
Nummer Toegang: 13

Inventaris van het oud-rechterlijk archief Delft, 
1522-1811

Archief Delft





13 Oud rechterlijk archief Delft 3

I N H O U D S O P G A V E
Inhoudsopgave

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...............................................................................5

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN..............................................................7
1 Archief van de Vierschaar...............................................................................................7

1.1 Stukken van algemene aard..............................................................................................7
1.1.1 Reglementen en instructies.......................................................................................7
1.1.2 Stukken betreffende het schoutambt.........................................................................8

1.1.2.1 Rekeningen........................................................................................................8
1.1.2.2 Kwitanties...........................................................................................................8
1.1.2.3 Andere stukken..................................................................................................9

1.1.3 Andere stukken..........................................................................................................9
1.2 Criminele rechtspraak.....................................................................................................10

1.2.1 Stukken van algemene aard....................................................................................10
1.2.2 Rol en vonnissen.....................................................................................................11
1.2.3 Onderzoek in strafzaken..........................................................................................12
1.2.4 Stukken betreffende vervolging en tenuitvoerlegging van vonnissen.......................13
1.2.5 Verzoekschriften in strafzaken en stukken betreffende de behandeling ervan.........14

1.2.5.1 Verzoekschriften...............................................................................................14
1.2.5.2 Stukken betreffende de behandeling van verzoekschriften..............................15

1.2.6 Stukken betreffende lijkschouwingen.......................................................................16
1.2.7 Processtukken.........................................................................................................16
1.2.8 stukken betreffende de kosten van strafprocessen..................................................17

1.3 Civiele rechtspraak..........................................................................................................18
1.3.1 Rollen......................................................................................................................18
1.3.2 Vonnissen................................................................................................................18
1.3.3 Andere Stukken.......................................................................................................19

1.4 Z.g. vrijwillige rechtspraak...............................................................................................19
1.4.1 Stukken van algemene aard....................................................................................19

1.4.1.1 Kamerboeken...................................................................................................19
1.4.1.2 Resoluties en notulen.......................................................................................20
1.4.1.3 Verzoekschriften...............................................................................................21
1.4.1.4 Stukken betreffende de behandeling van verzoekschriften..............................22

1.4.2 Akten van transport van lichamelijke zaken.............................................................22
1.4.3 Akten van cessie, hypotheek, schuldbekentenis, enz..............................................23
1.4.4 Registers van onroerende goederen........................................................................24
1.4.5 Akten van borgtocht.................................................................................................25
1.4.6 Akten van procuratie................................................................................................26
1.4.7 Akten van familie- en erfrechtelijke aard..................................................................26

1.4.7.1 Akten van huwelijkse voorwaarden en van voorwaarden tot verkrijging van.. . .26
1.4.7.2 Akten van en inzake uiterste wilsbeschikkingen...............................................27
1.4.7.3 Stukken betreffende nalatenschappen.............................................................27

1.4.8 Stukken betreffende insolvente boedel en executeriale verkoop.............................27
2 Archief van schepenen-commissarissen voor de gemenelandsmiddelen voor Delft en 
Delfland............................................................................................................................30

2.1 Stukken van algemene aard............................................................................................30
2.2 Stukken van niet-rechterlijke aard...................................................................................30
2.3 Stukken van rechterlijke aard..........................................................................................31

3 Ter secretarie door derden achtergelaten stukken van rechterlijke aard.....................32
3.1 Stukken afkomstig van de procureur Willem de Jong......................................................32

3.1.1 Stukken van civiele processen gevoerd voor schepenen van Delft..........................32
3.1.1.1 Stukken van zaken, waarin opgenomen werden geëist....................................32



4 Oud rechterlijk archief Delft 13

3.1.1.2 Stukken van zaken, waarin erkenning van preferentie van vorderingen werd 
geëist...........................................................................................................................34
3.1.1.3 Stukken van zaken van familierechtelijke aard.................................................34
3.1.1.4 Stukken van andere zaken en van zaken, waarbij wel de namen van partijen 
blijken, doch niet het voorwerp van de eis....................................................................35
3.1.1.5 Stukken van zaken, waarbij noch de namen van partijen blijken noch het 
voorwerp van de eis.....................................................................................................35

3.1.2 Stukken van processen gevoerd voor schepenen-commissarissen voor de 
gemenelandsmiddelen......................................................................................................36
3.1.3 Stukken van civiele processen gevoerd voor plaatselijke colleges in de buurt van 
Delft..................................................................................................................................37

3.1.3.1 Stukken van processen gevoerd voor schout en gezworenen van Berkel en 
Rodenrijs......................................................................................................................37
3.1.3.2 Stukken van processen gevoerd voor schout en gezworenen van Hof van Delft
.....................................................................................................................................37
3.1.3.3 Stukken van processen gevoerd voor schout en schepenen van de Lier.........38
3.1.3.4 Stukken van processen gevoerd voor schout en schepenen van Monster.......38
3.1.3.5 Stukken van processen gevoerd voor colleges van andere plaatsen...............39

3.1.4 Stukken van civiele processen gevoerd voor baljuw en welgeboren mannen en voor 
hoogheemraden van Delfland...........................................................................................40
3.1.5 Stukken van civiele processen gevoerd voor de Hoge Raad en het Hof van Holland
.........................................................................................................................................40
3.1.6 Andere stukken........................................................................................................41

3.2 Stukken door andere particuliere ter secretarie achtergelaten........................................41



13 Oud rechterlijk archief Delft 5

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
Oud rechterlijk archief

Nummer van het archief:
13

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.





13 Oud rechterlijk archief Delft 7

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Archief van de Vierschaar

1 ARCHIEF VAN DE VIERSCHAAR
1.1 Stukken van algemene aard

1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.1.1 Reglementen en instructies

1.1.1 REGLEMENTEN EN INSTRUCTIES

1 Reglement met aanvullingen en andere stukken inzake de wijze van 
procederen in civiele zaken voor de vierschaar,
eind 16de eeuw - 1760. 1 deel met 2 inliggende losse stukken

2 Reglement en andere stukken inzake de wijze van procederen in civiele 
zaken voor de vierschaar, met inhoudsopgave en index,
tweede helft der 18de eeuw. 1 deel

2a Reglement met aanvullingen en andere stukken inzake de wijze van 
procederen in civiele zaken voor de vierschaar, met inhoudsopgave,
tweede helft 18de eeuw. 1 deel met 6 inliggende losse stukken

3 Reglement en andere stukken inzake de wijze van procederen in civiele 
zaken voor de vierschaar, met zeer summiere index,
tweede helft der 18de eeuw. 1 deel met 2 inliggende losse stukken

4 Reglement voor de inrichting van de civiele en criminele rechtbank der stad 
Delft, goedgekeurd door het departement bestuur van Holland, met afschrift,
1803 september 26 en oktober 19. 1 stuk

5 Reglement van orde voor de Kamer van Schepenen der stad Delft en 
Delfshaven,
1803 novemer 19. 1 deel

6 Afschrift van de instructie voor de hoofdofficier, vastgesteld door de raad der 
stad,
1803 december 5. 1 stuk

7 Instructie voor de onderschout te Delft en akte van benoeming tot dit ambt 
van Petrus Messing door de hoofdofficier, met akte van beëdiging voor de 
wethouders,
1803 december 19 en 20. 1 stuk

8 Instructie voor de onderschout te Delfshaven en akte van benoeming tot dit 
ambt van Cornelis Verbunt door de hoofdofficier, met akte van beëdiging 
voor de wethouders,
1804 januari 31 en februari 2. 1 stuk
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1.1.2 Stukken betreffende het schoutambt

1.1.2 STUKKEN BETREFFENDE HET SCHOUTAMBT
1.1.2.1 Rekeningen

1.1.2.1 REKENINGEN

9a-9g Rekeningen van Christiaan van der Goes als schout van Delft,
1559-1560, 1561-1572, 1578-1581, 1591, 1600-1618. 7 omslagen
9a 1559-1560
9b 1561-1563
9c 1564-1566
9d 1566-1570
9e 1570-1572
9f 1578-1581
9g Stukken betreffende de verrekening tussen de schout en de 

ontvanger Coolwijck van de geconfisceerde geestelijke 
goederen, 1591, 1600-1618

10 Rekening van Adriaan van der Goes als schout van Delft, afgehoord door de 
Rekenkamer der Domeinen van Holland,
1770-1772. 1 deel

11 Rekening van Adriaan van der Goes als schout van Delft, afgehoord door de 
Rekenkamer der Domeinen van Holland,
1770-1772. 1 deel

12-20 Uitvoerige jaarlijkse rekeningen van Cornelis van der Goes als hoofdofficier 
van Delft, afgehoord en gesloten ter Rekenkamer der Domeinen vanHolland, 
sinds 1807 door de landdrost van Maasland en de laatste maal door de 
commissaris-liquidateur der oude financiële administratiën,
1803 november 25 - 1810 juni 30. 9 delen
N.B. Rendantsexemplaar. In 1897 geschonken door familie Van der Goes van Naters.
12 1803-1804 afgehoord en gesloten 1805 mei 30
13 1805 afgehoord en gesloten 1806 maart 12
14 1806 afgehoord en gesloten 1807 oktober 27
15 1807 afgehoord en gesloten 1808 september 6
16 1808 afgehoord en gesloten 1809 december 6

17-19 1809 afgehoord en gesloten 1810 december 10
20 1810 afgehoord en gesloten 1811 december 31

1.1.2.2 Kwitanties

1.1.2.2 KWITANTIES

21 Kwitanties van burgemeesters en tresorier van Delft wegens het aandeel 
van de stad in het recognitiegeld voor het schoutambt, ontvangen van 
Christiaan van der Goes Goes over de jaren,
1565, 1566 en 1572, 1565 oktober 27, 1566 oktober 17 en 1572 december 
20. 3 charters

22 Kwitanties van de rentmeester-generaal van Noord-Holland wegens het 
aandeel van de landsoverheid in het recognitiegeld voor het schoutambt, 
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ontvangen van Christiaan van der Goes in 4 halfjaarlijkse termijnen van 
1565 september 30 t/m 1567 maart 31,
1566 mei 6 en 1568 juni 10. 2 stukken

23 Kwitanties van de rentmeester-generaal van Noord-Holland wegens 
termijnen van deet pacht van het schoutambt ontvangen van Christiaan van 
der Goes,
1581 november 26. 2 stukken

1.1.2.3 Andere stukken

1.1.2.3 ANDERE STUKKEN

24 Concept voor "Doleancie ende articlen....", bezwaarschriften van 
burgemeesters en schepenen van Delft tegen de schout, Jan de Heuyter, 
aan de keizer,
1522 augustus. 1 stuk

25 Bevelschrift van de Rekenkamer der Domeinen van Holland aan de schout 
van Delft om rekening te doen van zijn schoutambt,
1571 januari 8. 1 stuk

26 Resolutie van Philips II van Spanje inzake de bediening van het schoutambt, 
met brief van de Rekenkamer der Domeinen van Holland gericht aan 
Christiaan van der Goes, schout van Delft, betreffende de bediening van het 
ambt,
1561 juli 26 en 1575 januari 16. 2 stukken

1.1.3 Andere stukken

1.1.3 ANDERE STUKKEN

27 Repertoria van de te Delft residerende notarissen met opgave van de begin- 
en einddata van de onder hen berustende protocollen van vroegere 
notarissen, met naamklapper,
1699, 1747. 2 katernen

28 Verzoekschriften in administratiefrechtelijke aangelegenheden aan het 
comitJ van justitie,
1795 september - 1798 augustus. 1 omslag

29 Uittreksels uit de notulen van vergaderingen van de municipaliteit en van 
twee wijkvergaderingen en uit een rapport van een commissie ad hoc, 
betreffende de bestuursinstelling der stad,
1796 januari - december. 1 omslag

30 Akte van een verklaring van stadsfabriek N. Terburgh betreffende de 
stedelijke jurisdictie van de Buitenweg,
1796 juni 17. 1 stuk

31 Begeleidende brieven en enkele andere stukken gericht aan het comitJ van 
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Justitie,
1796 december - 1798 juli. 1 omslag

32-33 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake onderwerpen van 
wetgeving en bestuur,
1806-1811. 11 omslagen
32 1806 februari 6 - 1808 december 31
32a Bijlagenummers 1-50
32b Bijlagenummers 51-100
32c Bijlagenummers 101-150
32d Bijlagenummers 151-200
32e Bijlagenummers 201-247
32f Bijlagenummers 251-314
33 1809 januari 1 - 1811 februari 1
33a Bijlagenummers 315-400
33b Bijlagenummers 401-450
33c Bijlagenummers 451-500
33d Bijlagenummers 502-580
33e Bijlagenummers 581-686

34 Tekst van de begroetingstoespraken door de hoofdofficier Cornelius van der 
Goes mede uit naam van schepenen te richten tot de koning en de koningin 
op,
1806 juni 29. 1 omslag
N.B. De tweede toespraak is niet gehouden. Zie no. 32, bijlagenummer 17.

35 Verzoekschrift van Leentje Slootweg aan schepenen om haar dochter Maria 
Hendrina Usener te doen detineren in het tucht- en werkhuis,
1810 februari 22. 1 stuk

36 Inventaris van gelden, effecten, archiefstukken en inboedelgoederen 
berustende onder het college van civiele en criminele justitie,
1811 februari 28. 1 stuk

37 Processen-verbaal van ontzegeling en hernieuwde verzegeling door de 
maire van de kamer van het archief voormalige college van civiele en 
criminele justitie,
1811 juli 27 en december 4. 2 stukken

1.2 Criminele rechtspraak

1.2 CRIMINELE RECHTSPRAAK
1.2.1 Stukken van algemene aard

1.2.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

38 Bevelschriften van het hof van Holland aan de schout van Delft om beelden 
stormers, ketters en landlopers te vervolgen, met enige aanduiding van de 
op te leggen straffen,
1562 februari 7 - 1570 september 30. 1 omslag
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39 Verzoekschrift van de schout van den Briel aan zijn ambtgenoot in Delft om 
inlichting, of het geoorloofd is beeldenstormers te vervolgen,
1567 juni 16. 1 stuk

40 Memorie van de schout aan schepenen betreffende de competentie van 
dezen tot berechting van gevangenen met een Oost indisch retourschip 
aangebracht,
[tussen 1752 en 1756]. 1 stuk

41 Correspondentie van schepenen met een aantal burgerlijke en militaire 
autoriteiten binnen en buiten Delft betreffende competentie, ontslag uit 
detentie en gratie in strafzaken,
1806 april - 1810 september. 1 omslag

42 Correspondentie van schepenen met de minister van justitie en politie 
betreffende door hen gewezen strafvonnissen en verzoekschriften van 
veroordeelde personen,
1806 september - 1808 januari. 1 omslag

43 Correspondentie van schepenen met het Hoog Nationaal Gerechtshof 
betreffende verzoekschriften van door hem veroordeelde personen,
1807 juni - oktober. 1 omslag

44 Correspondentie van hoofdofficier en schepenen met militaire autoriteiten 
betreffende delicten door militairen gepleegd,
1807 juli - 1809 mei. 1 omslag

1.2.2 Rol en vonnissen

1.2.2 ROL EN VONNISSEN

45 "Fiscaals Rolle". Rol van strafzaken voor schepenen gevoerd, met 
aantekening van het ten processe behandelde en van de vonnissen,
1723 mei - 1807 december. 1 deel

46-53 "Crimineel boeck" bestaande uit:
1536-1811. 8 delen

Protocol van vonnissen door schepenen gewezen in strafzaken, 1536 oktober - 1811 
februari.

Protocol van akten van lijkschouwing door de schout, een of meer burgemeesters en 
twee of meer schepenen met uitspraken omtrent de doodsoorzaken, naar aanleiding 
van verklaringen van stads-doctoren en -chirugijns, 1572 juli - 1778 december. Zie 
ook nrs. 97-102.

Protocol van akten van afstand van de gemeenschap door weduwen, 1537 januari - 
1584 augustus.

Protocol van akten van curatele en van opheffing hiervan door schout, 
burgemeesters en schepenen of alleen schepenen, 1539 juni - 1649 augustus.

46 1536 oktober - 1591 december
fol. 1-146, 166-195, 199-201, 214-223

fol. 154-165, 147-153, 224-236
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fol. 196-197

fol. 208v.-212

47 1591 november - 1619 augustus
48 1619 september - 1653 september, met naamklapper
49 1653 september - 1684 januari, met naamklapper
50 1684 maart -1726 februari, met naamklapper
51 1726 januari - 1781 november, met naamklapper
52 1782 mei - 1805 november, met naamklapper
53 1806 januari - 1811 februari, met naamklapper

54 Vonnissen door schepenen gewezen in strafzaken,
1574 september - 1578 augustus. 1 omslag

55 Minuten en concepten van vonnissen door schepenen gewezen in 
strafzaken,
1572 februari - 1807 maart. 1 omslag

56 Lijsten van personen door schepenen strafrechtelijk veroordeeld, met 
aantekening van personalia, aard van het begin der vervolging en 
eindvonnis, straf en ontslag uit detentie,
1811 februari. 1 omslag
N.B. Opgemaakt in en na 1804.

1.2.3 Onderzoek in strafzaken

1.2.3 ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

57-64 "Register van de criminele confessie", Processen-verbaal van verklaringen 
van verdachten en getuigen in strafzaken, eis van de schout, soms met 
aantekening van vonnis,verzoekschriften aan schout en/of schepenen en 
andere processtukken,
1654-1742. 8 delen
N.B. De chronologische orde is soms slecht in acht genomen.
57 1654 februari - 1661 november
58 1661 augustus - 1668 december
59 1669 januari - 1677 december
60 1678-1686 december
61 1659 januari - 1705 juli
62 1705 februari - 1718 december
63 1718 oktober - 1728 december
64 1729 januari - 1742 november

65 "Register van de crimineele attestatien", protocol van processen-verbaal van 
getuigenverklaringen ten verzoeke van de schout afgelegd in strafzaken,
1723 januari - 1725 juli, 1729 september - 1743 september. 1 deel

467 Processen-verbaal van verhoren van sodomieten,
1730-1739. 1 omslag

66-68 Processen-verbaal van getuigenverklaringen en enkele andere akten van 
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attestatie in strafzaken afgelegd,
1778-1785, 1795-1801, 1805-1810. 3 omslagen
66 1778 juni - 1785 juli
67 1795 april - 1801 oktober
68 1805 februari - 1810 april

69 Processen-verbaal van schouw door schout en twee schepenen te Delft of 
door twee schepenen te Delfshaven, aangevuld met ter plaatse afgelegde 
getuigenverklaringen, in strafzaken,
1808 maart - 1810 oktober. 1 omslag

70 Register van processen-verbaal van schouw door schout en twee 
schepenen te Delft of door twee schepenen te Delfshaven, aangevuld met 
ter plaatse afgelegde getuigenverklaringen, in strafzaken,
1804 april - 1810 april. 1 omslag

71 Proces-verbaal van de terechtzitting van schepenen voor strafzaken 
betreffende jacht en visserij,
1809 juni 3. 1 stuk

1.2.4 Stukken betreffende vervolging en tenuitvoerlegging van vonnissen

1.2.4 STUKKEN BETREFFENDE VERVOLGING EN 
TENUITVOERLEGGING VAN VONNISSEN

72a-72d Verslagen omtrent strafprocessen en de uitvoering van tussen- en 
eindvonnissen van schepenen, afschriften van vonnissen en enige bijlagen,
1565 maart - 1572 oktober, 1575 juni - 1578 juni. 4 omslagen
72a 1565 maart - 1566 september
72b 1566 ktober - 1570 augustus
72c 1570 september - 1572 oktober
72d 1575 juni - 1578 juni

73 Correspondentie van de schout, die verzocht de beul naar Delft te zenden, 
met rechterlijke ambtenaren in andere steden,
1566 april - 1569 maart. 4 stukken

74 Verslagen omtrent enkele strafprocessen, waarbij als gevolg van de 
afwezigheid van enige schepenen nog geen eindvonnis kon worden 
gewezen,
1571 januari - februari. 3 stukken

75 Verslagen omtrent strafprocessen, voornamelijk vermeldende het feit van de 
pijniging toegepast als middel bij het onderzoek krachtens tussenvonnis van 
schepenen,
1571 januari - 1572 oktober. 1 omslag

76 Stukken betreffende het overbrengen van tot de galeien veroordeelden naar 
Middelburg,
1571 april - november. 1 omslag
N.B. Zie ook no. 129
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77 Verslagen van of van wege de schout omtrent vervolging en ontslag uit 
detentie,
1573 februari - april. 1 stuk
N.B. Een blad uit een katern

78 Register van verslagen van de schout Christiaan van der Goes omtrent 
vervolging en tenuitvoerlegging, en aantekeningen betreffende de kosten 
van de detentie, met enkele bijlagen,
1573 april - 1574 februari, 1576 februari - 1581 juni. 1 omslag

79 Uittreksels uit het register van verslagen van de schout omtrent vervolging 
en tenuitvoerlegging in strafzaken (no. 78),
1574 augustus - 1578 juli. 1 omslag

80 Akten waarbij de substituut-officier verklaart, dat hij, ten einde de goederen 
van verdachten te inventariseren,
1574 september - 1575 oktober. 3 stukken

81 Processen-verbaal van het uitbrengen van dagvaardingen en andere 
exploiten door gerechtsboden,
1781 oktober - 1794 november. 1 omslag

82 Stukken van andere plaatselijke gerechten aan schepenen van Delft 
betreffende de uitlevering van verdachten aan eerstgenoemden en akten 
van non-prejuditie naar aanleiding daarvan,
1804 februari - 1810 september. 1 omslag

83 Verzoekschriften van hoofdofficier en schepenen aan hun collega's in 
Amsterdam en Den Haag en aan het Hof van Utrecht om bepaalde personen 
aan hen te willen uitleveren,
1806 april - 1807 december. 1 omslag

1.2.5 Verzoekschriften in strafzaken en stukken betreffende de behandeling ervan

1.2.5 VERZOEKSCHRIFTEN IN STRAFZAKEN EN STUKKEN 
BETREFFENDE DE BEHANDELING ERVAN

1.2.5.1 Verzoekschriften

1.2.5.1 VERZOEKSCHRIFTEN

84-88 Register van verzoekschriften aan schepenen in strafzaken, tegen het eind 
van de 18de eeuw geleidelijk overgaande in notulen van het college van 
schout en schepenen in strafzaken; bijgehouden enige orginelen,
1716-1783, 1792-1801, 1803-1811. 4 delen en 5 omslagen
84 1716 juli - 1766 december
85 1767 juli - 1783 december
86 1792 januari - 1801 augustus
87 1803 oktober - 1805 december, met naamklapper
88 1806 januari - 1811 februari
88a 1806
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88b 1807-1808 januari 2
88c 1808 januari 2 - 1809 januari 13
88d 1809 januari 13 - 1810 januari 9
88e 1810 januari 19 - 1811

89 Verzoekschriften aan schepenen in strafzaken, met enkele bijlagen,
1796 februari - 1798 juni, 1801. 1 omslag

90 Verzoekschriften van zeven in het tuchthuis gedetineerde mannen aan de 
hoofdofficier om daaruit te worden ontslagen en geplaatst bij de marine,
z.d. [eerste decennium der 19e eeuw]. 1 stuk

1.2.5.2 Stukken betreffende de behandeling van verzoekschriften

1.2.5.2 STUKKEN BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN 
VERZOEKSCHRIFTEN

91 Beschikkingen van de rekenkamer der Domeinen van Holland op 
verzoekschriften van tot verbeurdverklaring van alle goederen 
veroordeelden, om in het bezit te worden hersteld, hetgeen werd toegestaan 
tegen betaling van een geldsom,
1567 juli - 1578 juli. 5 stukken

92 Arrest van het Hof van Holland veroordelend bij verstek 17 ingezetenen van 
Delft, die aldaar hadden deelgenomen aan het oproer van 16 augustus 2, tot 
verbanning en verbeurdverklaring van alle goederen,
1616 september 23. 1 stuk

93 Resoluties van de Staten van Holland houdende amnestie voor allen, die 
betrokken zijn geweest bij het oproer van 1616 augustus 2 te Delft, met 
uitzondering van elf met name genoemde personen,
1616 september 28 en 1617 maart 21. 2 charters

94 Arrest van het Hof van Holland in het proces tussen Maria van 
Reygersbergen, vrouw van Hugo de Groot, en de burgemeesters van Delft 
enerzijds en de procureur-generaal anderzijds, houdende bevel tot 
teruggave van de in 1620 verbeurdverklaarde goederen van eerstgenoemde 
tegen betaling van ,60,
1630 mei 17, afschrift 1672 januari 14. 1 stuk

95 Adviezen en rapporten aan schepenen uitgebracht naar aanleiding van tot 
hen gerichte verzoekschriften in strafzaken,
1796 juni - 1800 februari. 1 omslag

96 Adviezen van de hoofdofficier aan schepenen naar aanleiding van 
verzoekschriften in strafzaken,
1804 januari - 1810 [september]. 1 omslag
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1.2.6 Stukken betreffende lijkschouwingen

1.2.6 STUKKEN BETREFFENDE LIJKSCHOUWINGEN
N.B. Zie ook de nrs. 46-51.

97 Stukken betreffende de lijkschouwing verricht over een in de Schie onder 
Overschie verdronken jongen,
1570 november. 3 stukken

98 Akten van lijkschouwing van binnen het rechtsgebied van Delft opgekomen 
personen door de schout en twee schepenen in tegenwoordigheid van de 
stads-chirurgijn als deskundige,
1574 augustus - 1576 november. 1 omslag

99-100 Register van akten van lijkschouwing van binnen het rechtsgebied van Delft 
omgekomen personen door stads-doctoren en -chirurgijns,
1713-1728, 1752-1782. 2 delen
99 1713 juni - 1728 oktober, met tafel
100 1752 februari - 1782 januari, met naamklapper

101-102 Akten van lijkschouwing van binnen het rechtsgebied van Delft omgekomen 
personen door stads-doctoren en/of stads-chirurgijns,
1777-1779, 1794-1811. 1 deel en 3 omslagen
101 1777 november - 1779 oktober
102 1794 februari - 1811 februari
102a 1794 februari - 1800 februari
102b 1800 juni - 1807
102c 1808-1811 februari

1.2.7 Processtukken

1.2.7 PROCESSTUKKEN

103-128 Stukken betreffende strafprocessen,
1564-1772. 52 stukken, 4 omslagen en 1 deel
103 Jan Jansz. Waerden, 1564 oktober - november., 3 stukken
104 Machtelt Goossensdr., weduwe Arent Jansz. Verbel, en Trijn 

Cornelisdr. alias Tquilpius, weduwe Jan Claeszz. Kock, 
wegens tovenarij, 1564 oktober - 1566 februari., 8 stukken

105 Daniel van den Bosche, zijn vrouw Catelyna van der Straeten 
en Hendrick Jansz., 1571 augustus 14 en 1575 januari 23., 2 
stukken

106 Pieter Willemsz., wegens doodslag, 1572 mei., 2 stukken
107 Jasper Arentsz. Hoflant, wegens doodslag, 1574 september - 

1576 mei., 3 stukken
108 Jan van Luyck en Loys Amauri, soldaten, 1575 januari 12., 1 

stuk
109 Heyndrik Jansz., wegens diefstal, 1575 januari 25-28., 1 stuk
110 Jan Thonisz. Bonger, wegens doodslag, 1575 december - 

1580., 1 omslag
111 Gerrit, molenaar, wegens doodslag, 1576 maart 15., 1 stuk
112 Pieter Cornelisz., en een onbekende, wegens veroorzaking 

van verkeersongevallen met dodelijke afloop, 1576 mei - 
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november., 3 stukken
113 Lambrecht Huybrechtsz., wegens doodslag, 1577 februari 27., 

2 stukken
114 Pieter Pauwelsz. Lichthart, wegens doodslag, 1577 mei 10., 1 

stuk
115 Sixtus IJsbrantz., 1578 februari 14., 2 stukken
116 Glaude Michielsz. Obijn en Maritge Pietersdr., wegens 

samenleving in ongehuwde staat, 1580 oktober 17 - december 
31., 3 stukken

117 Gerrit Jacobsz. Foucque, 1580 december 27 - 1581 januari 8., 
1 stuk

118 Jeroen Cornelisz., wegens doodslag, 1581 februari 15 - april 
14., 8 stukken

119 Hans Thijsz., wegens doodslag, 1581 april 15-26., 3 stukken
120 Huybrecht Ariensz. Sloot, wegens doodslag, 1581 april 15-26., 

4 stukken
121 Cornelis Dircksz. Gau, wegens doodslag, 1586 juni 16., 1 stuk
122 Georgius Rosenboom, wegens deelneming aan een 

vechtpartij, 1663 februari 15., 1 stuk
123 Jan van der Burgt, Adriaan Verdonck en Jacob de Klopper, in 

een verbeterhuis gedetineerden, wegens zware mishandeling, 
1711 juli - 1712 januari., 1 omslag

124 Nicolaas Tavenaar, wegens doodslag, 1716 mei - juni., 1 
omslag

125 Justus van Nispen, wegens doodslag, 1716 mei - juni., 1 
omslag

126 Cornelia van Meldert, wegens kwaadwillige verlating en 
overspel, 1732 mei 23., 1 stuk

127 Cornelis van Passouw, wegens mishandeling, midden 18de 
eeuw., 1 stuk

128 Jurrien en Frederik Mangenus, wegens diefstal met braak als 
beroep uitgeoefend, 1771 oktober - 1772 juni., 1 deel

1.2.8 stukken betreffende de kosten van strafprocessen

1.2.8 STUKKEN BETREFFENDE DE KOSTEN VAN STRAFPROCESSEN

129 Stukken betreffende het vergoeden van de kosten, door de substituut-schout 
gemaakt bij het vervoer van tot de galeien veroordeelden naar Middelburg,
1565 april - 1571 mei. 3 stukken

130 kwitanties van de beul van door de schout betaalde bedragen voor de 
tenuitvoerlegging van strafvonnissen, waaronder 2 authentieke afschriften,
1571 januari - 1572 oktober, 1574 september - 1578 juli. 1 omslag

131 Kwitanties van door de schout betaalde bedragen voor andere diensten in 
zake vervolging en tenuitvoerlegging van strafvonnissen,
1565 maart - 1566 oktober, 1571 september - december 1575 februari - mei.

1 omslag
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1.3 Civiele rechtspraak

1.3 CIVIELE RECHTSPRAAK
1.3.1 Rollen

1.3.1 ROLLEN

132 Verburchge's Camerboeck". Rol van in de schepenkamer voornamelijk door 
de procureurs Pieter Verburch en Jason Jansz. behandelde civiele zaken, 
met aantekening van het ten processe behandelde in margine,
1582 december - 1585 maart. 1 deel

133-143 "Gastgeding. Rol van voor schepenen gevoerde civiele processen volgens 
de procedure van het gastgeding, met aantekening van het ten processe 
behandelde, sinds 1782 met lijst van procureurs en naamklapper der 
partijen,
1686, 1738-1740, 1782-1811. 1 omslag en 10 delen.
133 1686 januari - december
134 1738 juli - 1740 september

N.B. Een katern van een deel
135 1782 januari - 1786 december
136 1787 januari - 1789 december
137 1790 januari - 1703 december
138 1794 januari - 1796 december
139 1797 januari - 1799 december
140 1800 januari - 1802 december
141 1803 januari - 1805 december
142 1806 januari - 1808 december
143 1809 januari - 1811 februari

144-147 "Rolle van de kleyne zaaken", rol van de voor schepenen gevoerde kleine 
civiele zaken, met aantekening van het ten processe behandelde,
1782-1809. 4 delen
144 1782 januari - 1789 december, met bijlage: afschrift van de 

keur van 1714, waarbij de kleine rol werd ingesteld.
145 1790 januari - 1797 mei
146 1797 juni - 1803 december
147 1804 januari - 1809 december

1.3.2 Vonnissen

1.3.2 VONNISSEN
N.B. Zie ook nrs. 132-147.

148 " 't Appoinctement bouck der stad Delft", register van vonnissen door 
schepenen gewezen in civiele zaken, met uitvoerige vermelding van de 
standpunten van partijen,
1567 september - 1589 juli. 1 deel

149 Minuten van vonnissen door schepenen gewezen in civiele zaken,
1579 oktober - 1587 januari. 1 omslag

150 Minuten en concepten van vonnissen door schepen gewezen in civiele 
zaken, met bijlagen,



13 Oud rechterlijk archief Delft 19

1795 november - 1808 september. 1 omslag

151 Vonnissen door schepenen gewezen in civiele zaken,
1809 december - 1810 december. 1 omslag

152-154 "Preferentieboek". Protocol van vonnissen van schepenen vaststellende de 
preferenties van de vorderingen op insolvente boedels, met verwijzing naar 
de plaatsen in het "register van de desolate boedels" en in het "register van 
de willige decreten",
1740-1756, 1778-1781, 1795-1800. 3 delen
152 1740 december - 1756 januari, gedeeltelijk met klapper
153 1778 juli - 1781 april, met naamklapper op de erflaters en 

eigenaren der boedels
154 1795 mei - 1800 november, met naamklapper op de erflaters 

en eigenaren der boedels
1.3.3 Andere Stukken

1.3.3 ANDERE STUKKEN

155 "Register de plano". Protocol van ter secretarie opgemaakte akten van door 
bemiddeling van schepenen tot stand gekomen dadingen, met naamklapper 
der partijen,
1755 november - 1811 februari. 1 deel

156 Memories van A. van Wadenoyen, gerechtsbode te Delfshaven, van kosten, 
salaris en verschotten in enkele rechtszaken,
1771 september - 1772 mei. 4 stukken

157 Processen-verbaal van voor schepenen-commissarissen gehouden 
comparities van partijen,
1775 mei - 1781. 2 stukken

158 Missiven ingekomen bij en minuten van missiven uitgaande van schepenen 
en van de schout, van en naar gerechten van andere steden betreffende 
overdraging en andere rechtszaken,
1792 april - 1794 december. 1 omslag

159 Verslag van een gerechtsbode te Rotterdam, die de gedaagde Gerharda 
Goudina Bruckers niet heeft kunnen vinden,
1799 mei 7. 1 stuk

1.4 Z.g. vrijwillige rechtspraak

1.4 Z.G. VRIJWILLIGE RECHTSPRAAK
1.4.1 Stukken van algemene aard

1.4.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.4.1.1 Kamerboeken

1.4.1.1 KAMERBOEKEN

160-184 "Kamerboek". Protocol van beschikkingen in zaken van z.g. vrijwillige 
rechtspraak en in bestuurszaken, genomen door schepenen of schout en 
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schepenen of schout, burgemeesters en schepenen of soms door 
burgemeesters, sinds 1795 door schepenen of hoofdofficier en schepenen of 
de municipaliteit, sinds 1803 augustus door schepenen of hoofdofficier en 
schepenen of wethouders of soms de raad, sinds februari 1808 door 
schepenen of de burgemeester,
1538-1810, met hiaten. 1 omslag en 24 delen
N.B. De delen van de jaren 1674-1806 zijn voorzien van een tafel bevattende alleen de 
bestuurszaken. Uit oude opschriften blijkt, dat er 30 delen zijn geweest.
160 1538 begin augustus en eerste helft oktober

N.B. Fragment van een deel gefolieerd 175-178 en 185-188.
161 1547 januari - 1554 september
162 1554 oktober - 1560 januari
163 1560 mei - 1564 mei
164 1564 - 1571 mei
165 1572 oktober - 1578 december
166 1578 december - 1588 mei
167 1588 mei - 1595 december
168 1595 december - 1603 april
169 1603 april - 1613 mei
170 1623 september - 1636 december
171 1674 januari - 1681 juni
172 1681 juni - 1698 april
173 1698 mei - 1719 december
174 1719 december - 1735 september, 1737 september 24 - 

oktober 5
N.B. Fol. 271-316 en 319-375 ontbreken.

175 1740 januari - 1747 december
176 1748 januari - 1757 december
177 1758 januari - 1767 december
178 1768 januari - 1776 december
179 1777 januari - 1786 december
180 1787 januari - 1792 december
181 1793 januari - 1801 december
182 1802 januari - 1806 december
183 1807 januari - 1808 december, met naamklapper
184 1808 december - 1810 december, met naamklapper t/m fol. 95

1.4.1.2 Resoluties en notulen

1.4.1.2 RESOLUTIES EN NOTULEN

185 Akte van goedkeuring door de staten van Holland van een keur van schout, 
burgemeesters en schepenen van Delft d.d. 1652 maart 11 betreffende 
akten van transport, cessie, verpanding of hypotheek van roerende en 
onroerende goederen verleden voor openbare functionarissen,
1652 maart 26. 1 charter

186-199 Resoluties en notulen van schepenen, sinds 1795 april van hoofdschout en 
schepenen, in civielrechtelijke aangelegenheden, in hoofdzaak gevallen van 
z.g. vrijwillige rechtspraak, met indices t/m 1791 en 1802-1805,
1753-1811. 13 delen en 3 omslagen
186 1753 november - 1756 december
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187 1757 januari - 1760 december
188 1761 januari - 1764 december
189 1765 januari - 1767 december
190 1768 januari - 1771 december
191 1772 januari - 1775 december
192 1776 januari - 1783 december
193 1784 januari - 1791 december
194 1792 januari - 1796 december

N.B. Bijgehouden enige verzoekschriften en andere bijlagen.
195 1797 januari - 1799 december
196 1800 januari - 1801 december
197 1802 januari - 1803 oktober
198 1803 oktober - 1805 december
199 1806 januari - 1811 februari
199a 1806-1808 januari 16
199b 1808 januari 16 - 1810 februari 9
199c 1810 februari 9 - 1811 februari

200-201 Bijlagen tot de resoluties en notulen van het college van hoofdofficiere en 
schepenen in civielerechtelijke aangelegenheden,
1801-1805. 1 omslag en 1 deel
200 1801 mei - 1803 oktober
201 1803 oktober - 1805 december

1.4.1.3 Verzoekschriften

1.4.1.3 VERZOEKSCHRIFTEN

- Register van verzoekschriften, de meeste van rechterlijke aard, aan 
schepenen, met aantekening van de apostillen en andere beschikkingen,
1717 april - 1728 april. 1 deel
N.B. Dit register vormt het derde en laatste gedeelte van een deel. dat voorts bevat twee 
andere registers van verzoekschriften, het eerste aan het college van schout, 
burgemeesters en schepenen en het twee aan burgemeesters, geen van beide van 
rechterlijke aard en beide eveneens lopende over de periode 1717-1728.

202-204 Verzoekschriften aan schepenen in zaken voor het grootste deel liggende op 
het gebied van de z.g. vrijwillige rechtspraak, met apostillen en andere 
beschikkingen in margine, met bijlagen,
1808-1811. 8 omslagen
202 1773-1794 mei
202a 1773
202b 1774
202c 1775-1794 mei
203 1795 april - 1801 maart
204 1808 januari - 1811 januari, met naamklaaper
204a 1808, met naamklapper
204b 1809
204c 1810 januari - oktober
204d 1810 november - 1811 januari

205-208 "Requestboek". Register van verzoekschriften gericht aan schepenen of 
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soms aan schepenen-commissarissen en sinds 1795 aan hoofdofficier en 
schepenen in zaken van vrijwel uitsluitend civielrechtelijke aard. Met 
aantekening van de apostillen en andere beschikkingen, met naamklapper,
1791-1808. 4 delen
N.B. Uit de oude opschriften blijkt dat de eerste negen requestboeken verloren zijn gegaan.
205 1791 januari - 1796 april
206 1796 augustus - 1800 december
207 1800 december - 1803 december
208 1804 januari - 1808 augustus

1.4.1.4 Stukken betreffende de behandeling van verzoekschriften

1.4.1.4 STUKKEN BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN 
VERZOEKSCHRIFTEN

209 Missieven van de Hoge Raad en het Hof van Holland aan burgemeesters 
van Delft met verzoek om inlichtingen inzake bij hen ingekomen 
verzoekschriften, met minuten der antwoorden daarop,
1749 juli - 1751 januari. 1 omslag

210 Missiven houdende adviezen en rapporten op verzoek van schepenen van 
aan hen uitgebracht naar aanleiding van hen gerichte verzoekschriften in 
civielrechtelijke aangelegenheden, met bijlagen,
1797 februari - 1798 januari. 1 omslag

211 Correspondentie van schepenen met colleges en ambtenaren van het rijk, 
het departement Maasland, de stad Delft en insolvente boedels, betreffende 
civielrechtelijke zaken, met index,
1806 augustus - 1811 februari. 1 pak

1.4.2 Akten van transport van lichamelijke zaken

1.4.2 AKTEN VAN TRANSPORT VAN LICHAMELIJKE ZAKEN

212 Concepten van akten van de overeenkomst, waarbij drie Brabanders, 
genaamd Christiaen Jansz. de Blinde, Lambrecht Ariensz. van Wouwe en 
Stoffel Neutsz. van Rosendael al hun huidige en toekomstige goederen aan 
het oude gasthuis afstaan ten einde daarin voor het leven opgenomen te 
blijven, te verlijden voor schepenen,
1586 februari en april. 1 stuk

213 "Tweede register van de transporten van meuble goederen". Afschriften van 
akten van overdracht van roerende goederen ter voldoening aan of in 
mindering van bestaande schulden, verleden voor een notaris met getuigen 
te Delft,
1657 januari - 1665 december. 1 deel

214-250 "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende 
goederen verleden voor twee schepenen,
1682-1808. 37 delen
N.B. Sinds het eind van de 18de eeuw is de chronologische orde slecht bewaard. 
Huizenprotocol, zie 281-283.
214 1685 juni - 1689 februari (deel 5 C)
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215 1685 juni - 1689 februari (deel 5 D)
216 1689 februari - 1691 april (deel 5 F)
217 1691 april - 1694 november (deel 5 H)
218 1694 november - 1698 mei (deel 5 K)
219 1698 mei - 1700 november (deel 5 M)
220 1700 november - 1704 februari (deel 5 N)
221 1704 februari - 1707 mei (deel 5 P)
222 1707 mei - 1711 september (deel 5 R)
223 1711 november - 1716 mei (deel 5 S)
224 1716 mei - 1721 mei (deel 5 V)
225 1721 mei - 1725 februari (deel 5 X)
226 1725 februari - 1727 november (deel 5 Z)
227 1727 december - 1730 oktober (deel 6 B)
228 1730 november - 1734 mei (deel 6 D)
229 1734 mei - 1737 december (deel 6 F)
230 1738 januari - 1738 december (deel 6 H)
231 1739 januari - 1741 december (deel 6 K)
232 1741 december - 1745 november, 1746 december 23 (deel 6 

L)
233 1745 november - 1750 december (deel 6 N)
234 1750 juli - 1754 februari (deel 6 O)
235 1754 januari - 1757 augustus, 1764 oktober 31 (deel 6 Q)
236 1757 juli - 1761 augustus (deel 6 R)
237 1761 september - 1764 oktober (deel 6 T)
238 1764 oktober - 1767 december (deel 6 V)
239 1768 januari - 1770 juni (deel 6 W)
240 1770 juni - 1773 september, november 27 (deel 6 Z)
241 1773 september - 1777 juni, juli, september 9 (deel 7 A)
242 1777 mei - 1780 mei (deel 7 C)
243 1780 april - 1783 maart, mei 10 (deel 7 D)
244 1783 maart - 1786 september, 1795 december 16 (deel 7 F)
245 1786 juli - 1792 juni, september, 1795 december 16 (deel 7 G)
246 1792 juni - 1797 juli (deel 7 H)
247 1796 mei - 1800 december, 1801 maart 7 (deel 7 J)
248 1800 juli 24, september - 1804 februari en enige akten t/m 

1808 februari 13 (deel 7 L)
249 1804 januari - 1808 juni (deel 7 M)
250 1807 augustus - 1808 juni (deel 7 O)

251-254 Minuten van transportakten van onroerende goederen en schepen verleden 
voor twee schepenen, sinds 1811 april 5 voor de maire, met tafels,
1808-1811. 3 delen en 1 port.
251 1808 juli - 1809 juni (deel A1)
252 1809 juli - 1809 december (deel A2)
253 1810 januari - 1810 december (deel D)
254 1811 januari - 1811 november (deel E)

1.4.3 Akten van cessie, hypotheek, schuldbekentenis, enz.

1.4.3 AKTEN VAN CESSIE, HYPOTHEEK, SCHULDBEKENTENIS, ENZ.
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255 "Blaffert van de alderhande brieven." Protocol van akten van 
schuldbekentenis en cessie verleden voor twee schepenen, deel 5 A,
1680 juli - 1687 oktober. 1 deel

256 "Blaffert van de indemnite ende schultbrieven". Protocol van 
hypotheekakten, voor het overgrote deel kustingbrieven, voor twee 
schepenen, deel 5 B,
1680 november - 1686 september. 1 deel

257-277 "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande 
schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen 
(tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen,
1686-1808. 21 delen
257 1686 augustus - 1690 juni (deel 5 E)
258 1690 juni - 1693 december (deel 5 G)
259 1693 december - 1698 april (deel 5 J)
260 1698 april - 1701 mei (deel 5 L)
261 1701 mei - 1705 november (deel 5 O)
262 1705 november - 1714 april (deel 5 Q)
263 1714 april - 1719 december (deel 5 T)
264 1720 januari - 1725 februari (deel 5 W)
265 1725 februari - 1729 januari (deel 6 A)
266 1729 februari - 1733 april (deel 6 C)
267 1733 mei - 1737 oktober (deel 6 E)
268 1737 november - 1738 december, 1739 september 16 (deel 6 

G)
269 1739 januari - 1742 juni (deel 6 J)
270 1742 mei - 1750 november (deel 6 M)
271 1750 november - 1759 januari (deel 6 P)
272 1758 september - 1768 oktober (deel 6 S)
273 1768 oktober - 1776 november (deel 6 X)
274 1776 november - 1784 juni (deel 7 B)
275 1784 mei - 1796 februari (deel 7 E)
276 1796 februari - 1808 juni (deel 7 K)
277 1806 augustus 8, 1807 mei - 1808 juni (deel 7 N)

278 Hypotheekakten verleden voor twee schepenen, minuten met tafel,
1808 juli - 1811 april. 1 pak

279-280 "Registers van de Taxatien", protocol van akten van taxatie van onroerende 
goederen, als zonder verkoop de eigendom overging, door twee schepenen, 
met naamklapper,
1777-1789, 1802-1811. 2 delen
279 1777 juni - 1789 december
280 1802 maart - 1811 januari

1.4.4 Registers van onroerende goederen

1.4.4 REGISTERS VAN ONROERENDE GOEDEREN

281-283 "1, 2 en 3 Prothocol", topografisch register der huizen binnen Delft met 
opgave van de erop rustende lasten en de namen der opvolgende 
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eigenaren, onder verwijzing naar de protocollen (n.l. nrs. 214 e.v.) en 
registers, met tafel van de straten, fol. 1-325, 326-658, 659-985.
[1649] - begin 19de eeuw. 3 delen
N.B. Aan het register 281-283 gaat vooraf een register van dezelfde aard, aangelegd 
omstreeks 1580, G.A.I. 731 (O.A. Eerste afd.). Blijkens het voorkomen van bepaalde 
namen, moet dit register zijn aangelegd tussen 1643 december en 1649 mei 2.

284 Index op de straten behorende bij het topografisch register der huizen (nrs. 
281-283),
midden 17de eeuw. 1 deel

285 "Protocol van Delfshaven, Overschie en Poortland", topografisch register der 
huizen en landerijen in het poortland van Delft, te Overschie en Delfshaven 
met opgave van de erop rustende lasten en de namen der opvolgende 
eigenaren, onder verwijzing naar de protocollen en registers, met tafel van 
straten en wegen, met bijlagen,
[17e eeuw] - begin 19de eeuw. 1 deel en 1 omslag

1.4.5 Akten van borgtocht

1.4.5 AKTEN VAN BORGTOCHT

286 Verzoekschrift van burgemeesters en schepenen van Oudewater aan de 
schout van Delft, om Jan Aetsz. Munter te ontslaan van de door hem 
gestelde borgtocht,
1568 juli 7. 1 stuk

287 Protocol van akten van borgtocht verleden ter secretarie, voor schepen of 
voor schout, burgemeesters en schepenen, alsmede enkele akten van 
justificatie,
1569 oktober - 1586 januari. 1 deel

288 "Cautie boeck". Protocol van akten van borgtocht verleden ter secretarie der 
stad, voor schepenen, zelden ter kamer van de heren van de weth of voor 
schout, burgemeesters, schepenen en raden,
1653 september - 1747 februari. 1 deel

289 "Cautie Boek". Protocol van akten van borgtocht verleden voor schepenen 
door comptabele ambtenaren, meest van de provincie Holland,
1739 januari - 1746 november. 1 deel

290-294 "Cautieboek", minuten van akten van borgtocht en enige van attestatie (voor 
1798) verleden ter secretarie of voor schepenen, zelden voor burgemeesters 
of schout, burgemeesters, schepenen en raden, het laatste deel met 
afschriften van andere akten,
1746-1807. 5 delen
290 1746 juni - 1757 mei
291 1758 januari - 1771 december
292 1772 januari - 1783 november
293 1784 januari - 1798 juli, december 29
294 1799 januari - 1807 november, met enkele oudere akten vanaf 
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1790

295 Akten van borgtocht verleden voor schepenen of ter secretarie, en 
hypotheekakten ten behoeve van de verponding verleden voor schepenen,
1808 februari - 1811 januari. 1 omslag

296 "Register van de borgtochten". Protocol van akten van borgtocht verleden in 
de schepenkamer door curators en bewindvoerders, die door schepenen of 
door schout, burgemeesters en schepenen zijn benoemd, met naamindex,
1782 januari - 1810 augustus. 1 deel

1.4.6 Akten van procuratie

1.4.6 AKTEN VAN PROCURATIE

297 Protocol van akten van procuratie verleden ter secretarie ten behoeve van 
procureurs of voor schout, burgemeesters, schepenen en raden in andere 
zaken,
1712 oktober - 1736 december. 1 deel

298-304 Minuten van akten van procuratie verleden ter secretarie ten behoeve van 
procureurs, en voor schout, burgemeesters, schepenen en raden tot 1795, 
sinds 1798 voor hoofdofficier en schepenen in andere zaken,
1751-1811. 6 delen en 1 omslag
298 1751 januari - 1757 december
299 1758 januari - 1764 december
300 1765 januari - 1774 december
301 1775 januari - 1786 december
302 1787 januari - 1797 december
303 1798 januari - 1807 december
304 1808 januari - 1811 februari, 1 omslag

1.4.7 Akten van familie- en erfrechtelijke aard

1.4.7 AKTEN VAN FAMILIE- EN ERFRECHTELIJKE AARD
1.4.7.1 Akten van huwelijkse voorwaarden en van voorwaarden tot verkrijging van

1.4.7.1 AKTEN VAN HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN VAN 
VOORWAARDEN TOT VERKRIJGING VAN
scheiding van tafel en bed

305 Register van akten van huwelijkse voorwaarden verleden voor schepenen,
1529 januari - 1601 november, 1687 december 24. 1 deel

306a-306e Minuten, concepten en afschriften van akten van huwelijkse voorwaarden 
verleden of te verlijden voor schepenen,
1532 januari - 1585 november, 1594 december, 1687 december. 5 omslagen
306a Nummers 1-49
306b Nummers 50-100
306c Nummers 101-151
306d Nummers 152-200
306e Nummers 201-252

307 Akten verleden voor notaris Jac. van Koetsveld te Delft, waarbij echtgenoten 
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de voorwaarden vaststelden om scheiding van tafel en bed te verkrijgen,
1798 april - 1800. 1 omslag

1.4.7.2 Akten van en inzake uiterste wilsbeschikkingen

1.4.7.2 AKTEN VAN EN INZAKE UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN

308 Register van openbare testamenten, processen-verbaal van ontvangst en 
opening van besloten testamenten, akten van bekrachtiging van notariële 
testamenten en enkele andere akten betreffende deze materie, meestal 
verleden voor schepenen, soms ter secretarie met twee getuigen of voor 
schout, burgemeesters en schepenen,
1536 mei - 1691 oktober. 1 deel

309 Minuten van testamenten voor schepenen verleden,
1614-1626, 1680-1685. 1 omslag

310 Minuten van testamenten, meest van geconfineerden, met bijlagen,
1695 april - 1795 mei. 1 omslag

1.4.7.3 Stukken betreffende nalatenschappen

1.4.7.3 STUKKEN BETREFFENDE NALATENSCHAPPEN

311 Memories betreffende de verdeling van een legaat van Hilletje Vranckendr. 
van Kralingen, overleden te Delft,
1669 september 26, 1670. 2 stukken

312 Mandement van het Hof van Holland tegen de secretaris der stad Delft 
wegens het recht van de landsoverheid op de nalatenschap van Johanna 
Veeckens, te Delft zonder erfgenamen overleden, met bezwaarschrift van de 
stadssecretaris,
1749. 1 omslag

313 Minuten van akten inzake erfenissen verleden voor schout en schepenen of 
voor schepenen, met index,
1809 maart - 1811 februari. 1 omslag

1.4.8 Stukken betreffende insolvente boedel en executeriale verkoop

1.4.8 STUKKEN BETREFFENDE INSOLVENTE BOEDEL EN 
EXECUTERIALE VERKOOP

314 Akte van executeriale verkoop door de schout van een partijtje brandstoffen 
wegens verschuldigde huur van een achterhuisje,
1575 februari 25. 1 stuk

315-316 "Register van geconsigneerde penningen", protocol van akten van 
consignatie ter secretarie en van uitbetaling van geconsigneerde gelden, 
met aantekening van ontvangst en uitgave van andere aldaar gestorte 
gelden.
1654-1688. 2 delen
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315 1654-1673
316 1674-1688

317 Bijlagen bij het protocol van akten van consignatie (nrs. 315 en 316).
1661 januari - 1675 juni.

318-319 "5e Register. Van de Curateelen", "7e Register Van de Curateelen", protocol 
van akten inzake verlaten en insolvente boedels, met naamlijst der curators,
1675-1719, 1741-1783. 2 delen
318 1675 februari - 1719 december
319 1741-1783, met extracten uit het "6de register"

N.B. Het protocol is ingericht in volgorde van benoeming der curators. Na 
de akten van benoeming volgen de akten die betrekking hebben op de 
onder hun beheer gestelde boedels.

320 Inventaris van de verlaten boedel van Ary Blommestein, opgemaakt door de 
curator Cornelis 's Gravesande,
1697 april 27 en 30. 1 stuk

321 Rekening van de curator in de insolvente boedel van Jan Blommert, 
gewezen brouwer in de brouwerij "In de Starre", ingeleverd aan 
gecommitteerden van schepenen met de afhoring belast,
1701 januari 11. 1 deel

322-333 "64e, 66e-76e Register. Van de willige decreten", protocol van akten van 
levering bij willig decreet verleden voor twee schepenen, kwitanties met akte 
van borgtocht voor eventuele restitutie, akten van intekening van de 
vorderingen en akten van doorhaling van hypotecaire inschrijvingen bij willig 
decreet, met naamindices,
1723-1733, 1742-1807, 1809-1811. 12 delen
322 1723 februari - 1733 september (deel 3 O)
323 1742 maart - 1745 december (deel 3 Q)
324 1746 januari - 1752 januari (deel 3 R)
325 1751 november - 1758 april (deel 3 S)
326 1758 april - 1760 juni (deel 3 T)
327 1768 oktober - 1774 augustus (deel 3 V)
328 1773 juni - 1781 juli (deel 3 W)
329 1781 februari - 1789 februari (deel 3 X)
330 1788 januari - 1798 maart, met later toegevoegde memories 

van eis tot erkenning van preferentie (deel 3 Z)
331 1796 februari - 1805 april (deel 4 A)
332 1803-1807 november (deel 4 B)
333 1809 maart - 1811 februari (deel 4 C)

334 "16e Register. Van de huysen bij excecutie verkogt", protocol van 
veilingvoorwaarden en processen-verbaal van executeriale verkoop ten 
overstaan van twee schepenen, verantwoording van de kooppenningen, 
akten van intekening van de vorderingen en memories van eis tot erkenning 
van preferentie, deel N, met naamindex,
1758 augustus - 1786 april. 1 deel
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335-336 "118e en 19e Register. Van de desolate boedels", protocol van andere akten 
inzake insolvente boedels, met naamindices
1759-1781. 2 delen
335 1759 september - 1769 december
336 1770 maart - 1781 mei

337 Akte van beschrijving door een deurwaarder bij de Hoge Raad van de 
boedel door Jan Anthony van Kinschot nagelaten,
1761 maart. 1 omslag

338 Akte van een onderhandse beschrijving van de boedel van Hendrik van 
Middeldijk en zijn vrouw Anna van Leeuwen, met 2 bijlagen,
1770 oktober 1. 1 omslag

339 Advies van de curator over de verlaten boedel van wijlen Leendert Flock en 
Anna van de Putten aan schepenen uitgebracht,
1772. 1 stuk

340 Advies van de curators over de insolvente boedel van Jan Frederik Stember 
en zijn vrouw Anthonia Verdoes, aan schepenen uitgebracht, naar aanleiding 
van het verzoek der echtgenoten tot ophefing van het faillissement,
1773 juli 20. 1 stuk

341 Akte van verwerping van de nalatenschap van Aeltje Herdijcke ten overstaan 
van Petrus Constantinus van Rijp, notaris te Rotterdam en zijn vrouw 
Cornelia Herdijcke, met beschikking van schepenen tot benoeming van een 
curator in deze nalatenschap,
1782. 1 stuk

342 Protocol van akten van consignatie ter secretarie met aantekening omtrent 
de afdoening en verwijzingen naar andere stukken,
1786-1810. 1 deel

343 Stukken betreffende de insolvente boedel nagelaten door Carel Gillen,
1788. 1 omslag

344 Memorie van een gerechtsbode aan schepenen betreffende de verdrinking 
en de nagelaten onbeheerde boedel van Jan Bijneveld,
1793 januari 14. 1 stuk

345 Akten van beschrijving van verworpen en verlaten boedels door een notaris, 
de curator(s), de stadssecretaris of een beNdigde klerk ter secretarie,
1800 november - 1805 juni. 1 omslag

346 "Transporten bij willig decreet", akten van verkoop bij willig decreet van 
onroerende goederen voor hoofdofficier en schepenen, met index,
1808 augustus - 1810 december. 1 omslag

347 Gespecificeerde declaratie van Johannes Couwenberg Abz., deurwaarder, 
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wegens excecutoriale verkoop van twee percelen te Delfshaven,
1810 november en december. 2 stukken

2 Archief van schepenen-commissarissen voor de gemenelandsmiddelen voor Delft en Delfland

2 ARCHIEF VAN SCHEPENEN-COMMISSARISSEN VOOR DE 
GEMENELANDSMIDDELEN VOOR DELFT EN DELFLAND

2.1 Stukken van algemene aard

2.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

348-349 Notulen van door schepenen-commissarissen behandelde bestuurs- en 
rechtszaken, waarin opgenomen tot hen gerichte verzoekschriften,
1750-1806. 2 delen
348 1750 januari - 1779 december
349 1780 januari - 1806 april

350 Bijlagen tot de notulen van schepenen-commissarissen,
1796 augustus - 1806 februari. 1 omslag

2.2 Stukken van niet-rechterlijke aard

2.2 STUKKEN VAN NIET-RECHTERLIJKE AARD

351 Akte te verlijden in raadkamer, waarbij de ondercollecteurs van de 10de 
penning zich bereid verklaren de vereiste eed af te leggen,
ongedateerd, eind 16de eeuw. 1 stuk

352 Verzoekschrift van Daniela Eeuwoutsdr. de zaken waarnemend voor Huych 
Jacobsz., aan het Hof van Holland, tot uitstel van eedsaflegging door 
laatstgenoemde, benoemd tot onderofficier van de 10de penning,
z.d. [eind 16de eeuw]. 1 stuk

353 Register van ontvangst van de 20ste penning voor de collaterale successie, 
de 40ste penning wegens de overdracht bij decreet en "bij gifte" van 
onroerende goederen en wegens geldleningen, overdrachten van effecten 
e.d.,
1647 april - 1651 maart. 1 deel

354 Verzoekschrift van Reyer van Lodensteyn, pachter van de impost op het bier 
te Delft, aan Gecommitteerde Raden, met beschikking van dat college in 
margine,
z.d. [1668]. 1 stuk

355 "Register van de gedane soomatien tot betaalinge van het middel op het 
collateraal", protocol van akten van uitreiking van biljetten voor de 
voldoening van successierecht ten sterfhuize door de gerechtsbode, met 
aantekening in de margine van gedane aangiften,
1670 mei - 1796 januari. 1 deel

356 Bijlagen tot het voorgaande protocol (no. 355),
1670-1781. 1 omslag
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357-358 Staat van namen van te Delft overledenen, naar wier nalatenschap ter zake 
van het successierecht moest worden geVnformeerd, met aantekening van 
aangifte of sommatie,
1749-1795. 2 delen
357 1749 juli - 1767 december
358 1768 januari - 1795 november

359-366 Register van ontvangst van de verschuldigde belasting wegens overdracht 
van onroerende goederen, schepen en effecten en wegens geldleen,
1757-1760, 1771-1811. 8 delen
359 1757 december - 1760 november
360 1771 januari - 1776 december
361 1771 januari - 1782 september
362 1782 oktober - 1787 december
363 1788 januari - 1793 december
364 1794 januari - 1800 december
365 1801 januari - 1806 augustus
366 1807 januari - 1811 december

2.3 Stukken van rechterlijke aard

2.3 STUKKEN VAN RECHTERLIJKE AARD

367 Vonnis van Gecommitteerde Raden in hoger beroep het vonnis van 
schepenen-commissarissen bevestigend, in de zaak tussen Jan 
Blommesteyn, pachter van de impost van de waag, en Johannes van 
Noorden, zeepzieder, beide te Delft,
1661 april 7. 1 stuk

368 Concept van een verzoekschrift van schepenen-commissarissen aan 
Gecommitteerde Raden in de zaak tussen de baljuw van Delfland en de 
gezamenlijke bakkers te Maassluis,
1670 september 12. 1 stuk

369 Bevelschrift van schepenen-commissarissen aan de deurwaarder van de 
gemenelandsmiddelen te Leidschendam tot stuiting van de executoriale 
verkoop van een huis, erf en land in de polder van Tedingerbroek, met 
procesverbaal van de exploit doende deurwaarder en een afschrift der 
publicatie van de voorgenomen verkoop,
1713 juni. 1 omslag

370-372 "Rolle van des Gemeen Lands Stads Delfs Imposten", rol van voor 
schepenen-commissarissen gevoerde processen in belastingzaken, met 
aantekening van het ten processe behandelde,
1723 - 1747, 1750-1803. 3 delen
370 1723 januari - 1747 juli
371 1750 februari - 1753 juli, 1758 maart - 1766 november, 1771 

september - 1772 december, met naamklapper
372 1773 januari - april, 1775 april - 1780 december, 1789 juli - 

november, 1797 januari, 1801 juli - 1803 mei, met 
naamklapper
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373 Stukken (deels gedrukt) betreffende het geschil tussen Adriaan 
Bredero(o)de, pachter van de impost op de brandewijnen, en jan van Riel, 
grossier en slijter, over het weigeren van het afgeven van uitslagbiljetten aan 
laatstgenoemde, met resoluties van de Staten van Holland inzake deze 
materie,
1680-1746. 1 omslag

374 Begeleidend schrijven van schout en schepenen van Rotterdam bij twee 
processen-verbaal van de bedienden van de gemenelandsmiddelen,
1792 november 29. 1 stuk

3 Ter secretarie door derden achtergelaten stukken van rechterlijke aard

3 TER SECRETARIE DOOR DERDEN ACHTERGELATEN STUKKEN VAN 
RECHTERLIJKE AARD

3.1 Stukken afkomstig van de procureur Willem de Jong

3.1 STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE PROCUREUR WILLEM DE JONG
3.1.1 Stukken van civiele processen gevoerd voor schepenen van Delft

3.1.1 STUKKEN VAN CIVIELE PROCESSEN GEVOERD VOOR 
SCHEPENEN VAN DELFT

3.1.1.1 Stukken van zaken, waarin opgenomen werden geëist

3.1.1.1 STUKKEN VAN ZAKEN, WAARIN OPGENOMEN WERDEN 
GEËIST

375 Gerrit Oosterman, koopman te Rotterdam, contra Maria van der Hout te 
Delft, wegens geleverde goederen,
1740. 1 omslag

376 Elisabeth van Kroonevelt, wijnkoopster, contra Willem van Veen, beide te 
Delft, wegens geleverde wijnen,
1741. 1 omslag

377 Sara Beman, koopvrouw in zout en zeep, contra Jan van der Veer, beide te 
Delft, wegens geleverde zeep en stijfsel,
1741. 1 omslag

378 Jacob Fruyt, koopman te Amsterdam, contra Pieter Brederveld te Delft, 
wegens geleverde goederen,
1741-1742. 1 omslag

379 Pieter van der Plas Jansz., als man van Heyltje van der Schalk, 
jeneverstookster te Schiedam, contra Matthijs Hoflandt te Overschie, 
wegens geleverde spoeling,
1743. 1 omslag

380 Simon en Jan Berghmans, kooplieden te Riethoven (Noord-Brabant), contra 
Gideon de Bunje, meester-pruikenmaker te Delft, wegens geleverd haar,
1744, met retro-nota sinds 1742. 1 omslag
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381 Caspar Harpert, koopman te Delft, en Jacob van Bergsland, als man van 
Sophia Harpert te Rotterdam, contra Pieter van der Hoeve als weduwnaar 
en erfgenaam van Ida Harpert te Delft, wegens geleverde thee,
1744, met retro-acta sinds 1743. 1 omslag

382 Jan Pellikaan, pondgaarder te Rotterdam, contra Pieter van der Linde, 
graanhandelaar te Delft,
1744. 1 omslag

383 Rob(b)ert Partridge & zoon, kooplieden te Rotterdam, contra Pieter 
Waag(e)maker te Delft, wegens geleverde bokking en sprot,
1744. 1 omslag

384 Pieter Victoor contra Cornelia Voorstad, weduw van Pieter van Schie, beide 
te Delft, wegens rente en aflossing van een obligatie ten laste van 
gedaagde.
1744. 1 omslag

385 Alida Bo(o)gaart, weduwe van Pieter van der Sprenkel, contra Johannes 
Blondel, meester-timmerman, beide te Delft, wegens rente en aflossing van 
een hypothecaire schuld van gedaagde,
1744. 1 omslag

386 Andries Coster, koopman te Rotterdam, contra Dirl Bellard te Delft, wegens 
geleverde winkelwaren,
1744. 1 omslag

387 Guiljelmus van Bleyswijck, uit naam van zijn moeder Anna Antonia van 
Hemert, weduwe en boedelhoudster van Abraham van Bleyswijck, brouwer 
te Delft, contra Gerrit Dijxhoorn te Delft, wegens geleverde bieren,
1744. 1 omslag

388 Joost Hendrik Rausch, koopman in wijnen in Den HJaag, contra Francijntje 
van den Heuvel, te Delft, wegens rente en aflossing van een hypothecaire 
schuld van gedaagde,
1745. 1 omslag

389 Pieter Vos, jeneverstoker te Schiedam, contra Pieter Casteele te Delft, 
wegens geleverde jenever,
1746. 1 omslag

390 Cornelis van Os te Delft, contra Arnoldus van Rhijn, notaris te Overschie, 
weduwnaar nan Niesje Swanenburgh, inzake een obligatie, ten laste van 
gedaagdes overleden vrouw,
1747. 1 omslag

391 Joseph Monbrun, notaris in Den Haag, contra David du Commun en 
Margaretha Nolthenius, echtelieden te Delft, wegens salaris en verschot,
1748. 1 omslag
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392 Jan Blondeyn contra Nicolaes Gravesteyn als man van Catharina 
Schellinger, allen te Delft, inzake een onderhandse obligatie ten laste van 
gedaagde,
1749. 1 omslag

393 Frederik van Teuten, koopman te Rotterdam, contra Hendrikus van 
Grauwenhaan en Antony Sipesteyn, beide te Delft, inzake een onderhandse 
schuldbekentenis ten laste van gedaagde,
1749. 1 omslag

3.1.1.2 Stukken van zaken, waarin erkenning van preferentie van vorderingen werd geëist

3.1.1.2 STUKKEN VAN ZAKEN, WAARIN ERKENNING VAN 
PREFERENTIE VAN VORDERINGEN WERD GEËIST

394 Gaspar Rudolph van Kinschot als voogd van Geertruyd Verrijn, dochter en 
creditrice van Clementia van den Ende, contra alle haar medecrediteuren,
1741-1742. 1 omslag

395 Hendrik Logeman, koopman in wijnen te Dordrecht, contra de crediteuren 
van de insolvente boedel van wijlen Christiaan logeman, koopman in wijnen, 
overleden te Delft,
1742. 1 omslag

396 Geertruyd van Wieringen, weduwe van Hendrik Verrijn, te Amsterdam, 
contra Pieter van Ficq, man van Clementia van den Ende, te Delft,
1742-1745, met retro-acta sinds 1736. 1 omslag en 2 charters

397 Debora Verrijn, weduwe van Paulus van den ende, te Amsterdam, contra 
Jurianus Wibbert, Allard van Loenen en de andere schuldeisers van de 
verlaten en insolvente boedel van Clementia van den Ende, vrouw van 
Pieter van Ficq,
1743. 1 omslag

3.1.1.3 Stukken van zaken van familierechtelijke aard

3.1.1.3 STUKKEN VAN ZAKEN VAN FAMILIERECHTELIJKE AARD

398 Abraham Penning als procesvoogd van Maria Ma(a)rschalk, minderjarige 
ongehuwde dienstbode, contra Willem Larice of Laris(se), beide te Delft; 
vordering tot het aangaan van een huwelijk of van geldsommen,
1742. 1 omslag

399 Abraham Penning als procesvoogd over de minderjarige Hendrik van 
Litsenburg, metselaarsbaas, contra Matthijs Knoop en Johannes Neeleman, 
als voogden van Elisabeth Ridderslaan, en Bartholomeus Verbrugge, allen 
te Delft; eis tot het aangaan van het huwelijk tussen Hendrik en Elisabeth,
1742. 1 omslag

400 Adriaen van Nispen, meester timmerman, contra Margaretha Beukelman, 
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beide te Delft; eis tot het aangaan van een huwelijk,
1743. 1 omslag

401 Francina Lisser te Delft contra haar man, Hermanus Zengers, die haar 
verlaten heeft; eis tot echtscheiding,
1749. 1 omslag

402 Helena van der Styaal te Rotterdam contra Cornelis van Ingen te Delft; "in 
cas matrimonieel",
1745. 1 stuk

403 Adrianus de Bij te Overschie contra zijn gewezen voogden Jan Noordervliet 
te Rotterdam en Christiaan Oversloot te Delft; inzake rekening en 
verantwoording door gedaagden gedaan of te doen,
1742. 1 omslag

3.1.1.4 Stukken van andere zaken en van zaken, waarbij wel de namen van partijen blijken, doch niet het voorwerp van de eis

3.1.1.4 STUKKEN VAN ANDERE ZAKEN EN VAN ZAKEN, WAARBIJ WEL 
DE NAMEN VAN PARTIJEN BLIJKEN, DOCH NIET HET VOORWERP VAN 
DE EIS

404 Cornelis van der Wal te Gouda contra Johannes van der Muur te Delft; eis 
tot het opmaken van een akte van huurovereenkomst,
1742. 1 omslag

405 Hendrik Westerbeek commandeur en schipper, contra Pieternella Luyck, 
weduwe van de onderstuurman Robbert Schravelaar, beide te Delft; 
vordering tot opheffing van een derdenbeslag,
1744, met retro-acta sinds 1743. 1 omslag

406 Cornelia van Vliet, weduwe van Hermannus Huysinga, contra Cornelis 
Dorpman, beide te Delft,
1744. 1 omslag

407 Willem Jacobsz. van der Eyck, weduwnaar en erfgenaam van Catharina 
Dirksdr. van der Burgh, optredende namens Jannetje Tijsdr. Heenvliet, beide 
te Maassluis, contra Pieter van den Ende als man van Willemina van der 
Lely te Delft,
1745. 1 omslag

3.1.1.5 Stukken van zaken, waarbij noch de namen van partijen blijken noch het voorwerp van de eis

3.1.1.5 STUKKEN VAN ZAKEN, WAARBIJ NOCH DE NAMEN VAN 
PARTIJEN BLIJKEN NOCH HET VOORWERP VAN DE EIS

408 Concept van een notariNle insssinuatie van Geertruyd Peridon, weduwe, 
aan Jacobus van Pelsen te Amsterdam,
z.d. [na 1730]. 1 stuk

409 Rekening van Teunis Groen ten laste van Ary Roese,
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1739-1740.

410 Concept van een verzoekschrift van Willem de Jongh tot verlof om een som 
gelds aan de rechthebbenden af te geven,
z.d. [1741]. 1 stuk

411 Afschrift van een notariNle akte van akkoord tussen de erfgenamen van 
Alida Oosthoek,
1742. 1 omslag

412 Concepten van een brief van Jan Ouwerkerk te Rijswijk aan welgeboren 
mannen van Rijswijk, houdende aanbod van verontschuldiging en 
genoegdoening voor laster jegens de schout van Delft,
1742. 1 omslag

413 Onderhandse akte van huurovereenkomnst van een huis in Overschie 
tussen kapitein Willem de Wijs, verhuurder, en Joris Outrand, huurder,
1746. 1 stuk

414 Afschrift van een notariële akte van procuratie van Paulus van Alkemade te 
Voorburg,
1747. 1 stuk

415 Akte van attestatie van Egbertus Truweel, veerschipper van Delft op Den 
Haag,
1748. 1 stuk

416 Akte van attestatie van Claes Vermeer, wonende in Hof van Delft, inzake de 
verkoop en levering van een partij boter aan Nicolaes Overgauw,
1749. 1 stuk

417 Akten met attestatie omtrent de bevalling van Caatje Wouters, en de 
vaderschap van haar kind,
1750. 1 omslag

418 Onderhandse akte van verkoop door de molenaars van "de Groene" "De 
Roos" en "de Slikmolen" aan Ary de Koning van enkele onroerende 
goederen te Delft,
1757. 1 stuk

3.1.2 Stukken van processen gevoerd voor schepenen-commissarissen voor de gemenelandsmiddelen

3.1.2 STUKKEN VAN PROCESSEN GEVOERD VOOR SCHEPENEN-
COMMISSARISSEN VOOR DE GEMENELANDSMIDDELEN

419 Martinus van Spijck en Pieter van Buytene, gewezen pachters van de impost 
van het zout- zeep-, here- en redemptiegeld te Voorburg, en de baljuw van 
Rijnland contra Paulus van Alkemade te Voorburg; vordering van een 
geldboete,
1742. 1 omslag
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420 De schout contra Caetje Schostuir, weduwe Van den Bergh, wegens 
ongeoorloofde verkoop van brood,
1750. 1 omslag

421 De hoogbaljuw van Delfland contra Leendert Akkersdijk te Berkel; vordering 
van een geldsom,
1751. 1 omslag

422 De baljuw van Wateringen contra Marcelis Verhorst, grossier in zeep te 
Wateringen, vordering van een geldboete,
1751. 1 omslag

3.1.3 Stukken van civiele processen gevoerd voor plaatselijke colleges in de buurt van Delft

3.1.3 STUKKEN VAN CIVIELE PROCESSEN GEVOERD VOOR 
PLAATSELIJKE COLLEGES IN DE BUURT VAN DELFT

3.1.3.1 Stukken van processen gevoerd voor schout en gezworenen van Berkel en Rodenrijs

3.1.3.1 STUKKEN VAN PROCESSEN GEVOERD VOOR SCHOUT EN 
GEZWORENEN VAN BERKEL EN RODENRIJS

423 Dirk Leendertsz. Noordermeer, veenman onder Berkel, contra Matthijs 
Leliveld te Leidschendam; vordering van een geldsom wegens geleverde 
turf,
1741. 1 omslag

424 Pieter Jongkint, zijn vrouw Johanna Laurier en Abraham Penningh, officier 
van Berkel en Rodenrijs, contra Pieter Blonk, allen binnen die heerlijkheid, 
vordering van schadevergoeding wegens gewelddadigheden,
1746. 1 omslag

3.1.3.2 Stukken van processen gevoerd voor schout en gezworenen van Hof van Delft

3.1.3.2 STUKKEN VAN PROCESSEN GEVOERD VOOR SCHOUT EN 
GEZWORENEN VAN HOF VAN DELFT

425 Guiljelmus van Bleyswijck, uit naam van zijn moeder Anna Antonia van 
Hemert, weduwe en boedelhoudster van Abraham van Bleyswijck, brouwer 
te Delft, contra Jan de Bruyn, onder Hof van Delft; vordering van een 
geldsom wegens geleverde bieren,
1750. 1 omslag

426 Guiljelmus van Bleyswijck, uit naam van zijn moeder Anna Antonia van 
Hemert, weduwe en boedelhoudster van Abraham van Bleyswijck, brouwer 
te Delft, contra Cornelis van Rijn, landbouwer op de Noordhoorn; vordering 
van een geldsom wegens geleverde bieren,
1744 en 1750. 1 omslag
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3.1.3.3 Stukken van processen gevoerd voor schout en schepenen van de Lier

3.1.3.3 STUKKEN VAN PROCESSEN GEVOERD VOOR SCHOUT EN 
SCHEPENEN VAN DE LIER

427 Guiljelmus van Bleyswijck, uit naam van zijn moeder Anna Antonia van 
Hemert, weduwe van Abraham van Bleyswijck, brouwer te Delft, contra diens 
debiteuren in de Lier, n.l. Simon de Bruyn, Simon Cornelisz. van der Eyck, 
Jacob de Voois, Claes Teunisz. van Duyn, Dirk van Santen, Joris Cornelis. 
Oosterlee, Cornelis Gerritsz. van Dijk, Adam Pietersz. Rams, Ary Janszzz. 
van Breukelen, Ary van Dijk en de weduwe van Pieter Joostensz. van 
Drongelen; vorderingen van geldsommen wegens geleverde bieren,
1743-1744. 1 omslag

428 Cornelis (de) Hoogh, meester-schoenmaker, contra Adam Rams, beide 
wonende in de Lier; vorderingen in een burenrechtelijke aangelegenheid,
1747, met retro-acta sinds 1698. 1 omslag

429 Philips Hart contra Cornelis van Wingerden, beide in de Lier; vordering van 
een geldsom wegens geleverd brood,
1749. 1 omslag

3.1.3.4 Stukken van processen gevoerd voor schout en schepenen van Monster

3.1.3.4 STUKKEN VAN PROCESSEN GEVOERD VOOR SCHOUT EN 
SCHEPENEN VAN MONSTER

430 Cornelis Jansz. van der Hout te Loosduinen onder Haagambacht contra 
Alexander Rotteveel te Loosduinen onder Monster; vordering van een 
geldsom wegens geleverde latten, riet en tienden,
1741, met retro-acta sinds 1740. 1 omslag

431 Jan ten Hoff in Den Haag contra Willem van Paasschen te Poeldijk onder 
Monsterambacht; vordering van een geldsom wegens geleverde 
kruidenierswaren,
1741-1742. 1 omslag

432 Jan van Bokkom (Bockum) als man van Arendje Cloeting(h) te Delft, 
medeNrfgename van haar vader Andries Cloeting, contra Laurens 
Reyersbergen als man van Neeltje Jansdr. Lelivelt, te Quintsheul in 
Monsterambacht; vordering van een geldsom wegens geleverde 
winkelwaren,
1742. 1 omslag

433 Jan van Bockum, koopman in wijnen te Delft, als man van Arendje Cloetingh, 
medeerfgename van haar vader Andries Cloetingh, contra Claes van der 
Burgh als man van Mary Weytmans te Quintsheul onder Monsterambacht; 
vordering van een geldsom wegens geleverde goederen,
1742. 1 omslag

434 Guiljelmus van Bleyswijck, uit naam van zijn moeder Anna Antonia van 
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Hemert, weduwe van Abraham van Bleyswijck, brouwer te Delft, contra 
Aaltje van Bourgonje, weduwe van Pieter Philipsz. Biemont te Quintsheul 
onder Monster; vordering van een geldsom wegens aflossing en rente van 
een onderhandse obligatie van gedaagde,
1743, met een retro-actum van 1722. 1 omslag

435 Jacob Soetens, koopman te Rotterdam, contra Willem Claasz. van der Valk 
te Quintsheul onder monster; vordering van een geldsom wegens geleverde 
geleverde bostel,
1743. 1 omslag

3.1.3.5 Stukken van processen gevoerd voor colleges van andere plaatsen

3.1.3.5 STUKKEN VAN PROCESSEN GEVOERD VOOR COLLEGES VAN 
ANDERE PLAATSEN

436 Voor schout en schepenen van 's-Gravezande: Guiljelmus van Bleyswijck, 
uit naam van zijn moeder Anna Antonia van Hemert, weduwe van Abraham 
van Bleyswijck, brouwer te Delft, contra diens debiteuren te 's Gravezande, 
n.l. Bart van Hees, Hendrik van Os, Willem van Swet, Laurens Zegmont, 
Carel Joppe van der Hout, Jacob Roelsenout, Jan Huysman, Dirk van Dijk, 
Leendert Noordam, Jacob van den Bergh en tijs Gosen van den bergh; 
vorderingen van geldsommen wegens geleverde bieren,
1743-1744. 1 omslag

437 Voor schout en schepenen van Naaldwijk: Guiljelmus van Bleyswijck, uit 
naam van zijn moeder Anna Antonia van Hemert, weduwe van Abraham van 
Bleyswijck, brouwer te Delft, contra diens debiteuren te Naaldwijk, n.l. Jacob 
Jorisz. Oosterlee, Hendrik Wiggerse, Jan Lambertsz. Sitter, Leendert van der 
Sluys en Willem van Hees; vorderingen van geldsommen wegens geleverde 
bieren,
1743. 1 omslag

438 Voor schout en schepenen van Nootdorp: Guiljelmus van Bleyswijck, uit 
naam van zijn moeder Anna Antonia van Hemert, weduwe van Abraham van 
Bleyswijck, brouwer te Delft, contra de kinderen van wijlen Leendert van 
Ruyven te Nootdorp; vordering van geldsommen wegens rente en aflossing 
van geleend geld,
na 1728, vermoedelijk ca. 1743. 1 omslag

439 Voor schout en schepenen van Overschie: Guiljelmus van Bleyswijck, uit 
naam van zijn moeder Anna Antonia van Hemert, weduwe van Abraham van 
Bleyswijck, brouwer te Delft, contra Cornelis Jansz. van Nierop te Overschie,
1744. 1 omslag

440 Voor schout en schepenen van Sandambacht: Guiljelmus van Bleyswijck, uit 
naam van zijn moeder Anna Antonia van Hemert, weduwe van Abraham van 
Bleyswijck, brouwer te Delft, contra Gerrit Sire Van Cralinge en Cornelis 
Willemsz. van den Bos, beide wonende onder Sandambacht; vorderingen 
van geldsommen wegens geleverde bieren,
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1743. 1 omslag

441 Voor schout en schepenen van Schipluiden: Abraham Doornen van Swieten 
contra Johannes Nagtegaal te Schipluiden; vordering van procureursloon en 
verschotten,
1740-1741. 1 omslag

442 Voor schout en schepenen van Vrijenban: Jan Frederik Schuwman, arts in 
Den Haag, contra Frederik van Rojen, bleker te Vrijenban; vordering van een 
geldsom wegens afgelegde visites als arts,
1745, met retroacta van 1744. 1 omslag

443 Voor schout en schepenen van Wassenaar: Rekening van Adrianus 's-
Gravesande, notaris in Den Haag, ten laste van de weduwe van Leendert 
van der Meulen,
1736 of later. 1 stuk

444 Niet bekend voor welk rechterlijk college deze zaak heeft gediend: 
Guiljelmus van Bleyswijck, uit naam van zijn moeder Anna Antonia van 
Hemert, weduwe van Abraham van Bleyswijck, brouwer te Delft, contra 
Huybrecht den Harder; vordering van een geldsom wegens geleverde 
bieren,
na 1738, vermoedelijk ca. 1743. 1 omslag

3.1.4 Stukken van civiele processen gevoerd voor baljuw en welgeboren mannen en voor hoogheemraden van Delfland

3.1.4 STUKKEN VAN CIVIELE PROCESSEN GEVOERD VOOR BALJUW 
EN WELGEBOREN MANNEN EN VOOR HOOGHEEMRADEN VAN 
DELFLAND

445 Dirk Dirksz. van den Broek c.s. te Maasland en te Maassluis, contra de 
magistraten van Maasland en Maassluis; eis tot het doen detineren van 
eisers' krankzinnige zuster Trijntje in het St. Joris gast- en tuchthuis te Delft 
op kosten van gedaagden,
1746. 1 omslag

446 Mefiboset van de Woestijne, korenmolenaar, contra Gerrit van Dijk, 
broodbakker, beide te Schipluiden; eis tot vergoeding voor aangedane 
belediging,
1746-1747. 1 omslag

447 Jan van Egten als man van Petronella Wisselingh contra Jan van 
Bennekom,
Met retro-acta sinds 1631. 1 omslag en 3 charters

3.1.5 Stukken van civiele processen gevoerd voor de Hoge Raad en het Hof van Holland

3.1.5 STUKKEN VAN CIVIELE PROCESSEN GEVOERD VOOR DE HOGE 
RAAD EN HET HOF VAN HOLLAND

448 Schuldeisers contra Lambert Jansz., landbouwer onder Wassenaar; 
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vordering van geldsommen,
1731-1733. 1 omslag

449 Michiel de Putter, in Den Haag, contra Catharina, de weduwe van Gerrit 
Maartensz. Meerman, betrokkene-acceptante van een wissel,
1734. 1 omslag

450 Johan van Diest, heer van Zegwaard, contra Johan de Beyer, beide te 
Cleve; oppositie tegen de tenuitvoerlegging van een vonnis,
na 1737, met retro-actum van 1729. 2 stukken

3.1.6 Andere stukken

3.1.6 ANDERE STUKKEN

451 Concepten van twee verzoekschriften van Willem de Jongh, het eerste aan 
burgemeesters van Delft, tot sollicitatie naar het ambt van notaris, en het 
tweede aan baljuw en welgeboren mannen van Delfland om een 
procureursplaats voor de vierschaar van Delfland,
1741. 1 stuk

3.2 Stukken door andere particuliere ter secretarie achtergelaten

3.2 STUKKEN DOOR ANDERE PARTICULIERE TER SECRETARIE 
ACHTERGELATEN

452 Eigendomsbewijzen van twee huizen met erven gelegen aan de Oostzijde 
van de Oude Delft,
1544-1781. 7 charters en 2 transfixen

453 Afschriften van akten betreffende de koop van een karveelschip en de 
verkoop van een koggeschip, beide in 1557 door Hubrecht Gerritsz.,
1557-1584. 1 omslag

454 Afschrift van een arrest uit 1578 van het Hof van Holland in het geschil 
tussen Maartje Joppendr. te Delft en Cornelis Dirksz. te Wateringen over de 
competentie van het gerecht van Honselaarsdijk en over een derden beslag,
17de eeuw. 1 stuk

455 Concept van een akte van attestatie ten overstaan van een schepen af te 
leggen door Mayken Lambrechtsdr. van der Donck,
1584 april 4. 1 stuk

456 Conclusie geproduceerd door burgemeesters en gecommitteerden tot de 
ontvang van het recht van issue in een proces tegen Rochus Grijp wonende 
te Delfgauw,
1589 oktober 18. 1 stuk

457 Afschriften van en uittreksels uit akten, vermoedelijk gebruikt in civiele 
processen,
[1589]-1668. 1 omslag
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458 Twee verzoekschriften van Crijn Allertsz. Hodenpijl, herbergier te Delft, aan 
Gecommitteerde Raden betreffende de voldoening van de kosten van een 
gijzeling, met beschikking van dat college,
1656 november 10 en 1657 februari 28. 1 stuk

459 Akte van schuldbekentenis en belofte tot verstrekking van hypotheek 
verleden voor Pieter van Someren, notaris te Rotterdam, door Maertje 
Gerritsdr. wonende te Delft ten behoeve van Hillegonda van Cempen,
1668 oktober 10. 1 stuk

460 Stukken betreffende nalatenschappen van enkele in Suriname overleden 
personen, waarschijnlijk gebruikt in een civiel proces,
1699-1710. 1 omslag

461 Besloten testament met akte van superscriptie ten overstaan van schepenen 
van Sommelsdijk en codecil van Maria Soetens, weduwe van Melchior 
Wittens, wonende onder Abtsrecht,
1710 juni 14, 1711 februari 13. 1 omslag

462 Testament verleden voor Jacobus Wijnants, notaris in Den Haag, door 
Leendert Sprankhuyse,
1749 april 21. Notarieel uittreksel, 1773 juni 20. 1 stuk

463 Stukken van een proces tussen Jan Hendrik Ruysch en Moses Symons: 
vordering tot betaling van een geldsom en geschil over een wissel,
1799 september - 1802 december. 1 omslag

464 Muteel testament verleden voor Christiaan Westakker, notaris te Delft, door 
Ary Schilperoort, weduwnaar, en Jannetje Sauveplanne, ongehuwd,
1804 december 24. 1 stuk

465 Conclusies in processen voor schepenen-commissarissen voor de 
gemenelandsmiddelen, waarin Anthony Johannes de Moraaz als procureur 
is opgetreden, met enige bijlagen,
1804 september - 1811 februari. 1 omslag

466 Diverse civiele processtukken,
18e en 19de eeuw. 1 omslag
N.B. De stukken verkeren in zeer slechte toestand.
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