi
van keizer Karel V uit 1520, waarbij de ambachtsheerlijkheid tot een
goed leen wordt verklaard,
1615; met bijlagen. 1 omslag

1591 Rekest van Jan van Leeuwen, secretaris der ambachtsheerlijkheid van
Voorburg, aan burgemeesters van Delft, tot verlenging van zijn
secretarisambt,
1616; met bijlagen. 1 omslag

1592 Kwitanties van een klerk der Leenkamer betreffende de betaling van de
leenrechten door Delft wegens het verlei van de ambachtsheerlijkheid
van Voorburg,
1616, 1691, 1713, 1723 en 1759. 1 omslag
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1593 Akte van overeenkomst tussen Delft als ambachtsheer van Voorburg en
de heer van Wassenaar als ambachtsheer van Voorschoten
betreffende de scheiding tussen beide ambachten,
1619; met bijlagen. 1 omslag

1594 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
burgemeester Ewout van der Dussen om van de stadhouder en
leenmannen der Grafelijkheid van Holland het verlei van de
ambachtsheerlijkheid van Voorburg te krijgen, met de koren- en
smaltienden en de wind, benevens de korentienden te Tedingerbroek,
1626. 1 stuk

1595 Stukken betreffende de omslag in de ambachtsheerlijkheid van
Voorburg,
1628. 1 omslag

1596 Octrooi waarbij de Staten van Holland aan schout en gerecht van het
dorp en de ambachtsheerlijkheid van Voorburg toestaan een belasting
te heffen op bier en wijn,
1632. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7412.

1597 Stukken betreffende het beroepen van predikanten te Voorburg,
1635, 1666, 1689, 1692, 1694, 1703,
1709 en 1711.

1 omslag

N.B. Onder een der stukken komt de volgende nota voor: "Dat de voors. Daniel Eydeman in zijn
gehuurde woning heeft bij hem inwonen een A . . . Spinosa van joodse ouders geboren, zijnde
nu (zo gezegd werd) een atheist of die met alle religies spot en immers een schadelijk
instrument in deze republiek.."

1598 Octrooi waarbij de Staten van Holland aan schout en gerecht van het
dorp en de ambachtsheerlijkheid van Voorburg toestaan een belasting
te heffen op bier en wijn,
1636. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 9052.

1599 Kopie-vonnis van het Hof van Holland waarbij schout,
ambachtsbewaarders en ingelanden van Tedingerbroek veroordeeld
worden tot betaling van de helft der riemtalen over de jaren 1613 tot
1636 aan schout, ambachtsbewaarders en gerecht van de noordzijde
van Voorburg,
1639. 1 stuk

1600 Octrooi waarbij de Staten van Holland aan schout en gerecht van het
dorp en de ambachtsheerlijkheid van Voorburg toestaan een belasting
te heffen op bier en wijn,
1642. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7422.

1601 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
oud-burgemeester Dirk Meerman om van de stadhouder en
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leenmannen der Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van de
ambachtsheerlijkheid van Voorburg met de koren- en smaltienden en
de wind, benevens de korentienden te Tedingerbroek,
1661. 1 stuk

1602 Kopie van verklaringen van enige ingelanden, inwoners en lidmaten te
Voorburg, waarbij zij beloven de achter hun namen vermelde bedragen
te zullen bijdragen tot huishuur van een nieuw te beroepen predikant,
en tot versiering der kerk,
1664. 1 stuk

1603 Rekest van ouderlingen en diakenen van Voorburg aan burgemeesters
van Delft betreffende verzoek tot goedkeuring van de aanstelling van
Jesaias Wijckentooren tot predikant,
1669. 1 stuk

1604 Kopie-resolutie der ingelanden van het ambacht van Voorburg
betreffende de sloten der verpondingsrekeningen,
1672. 1 stuk

1605 Kopie van de vernieuwde keur en ordonnantie op het begraven der
doden te Voorburg,
1685. 1 stuk

1606 Borderellen en rekeningen van het ambacht van Voorburg,
1690-1702. 1 pak
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters

1607 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
burgemeester Pieter Teding van Berkhout om van de stadhouder en
leenmannen der Grafelijkheid van Holland het verlei te bekomen van de
ambachtsheerlijkheid van Voorburg met de koren- en smaltienden en
de wind aldaar en de korentienden in Tedingerbroek en alle verdere
gerechtigheden,
1691. 1 omslag

1608 Ordonnantie door schout en gerechten van Voorburg op het afvaren der
twee ordinaris marktschuiten naar Delft,
1704. 1 stuk

1609 Akte van machtiging door burgemeesters en regeerders van Delft op de
burgemeester Ewout van Bleyswijck om van de stadhouder en
leenmannen der Grafelijkheid van Holland te bekomen het verlei van de
ambachtsheerlijkheid van Voorburg met de koren- en smaltienden en
de wind, benevens de korentienden te Tedingerbroek,
1713. 1 stuk

1610 Attestatie van de baljuw en welgeboren mannen van Rijnland voor het
gerecht van Voorburg wegens het staan over publieke verkopingen,
1723. 1 stuk

1611 Akte van verkoop door burgemeesters van Delft aan Anthonia
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Catharina van Vredenburg en Joan Gaal van een strook land, breed
een roede, gediend hebbende voor een voetpad onder Voorburg,
1726; met bijlage. 1 omslag

1612 Omslag of taxatie van het brandgeld waarop de eigenaars der huizen in
het ambacht van Voorburg door schout en gerechten jaarlijks gesteld
zijn tot onderhoud van de dorps- en ambachtsspuit en verdere
brandgereedschappen,
1735. 1 omslag

1613 Rekening van de kerkmeester te Voorburg betreffende de goederen en
inkomsten der kerk, afgehoord door een burgemeester, een
oud-burgemeester en de schout.
1750-1751. 1 deel

1614 Stukken betreffende het geschil tussen de douairière van Pabst van
Werve en de ambachtsheerlijkheid van Voorburg over het betalen van
de 80e penning wegens de verkoop van het huis te Werve,
1765. 1 omslag

1614a Kopie-resolutie van burgemeesters en regeerders van Delft, waarbij
aan de secretaris van Voorburg, Melchior Bos, als rendant van rekening
van de 80e penning op de vaste goederen etc. over Voorburg, uit
stadskas gerembourseerd wordt 5.653 gulden tegen 3%,
1768. 1 stuk

1615 Extract uit het dingboek van Voorburg betreffende het houden van
kinderscholen,
1770. 1 stuk

1616 Kopie van een ordonnantie wegens het begraven der doden te
Voorburg,
1770. 1 stuk

1617 Kopie van een overeenkomst tussen schout en armmeester van de H.
Geest-armen en predikant en diakenen der Nederduits Gereformeerde
diakonie-armen betreffende het onderhouden der armen te Voorburg,
1774. 1 stuk

1618 Kopie van een overeenkomst tussen schout en schepenen van
Voorburg en die van Stompwijk betreffende de jaarlijkse omslag over de
kapitale hoofden of huisgezinnen,
1777. 1 stuk

1619 Ordonnantie en keuren van de Weeskamer te Voorburg,
1778. 1 stuk

1620 Kopie van een plan tot het oprichten van een courant te Voorburg,
1783. 1 stuk

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 195 -



1621 Rekest van het Genootschap "Rust en Vrijheid beschermen Wij" te
Voorburg aan de ambachtsheren betreffende verzoek te voorzien in het
gebrek aan wapenen,
1787. 1 stuk

1622 Kopie van een overeenkomst tussen schout en armmeesters van de H.
Geest-armen en pastoor en kerkmeesters der Roomse gemeente
betreffende het onderhouden der armen te Voorburg,
1793. 1 stuk

1.1.12.11 Hoog- en Woudharnasch

- Register van ontvangen leges van de secretaris van Hoog- en
Woudharnasch met Groeneveld,
1765-1798. 1 deel
N.B. Oud inv. nr. 1622a, overgebracht naar het archief van de ambachtsheerlijkheid Hoog en
Woud Harnasch. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

- Register van ontvangen leges van de gezworenen en bode van Hoog-
en Woudharnasch met Groeneveld,
1765-1797. 1 deel
N.B. Oud inv. nr. 1622b, overgebracht naar het archief van de ambachtsheerlijkheid Hoog en
Woud Harnasch. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

1623 Stukken betreffende het geschil tussen de burgemeesters van Delft als
ambachtsheren van Hoog- en Woudharnasch en de heer van
Groeneveld,
1773. 1 pak
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

1.1.12.12 Nieuwkoop, Portengen, Loefsgerecht enz.

1624 Akte van verlei door de Staten van Holland en West-Friesland op Jan
Anthony van Heemkerk, veertigraad van Delft, van het gerecht van
Nieuwkoop met thijns en tienden
1774. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5953.

1625 Akte van verlei door de prins van Oranje en de Staten van Utrecht op
Jan Anthony van Heemskerk, veertigraad van Delft van het "gerecht,
thijns" en tienden van 15 hoeven land in het zuideinde van Bartengen,
van het gerecht, "thijns" en tienden van twee hoeven land op de Lange
Hoar, anders Loef van Ruwieltgerecht, van het gerecht, "thijns" en
tienden van 11/2 hoeve land in Geverskop,
1774. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5954.

1626 Stukken betreffende de door de heer L. Trip de Marez aan Delft
gelegateerde ambachtssheerlijkheden van Nieuwkoop, Portengen
(Zuideinde), Loefsgerecht van Ruwiel, Gerverskop Uytenhams,
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Gerverskop Stout en Gieltjensdorp en Vijf hoeven,
1773-1843. 1 doos
N.B. Na langdurige processen is de stad op 27-01-1842 in het bezit gesteld van deze
heerlijkheden, welke op 21-03-1843 door haar publiek zijn verkocht.

1.2 Betreffende het Gemeneland

1.2.1 Bestuur

1627 Vidimus door Jan, proost van Coninksvelt, en Mattijs van der Borch,
"persoenre in de kerk van delft", van de beloften door Lodewijk den
Romein aan zijn broeder Willem van Beieren gedaan, om het verdrag
aangaande de landen van Henegouwen, Holland, Zeeland en
Friesland, "zonder enigerhande brekinge te houden",
1357. januari 27 (26). 1 charter
N.B. Met zegels van de proost en M.v.d.B. Soutendam, Inventaris, blz. 9. Charter aanvragen als
charternummer 5955.

1628 Ordonnantie van bisschop Floris van Wevelickhove voor de provisores
en decani van Holland, Zeeland enz. (in het Latijn); met de confirmatie
(in het Hollands) door de ruwaard Albrecht, gegeven in Den Haag, des
anderen daags na 11.000 maagden-dag,
1380; met bijlage. 1 charter en 1 stuk
N.B. Met het opgedrukte zegel van de ruwaard in groeen was. Charter en vooral zegel zijn
beschadigd. Soutendam, Inventaris, blz. 43. Charter aanvragen als charternummer 5958.

1629 Vonnis door Graaf Albrecht in het geschil tussen Dordrecht en de
steden van Holland, over het stapelrecht ten voordele der
laatstgenoemde. "Gegeven in Den Haag op de vrijdag na
nieuwjaarsdag in het jaar ons heren M.CCC. drie en negentig na de
loop van ons hof",
1393/1394 januari 2. 1 charter
N.B. Met groot zegel en contra-zegel, dat er los bijligt. Soutendam, Inventaris, blz. 10. Charter
aanvragen als charternummer 7426.

- Akte van non-prejudicie door Hertog Philips van Bourgondië aan die
van Holland en Friesland, wegens het toestaan ener bede gedurende
zijn afwezigheid. "Gegeven in onze stad van gent op de zevende dag
van april in het jaar ons heren duizend vierhonderd vijf en veertig na
pasen",
1445, april 7. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1630; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 197 -



1631 Hertog Philips van Bourgondië ordonneert "hoe en in wat voege, men
voortaan dat recht van zeventig gebruiken en hanteren zal",
voorafgegaan door bepalingen omtrent "een goede vaste vrede", die
gedurende zes weken tussen de magen van beide (in vijandschap
levende) partijen, "die niet mede in vaarde noch in velde geweest en
hebben", terstond "na den vechtelic" zal moeten bewaard worden,
1446. augustus 9. 1 charter
N.B. Met klein zegel en contra-zegel, zeer geschonden. Soutendam, Inventaris, blz. 19. Charter
aanvragen als charternummer 7427.

- Hertog Philips van Bourgondië verklaart, dat de Hollanders en Zeeuwen
niet buiten hun landpalen in rechten gedaagd zullen worden,
uitgenomen omtrent vier zaken,
1452. juni 11. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1632; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Hertog Philips van Bourgondië bepaalt, dat Heusden lid van het
Graafschap van Holland zal blijven,
1452. juni 11. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1633; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Hertog Philips van Bourgondië verklaart, dat die van Holland en
Friesland zich voortaan bij zijn stadhouder en raden moeten vervoegen,
of, wanneer deze daarin niet voorzagen, bij hem of zijn Grote Raad,
wanneer hij "hiernamaals enige brieven of mandamenten" gaf tegen
hun rechten, privileges en vrijheden "bij Inadvertentie of
anders".Dendermonde,
1452 juni 11. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1634; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Hertog Philips van Bourgondië verklaart, dat zijn open brieven, gegeven
11 juni 1452, aan de steden Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda zullen
wezen en blijven in al hun punten en artikelen "van goede woorden" en
"nergens in gemengd of geproduceerd". Den Haag,
1455/1456 februari 16 ("na de loop van
ons hof").

1 charter

N.B. Oud inv.nr. 1635; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Ordonnantie van Karel, graaf van Charolois, betreffende het oprichten
van kloosters in Holland en Friesland. Den Haag,
1462. september 2. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1636; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Karel, graaf van Charolois, ordonneert, "que aucuns conseillers et
suppoz de la chambre du conseil ala haye nauront part ne porcion avec
autres es fermes des ton-lieux" van Philips, zijn vader. Den Haag,
1462, september 2. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1637; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.
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- Hertog Karel van Bourgondië handhaaft Delft, Leiden, Haarlem,
Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Schiedam, Hoorn en Den Haag in het
recht op de stadsofficiën als het schrijfambacht, de Waag, de Vismarkt,
de School enz., hetwelk de grafelijke beambten zich hadden
aangematigd. Brugge,
1470 maart 10. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1638; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Hertog Karel van Bourgondië stemt toe in het verzoek door de
afgevaardigden van Holland en Friesland gedaan, om voortaan geen
mandementen in voorz. landen uit te vaardigen "pour contraindre ou
molester les fiefuez arrierefiefuez ne autres gens de telle condicion a
nous servir en armes etc. ". Brussel,
1472 "vóór Pasen". 1473/1472 maart 26. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1639; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Hertog Karel van Bourgondië verleent octrooi van geen kleine officiën in
Holland en Friesland meer te zullen vergeven, waarvan de provisie en
dispositie aan de "feaulx et vassaulx seigneurs des lieux ou sont lesd.
offices", behoorde, "comme clergies couste-ries escollateries et autres
semblables". Brussel,
1472 "vóór Pasen". 1473 maart 26. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1640; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Keizer Frederik III gebiedt zijn onderdanen, "daz Sij in craft solher
obgeschriben acht aberacht Process und ervolgung wider die gemeltñ
Lanntsessen Burger Ein-woner und untertan der voorgenanntñ lannde
Hollannd Seelannd und Frieslannd die Iren noch Ir gut nichts fürnemen
handlñ tun noch yemands Zetun gestatten indhem weise als lieb einem
üglichen sey und des Reichs swere ungnad Zuuermeidenn. Geben zu
Trier am dritten tag des moneds Novembris 1473",
1473 nov. 3. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1641; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

1642 Akte van privilege door hertog Maximiliaan en hertogin Maria aan de
stad Delft betreffende de verkiezing van Veertigen en Vroedschappen
en het benoemen van Burgemeesters en Schepenen,
1477. 1 charter
N.B. Met het Groot zegel en contrazegel van Maria in groene was, uithangende aan een
dubbele staart van gedraaide groeen en rode zijde. Boerg. Charters, blz. 152. Soutendam,
Inventaris, blz. 32. Charter aanvragen als charternummer 9038.

1643 Groot Privilege van hertogin Maria van Bourgondië,
1477, maart 14. 1 charter
N.B. Met het Groot zegel en contra-zegel van Maria in groeen was, uithangende aan een
dubbele staart van gedraaide groeen en rode zijde en met de zegels in rode was aan
perkamenten staarten van Jan, hertog van Cleve en van der Marke, en van Adolf v. C. en v. D.
M., heer van Ravensteijn. Boerg. Charters, blz. 152. Soutendam, Inventaris, blz. 32. Charter
aanvragen als charternummer?
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1644 Kopie-ordonnantie door Maximiliaan van Oostenrijk aan de Kamer van
rekening om geen brieven van vrijheden te gehoorzamen, tenzij die
tevoren behoorlijk zijn geverifieerd; met extract van een ordonnantie
van 1495,
1479, 1495. 1 omslag

- Consent van Maximiliaan en Maria om "Joos van lalaing, heer van
montigny", aan te stellen tot stadhouder-generaal van Holland, Zeeland
en Friesland, op verzoek van de Heren van Egmond, van Wassenaar
enz., de steden Haarlem, Delft enz. Den Haag,
1480 mei 26. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1645; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Octrooi van keizer Maximiliaan en Maria, dat de universiteiten van
Keulen en Leuven de inwoners van Holland en West-Friesland niet
mogen "citeren" of hun "monniken aandoen",
1480. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1646; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

1647 Ordonnantie door Philips, aartshertog van Oostenrijk, uitgevaardigd op
verzoek van Delft, dat voortaan alle mandementen en provisies naar
rangorde in de zes grote steden van Holland moeten gepubliceerd
worden, zodat Delft op de derde plaats kwam en niet op de eerste,
zoals officieren en executeurs der genoemde mandementen plachten
aan te nemen, omdat Delft het dichtst bij Den Haag gelegen was,
1496. 1 charter
N.B. Met het groot zegel en contra-zegel van Maximiliaan en Philips. Soutendam, Inventaris,
blz. 34. Charter aanvragen als charternummer 7428.

1648 Registers van resoluties van de Staten van Holland,
1524-1676, 1678-1795. 279 delen
Generale index. 1524-1608, 1629-1790.17 delen Secrete Resoluties, 1653-1795.17 delen Index
op de Secrete Resoluties, 1653-1751.2 delen N.B. Deze zijn gedrukt.

1649 Registers van Resoluties van de Staten van Holland,
1578-1582 juni, 1602 sept.-1667. 46 delen
N.B. Deze zijn geschreven.

1649a Recueil betreffende het gemene land,
z.d. [...- c. 1740]. 1 deel

1650 Eed, door Philips, prins van Spanje, ook aan die van Delft gedaan,
nadat de gedeputeerden der zes grote steden van Holland Philips
ontvangen, gehuldigd en gezworen hadden als haar toekomstige
oversten heer en natuurlijken prins, na het overlijden van keizer Karel
V,
1549, september 28. 1 charter
N.B. Met handtekening van Philips. Soutendam, Inventaris, blz. 38. Charter aanvragen als
charternummer 5309.
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1651 Akte waarbij Keizer Karel V beslist, dat het Gulden Privilege van
Brabant (de Gouden Bul) niet geldt in het land en graafschap van
Holland, en de steden Middelburg, Goes en Mechelen. Brussel,
1550, maart 13. 1 charter
N.B. Dit charter is in boekvorm, groot 42 beschreven pagina's. Met groot zegel en contra-zegel,
afhangende aan een dubbele staart van gevlochten rode zijde. Aan het charter is achteraan een
ordonnantie gehecht, in de Franse taal door keizer Karel V aan de Raad enz. en de onderdanen
van Brabant gegeven. Brussel, 1549/1550. maart 18. 1 charter Met handtekening van de keizer.
Soutendam, Inventaris, blz. 39. Charter aanvragen als charternummer 7413.

1652 Kopie der akte van huldiging van koning Philips II als graaf van Holland,
1555. 1 charter
N.B. Soutendam, Inventaris, blz. 40. Charter aanvragen als charternummer 7166.

1653 Kopie uit het 5e Memoriaalboek van het Hof van Holland van de
machtiging van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende
de overdracht "van deze nederlanden die de Keij: M- ged. heeft de
koning van Engeland zijn zoon",
1555. 1 stuk
N.B. Deze kopie is vervaardigd in 1772.

1654 Formulieren van eden der regering te Dordrecht, Haarlem en Gouda;
kopieën van het verhandelde in de Staten-vergadering van Holland
betreffende het gemene land. (o.a. het sluiten van de Sond, de impost
op de turf, de gravers of pioniers enz.).
1561-1581. 1 pak

1655 Kopieën van ordonnanties voor de Staten van Holland en vergadering
der Staten te Dordrecht gehouden tot opdracht van de hoogste macht
over 's lands aangelegenheden aan de Prins van Oranje,
1572 en 1581. 1 omslag

- Antwoord van prins Willem I, de edelen, ridderschappen van het land
van Holland, burgemeesters, schepen, raden, oudraden,
vroedschappen, dekenen, schutterijen, gilden en gemeen neringen der
steden Dordrecht, Delft, Leiden, Gouda, Rotterdam, Gorinchem,
Schiedam, Brielle, Schoonhoven, Woerden, Oudewater,
Geertruidenberg, Bommel en Buren, na gehoord te hebben alles wat op
de vergadering der Commissarissen van de koning van Spanje en
Gedeputeerden van de Prins van Oranje, Staten en steden van Holland
en Zeeland besproken is, aan genoemde Commissarissen te Breda
(Unie van Holland en Zeeland),
1575. 1 charter
N.B. Met ruggeschrift, waarin Jacques de la Torre, Secretaris van de Geheimen Raad bekent
de 11de mei 1575 een authentieke kopie dezer akte te Geertruidenberg ontvangen te hebben.
Oud inv.nr. 1656; in 1979 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

1657 Extract uit het 5e boek van de appointementen der Kamer van rekening
van Holland betreffende de jurisdictie van Maasland,
1596. 1 stuk
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1658 Kopieën van resoluties der Staten van Holland en West-Friesland
betreffende de fortificaties van Den Haag, met protest van Delft,
1629 en 1635. 1 omslag
N.B. Zie "Navorscher", 1860, nr. 8, p. 248 seq.

- Verzameling van gedrukte Delftsche (?) keuren,
1637-1768. 1 band
N.B. Oud inv.nr. 1659, thans in inv. nr. 12a.

1660.1-1660.10Register van minuut-resoluties van de 40-raden betreffende de
Gemeenlandszaken,
1641-1795. 10 delen.
N.B. Zie het aangetekende bij No 13. In deze registers zijn tevens de bijlagen opgenomen over
de jaren 1779 en 1780; van 1781-1785 zijn de bijlagen afzonderlijk gehouden; na 1785 zijn zij in
afschrift of in origineel weer opgenomen in het register der resoluties.

1660.1 1641-1666
1660.2 1667-1683
1660.3 1684-1707
1660.4 1708-1755
1660.5 1756-1780
1660.6 1781-1783
1660.7 1784-1785
1660.8 1786-1788
1660.9 1789-1791
1660.10 1792-1795

1661 Bijlagen tot de resoluties van de Veertigraad betreffende
gemenelandszaken,
1781-1785. 10 delen
N.B. Zie bij inv.nr. 15.

1662 Concept-begroting door de hoge overheid van de kosten van het
militaire apparaat in de Republiek, inclusief pensioenen en dergelijke,
1649. 1 deel

1663 Nota van de Staten van Holland en West-Friesland dienende tot
"onderricht van het gebruik der maten van de geëgaliseerde tonnen
naar het voorbeeld van de Leidse Turfton, volgens resolutie in dato de
30e juli 1658" (in viervoud), met een "Register der maten die berusten
op het Raadhuis dezer stad Delft die gebruikt werden door de houtmaat
ijker",
z.d. [1658]. 1 omslag

1664 Akte van overeenkomst tussen de gecommitteerden van de steden der
grote visserij op de Maas (Delft, Rotterdam, Schiedam en Brielle)
betreffende de pilotage,
1661. 1 stuk

1665 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende
indemniteit voor allen wegens de adviezen of woorden in de
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vergadering uitgebracht of gesproken,
1663. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7440.

1666 Extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en de
Gecommitteerde Raden,
1665-1692. 1 omslag

1667 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het
Eeuwig Edict,
1667. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7429.

1667a Lijst van de toerbeurten over de jaren 1605-2118, volgens welke "de
Steden van Zuid-Holland" in de colleges van Staat vertegenwoordigd
zijn, gedrukt,
1676. 1 stuk

1668 Plakkaten van de Staten-Generaal en de Staten van Holland, gedrukt,
1687-1704. 1 band
N.B. Oude benaming: "Xe placaetboeck".

1669 Register van de resoluties der Staten-Generaal, gedrukt,
1689-1796. 114 delen

1670.1-1670.2Register van negotiaties, tractaten enz, met aantekeningen van
resoluties daarover van de Veertigraad,
1698-1737. 2 delen
1670.1 1698-1717
1670.2 1718-1737

1671 Stukken betreffende de tractaten,
1699-1702. 1 deel

1672 Extract uit de resoluties van de heren van de Wet van Rotterdam
wegens het pressen van schepen voor 's lands dienst,
1701. 1 stuk
N.B. Ongetekend.

1673 Voorstel van de stad Rotterdam in de vergadering van de Staten van
Holland tot wijziging van het plakkaat, waarbij de uitvoer van zilveren
munt- metaal is verboden,
1701. 1 stuk

1674 Register van publicaties van de Generaliteit en van Holland, die in Delft
gepubliceerd zijn,
1701-1825. 2 delen
a 1701-1766 b 1767-1815 - 1816-1825 N.B. Vervallen; in 1999 overgebracht naar het archief
der Secretarie der Gemeente Delft, 1813-1938.
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1675 Ordinaris en extraordinaris staten van oorlog,
1703, 1760, 1762, 1764, 1780. 6 delen
N.B. Gedrukt en geschreven.

1676 Ampel bericht van het Hof van Holland aan de Staten van Holland en
West-Friesland, betreffende de jurisdictie kwesties tussen het Hof en
Den Haag,
1707. 1 deel
N.B. Dit stuk is vermist; het ontbrak reeds tijdens de inventarisatie door Morre.

1677 Resolutie van de burgemeesters van Delft betreffende het contract van
correspondentie onder de zeven voorzittende steden van Holland,
1717. 1 omslag

1678 Extracten uit de resoluties der Staten van Holland en West-Friesland
betreffende de veenderijen,
1717-1723. 1 omslag

1679 Extract uit de resoluties der Staten van Holland betreffende het bericht
van de Rekenkamer op het verkopen der domeinen,
1721; met bijlagen. 1 omslag

1680 Staat van de hoge jurisdicties behorende tot de Domeinen van de
Staten van Holland en West-Friesland, en van de
ambachtsheerlijkheden, zowel die van Domeinen als die van
particulieren, met de daaraan verbonden rechten, alsmede de
rechthebbenden van de ambachtsbestellingen, en die door de baljuwen
in hun baljuwschappen gedaan worden; met aantekening van de
districten en dorpen die aanspraak maken op het privilege, de non
alienando",
1721. 1 stuk

- Minuten van missives aan de Staten van Holland en Gecommitteerde
Raden,
1721-1794. .
N.B. Zie inv. nr. 21.

1681 Nota met uiteenzetting van de geschillen tussen Jan Louys van
Schuijren van Haaghoort, Heer van Dussen, als ambachtsheer van
Munsterkerck en Heer Arendswaarde enerzijds, en de Raden en
Meesters van Rekeningen der Domeinen van de Staten van Holland en
West-Friesland,
1722. 1 deel

1682 Extract uit het register der resoluties van Gecommitteerde Raden van
de Staten van Holland en West-Friesland betreffende het
Gemeenlands-kruitmagazijn buiten de Waterslootse poort,
1747. 1 stuk
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1683 Kopie-resolutie der Staten van Holland en andere punten betreffende
het gebruik van 's lands kruitmagazijn buiten de Waterslootse poort,
1747. 1 omslag

1684 Stukken betreffende de gebeurtenissen te Delft, bij de electie van
Willem Carel Hendrik Friso, prins van Oranje, tot stadhouder,
1747. 1 pak
N.B. Vgl. artikel van Mr J. Soutendam in: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch
Genootschap, gevestigd te Utrecht, deel II

1685 Stukken betreffende een schotschrift opgehaald 31 mei 1748 bij de
boekhandelaar Caspar van Graauwenhaan, en getiteld: "Het gedrag
van de Regenten of bestierders van de Republiek der Nederlanden
gedurende den tegenwoordigen oorlog. Ontvouwt door een Hollands
Heer. Uit het Engels vertaalt. Gedrukt te Londen. ", met 14 ex. van dit
schotschrift,
1748. 1 pak

1686 Nota van overwegingen en opmerkingen van de Gedeputeerden van
Delft ingevolge en ter voldoening van een resolutie van de Staten van
Holland en West-Friesland van 3 febr. 1753, en aan de Heer van
Wassenaar Heer van Katwijk en andere Staten Commissarissen van
het Personeel Besogne tot het werk van de Ambten overgegeven,
1753. 1 stuk
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

1686a Lijst van archiefstukken van het Gemeneland, bewaard in het
St.-Agathaklooster te Delft, met verklaring van de griffier der domeinen
van stadhouder Willem V dat hij de stukken betreffende die domeinen
heeft overgenomen en overgedragen aan de Raad der Domeinen van
de prins van Oranje,
1771-1772. 2 stukken

1687 Nota van W.H. Teding van Berkhout en contra-nota der gedeputeerden
van Delft betreffende het uitbrengen van een advies in de vergadering
der Staten van Holland en West-Friesland zonder last,
1778. 1 omslag

1688 Extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en
West-Friesland,
1779, 1780, 1786 en 1794. 1 pak

1689 Brief van de afgezette kastelein, drossaard, schout, burgemeesters en
schepenen van Heusden aan burgemeesters van Delft betreffende de
toestand in hun stad en met het verzoek zich in de vergadering der
Staten van Holland voor hun stad te interesseren,
1787. 1 stuk
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1.2.2 Financiën

1690 Akte waarbij Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Alkmaar,
Hoorn, Rotterdam, Schoonhoven, Geertruidenberg, Heusden,
Oudewater, Middelburg, Zierikzee, Reimerswaal en Goes beloven de
kosten, lasten of schade, die aan de vijf grote steden van Holland
zouden mogen opkomen van zekere renten en jaarlijkse "pensiën",
verzegeld en beloofd door hertog Willem van Beieren aan heer Jan en
Heer Willem van Egmond, elk naar vermogen te helpen dragen.
1416.september 20. 1 charter
N.B. Het charter is beschadigd en de zegels van Delft, Hoorn, Geertruidenberg, Heusden,
Oudewater en Zierikzee ontbreken. Soutendam, Inventaris, blz. 14. Charter aanvragen als
charternummer ?

- Akte waarbij Hertog Philips van Bourgondië, verhinderd in Holland te
komen wegens de pest, verzoekt een bede van Holland door zijn
stadhouder, onder belofte dat deze wijze van aanvraag tot geen nadelig
gevolg zal strekken,
1452. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1691; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Hertog Philips van Bourgondië belooft aan de edelen, steden en landen
van Holland, dat zij voortaan geen last zullen dragen van de reizen en
ambassaden voor de graaf. Dendermonde,
1452 juni 11. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1692; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Hertog Philips van Bourgondië belast zijn stadhouder en de Raad van
Holland te onderzoeken of de Hoge Heerlijkheden vrij zijn van beden.
Dendermonde,
1452, juni 11. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1693; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Hertog Philips van Bourgondië maakt bekend, dat het consent van de
steden Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda om, ter ontlasting van het
verarmde platteland, in de bede van tien jaar lang hetzelfde te betalen
las in de bede van zes jaren "lest geleden" geweest is, en blijven zal
"van pure gratie en niet van Recht". Dendermonde,
1452, juni 11. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1694; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Hertog Philips van Bourgondië verleent tolvrijheid aan de Greveningse
tol wegens de Engelse lakens voor Holland en Friesland.
Dendermonde,
1452, juni 11. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1695; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.
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- Hertog Philips van Bourgondië geeft bepalingen omtrent de nahuur van
landen. Dendermonde,
1452 juni 11. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1696; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Maximiliaan en Maria geven een vidimus van confirmatie van de belofte
door hertog Philips van Bourgondië, 11 juni 1452 aan Holland gedaan,
voortaan geen tolvrijheid meer te verlenen aan buitenlanders. Den
Haag,
1480 mei 26. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1697; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Hertog Philips van Bourgondië verklaart, dat de bede van 1452
"gedurende tien jaar", de steden van Haarlem, Delft, Leiden,
Amsterdam en Gouda, "na de uitgang van de loop van deze onze
bede", niet gedogen zal worden ter consequentie, noch in prejudicie
van haar oude rechten en gebruiken. Brugge,
1462 maart 8. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1698; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Karel, graaf van Charolois, schrijft "au Tolnare du tonlieu de
Gravelinghes et ases commis et gardes a Recevoir le dit tonlieu", dat
die van Holland en Friesland niet andermaal tol zouden betalen,
wanneer zij met de afgekeurde "laijnes et peaulx" naar Brabant en
elders voeren. Den Haag,
1462 september 2. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1699; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- Ordonnantie van Karel, graaf van Charolois, "que des laijnes et peaux,
que les dis manans et subgez des dis pais de hollande zellande et frise,
amenront et feront dores enavant venir du Royaume dangleterre, par la
sauvaige mer, hors des pales et destroiz, et du strom dudit pais et
Conte de flandres, et qui ne passeront, par les metes dudit tonlieu de
gravelinghes, Iceulx manans et subgez, seront tenuz et demourront,
francs et exemps dicelui tonlieu". Den Haag,
1462. 1 charter
N.B. Oud inv. nr. 1700; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

1701 Akte waarbij Maximiliaan en Maria de steden Dordrecht, Haarlem, Delft,
Leiden, Amsterdam en Gouda kwijtschelden verschillende renten over
en ter zake van ondersteuning in de oorlog tegen Utrecht, Brugge,
1481 februari 26. 1 charter
N.B. Met groot zegel en contra-zegel. Soutendam, Inventaris, blz. 33. Charter aanvragen als
charternummer 7430.
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- Register bevattende:
I. Rekening van de stad Gouda inzake het Gemeenland. 1481 e.v., afgehoord 1495 sept. 12
door commissarissen in Den Haag. II. "Rekeningen en bewijzen van de wapens en reductie van
Rotterdam en Woerden aangaande daarin verklarende de tax en portie die de stad Gouda na
de ommeslag van het land gesteld is te gelden in het voorschr. wapens" enz. Afgehoord 1493
nov. 19 door Commissarissen van het Gemeenland Zie verder 1702 II N.B. Oud inv. nr. 1702 I;
in 1927 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- III. "Staat en ordonnantie gemaakt op stuk van der wapens van
Holland" der zes steden. 1483.
IV. "Rekening van de ommeslag die Jan Heijnricxz. bediend heeft in het kwartier van Gouda in
het jaar 1487. "Afgehoord in Den Haag door Gecommitteerde Raden. 1494, april 25. V. "Qoijer
van de betaalde tenten buiten staande bij de steden Delft, Leiden en Gouda van de jaren 1484,
1485 en 1486". VI. "Rekening van de stad Gouda van het beleg van Montfoort en van de
ommeslag en betaling gedaan in Mei, juni, juli, augustus en september". Afgehoord in Den
Haag 1490, januari 12 door graaf Adolf van Nassau enz. Zie verder 1702 III N.B. Oud inv. nr.
1702II; in 1927 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

- VII. "Rekening van Jan Heijnricx zoon, klerk, poorter en wonende in de
stad Gouda, als gecommitteerd bij commissie van het Hof van Holland .
. . . , beginnende December Aº 1488." Afgehoord in Den Haag door
Commissarissen van het Gemeenland,
1492, januari 5. VIII. "Rekening gedaan bij Jan Heijnricxz. en Coenraad Florisz. van de renten
die zij betaald hebben van 's lands borgen", 1484, april IX. Rekening van Jacob Leeu, "castelein
van het slot aan de Gouwe". 1498, september 21. N.B. Oud inv. nr. 1702 III; in 1927
overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

1703 Kopie-ordonnantie door Maximiliaan van Oostenrijk aan de Kamer van
rekening met verbod om brieven van verkoop, vervreemding enz. van
domeinen te vernietigen,
1495. 1 stuk

1704 Akte waarbij koningin Maria van Hongarije, de Gouvernante, genoegen
neemt met het aanbod van 75.000 gulden door de Staten van Holland,
1543. 1 perkamenten stuk

1705 Octrooi van koning Philips II, waarbij aan Delft vergund wordt niet meer
in de beden te contribueren dan de stad Haarlem,
1556. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7431.

1706 Stukken betreffende het inkomen en de jurisdictie van Maassluis,
1557-1700. 1 omslag

1707 Kopie-akte waarin de stad Gouda verklaart grote onkosten te hebben
voor het repareren van bruggen, kaden en het diepen van de haven;
met getekende kopie van een octrooi door koning Philips II aan Gouda
in 1565 verleend tot het aannemen van landen bij taxatie en het
oprichten van een tol tot het verbeteren der wegen,
1569. 1 omslag
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1707a Kopie authentiek van de transportbrief der lente- en herfstbede, door
Delft jaarlijks te betalen, aan Cornelis van Zoutelande, ter somma van
50 gulden,
1583. 1 stuk
N.B. De kopie is van 1810.

1708 Brief van de Staten van Holland en West-Friesland aan burgemeesters
van Delft betreffende verzoek vier vette ossen te kopen ten behoeve
van de graaf van Leicester,
1585. 1 stuk

1709 Lijst van onkosten door Andries Pietersz. Prins, waard De Bosboom,
inzake het verblijf van zes gewonde soldaten, de chirurgijn en een
dienaar in zijn herberg,
1600. 1 stuk.

1710 Extract uit de resoluties der Staten van Holland en West-Friesland
betreffende het invoeren van nieuwe middelen van contributie,
1603. 1 stuk

1711 Kopie van een octrooi tot het heffen van bepaalde imposten
gecontinueerd voor de Gereformeerde kerk te Maassluis,
1655. 1 stuk

1712 Minuut van de rekening van de begrafenis van stadhouder Frederik
Hendrik,
1647. 1 stuk

1713 Nota van voorschotten door burgemeesters voor de begrafenis van
stadhouder Willem II,
1651. 1 stuk

1714 Akte van indemnitieit voor de steden Dordrecht, Delft, Rotterdam,
Schiedam en Brielle wegens een lening van 60.000 gulden,
1652. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5965.

1715 Kopie der voorwaarden van verkoop en opdracht van Maasland en
Maassluis,
1670. 1 omslag

1716 Stukken betreffende leveranties en betalingen door Delft gedaan ten
behoeve van het gemeneland,
1672 en 1673. 1 pak

1717 Ordonnanties van de Raad van State tot betaling van oorlogslasten
voor Delft gedaan,
1673, 1676. 1 omslag
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1718 Extracten uit de resoluties en plakkaten der Staten van Holland en
West-Friesland betreffende Gemeenlandsmiddelen, gedrukt,
1677-1701. 1 pak

1719 Kopie-kwitantie van de ontvanger-generaal van Holland, wegens het
contingent in de contributie aan de keurvorst van Brandenburg,
1685. 1 stuk

1720 Stukken betreffende het Stadslogement te Den Haag,
1694-1706. 1 pak

1721 Brief door Aelbert Hendrick de Sallengre aan de Staten van Holland en
West-Friesland betreffende zijn recht op bepaalde "canonisyen",
vanouds bij de Graven van Egmond gefundeerd in de Kapel van St.
Catharina te Egmond op de Houve, ofwel de revenues van de goederen
van die fundatie; met extract uit de resoluties der Staten van Holland
met verzoek om advies van Gecommitteerde Raden,
1699. 1 omslag

1722 Nota betreffende het inkomen van Maassluis,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk

1723 Limieten die "geraamd zijn bij die van het Ambacht van Maasland om te
laten volgen aan de Nieuwe rechtbank te erigeren binnen het dorp
Maassluis, over het getimmerde aldaar en tgunt binnen de navolgende
Limieten zou mogen worden getimmerd".
1614. 1 stuk

1724 Keurboek van Vlaardingen,
z.d. 1 deel
N.B. Door vocht beschadigd. Oude benaming: "Oude keuren van Vlaardingen".

1725 Stukken betreffende het nog door Delft verschuldigde in de gemene
lasten (Poortland),
1715-1721. 1 omslag

1726 Stukken betreffende middelen tot verbetering van 's lands financiën,
1720, 1753. 1 pak

1727 Stukken betreffende de collecte te Delft, Delfshaven en het Poortland
voor het herbouwen van de kerken te Bergen-op-Zoom, Sas van Gent
en onderstand aan door de oorlog geruïneerde personen in
Staats-Brabant en Vlaanderen,
1749. 1 pak

1728 Register van resoluties der Gecommitteerde Raden, betreffende de
Gemene Middelen,
1749-1780. 1 deel
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1729 Stukken betreffende de begrafenis van stadhouder Willem IV,
1752. 1 pak
N.B. Zie ook de artikelen van Mr J. Soutendam in de Delftsche Courant, jaarg. 1878, en inv. nrs.
125-128 en 1730.

1730 Nota der kosten wegens het luiden der klokken bij het overlijden en de
begrafenis van de Prins van Oranje,
1752. 1 omslag

1731 Resoluties der Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en
West-Friesland, met machtiging aan de ontvanger-generaal om van de
stad Delft gelden op interest aan te nemen wegens uitgeveende landen
onder Poortland,
1756-1793. 1 omslag

1732 Stuk betreffende de vereffening met het gemeneland wegens het
remplacement der afgeschafte pachten,
1757. 1 stuk

1733 Verslag van de begrafenis van prinses Anna,
1759. 1 omslag

1734 Stukken betreffende de begrafenis van prinses Anna,
1759. 1 pak
N.B. Vergelijk Mr J. Soutendam, Memorie van onkosten der begrafenis enz., in "Delftsche
Courant", 1778 No 128.

1735.1-1735.4Rekeningen van de rentmeester der conventuale goederen, afgehoord
door de Kamer van rekening van Holland en West-Friesland,
1761-1764. 4 delen
1735.1 1761
1735.2 1762
1735.3 1763
1735.4 1764

1736 Aantekening van W.H. Teding van Berkhout betreffende de resolutie
van de Veertigraad, dat Delft buiten staat zou geraken de
gemenelandslasten op te brengen,
1783. 1 stuk

1737 Nota betreffende het Generaal Rapport van de personele commissie
van het financie-wezen.
1790; met bijlagen. 2 delen

1738 Nota betreffende het generaal-rapport der personele commissie van het
defensie-wezen,
1790; met bijlagen. 1 deel

1739 Lijst der domeinen ressorterend onder het comptoir van het
Rentmeesterschap generaal van Noord-Holland, gedrukt,
1704. 1 stuk
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1.2.3 Belastingen

- Rekening van de ontvanger der nieuwe imposten op wijn en bier in Delft
en op de morgentalen van Delfland en Schieland, afgehoord op door
Commissarissen op het horen van de rekeningen der imposten,
1545 maart 31 - 1546 maart 31. 1 deel
N.B. Oud inv.nr. 1740; teruggegeven aan het Algemeen Rijksarchief (zie correspondentie 1921
nr 104). Uit de verzameling stukken in 1869 aan de gemeente in bruikleen gegeven.

- Rekening van de ontvanger der nieuwe imposten op de morgentalen
van Delfland en Schieland, afgehoord door Commissarissen op het
horen van de rekeningen der imposten,
1547, afgehoord 1547 oktober 27. 1 deel
N.B. Oud inv.nr. 1741; teruggegeven aan het Algemeen Rijksarchief (zie correspondentie 1921
nr 104). Uit de verzameling stukken in 1869 aan de gemeente in bruikleen gegeven.

1742 Kopie uit 1581/2 van het kohier van de huren en taxatie van de landen
en huizen in Poortland onder de jurisdictie van Delft, opgegeven door
de eigenaars of de gebruikers in 1561 om daarvan vanaf 1562 de 10e
penning te betalen,
1561. 1 deel

- Rekening van de ontvanger van de impost op de wijnen en bieren in
Delft, afgehoord door de Kamer van rekening,
1572 mei 1 - 1573 februari 28. 1 deel
N.B. Oud inv. nr. 1743; teruggegeven aan het Algemeen Rijksarchief (zie corr. 1922, nr 88). Uit
de verzameling stukken in 1869 aan de gemeente in bruikleen gegeven.

1744 Rekening van het stadsbestuur van Delft van de belastingopbrengst
voor de gemene zaak hebben sedert juli 1572, voor de oorlogsvoering
en het ontzet van diverse steden,
1572-1576. 1 deel

1745 Rekening van de burgemeesters van hun aandeel in de aanslagen over
de jaren 1574-1576 ten behoeve van de gemene zaak en tot
financiering van de oorlogsvoering,
1574-1576. 1 deel

- Rekeningen van de commissarissen van de licenten der paspoorten
binnen Delft,
1574 april 15 - 1575 april 30, afgehoord
1576 november 6; 1575 mei 1 - 1576 april
30, afgehoord 1576 december 21.

2 delen

N.B. Oud inv. nr. 1746; teruggegeven aan het Algemeen Rijksarchief (zie corr. 1922, nr 88). Uit
de verzameling stukken in 1869 aan de gemeente in bruikleen gegeven.
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- Eerste rekening van de ontvanger-generaal der gemenelandsmiddelen
binnen Delft, Rotterdam, Schiedam, Den Haag en omliggende dorpen,
1575 januari 1 - oktober 31, afgehoord
1578 januari 25.

1 deel

N.B. Oud inv. nr. 1747; teruggegeven aan het Algemeen Rijksarchief (zie corr. 1922, nr 88). Uit
de verzameling stukken in 1869 aan de gemeente in bruikleen gegeven.

- Rekening van de ontvanger der gemene middelen,
1597 oktober 1 - 1598 maart 31,
afgehoord 1599 februari 1; 1598 april 1 -
september 30; 1598 oktober 1 - 1599
maart 30; 1599 april 1 - september 30.

1 deel

N.B. Oud inv. nr. 1748; teruggegeven aan het Algemeen Rijksarchief (zie corr. 1922, nr 88). Uit
de verzameling stukken in 1869 aan de gemeente in bruikleen gegeven.

- Rekeningen van de ontvangers der gemenelandsmiddelen over het
kwartier van Delft,
1598 april 1 - 1598 september 30, 1598
oktober 1 - 1599 maart 31, 1599 april 1 -
1599 september 30, 1599 oktober 1 -
1600 maart 31, 1600 april 1 - september
30, 1601 april 1 - september 30, 1601 Oct
1 - 1602 maart 31, 1602 oktober 1 - 1603
maart 31, 1603 april 1 - september 30,
1603 oktober 1 - 1604 maart 31, 1605
april 1 - september 30, 1605 oktober 1 -
1606 maart 31, 1606 april 1 - september
30, 1606 oktober 1 - 1607 maart 31; 1653
april 1 - september 30, 1673 april 1 -
september 30, 1688 april 1 - december
31, 1699 april 1 - september 30, 1708
januari 1 - maart 31, 1765, 1780-1788,
1790-1794, 1796 januari 1 - mei 31, 1796
juni - december 31, 1797-1799, 1801,
1802, 1804-1806.

42 delen

N.B. Oud inv. nr. 1749; teruggegeven aan het Algemeen Rijksarchief (zie corr. 1922, nr 88). Uit
de verzameling stukken in 1869 aan de gemeente in bruikleen gegeven.

1750 Rekening van de ontvanger van de 50e penning over Delft en Delfland,
afgehoord door burgemeesters
1580. 1 deel
N.B.. De 50e penning was de stad gegeven als vergoeding met rente voor het bedrag dat in
1579/80 bij lening voor de gemene zaak was betaald.

1751 Rekening van de ontvanger van de 100e penning over1580, en van
twee verpondingen over 1581,
1580-1581. 1 deel
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1752 Rekening van de ontvanger van de 50e penning over de huizen in Delft
en de molens in en buiten Delft in de voorsteden,
1599-1605. 1 deel

1753 Staat en vereffening tussen Delft en Niclaes Adriaensz. van Adrichem
als ontvanger der gemene middelen over Delft en Delfland. 1604 juni 4
-1605 juni 3, 1605 juni 3 -1606 juni; met de deurwaardersrekeningen
1597 december 4 -1602 oktober 8.
1597-1606. 1 omslag
N.B. Afgehoord door burgemeesters.

- Rekening van Jacob Andriesz., betreffende de ontvangsten en de
uitgaven inzake achterstallige verponding.
1604-1606, afgehoord juli 30. .
N.B. Zie Nr 460.

1754 Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende de
door Delft op te brengen verponding,
1596-1631, met hiaten. 1 pak

1754a Akte van overeenkomst tussen het stadsbestuur van Delft en Adriaen
Claesz. Moeyt als ontvanger van de 50e penning,
1619. 1 omslag

1755 Legger der verponding op de huizen, door Adriaen Claesz. Moeut in
1620 te innen,
1620. 1 deel
N.B. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

1755a Legger van het restant van de verponding op de huizen,
z.d. [1599-1610]. 1 deel

1756 Akte van schadeloosstelling door de Staten van Holland en
West-Friesland wegens de los- en lijfrenten, geïnd door de ontvanger
der gemene middelen te Delft, Boudewijn de Man, ten behoeve van de
800000 pond oorlogskosten, in december 1623 geconsenteerd,
1624. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7414.

1757 Stukken betreffende verpondingen van Delft en ressort,
z.d. [c. 1636]-1801. 1 pak

1758 Schepenakte van transport door Adriaen Dircxz Vosch,
brandewijn-brander aan Boudewijn de Man, ontvanger der gemeen
middelen over Delft, van een huis met erf, genaamd "de Witte Valck",
aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot,
1630; met vier retroacta. 1 transfix
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5959-5963.
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1759 Aantekeningen betreffende de verponding door Delft te betalen,
1632. 1 omslag

1760I Kohier van de verponding op land, bleekvelden, kooltuinen en tuinen in
Poortland,
1633. 1 deel

1760II Kohier van de verponding wegens Poortland,
z.d. [17e eeuw]. 1 deel

1760a Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende de
verponding der molens,
1646; met bijlagen. 1 omslag

1761I Kohier van de herziene verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden,
land en scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en
Waterslootse poorten,
1632-1640. 1 deel
N.B. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

1761II Kohier van de verpondingen der huizen, tuinen, boomgaarden, land en
scheepstimmerwerven buiten de Rotterdamse, Kethel- en Waterslootse
poorten,
1654-[c.1721]. 1 deel

1761a Staat van de verpondingen op gebouwen die sinds 1654 binnen Delft
en haar jurisdictie verrezen zijn, voor de jaren 1669-1680 op te
brengen,
z.d. [c.1680]. 1 omslag

1762 Register van verpachting der gemenelandsmiddelen en imposten over
Delft en ressort,
1655-1674. 1 deel
N.B. De verpachting geschiedde door Gecommitteerden van het Land ten overstaan van de
officier en de schepenen te Delft.

1762a Kopie-resolutie der Staten van Holland en West-Friesland betreffende
het betalen tegen de penning 25 der renten van de kapitalen door de
steden gefourneerd op de gewezen abdij van Bern. (N.-Br.),
1659. 1 omslag

1763 Kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder
Delft ressorterende,
1680. 1 deel
N.B. Bekend als Kohier Familiegeld. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

1763a Kohier van de wijnimpost,
1679. 1 deel

1764 Akte van schuldbekentenis door Arie Couwenhoven, Gerrit Duyvesteyn
en Cornelis Iselsteyn, pachter, medestander en borg van de ontvangst
der gemenelands imposten van het zout-, zeep-, heren- en
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redemptiegeld enz., aan de stad van 2.310 gulden,
1686. 1 stuk

1765 Rekening van de burgemeesters over de 100e penning bij wijze van
personele vereffening,
1690- z.d. [c.1700]. 1 deel

1766 Rol van verpachtingen der gemeenlandsmiddelen,
1694-1727. 1 pak

1766a Resolutie der Staten van Holland en West-Friesland betreffende het
negotiëren der steden op vrijdom,
1696. 1 stuk

1767 Rekest van Pieter van Bart en Nicolaas Verheul, pachters van de
impost op het zout en de zeep over Delft, aan de Staten van Holland en
West-Friesland om te mogen composeren wegens het zout en de zeep,
1699. 1 omslag

1768 Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende de
burgersimpost op de vertering in de Doelen te Den Haag,
1699. 1 stuk

1769 Resoluties der Staten van Holland en West-Friesland betreffende de
impost op de bieren en het verhogen van de impost op de koffie, thee,
limonade enz.,
1700-1708. 1 omslag

1770 Nota behelzende het totaalbedrag van de impost op het bestiaal over
Delft en ressort,
1700-1747. 1 stuk

- Rekening van de thesaurier Heemskerk van Beest wegens het
familiegeld over Delft en ressort,
1716. N.B. Zie inv. nr. 680.

1771 Staat van het ambtgeld overeenkomstig de resolutie en de
aanschrijvingen van juni 1723 van de Staten van Holland en
West-Friesland,
1723; met bijlagen. 1 omslag

1772 Brief van de Staten van Holland en West-Friesland aan burgemeesters
met verzoek het restant van de verpondingen aan te zuiveren,
1728. 1 omslag

1773 Rekening van H. Vockestaert, secretaris van Delft, der ontvangsten van
de impost op het trouwen en begraven,
1729 oktober - 1730 maart. 1 deel
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1773a Nota van de goederen nagelaten door Anna Leenderts Hasesloot,
opgemaakt voor het gemene land van Holland en West-Friesland voor
de 20e penning der collaterale successie,
1731. 1 stuk

1774 Kohier der verpondingen over alle gebouwen in Poortland en jurisdictie
van Delft,
1733. 1 stuk

1775 Kohier van verpondingen over alle gebouwen in Delft en Delfshaven,
1734. 1 deel
N.B. Krachtens resoluties der Staten van Holland van 23 september 1733 en van de
Gecommitteerde Raden van 5 oktober 1733. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

1776 Resoluties der Staten van Holland en West-Friesland betreffende de
invoering van de personele quotisatie,
1742-1745. 1 deel

1777 Resolutie van de Staten van Holland wegens de ontheffing van de 100e
en 200e penning van het officierschap ,
1744. 1 stuk

1778 Personeel kohier van Delft en Delfshaven,
z.d. [c. 1745]. 1 deel

1779 Nota voor burgemeesters en regeerders door de pachter Brederode
nopens de impost op de wijnen en de brandewijnen,
1746. 1 stuk

- Manuaal van rekening van lands- en stadsimposten,
1749-1751. N.B. Zie inv. nr. 602.

1780 Register van het rendement van alle stedelijke ambten, officiën en
bedieningen,
1749. 1 deel

1780a Verzameling van gedrukte ordonnanties enz. van de Staten van Holland
en West-Friesland betreffende de impost op diverse goederen en
zaken,
1748-1753. 1 pak

- Rekeningen der hoofd- en ondergaarders van de gemene middelen in
het kwartier van Delft,
1750-1805. 56 delen met alfabetisch

register
N.B. Oud inv. nr. 1781. Retour naar het Alg. Rijksarchief. Zie: Archiefcorr. 1922 no 88.
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1782 Kohier van de ordinaire verponding over Delft volgens het nieuwe
redres-generaal,
1734-1808. 1 deel
N.B. Deel 2 ontbreekt. In deel 1 de kwartieren 1-6, verpondingsnummers 1-2058, gefol.
1-355vs. De voorafgaande straatnamenindex en indeling der kwartieren betreffen 16
kwartieren, gefol. 1-738. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

1783 Rekeningen van de stadssecretaris als ontvanger van de 40e penning
der verkoping van huizen en erven te Delft, Delfshaven en Overschie
en van de schepen, tevens van de 80e penning der huizen bij executie
verkocht, met de tiende verhoging daarvan,
1760-1761, 1799. 3 delen

1784 Rekeningen van de ontvanger van de 100e penning op de ambten van
Delft en jurisdictie,
1760-1761. 2 delen

1785 Rekening van Cornelis van der Goes als ontvanger van de
gemenelandsmiddelen over Delft, Schiedam, Vlaardingen en Den Haag
met omliggende dorpen,
1764- 1765 september 25. 1 deel
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

1786 Bevelschrift van de ontvanger-generaal aan de stad Delft tot betaling
der ordinaris verponding over 1782,
1786. 1 stuk

1787 Extract uit het kohier van de personele quotisatie over Delft en
Delfshaven, waarin opgenomen de kwartieren 1-13 compleet en 14
gedeeltelijk,
1745- z.d. 1 deel

1788 Staat van tractementen voor de kamerbewaarders van burgemeesters
en schepenen als peilders, en de vier gerechtsboden van de pachters
van de gemenelands middelen; met een nota van de tractementen der
wijnroeiers en peilders.
z.d. 1 omslag

- Register van de personen, die moeten hebben of hebben voldaan aan
kapitale penningen door Dr. Willem van Blommestein, resp. Abraham
van Schuilenburg, ontvangers der gemenelandsmiddelen over de stad
en het kwartier van Delft op interest genegotieerd tot vernieuwing van
oude obligaties,
1781-1797. 1 deel
N.B. Oud inv. nr. 1789. Retour naar het Alg. Rijksarchief. Zie: Archiefcorr. 1922 no 88.
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1.2.4 Waterschappen

- Akte waarbij Hertog Philips van Bourgondië verbiedt de oude dijken in
Holland, Zeeland en Friesland te slechten,
1452. 1 charter
N.B. Oud inv.nr. 1790; in 1959 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

1791 Uitspraak van hoogheemraden van Delfland in een geschil tussen de
ambachtsbewaarders van de westsluizen van Delfland en Florijs
Jacobsz. c.s.,
1466. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5964.

1792 Akte van overeenkomst tussen heemraden van Rijnland en Delfland
over het water,
1505. 1 perkamenten stuk

1792a Kopie-ordonnantie door hoogheemraden van Schieland aan de stad
Rotterdam tot reparatie en onderhoud van de spui, die haar door
heemraden geconsenteerd is,
1505. 1 stuk

1793 Kopie van het vonnis van de Hoge Raad te Mechelen aangaande het
stoppen van de wierikken of wateringen met uitgang door
Goejanverwellesluis en het dichthouden van de omloop van Woerden,
met kopie-ordonnantie van Gedeputeerden van Utrecht op de dagvaart
te Schoonhoven,
1509. 1 omslag

1794 Akte van condemnatie door het Hod van Holland van Louwers
Willemsz. van Voerschoten, pachter van de overtocht aldaar, benevens
een huis en weide,
1535. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7432.

1795 Kopie door stadssecretaris J.van Ophoven van een in 1589 door de
Staten van Holland genomen resolutie tot instelling van het college van
hoofdingelanden,
1637. 1 stuk

1796 Instructie voor de hoofdingelanden van Delfland,
1589. 1 stuk

1797 Akte van ingelanden van Delfland om te beletten het subreptief octrooi
geïmpetreerd door hoogheemraden van Delfland op bepaalde 16
artikelen van de keizer.
z.d. 1 stuk
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1798 Rekest van molenmeesters van de polder van Nootdorp aan
hoogheemraden van Delfland betreffende het gebruiken van het windas
in de polder, met beschikking van hoogheemraden,
1590. 1 omslag

1799 Resolutie der negen verkozen hoofdingelanden van Delfland in zake
het heemraadschap, met approbatie der Staten van Holland en vidimus
van deze resolutie van schout, burgemeesters, schepenen en
veertigraad van Delft,
1591. 1 omslag

- Minuut "of de dubbel van de brief bij schout, burgemeesters, schepenen
en raden dezer stad verleden aan de heren dijkgraven en
hoogheemraden van Schieland en de gehouffslaechdens in de dijk
tussen de steenstraten van Schoonderloo en Delftse haven"
betreffende het bebouwen van de hoge zeedijk".,
1603. 1 stuk
N.B. Oud inv. nr. 1800; overgedragen aan het Gemeentearchief Rotterdam.

1801 Ordonnantie der Staten van Holland en West-Friesland voor het
heemraadschap van Delfland in 16 artikelen, met vidimus door het
stadsbestuur van Delft,
1605. 1 omslag
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5966.

1802 Kopie van een ordonnantie der Staten van Holland en West-Friesland
betreffende continuatie van de verkozen hoofdingelanden van Delfland,
1614. 1 stuk

1803 Lijst van punten door burgemeesters van Delft overgeleverd aan de
verkozen hoofdingelanden, met resolutie der hoofdingelanden nopens
het bestuur van Delfland,
1632. 1 stuk

1804 Beschikking der Staten van Holland op een rekest betreffende
benoeming van Gecommitteerden tot oplossing der geschillen over het
bestuur van Delfland,
1636. 1 stuk

1805 Beschikking der Staten van Holland op een rekest betreffende
benoeming van drie Gecommitteerden tot oplossing van geschillen over
het bestuur van Delfland,
1637. 1 stuk

1806 Nota voor het stadsbestuur van Delft betreffende het hoger opmalen
van het water in de Nootdorpse en Bieslandse polders vanaf het jaar
1582,
1649. 1 stuk

1807 Kopie van "Articulen in 't corte verhaelt bij den hoogen en welgeboren
Heemraden van Delfland, hoe en in wat voor manieren en voegen, en
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welke grote opmerkelijke noodzaken in verleden tijden die Graven van
Holland bedwongen hebben haar genade kwartier van Noord-Holland
van malcanderen te scheiden van waterschappen en Jurisdicties met
dijken zijtwinde landscheidingen en met kaden",
1651. 1 stuk

1808 Rekest van hoogheemraden van Delfland aan de Staten van Holland en
West-Friesland tot bevestiging van het privilege van 20 november 1391
enz..; met rekest der hoofdingelanden van Delfland,
1654. 1 omslag

1809 Kopie-ordonnantie van hoogheemraden van Delfland betreffende het
onderhoud van het Westmeer,
1654. 1 omslag

1810 Akte van overeenkomst tussen de stad Delft en het
hoogheemraadschap Delfland over het Westmeer,
1668; met bijlagen. 1 omslag

1811 Missiven der ridderschap en edelen van Holland en West-Friesland en
burgemeesters en regeerders van Leiden aan burgemeesters en
regeerders van Delft betreffende het vervullen der vacature van
dijkgraaf en baljuw van Rijnland,
1670 en 1707. 1 omslag

1812 Kopie-resolutie van de Gecommitteerde Raden der Staten van Holland
en West-Friesland betreffende de polder van Kerckinge,
1691. 1 stuk

1813 Staat opgemaakt door de schouten en gerechten van Delfland aan het
stadsbestuur van Delft met opgave van de hoeveelheid graan, tarwe en
rogge, in voorraad in Delfland ten behoeve van het gemeneland,
1693. 1 omslag

1814 Concept-octrooi door de Staten van Holland en West-Friesland en
andere stukken betreffende de droogmaking van de Binnenwegse
polder en de Zevenhuizense Plas, aangevraagd door de schouten en
ambachtsbewaarders van Hazerswaarde, Benthuizen,
Noord-Waddinxveen, Hoogeveen en Zoeterwoude, ,
1699-1700. 1 omslag

1815 Nota's, extracten en andere stukken betreffende de geschillen tussen
de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
1714. 1 omslag

1816 Stukken betreffende de Stormpolder,
1718. 1 omslag

1817 Stukken betreffende het verzoek van Nicolaas Kruykius aan de Staten
van Holland tot het opnemen van de hoogte der wateren en het
verkiezen van een peilnagel,
1726-1727. 1 omslag
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1818 Stukken betreffende de nominatie van de penningmeester der
Oostambachten van Delfland,
1743. 1 omslag

1819 Missive van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland over het
gepasseerde tussen hen en Leopold Genneté omtrent de machine door
hem uitgevonden om het water op een aanzienlijke hoogte te brengen
en tot een grote kwantiteit op te voeren; met advies van de filosofische
faculteit te Leiden en machtiging door de Staten van Holland en
West-Friesland aan het bestuur van Rijnland om de machine te doen
afbreken,
1760-1761. 1 omslag

1820 Aantekening van burgemeester Mouchon en contra-aantekening van
burgemeesters Van Buren en Van Heemskerk op de resolutie van de
Veertigraad betreffende de sollicitatie van de eerste naar het baljuw- en
dijkgraafschap van Delfland,
1761. 1 omslag

1.2.5 Admiraliteit

1821 Akte van overeenkomst tussen de steden Dordrecht, Delft en
Rotterdam betreffende het bekleden der plaatsen in het college van de
Admiraliteit in Middelburg,
1641. 1 stuk

1822 Brief van Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit op de Maze aan
burgemeesters betreffende het verzoek aan de courantiers te verbieden
berichten te verspreiden over het uitzeilen van schepen,
1782. 1 stuk
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

1.2.6 Oost- en West-Indische Compagnie

1823 Stukken betreffende de Oost-Indische Compagnie,
1602-1617. 1 omslag

1824 Missiven van bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie aan
burgemeesters betreffende voordrachten en benoemingen van
bewindhebbers en hoofdparticipanten,
1650-1765. 1 omslag

1825 Stukken betreffende de West-Indische Compagnie,
1651-1793. 1 pak

1826 Stukken betreffende de versterking van Curaçao, met berichten enz.
van kapitein Schrijver,
1739-1793. 1 pak
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1.2.7 Delft als lid der Statenvergadering

1827 Kopie van een rekest van zetters en schepenen van Maassluis aan
burgemeesters van Delft betreffende het geschil met de heer van
Kenenburg, over de voordracht van zetters en schepenen,
1619; met bijlagen. 1 omslag

1828 Kopie van een rekest van zetters van Maassluis aan burgemeesters
betreffende het instellen van een vroedschap; met kopie van een rekest
aan de Staten van Holland,
1634. 1 omslag

1829 Rekest van Adriaen Haeghdijck, pachter van het gemaal over
Rotterdam, aan Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland
betreffende een bakkersnering,
1688; met bijlagen. 1 omslag

1830 Kopie-resolutie van Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en
West-Friesland betreffende de kleine fortificatie,
1694. 1 stuk

1831 Verbaal der reis op last van Gecommitteerde Raden der Staten van
Holland en West-Friesland gehouden naar een gedeelte der kleine
fortificatie,
1694. 1 stuk

1832 Kopie-resolutie der Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en
West-Friesland betreffende het visiteren van de grote fortificatie,
1695. 1 stuk

1833 Stukken betreffende een rekest van winkeliers in katoenen en
katoendrukkers van Amsterdam aan de Staten van Holland en
West-Friesland,
1699. 1 omslag

1834 Rekest van schout en gerecht van Wassenaer, aan Gecommitteerde
Raden der Staten van Holland en West-Friesland, betreffende de
verpondingen,
1709; met bijlagen. 1 omslag

1835 Missive van Gedeputeerden ter auditie van 's lands rekeningen van
Holland aan Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en
West-Friesland betreffende een rekest van de burgemeester van
Rotterdam, Jean de Meij, heer van IJsselmonde, inzake de verponding,
1709. 1 stuk

1836 Missive van het stadsbestuur van Oudewater aan Gecommitteerde
Raden van de Staten van Holland en West-Friesland, betreffende de
pachter van het zout, de zeep, en het heren- en redemptie-geld van
genoemde stad,
1709. 1 stuk
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1837 Nota's met advies aan Gecommitteerde Raden der Staten van Holland
en West-Friesland betreffende een rekest van schout en
ambachtsbewaarders van Koudekercken, inzake de verponding,
1711-1722. 1 omslag

1838 Rekest der dekens en hoofdlieden van de schippersgilden der
voornaamste steden van Holland aan Gecommitteerde Raden der
Staten van Holland en West-Friesland betreffende de vrachtlonen voor
het Gemeneland,
1712; met bijlage. 1 omslag

1839 Missive van Gedeputeerde Staten van Utrecht aan Gecommitteerde
Raden der Staten van Holland en West-Friesland betreffende het
terugvoeren van geëxecuteerde goederen,
1712; met bijlagen. 1 omslag

1840 Kopie der resolutie van Gecommitteerde Raden der Staten van Holland
en West-Friesland inzake de klachten der aangeslagenen door de
pachters van de imposten op het zout, de zeep, het heren- en
redemptiegeld over Wateringen, Rijswijk, Voorburg, Tedingerbroek,
's-Gravenzande enz.,
1713; met twee bijlagen. 1 omslag

1841 Kopie-resolutie van Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en
West-Friesland met goedkeuring dat de Ontvanger-Generaal de
betaling door de steden van de 100e penning op haar oudste restanten
zal afschrijven,
1714. 1 stuk

1842 Resolutie van Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en
West-Friesland waarbij Pieter van der Hulst, boomwachter aan de
Haagpoort, gecontinueerd wordt als aantekenaar der biljetten van de
wijnen, bieren, mede en azijnen, die langs de Haagpoort uitgevoerd
worden,
1717. 1 stuk

1843 Stukken betreffende de verponding in het ambacht van
Zuidwaddinxveen,
1718. 1 omslag

1844 Stukken betreffende Jacob van Leeuwen, pachter van verscheideen
imposten te Gouda, wegens het niet betalen der pachtpenningen
gevangen gezet te Den Haag,
1718. 1 omslag

1845 Rekest van de kapitein Lodewijk Johan van Harnas aan
Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en West-Friesland, met
desbetreffende stukken, naar aanleiding van schuldige gelden,
z.d. [1718]. 1 omslag

1846 Kopie-akte van de Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en
West-Friesland voor schout en ambachtsbewaarders van Zegwaard
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betreffende de verpondingen,
1723. 1 stuk

1847 Rekest van de kooplieden in brandewijnen en gedistilleerde wateren te
Rotterdam aan Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en
West-Friesland betreffende de pachter over Leiden en Rijnland,
1723; met bijlagen. 1 pak

1848 Rekest van schout en heemraden van Ouderkerk a/d IJssel aan
Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en West-Friesland
betreffende de verpondingen,
1724. 1 stuk

1849 Nota door de "Cypierster van 's-Gravesteijn" te Leiden voor baljuw en
dijkgraaf van Rijnland wegens de kosten van de hechtenis van Jan
Verbeek,
1725. 1 stuk

1850 Resolutie der Staten van Holland en West-Friesland betreffende het
rapport van het nader verhandelde met Abraham de Bruijn c.s. over hun
beloning in geval hun preparaat tegen "zeewurmen" werkzaam zou
blijken,
1734. 1 stuk

1851 Resolutie der Staten van Holland en West-Friesland op het rekest van
Cornelis van Vuuren om octrooi voor de door hem uitgevonden
waterbuismolen,
1736. 1 stuk

1852 Rekest van N. Boere aan de Staten van Holland en West-Friesland om
octrooi voor een door hem uitgevonden werktuig dat uurwerken, molens
enz. aan de gang kan brengen en houden; met nota,
1737. 1 stuk

1853 Rekest van Daniel Gillot aan de Staten van Holland en West-Friesland
met verzoek een uiteenzetting te mogen geven over verscheidene door
hem uitgevonden dingen,
1738. 1 stuk

1854 Resolutie der Staten van Holland en West-Friesland op het rekest van
Pieter Holm en Bernardus Mourik om octrooi voor de door
eerstgenoemde uitgevonden zeemeter,
1739. 1 stuk

1855 Resolutie der Staten van Holland en West-Friesland op het rekest van
Adrianus Krans & Co. om octrooi op een "Fabriek tot het maken van
geel Koper",
1740. 1 omslag

1856 Stukken betreffende een voorstel van Dirk Jacobs tot herstel van 's
Lands financiën,
1740-1741; met bijlagen. 1 omslag
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1857 Rekest van T. Verhaagen aan de Staten van Holland en West-Friesland
om een uiteenzetting te mogen geven over een door hem uitgevonden
heimachine; met beschikking,
1740. 1 omslag

1858 Resolutie der Staten van Holland en West-Friesland op het rekest van
Anthony de Jonge om octrooi voor een door hem uitgevonden machine,
waardoor watermolens effectiever worden,
1741. 1 stuk

1859 Rekest van J.H. Pott aan de Staten van Holland en West-Friesland om
een uiteenzetting te mogen geven over een door hem uitgevonden
wijze van porcelein bakken; met beschikking,
1742. 1 omslag

1860 Stukken betreffende de door Daam Schijf uitgevonden
"post-reismachine" (vaartuig), gericht tot de Heer Bisdom, pensionaris
van Delft,
1742-1743; met bijlagen. 1 omslag

1861 Stukken betreffende het rekest van Alexander de Mackphail aan de
Staten van Holland en West-Friesland betreffende een project van een
negotiatie bij loterij op lijfrenten,
1742-1746. 1 omslag

1862 Rekest van J.H. Zellenfeld aan de Staten van Holland en
West-Friesland om octrooi tot het maken, schilderen en leveren van
wollen doeken als kamerbehangsels,
1744. 1 stuk

1863 Stukken betreffende plannen van Pieter Carelje en Pieter de Fay,
ingediend bij de Staten van Holland en West-Friesland, voor een
negotiatie op lijfrenten bij loterij,
1744-1745. 1 omslag

1864 Stukken betreffende het project van negotiatie van P.R. Thoren, met
nota's betreffende de wijze van negotieren door W. Kersseboom, klerk
ter Kamer van de Gemenelands rekeningen,
1744-1746. 1 omslag

1865 Rekest van J.S.H. van Moses aan de Staten van Holland en
West-Friesland om zijn plannen voor verbetering van de financiën te
mogen toelichten,
1745. 1 stuk

1866 Stukken betreffende het plan van J. Verbeek ten bate der financiën van
Holland en West Friesland,
1745. 1 omslag

1867 Stukken betreffende het project van J. Barmondt tot herstel van 's
Lands financiën,
1745. 1 omslag
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1868 Kopie-rekest van G.J. Kohlgartner aan de Staten van Holland en
West-Friesland om octrooi voor het door hem uitgevonden middel om
ijzeren aspotten glad te slijpen en te polijsten,
1747. 1 stuk

1869 Rekest van Pieter de Fay, rekenmeester te Amsterdam, aan de Staten
van Holland en West-Friesland inzake zijn uitvinding van de
lengtebepaling (der aarde),
1749-1750; met bijlagen. 1 omslag

1870 Stukken betreffende verschillende uitvindingen ingediend bij de Staten
van Holland en West-Friesland,
1750-1756. 1 pak
N.B. Drie tekeningen hieruit berusten bij de afdeling Beeld en Geluid.

1871 Stukken betreffende uitvindingen van de heer Darles de Linière
(Mechanisch prin-cipium en Pomp van nieuwe constructie),
1760-1761. 1 omslag

1872 Stukken en brieven betreffende uitgevonden waterwerktuigen,
1762-1765. 1 omslag
N.B. Eén tekening hieruit berust bij de afdeling Beeld en Geluid.

1873 Rekesten van J.W. Loggen, meester kabinetwerker te Amsterdam aan
de Staten van Holland en West-Friesland en de stadhouder om
schadevergoeding wegens de uitvinding van een machine om in
watermolens te gebruiken.
. stukken

1874 Stukken betreffende de uitvinding van Daniel Höpken tot het wegnemen
van de miswijzing van het kompas,
1794. 1 pak

1875 Nota van de huisklerken der secretarissen Pauw en Pieter van
Bleyswijck over het bestellen van rekeningen en pakkettenstaten voor
de Rekenkamer.
z.d. 1 omslag

2 Archief der Commissie van Fabricage

1876 Register van minuut-resoluties van het College tot het werk van
Fabricage,
1772 september 24 - 1783 december 4. 2 delen
N.B. Dit college werd 15 september 1772 door burgemeesters ingesteld en bestond uit de twee
havenmeesters en de twee stadssecretarissen met een inspecteur als adviserend lid. Op 11
mei 1784 werd het College ontbonden. De functie van inspecteur van stadsfabricage blijft
bestaan. Dr Johannes van der Wall neemt als zodanig ontslag in 1787; in 1789 wordt Huyg
Smits benoemd.

1877 Register van net-resoluties van het College tot het werk van Fabricage,
1772 september - 1784 mei. 3 delen

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 227 -



1878 Inventaris van het archief van de Stadsfabricage, beheerd door
Johannes van der Wall, inspecteur der Fabricage,
1772-1785. 1 deel

1879 Register van net-resoluties van het College van Fabricage inzake "de
werken van Delft tot en te Maassluis",
1785 -1790. 1 deel

1880 Register van net-resoluties van het College van Fabricage betreffende
de stad, stadssingels "en al wat daartoe behoort",
1785 december 29 - 1794 juni 5. 2 delen
N.B. Tot de instelling van dit college werd 8 november 1784 besloten; de instructie er voor werd
10 december 1785 vastgesteld. Het College bestond uit twee havenmeesters met de inspecteur
als adviserend lid. Voor ieder hoofdstuk of artikel der rekeningen in de registers van de
havenmeesters werd besloten een afzonderlijk "notulenboek" aan te leggen.

1881 Register van net-resoluties van het College van Fabricage inzake de
werken op Overschie en de Havense Schie,
1786 januari 5 - 1794 mei 1. 1 deel

1882 Concept-resoluties van het College van Fabricage betreffende alle
werken,
1789-1795. 1 pak

1883 Bestekken, aanbestedingen, conditien, rapporten,
1775-1794. 1 band
N.B. Hieruit berust een tekening van de deuren van de Nieuwe Kerk bij de afd. Beeld en Geluid.
Voor het vervolg (1795 e.v.) zie Archief Tweede Afdeling inv.nr. 244.

1883a "Plan om de fabricage van Delft ten allen tijden op de minst kostbaarste
en beste wijze tot goed aanzien van de stad en tot het meeste voordeel
voor dezelfde kunnen houden. Uit een veeljarige ondervinding
opgesteld door J. van der Wall A.L.M. Philos: Dr. Inspecteur van de
fabricage deezer stad",
(1785). 1 deel

3 Archief van de Commissie van Financiën

1884 Rapport van de Commissie tot examen van stads financiën,
1784. 1 deel

1885 Register van resoluties van het College, later Comité en Kamer van
Financiën,
1785 juli 25 - 1808 januari 31. 7 delen
N.B. Het Comité van Financiën bestond uit een regerend burgemeester, een oud-burgemeester
en drie veertigraden met de thesaurier als adviserend lid, werd ingesteld in 1785 en 9 april 1795
vervangen door het Comité van Financiën, bestaande uit drie, uit en door de Municipaliteit
gekozen leden. Dit Comité maakte 9 augustus 1803 plaats voor de Kamer van Financiën,
bestaande uit 5, uit en door de Municipaliteit gekozen leden. 31 januari 1808 werd deze Kamer
ontbonden en namen B. & W. de taak over.

1886 Legger van de goederen, effecten en bezittingen van Delft en haar
jaarlijkse inkomsten benevens van het totaal der los- en lijfrenten, en de
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jaarlijkse uitgaven,
1788-1791. 1 deel

4 Archief van de Commissie over de Godshuizen

1887.1-1887.12Register van minuut-resoluties der Commissarissen over de
Godshuizen,
1677 mei 22 - 1818 februari 5. 12 delen
N.B. Bij resoluties van de Wet van 15 maart 1677 aangesteld, belast met het toezicht op de
armen en de Godshuizen en op de wijken en kwartieren; samengesteld uit een burgemeester,
twee schepenen, een pensionaris en een secretaris. Gemicroficheerd; origineel niet ter inzage.

1887.1 1677-1680
1887.2 1681-1684
1887.3 1685-1690
1887.4 1691-1708
1887.5 1709-1722
1887.6 1723-1736
1887.7 1736-1747
1887.8 1748-1762
1887.9 1763-1774
1887.10 1775-1783
1887.11 1784-1796
1887.12 1797-1812, 1818

1888 Ingekomen stukken bij de Commissarissen van de Godshuizen
betreffende het verlenen van onderstand,
1786-1793. 1 omslag

5 Archief van de Gecommitteerden tot het Haagse trekpad en de Vliet

1889 Kopie-resolutie der Gecommitteerden van Delft en Den Haag
betreffende het toekennen van een verhoging aan aannemers wegens
het diepen van de Vliet,
1618. 1 stuk

1890 Rekening van Arent van Wena betreffende het diepen van de Vliet van
de Leidschendam tot de Drie Vriezen,
1618. 1 omslag

1891 Rekening van Arent van Wena betreffende het diepen van de Vliet van
de Drie Vriezen tot Delft,
1618. 1 stuk

1892 Bijlagen bij de rekeningen van Arent van Wena (zie inv. nrs.
1890-1891),
z.d. [1618]. 1 omslag

1893 Akte van vereffening tussen Delft en Den Haag betreffende het diepen
van de Vliet,
1618-1619. 1 stuk
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1894 Brieven der gecommitteerden tot het trekpad van Delft en Den Haag,
1698-1770. 1 pak

1895 Rekening door de stad Delft wegens het onderhoud van de Vliet en het
paal- en zodewerk tussen de Hoornbrug en De Dam",
1762-1802. 1 deel

1895a Akte van overeenkomst tussen Delft en Leiden betreffende het trekpad
tussen Leiden en de Leidschendam,
1636, met aanvulling 1638. 2 stukken

6 Archief van de Gecommitteerden tot het Leidse trekpad

- Kaart figuratief van de Vliet, van Leiden tot aan de Leidschendam, met
vermelding der namen van de eigenaars der landerijen, ten behoeve
van het Leidse trekpad onteigend,
z.d. 1 rol
N.B. Berust bij de afdeling Beeld en Geluid. N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1896; overgebracht
naar het archief van de Gecommitteerden tot het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Kaart figuratief van de Vliet, van Leiden tot aan de Leidschendam, met
vermelding van de eigenaars der landerijen, ten behoeve van het
Leidse trekpad onteigend, door de landmeter van Rijnland J. Pieters v.
Son, op verzoek van burgemeesters en regeerders van Leiden,
1632. 1 rol
N.B. Berust bij de afdeling Beeld en Geluid. N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1897; overgebracht
naar het archief van de Gecommitteerden tot het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Stukken betreffende de nieuwe trekweg tussen Leiden en de
Leidschendam,
1636-1639. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1898; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en Leiden over de
gemeenschap van winst tussen de jachtschuitvoerders
(trekschuitschippers),
1658. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1898a; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Rekening van Jan Jacobsz. van Banchem als penningmeester van de
nieuw gemaakte trekweg van Leiden tot aan de Leidschendam,
1638. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1899; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.
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- Rekening van Bruijn van der Dussen, havenmeester van Delft, der
onkosten van de nieuw gemaakte trekweg van Leiden tot aan de
Leidschendam,
1638. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1900; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Rekening van Mourijn Cornelisz. van der Aa, burgemeester van Leiden,
als penningmeester van de nieuw gemaakte trekweg van Leiden tot aan
de Leidschendam,
1639. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1901; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Tweede rekening van Delft van het inkomen der gabellen en onderhoud
van het Leidse trekpad,
1639. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1902; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Rekening van de burgemeester van Leiden als ontvanger der gabellen
op de trekweg van Leiden naar de Leidschendam en van het recht van
overzet aan de Hofweg,
1641. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1903; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Register van resoluties van de stadsbesturen van Delft en Leiden
betreffende het trekpad Delft-Leiden,
1655-1826. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1904; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Bijlagen bij de resoluties betreffende het trekpad Delft-Leiden.
. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1905; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Rekeningen van de extra-ordinaris thesaurier van Leiden als ontvanger
van de gabellen op de trekweg van Leiden naar de Leidschendam en
van het recht van overzet aan de Hofweg,
1717-1720, 1724-1733, 1745-1747,
1756-1762.

24 delen in een pak

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1906; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.
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- Rekeningen van Delft voor de gabellen en onderhoud van het Leidse
trekpad,
1748-1801. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1907; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Briefwisseling tussen burgemeesters van Delft en Leiden over het
Leidse trekpad,
1768-1769. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1908; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Bestekken van aanbesteding van enige werken aan het trekpad tussen
Delft en Leiden,
1769. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1909; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

- Rekeningen van Leiden van het inkomen der gabellen en het
onderhoud van het Delftse (Leidse) trekpad,
1788-1791, 1797-1801. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1910; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

7 Archief van de Gecommitteerden tot het Maassluisse trekpad

1911 Stukken betreffende het Maassluisse veer en het trekpad naar
Maassluis, waaronder opdrachtbrieven van landen in de verschillende
polders,
1455-1647. 2 pakken
N.B. Charters aanvragen als charternummers 5689-5696, 5967-5972, 7307, 7433. Een kaart uit
dit inv.nr. berust bij de afd. Beeld en Geluid.

1912 Stukken betreffende het rijpad tussen Delft en Maassluis,
1634-1804. 1 pak

1912a Nota betreffende het rijpad tussen Delft en Maassluis,
1642. 1 stuk

1913 Rekeningen van de burgemeesters van Delft betreffende hun deel in de
kosten van het trekpad tussen Delft en Maassluis,
1643-1676. 1 deel

1914 Octrooi door de Staten van Holland en West-Friesland aan de stad Delft
van het Maassluisse trekpad,
1644. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7434.
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1915 Stukken betreffende het onderhoud van de weg van Schout Jans-heul
tot Schipluiden,
1648-1675. 1 pak

1916 Consent door de stad Delft aan Maasland betreffende de vaart,
1661. 1 perkamenten stuk

1917 Lijst van voorwaarden waarop burgemeesters en regeerders van Delft,
benevens de havenmeester J.B. Delafaille en de douairière van
Kenenburg, aanbesteden het onderhoud van het trekpad langs de vaart
van Delft naar Maassluis,
1679. 1 stuk

1918 Stukken betreffende het wagen- en schuitenveer, benevens het trekpad
tussen Maassluis en Delft,
1679-1782. 1 pak

1919 Kopie-kwitantie, groot 3.600 gulden, ontvangen door het stadsbestuur
van Delft van Willem Lodewijk, baron van Wassenaar, heer van
Ruijven, wegens het contract, van 25 oktober 1709 tussen Delft en
Maassluis over het trekpad, ,
1712. 1 stuk

1920 Kaart-figuratief van het gedeelte kade aan de (Maas-)Sluisse vaart
(Buitenwatersloot) ter hoogte van het kruitmagazijn,
1718. 1 stuk
N.B. Fragment naar kaart uit inv. nr. 554; berust bij de afdeling Beeld en Geluid.

8 Archief van de gilden

8.1 Brouwers

- Plakkaten, resoluties, nota's en concreten in kopie betreffende de
brouwnering; met briefwisseling,
1487-1813. 1 portefeuille
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1921; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kopie-keuren en ordonnanties betreffende de brouwnering,
z.d. [16e-17e eeuw]. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1922; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Register van rekeningen van de brouwers te Delft,
1662-1772. 2 delen
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1923; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.
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- Register van rekeningen van de Generale Brouwers van Holland,
1700-1806. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1924; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Gespecificeerde staat der middelen van Noord- en Zuid-Holland,
1667. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1925; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Resolutieboek der brouwers te Delft,
1676 -1773. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1926; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kopie-notulen van een vergadering van de brouwers te Delft,
1673. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1927; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kopie-resolutieboek der brouwers te Delft,
1676-1769. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1928; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kopie-resolutieboek der Generale Brouwers van Holland,
1700-1811. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1929; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kopie-notulen van de vergaderingen der Generale Brouwers van
Holland,
1700-1728. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1930; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kopie-notulen van een vergadering der brouwers van Holland en
West-Friesland te 's-Gravenhage,
1728. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1931; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kopie-notulen van een vergadering van de brouwers van Holland,
1729. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1932; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.
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- Kopie-notulen van een vergadering der brouwers van Holland en
West-Friesland te 's-Gravenhage,
1776; met bijlage. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1933; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Missiven der hoofdlieden van het brouwersgilde in Holland aan Delft,
1671-1699, 1706-1762. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1934-1936; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde,
ABS-nr 232.

- Missiven der hoofdlieden van het brouwersgilde in Holland aan Delft,
1747-1787. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1937; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Stukken van het proces tussen Johan Graswinckel, brouwer in het
"Swaenshals" te Delft en Jasper Rotteveel, pachter van het gemaal
over Delft en ressort,
1677-1678. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1938; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Aantekeningen per brouwproductie door de brouwers in Delft,
1686-1687. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1939; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Formulier van de eed der bierbrouwers, bierkruiers en turftonsters,
1696; met bijlagen. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1940; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kopieën van akten van overeenkomst der gezamenlijke bierbrouwers te
Delft,
1699-1700. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1941; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Keuren en plakkaten betreffende de bieren,
z.d. [17e-18e eeuw]. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1942; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kopie-rekesten der gezamenlijke brouwers van Holland en
West-Friesland aan de Staten,
z.d. [17e-18e eeuw]. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1943; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.
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- Stukken betreffende de impost op de bieren,
z.d. [17e-18e eeuw]. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1944; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Notariële verklaring der vinders van het brouwersgilde te Haarlem,
wegens koop en afbraak van twee brouwerijen aldaar,
1700. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1945; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Stukken betreffende het transport der brouwerij "De Drie Zonnen" aan
de westijde van het Oosteinde,
1700-1704. 1 omslag
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5687. N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1946;
overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr 232.

- Extract uit het "Kamerboek" betreffende het verontreinigen van het
grachtwater door een slager,
1708. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1947; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Stukken betreffende het transport van de brouwerij genaamd "Het
Luiksche Wapen",
1717. 1 pak
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5688. N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1948;
overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr 232.

- Register van ontvangsten en uitgaven der brouwerijen binnen Delft,
1717-1725. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1949; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Rapport van Jan van Loon op de vergadering der brouwers van
Holland,
1724. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1950; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Decreetakte van de brouwerij "De Drie Hoefijzers", aan de oostzijde van
de Oude Delft, strekkende tot aan de westzijde van de Koornmarkt,
1736. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer ? N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1951; overgebracht
naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr 232.

- Stukken betreffende de aankoop van diverse brouwerijen en huizen
door de gezamenlijke brouwers,
1736. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1952; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.
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- Staat en borderel der rekening van de brouwerij "De dubbele Sleutels",
1736. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1953; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Nota van de brouwers binnen Zuid-Holland ter rechtvaardiging van hun
verzoek aan Gecommitteerde Raden,
1744. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1954; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Stukken betreffende het rekest van de gezamenlijke brouwers in
Holland en West-Friesland aan de Staten inzake het verbod om
brouwerijen op het platteland op te richten,
1744. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1955; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kopie-resolutie van het stadsbestuur van Delft, waarbij de bierschippers
van Maassluis enz. wordt toegestaan bij besloten water het bier per as
af te halen,
1746; met bijlagen. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1956; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Kwitanties van de gezamenlijke bierbrouwers te Delft,
1750-1795. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1957; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Rekest der gezamenlijke brouwers te Delft aan het stadsbestuur van
Delft om tolvrijheid voor de Haagse Bierschippers aan de Hinderdam,
met beschikking,
1755. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1958; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Extract-plakkaat (vernieuwing) der Staten van Holland en
West-Friesland betreffende de tonnen der bier- en azijnbrouwers,
1761; in tweevoud. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1959; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Resolutie der gezamenlijke bierbrouwers te Delft,
1783; in tweevoud. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1960; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.
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- Contract der gezamenlijke brouwers van Delft,
1783. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1961; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Stukken betreffende de rekesten der bierbrouwers in Holland en
West-Friesland aan de Staten, tot wering van de invoer van gist van
buiten het gewest,
1784-1785; met bijlagen. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1962; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Stukken betreffende de graanhandel, de afbraak van twee molens, de
impost op het gemaal en het gebruik van graan door brouwerijen,
z.j. [1665-1698], 1786. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1962a; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde,
ABS-nr 232.

- Kopie-rekest der gezamenlijke bier- en bierazijn-brouwers in Holland en
West-Friesland aan de Staten om verbod van invoer van vreemde
gisten, òf om belasting daarop te heffen enz., overeenkomstig het
verzoek in 1784 gedaan,
1786; met bijlage. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1963; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Concept-plan betreffende een verhoging der bierprijzen en schikkingen
omtrent de bierstekers door de brouwers van Delft,
1787; in tweevoud; met bijlage. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1964; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Stukken betreffende de brouwnering,
z.d. [18e eeuw]. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1965; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

- Nota betreffende het vaatwerk (voor bier), waarover de bode van
Delfland bekeuringen heeft uitgeschreven
z.d.. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1966; overgebracht naar het archief van het Brouwersgilde, ABS-nr
232.

8.2 Grofsmeden (St.-Eloy's gilde)

- Akte met reglement van het St.-Eloy's gilde,
1581. 1 charter
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1967; overgebracht naar het archief van het Gilde van grofsmeden,
ABS-nr 235.
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- Ordonnanties en keuren voor het St.-Eloy's gilde,
1581-1670, 1595-1596. 2 delen
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1968; overgebracht naar het archief van het Gilde van grofsmeden,
ABS-nr 235.

- Akte betreffende renten e.d. op huizen en erven te Schiedam, van het
St.-Eloy's gilde,
1582. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1969; overgebracht naar het archief van het Gilde van grofsmeden,
ABS-nr 235.

- Rekeningboeken van het St.-Eloy's gilde,
1583-1651, 1692-1816. 5 delen
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1970; overgebracht naar het archief van het Gilde van grofsmeden,
ABS-nr 235.

- Lijst met inschrijving van overleden gildeleden,
1667. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1971; overgebracht naar het archief van het Gilde van grofsmeden,
ABS-nr 235.

- Gaarboekje van het St.-Eloy's gilde,
1735-1808. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1972; overgebracht naar het archief van het Gilde van grofsmeden,
ABS-nr 235.

- Plan voor St.-Eloy'sgilde,
1795. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1973; overgebracht naar het archief van het Gilde van grofsmeden,
ABS-nr 235.

8.3 Goud- en zilversmeden

- Register van namen der dekens, keurmeesters, meesters en
leerjongens van het goud- en zilversmedengilde,
1536-1714, 1734-1802. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1974; overgebracht naar het archief van het Gilde van goud- en
zilversmeden, ABS-nr 234.

- Akten van overeenkomst, besluiten, briefwisseling enz. van de dekens
van het goud- en zilversmedengilde,
1576-1798. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1975; overgebracht naar het archief van het Gilde van goud- en
zilversmeden, ABS-nr 234.

- Register van rekeningen van de goudsmeden,
1609-1807. 3 delen
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1976; overgebracht naar het archief van het Gilde van goud- en
zilversmeden, ABS-nr 234.

- Rekening van de deken en oud-deken van het goud- en

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 239 -



zilversmedengilde,
1749-1750; met bijlage. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1977; overgebracht naar het archief van het Gilde van goud- en
zilversmeden, ABS-nr 234.

- Memoriaalboek van het goud- en zilversmedengilde,
1650-1806. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1978; overgebracht naar het archief van het Gilde van goud- en
zilversmeden, ABS-nr 234. Vgl. "Delftsche Courant" 1902. Nr 86.

- Plakkaten en ordonnanties van de Staten van Holland en
West-Friesland, Delft en andere steden, betreffende de goud- en
zilversmeden,
1662-1768. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1979; overgebracht naar het archief van het Gilde van goud- en
zilversmeden, ABS-nr 234.

- Instructie voor de gildeknecht van het goud- en zilversmedengilde,
1787. 1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1980; overgebracht naar het archief van het Gilde van goud- en
zilversmeden, ABS-nr 234.

8.4 Chirurgijns

- Chirurgijnsgildeboek met aanvullingen en wijzigingen,
1584-1749. 2 delen
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1981; overgebracht naar het archief van het Gilde van chirurgijns,
ABS-nr 233.

- Register van rekeningen van het chirurgijnsgilde te Delft,
1640-1800. 2 delen
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1982; overgebracht naar het archief van het Gilde van chirurgijns,
ABS-nr 233.

- Notulen der vergaderingen van het "Collegium Chirurgicum",
1693-1804. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1983; overgebracht naar het archief van het Gilde van chirurgijns,
ABS-nr 233.

- Register van aantekeningen van de knechten en leerjongens van het
chirurgijnsgilde,
1726-1794. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1984; overgebracht naar het archief van het Gilde van chirurgijns,
ABS-nr 233.
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8.5 Apothekers

- Kopie-resoluties van de heren van de Wet betreffende de apothekers
en kopie-rekesten der apothekers,
1682-1781. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1985; overgebracht naar het archief van het Gilde van apothekers,
ABS-nr 228.

- Register van ontvangsten en uitgaven van het "Collegium
Medico-Pharmaceuticum Delphense",
1734-1804. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1986; overgebracht naar het archief van het Gilde van apothekers,
ABS-nr 228.

8.6 Warmoeziers (St.-Elisabethgilde)

- Register van keuren en ordonnanties van het Warmoeziersgilde te
Delft,
1568-1779, 1797. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1987; overgebracht naar het archief van het Gilde van warmoeziers,
ABS-nr 255.

8.7 Knoop- en ballenmakers (St.-Michielsgilde)

- Akte met reglement van het gilde der ballenmakers, behorende tot het
St. Michielsgilde,
1626, 1650, 1655; met aanvullingen en
bijlage.

1 omslag

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1988; overgebracht naar het archief van het Gilde van knopen- en
ballenmakers of St. Michielsgilde, ABS-nr 239.

- Register van inkomsten en uitgaven van de knoopmakersbus,
1662-1695. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1989; overgebracht naar het archief van het Gilde van knopen- en
ballenmakers of St. Michielsgilde, ABS-nr 239.

- Rekeningen van de knoopmakersbus en -gilde,
1679-1750, 1751-1803. 2 delen
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1990; overgebracht naar het archief van het Gilde van knopen- en
ballenmakers of St. Michielsgilde, ABS-nr 239.

- Gildebrieven, keuren en ordonnanties voor het knoopmakersgilde en de
bus,
z.d. [17e-18e eeuw]. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1991; overgebracht naar het archief van het Gilde van knopen- en
ballenmakers of St. Michielsgilde, ABS-nr 239.
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8.8 Bakkers

- Akte met reglement van het bakkersgilde, met aanvullingen,
1613, 1655, 1657. 1 katern
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1992; overgebracht naar het archief van het Gilde van bakkers,
ABS-nr 229.

8.9 Schilders enz. (St.-Lucasgilde)

- Akte met reglement van het St.-Lucasgilde, met aanvullingen,
1611. 1 charter
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1993; overgebracht naar het archief van het Gilde van schilders,
ABS-nr 248.

- Register van rekeningen van het St.-Lucasgilde,
1723-1913. 1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1993a; overgebracht naar het archief van het Gilde van schilders,
ABS-nr 248.

- Ordonnantie van het St.-Lucasgilde, met de wijzigingen sinds de
oorspronkelijke gildebrief daarin aangebracht,
1790. 1 stuk?
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1993b; overgebracht naar het archief van het Gilde van schilders,
ABS-nr 248.

8.10 Turfdragers

- Stukken betreffende het turfdragersgilde,
1633-1880; met retroacta vanaf 1580. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1994; overgebracht naar het archief van het Gilde van turfdragers,
ABS-nr 253.

- Nota's voor de deken van het turfdragersgilde en de bus te Delft,
1788-1798. 1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1995; overgebracht naar het archief van het Gilde van turfdragers,
ABS-nr 253.

8.11 Schippers

- Akte met reglement van het schippersgilde, met akte waarbij prins
Willem I dit reglement goedkeurt,
1575. 1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1996; overgebracht naar het archief van het Gilde van schippers,
ABS-nr 249.

- Register van rekeningen van het Groot Schippersgilde van Delft en
Delfshaven,
1750-1839. 3 delen
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 1996; overgebracht naar het archief van het Gilde van schippers,
ABS-nr 249.
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9 Archief van de Heren van de Wet

1997 Stukken betreffende de schouw van de Vliet tussen de Vriesen en de
Leidschendam,
1511-1550. 1 omslag

1998 Akte van overeenkomst tussen het stadsbestuur en enige drapiers
betreffende het uitoefenen van hun nering in Delft,
1595. 1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7435.

1999 Register van de brandschouw in het tweede kwartier,
z.d. [c. 1600]; met aanvullingen. 1 deel

2000 Stukken betreffende de overeenkomst van de Heren van de Wet met
Gabriel Hanedouche, Pieter Boijdin en Jan Veeckens, drapiers te
Leiden, betreffende het uitoefenen van hun nering in Delft,
1604. 1 omslag

2001.1-2001.2Register van net-resoluties der Heren van de Wet,
1609-1719. 2 delen
N.B. In dit register zijn alleen ekele belangrijke resoluties opgenomen. In de inventaris van
charters van 1715 staat, dat het oudste register dateert uit 1603.

2001.1 1609-1689
2001.2 1690-1719

2002 Register van minuut-resoluties der Heren van de Wet,
1670-1762, 1766-1780, 1783-1787,
1791-1798.

35 delen

N.B. In het register van charters van 1715 wordt als het oudste register genoemd dat hetwelk
aanvangt in het jaar 1603 (zie het aangetekende bij het vorig nummer). Deze oude registers zijn
echter verdwenen en die over de jaren 1763-1765, 1781-1782 zijn naar het Rijksarchief
overgebracht.

2003 Resolutie der Heren van de Wet betreffende de middelen van de Kamer
van Charitate,
1613. 1 stuk

2004 Stukken betreffende de geschillen tussen de Kamer van Charitate, het
Weeshuis en Oude Gasthuis,
1613-1669. 1 pak

2005 Register van de officieren der "saaij en defusteijn-neringen",
1622-1811. 1 deel

2006 Kopie van het register van de officieren der "saaij en defusteijn
neringen", in het stadhuis berustende en waarin zij jaarlijks, de eerste
maandag in het jaar werden geregistreerd,
1622-1811. 1 deel

2007 Artikelen der keuren en ordonnanties, geconcipieerd door de
gecommitteerden uit de magistraten ter bespreking en vaststelling door
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de magistraten, betreffende de lakenververij te Delft,
z.d. 1 stuk

2007a Rekest van 16 inwoners van Delfshaven aan de Heren van de Wet met
verzoek om vrije uitoefening van alle neringen aldaar,
1638. 1 stuk

2008 Register van de officieren der "laken-draperie",
1645-1811. 1 deel

2009 Register van gehoefslaagden en schouw buiten de Ketelpoort ten
zuiden van de Peereboom,
1650-1747, 1790. 1 deel
N.B. Zeer door vocht beschadigd. Zie ook aanwinsten 1940, no 2009 bis.

2010 Stukken betreffende het St Joris-gasthuis (Dolhuis), Leprozenhuis en
tuchthuis,
1651-1687. 1 omslag

2011 Instructie voor de buitenmoeders der Kamer van Charitate,
1653. 1 stuk

2012 Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en Rotterdam
betreffende de lijst der vrachtlonen van de marktschippers tussen de
beide steden,
1668. 1 stuk

2013 Stukken betreffende de inspecties door de Heren van de Wet of hun
Gecommitteerden in 1668 van alle plateelbakkerijen en ververijen te
Delft, en de ordonnanties daarop gevolgd,
z.d.. 1 omslag

2014 Register van de officieren der "greijnering" binnen Delft,
1671-1735. 1 deel

2015 Rekesten van de hoofdlieden der ordinaris bidders ter begrafenis en de
bidders zelf aan de Heren van de Wet; met keuren op het bidden ter
begrafenis te Delft, Leiden en Rotterdam en brieven van de Leidse en
Rotterdamse magistraat,
1674-1675. 1 omslag

2016 Rekest van de hoofdlieden der dooddragers aan de Heren van de Wet
om het getal dooddragers te laten uitsterven tot op veertig,
1677. 1 stuk

2017 Rekest van de commissarissen der ordinaris lijkdragers en der ordinaris
hoofdlieden van de bidders aan de Heren van de Wet om voorziening,
dat de gildeknechts niet vóór het lijk gaan,
1678; met bijlage. 1 omslag
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2018 Register betreffende de schouwen door de Heren van de Wet
gehouden aan de Delftse en de Havense Schie,
1684-1770. 1 deel

2019 Register van de superintendanten, de generale en particuliere
brandmeesters en de geaffecteerden tot de brandspuiten,
1690. 1 deel

2020 Resoluties der Heren van de Wet betreffende de notarissen,
1691-1780. 1 omslag

2021 Rekest der hoofdlieden van de plateelschildersbus aan de Heren van
de Wet tot wijziging der ordonnantie,
1699. 1 stuk
N.B. Geschenk van de erven Van der Goes van Naters.

2022 Kopie van een rapport van het Hof van Holland aan de Staten van
Holland en West-Friesland betreffende de confinementen van M.
Gouders en J. Fenwijck,
1699. 1 stuk

2023 Stukken betreffende het confinement van dr. Goosen van Steenler,
advocaat voor het Hof van Gelderland, in een verbeterhuis te Delft,
1706. 1 omslag

2023a Rekest van hoofdlieden van de turfdragersbus aan de Heren van de
Wet inzake de uitkoop van oude en onbekwame lieden, resp. reductie
van de wekelijkse subsidie; met naamlijsten van gehouden
stemmingen,
1706. 1 stuk

2024 Rapport aan de Heren van de Wet over de spinnerijen te Delft; met de
keur hierop gevolgd,
1707. 1 omslag

2025 Kopie der ordonnantie van de kraan voor de kraanmeester en
kraankinderen, gepubliceerd 8 februari 1616; met aanvullingen,
1715; met bijlagen. 1 omslag

2026 Akte van confinement door het Hof van Holland, van Adriaan Decker,
met besluit van de burgemeesters,
1717. 1 perkamenten stuk

2027 Interpretatie op de keuren van 1677 en 1715 tegen de bedelaars, met
enige bijlagen,
1721. 1 omslag

2028 Rekest van de ordinaris bidders ter begrafenis aan de Heren van de
Wet; met ordonnantie op het bidden ter begrafenis van 7 mei 1646,
1722. 1 omslag

2029 Rekest der huurkoetsiers Thomas Felcox en Frederik Dijkman aan
burgemeesters van Delft, met concept-ordonnantie der Heren van de
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Wet,
1725; met bijlagen. 1 omslag

2030 Resoluties der Heren van de Wet en rekesten aan dezen betreffende
het bakkersgilde en de aanvulling van de ordonnanties,
1740-1799. 1 pak

2031 Register van geconfineerde krankzinnigen in de verbeterhuizen: "De
drie Taarlingen, De vergulde Kabel, Duijnkerken, Ceulen en in het St
Jorisgasthuis",
1755-1812. 1 deel

2031a Register van geconfineerden te Delft,
1699-1792. 1 deel

2032 Rekeningen van een der gouverneurs der "Saay, carsaay- en
Stoffehal", afgehoord door zijn collega's,
1756-1811. 1 deel

2033 Rekest van de hoofdlieden van het Kuipersgilde aan Heren van de Wet
betreffende een geschil met de vletters over het vervoeren van hoepen,
met concept-resolutie,
1758. 1 omslag

2034 Rekest der hoofdlieden van het Kuipersgilde aan Heren van de Wet om
òf te verbieden smaltonnen van rijnshout in te voeren, òf aan hen toe te
staan ook dit hout te mogen gebruiken; met advies van de deken en de
directeuren der brouwnering,
1759. 1 omslag

2035 Rekesten van kosters der Oude en Nieuwe Kerk als commissarissen
over de dragers der doden aan Heren van de Wet om vermeerdering
van salaris; met adviezen van de hoofdlieden der dragers van de doden
en regenten van het Weeshuis,
1765-1769. 1 omslag

2036 Rekest van het St.-Elisabeth- of Warmoeziersgilde aan de Heren van
de Wet om de buitenlieden (behalve inwoners van Hof van Delft en
Vrijenban) te verbieden hun groenten buiten de Markt te verkopen en
vervroeging van het tijdstip van verkoop, met advies van deken en
kopie-resolutie,
1766. 1 omslag

2037 Rekesten van hoofdlieden van het Bierkruiersgilde aan Heren van de
Wet om de lonen te regelen en het getal bierkruiers tot een zeker aantal
te laten uitsterven, met adviezen van de deken en de directeuren der
brouwnering,
1769 en 1776. 1 omslag
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2038 Rekesten van de hoofdlieden en enige contribuanten van het St.-Eloy's-
of Smidsgilde aan Heren van de Wet om de hoofdlieden te excuseren
van het dragen van doden,
1769. 1 omslag

2039 Rekest der gezamenlijke timmerlieden-knechts aan Heren van de Wet
tot nadere vaststelling van hun lonen,
1770. 1 stuk

2040 Rekest van hoofdlieden der Kuipersbus aan Heren van de Wet tot
wijziging der ordonnantie,
1774; met bijlage. 1 omslag

2041 Rekest van de deken van het Linnenweversgilde aan Heren van de Wet
om het rekest van het St.-Nicolaasgilde betreffende het uitgeven van
biljetten aan vreemde kooplieden tot het verkopen van linnen goederen
aan de winkels, niet in te willigen, maar deze bevoegdheid te laten bij
het Linnenweversgilde,
1774. 1 stuk

2042 Brief van superintendanten en generale brandmeesters aan Heren van
de Wet betreffende het nakomen van de brandkeur,
1774. 1 stuk
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

- Rekest van hoofdlieden van het Wijnkopersgilde aan Heren van de Wet
om te ordonneren, dat de wijnkopers niet langer de impostgelden
mogen voorschieten; met advies van de deken,
1775. 1 omslag
N.B. Hierbij gevoegd een bundel stukken 1615-1656 en 1707-1808 betreffende het
Wijnkopersgilde uit het Secretarie-archief 1813-1938. Vervallen; oud inv. nr. 2043; overgebracht
naar het archief van het Gilde van wijnkopers, ABS-nr 256.

2044 Nota van superintendant en assessoren van het "Collegium
medico-pharmaceuticum" aan de Heren van de Wet op een rekest van
F. Halbersmit, waarin deze zich beklaagt over het Collegium; met
kopieën van resoluties der Heren van de Wet,
1776. 1 omslag

2045 Stukken betreffende voordrachten voor de benoeming van gouverneurs
der Lakenhal en opgaven der stukken, welke ter keuring zijn
aangeboden,
1776-1808. 1 pak

2046 Nota van advies van de deken van het Gruttersgilde aan de Heren van
de Wet op een rekest der hoofdlieden van het gilde om vermindering
van het aantal grutterijen; met extract uit de resoluties der Heren van de
Wet,
1777. 1 omslag
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.
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2047 Rekest der hoofdlieden van de ordinaris dragers der doden aan de
Heren van de Wet, om een kind boven het jaar slechts met zes dragers
mag begraven worden,
1777. 1 stuk
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

2048 Rekest van hoofdlieden en keurmeesters van het Kleermakersgilde aan
de Heren van de Wet om de wollen-naaisters te verbieden
mannenkleren te vervaardigen, met advies van de deken,
1778. 1 omslag
N.B. Vgl. "Delftsche Courant" 1902, Nr 22.

2049 Rekest van Johanna Anthonia Houwert, weduwe van Martinus van
Berkel, aan de Heren van de Wet om vaatwerk te mogen laten maken
in Haarlem, met concept-resolutie van Heren van de Wet,
1778. 1 omslag
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

2051 Rapport van de heren Superintendanten over de brandspuiten en
generale brandmeesters aan de Heren van de Wet over het nakomen
van de brandkeur inzake het vegen der schoorstenen door de
trafiquanten,
1778. 1 stuk

2052 Rekest van de St Eloy's- of smidsbus aan de Heren van de Wet tot
aanvulling van de ordonnantie,
1778. 1 stuk

2053 Nota van toelichting bij bovenstaand rekest (inv. nr. 2052),
1778; met bijlagen. 1 omslag
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

2054 Rapport op het rekest der hoofdlieden van het St.-Joseph's of
timmermansgilde om een nieuwe gildebrief,
1781. 1 omslag

2055 Advies van de deken van het Gruttersgilde aan Heren van de Wet op
een rekest van de gezamenlijke grutters om vermindering van het
aantal grutterijen,
1782; met bijlagen. 1 omslag

2056 Rekest van superintendanten en generale brandmeesters aan de Heren
van de Wet, om regels uit te vaardigen op het vegen van de
schoorstenen,
1782. 1 stuk
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.
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2057 Rekest der hoofdlieden van het mandemakersgilde aan de Heren van
de Wet om voorziening tegen het invoeren van manden van elders, met
advies van de deken en provisioneel rapport,
1782. 1 omslag
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

2058 Rekest van D. van Hulst aan de Heren van de Wet om niet in te willigen
het verzoek der hoofdlieden van de grutters om een door hen gekochte
grutterij te mogen uitbreken en zo het getal grutterijen van elf op tien te
brengen, met advies van de deken van het gruttersgilde en extract uit
de resoluties der Heren van de Wet,
1783. 1 omslag
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

2059 Rekest der hoofdlieden van het Bakkersgilde en van de gorters aan de
Heren van de Wet, betreffende het gebrek aan gist en haar kwaliteit in
de brouwerijen; met advies van de directeuren der brouwnering en
concept-resolutie,
1784. 1 omslag
N.B. Geschenk van de Erven van der Goes van Naters.

2060 Advies van de deken van het St.-Eloy's gilde op een rekest van alle
meesters-werkers of de meesterij in blik uitoefenende, aan de Heren
van de Wet om hen te doen opnemen in bovengenoemd gilde en hun
een meesterproef voor te schrijven, met concept-resolutie der Heren
van de Wet,
1784-1785. 1 omslag

2061 Advies van deken en hoofdlieden van het Bakkersgilde op een rekest
van Aalbert van de Wegt te Dordrecht aan de Heren van de Wet om als
meester broodbakker te mogen werken,
1787. 1 stuk

2062 Rapport namens de havenmeester van Delfshaven en Overschie
uitgebracht door de inspecteur van stads-fabricage H(uy)g Smits, aan
de Heren van de Wet betreffende het peilen van de Schie van het
stenen hoofd te Delft tot de kapitale sluis te Delfshaven,
1719. 1 stuk

2063 Rekest der eigenaren van de Roos-, Slik- en Groenmolen aan de Heren
van de Wet, om intrekking van de vergunning aan de eigenaars van de
Papegaaimolen verleend om bakgoed te mogen malen; met adviezen
der eigenaars van de Papegaai, de deken van het molenaarsgilde en
de deken van het broodbakkersgilde,
1794. 1 omslag
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2064 Rekest van 15 kopers van schapenvachten, geschoren en ongeschoren
wol aan de Heren van de Wet met concept-voorwaarden, waarop zij
hun nering willen drijven,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk

2065-2120 vervallen

2120a Register van curatelen, met aantekening bij de namen der curatoren
van hun verschillende aanstellingen, afgelegde rekening enz.,
1675-1703, 1715-1781. 2 delen

2120b Register van personen, opgesloten in het tucht- of werkhuis te Delft,
1675-1752. 2 delen

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 250 -



Inhoudsopgave

Beschrijving van het archief 3

Voorbericht 4

Bewaarplaats 4

Ordening 6

Beschrijving van de archiefbestanddelen 8

1 Archief van vroedschap, burgemeesters, en veertigraad 8
1.1 Betreffende het stadsbestuur 8

1.1.1 Stukken van algemene aard 8
1.1.1.1 Keurboeken, registers van resoluties 8
1.1.1.2 Brieven, formulierboeken, rekesten, publicaties 11
1.1.1.3 Kopieboeken 13
1.1.1.4 Inventarissen 14

1.1.2 Privileges en verdragen 15
1.1.3 Inrichting van het stedelijk bestuur 45
1.1.4 Admissie tot beroepen en inwoning 51
1.1.5 Burgerrecht 52
1.1.6 Politie en Justitie 53
1.1.7 Financiën 53

1.1.7.1 Algemene stukken 53
1.1.7.2 Stadsgoederen 54
1.1.7.3 Belastingen en weggelden; tienden 74
1.1.7.4 Recognities en obligaties 83
1.1.7.5 Archief van de thesaurier 85
1.1.7.6 Los- en lijfrenten 95
1.1.7.7 Akten van schuldbekentenis, borgtocht, schadeloosstelling enz. 101

1.1.8 Publieke werken 114
1.1.9 Nering en handel 124

1.1.9.1 Nijverheid 124
1.1.9.2 Handel en verkeer, visserij 134
1.1.9.3 Gildewezen 142

1.1.10 Godsdienst en liefdadigheid 144
1.1.10.1 Kloosters 144
1.1.10.2 Kerken, priesters en predikanten 145
1.1.10.3 Instellingen en gestichten van liefdadigheid 150

1.1.11 Weerbaarheid 155
1.1.12 Ambachtsheerlijkheden 159

1.1.12.1 Algemeen 159
1.1.12.2 Biesland 159
1.1.12.3 De Hinderdam 160
1.1.12.4 Hof van Delft en Vrijenban 161
1.1.12.5 Hogenban en Overschie 163
1.1.12.6 De Leidschendam 172
1.1.12.7 Pijnacker en Berkel 181

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 251 -



1.1.12.8 Rijswijk 185
1.1.12.9 Schoonderloo en Cool 191
1.1.12.10 Voorburg 191
1.1.12.11 Hoog- en Woudharnasch 196
1.1.12.12 Nieuwkoop, Portengen, Loefsgerecht enz. 196

1.2 Betreffende het Gemeneland 197
1.2.1 Bestuur 197
1.2.2 Financiën 206
1.2.3 Belastingen 212
1.2.4 Waterschappen 219
1.2.5 Admiraliteit 222
1.2.6 Oost- en West-Indische Compagnie 222
1.2.7 Delft als lid der Statenvergadering 223

2 Archief der Commissie van Fabricage 227

3 Archief van de Commissie van Financiën 228

4 Archief van de Commissie over de Godshuizen 229

5 Archief van de Gecommitteerden tot het Haagse trekpad en de
Vliet

229

6 Archief van de Gecommitteerden tot het Leidse trekpad 230

7 Archief van de Gecommitteerden tot het Maassluisse trekpad 232

8 Archief van de gilden 233
8.1 Brouwers 233
8.2 Grofsmeden (St.-Eloy's gilde) 238
8.3 Goud- en zilversmeden 239
8.4 Chirurgijns 240
8.5 Apothekers 241
8.6 Warmoeziers (St.-Elisabethgilde) 241
8.7 Knoop- en ballenmakers (St.-Michielsgilde) 241
8.8 Bakkers 242
8.9 Schilders enz. (St.-Lucasgilde) 242
8.10 Turfdragers 242
8.11 Schippers 242

9 Archief van de Heren van de Wet 243

Regionaal Historisch Centrum Delft Archiefnummer 1
Oud-archief der stad Delft, eerste afdeling 1246-1795

- 252 -


	Beschrijving van het archief
	Voorbericht
	Bewaarplaats
	Ordening

	Beschrijving van de archiefbestanddelen
	1 Archief van vroedschap, burgemeesters, en veertigraad
	1.1 Betreffende het stadsbestuur
	1.1.1 Stukken van algemene aard
	1.1.1.1 Keurboeken, registers van resoluties
	1.1.1.2 Brieven, formulierboeken, rekesten, publicaties
	1.1.1.3 Kopieboeken
	1.1.1.4 Inventarissen

	1.1.2 Privileges en verdragen
	1.1.3 Inrichting van het stedelijk bestuur
	1.1.4 Admissie tot beroepen en inwoning
	1.1.5 Burgerrecht
	1.1.6 Politie en Justitie
	1.1.7 Financiën
	1.1.7.1 Algemene stukken
	1.1.7.2 Stadsgoederen
	1.1.7.3 Belastingen en weggelden; tienden
	1.1.7.4 Recognities en obligaties
	1.1.7.5 Archief van de thesaurier
	1.1.7.6 Los- en lijfrenten
	1.1.7.7 Akten van schuldbekentenis, borgtocht, schadeloosstelling enz.

	1.1.8 Publieke werken
	1.1.9 Nering en handel
	1.1.9.1 Nijverheid
	1.1.9.2 Handel en verkeer, visserij
	1.1.9.3 Gildewezen

	1.1.10 Godsdienst en liefdadigheid
	1.1.10.1 Kloosters
	1.1.10.2 Kerken, priesters en predikanten
	1.1.10.3 Instellingen en gestichten van liefdadigheid

	1.1.11 Weerbaarheid
	1.1.12 Ambachtsheerlijkheden
	1.1.12.1 Algemeen
	1.1.12.2 Biesland
	1.1.12.3 De Hinderdam
	1.1.12.4 Hof van Delft en Vrijenban
	1.1.12.5 Hogenban en Overschie
	1.1.12.6 De Leidschendam
	1.1.12.7 Pijnacker en Berkel
	1.1.12.8 Rijswijk
	1.1.12.9 Schoonderloo en Cool
	1.1.12.10 Voorburg
	1.1.12.11 Hoog- en Woudharnasch
	1.1.12.12 Nieuwkoop, Portengen, Loefsgerecht enz.


	1.2 Betreffende het Gemeneland
	1.2.1 Bestuur
	1.2.2 Financiën
	1.2.3 Belastingen
	1.2.4 Waterschappen
	1.2.5 Admiraliteit
	1.2.6 Oost- en West-Indische Compagnie
	1.2.7 Delft als lid der Statenvergadering


	2 Archief der Commissie van Fabricage
	3 Archief van de Commissie van Financiën
	4 Archief van de Commissie over de Godshuizen
	5 Archief van de Gecommitteerden tot het Haagse trekpad en de Vliet
	6 Archief van de Gecommitteerden tot het Leidse trekpad
	7 Archief van de Gecommitteerden tot het Maassluisse trekpad
	8 Archief van de gilden
	8.1 Brouwers
	8.2 Grofsmeden (St.-Eloy's gilde)
	8.3 Goud- en zilversmeden
	8.4 Chirurgijns
	8.5 Apothekers
	8.6 Warmoeziers (St.-Elisabethgilde)
	8.7 Knoop- en ballenmakers (St.-Michielsgilde)
	8.8 Bakkers
	8.9 Schilders enz. (St.-Lucasgilde)
	8.10 Turfdragers
	8.11 Schippers

	9 Archief van de Heren van de Wet


