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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
Archief van de gecommiteerden tot het Leidse trekpad, 1632-1814

Nummer van het archief:
26

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

- Kaart figuratief van de Vliet van Leiden tot aan de Leidschendam, met 
vermelding der namen van de eigenaars der landerijen, opgemaakt ten 
behoeve van de onteiging van grond voor het Leidse trekpad,
z.d. 1 rol
N.B. Geborgen bij de afdeling Beeld en Geluid.

- Kaart figuratief van de Vliet van Leiden tot aan de Leidschendam, met 
vermelding van de eigenaars der landerijen, opgemaakt ten behoeve van de 
onteigening van grond voor het Leidse trekpad, door de landmeter van 
Rijnland J. Pieters v. Son, op verzoek van burgemeesters en regeerders van 
Leiden,
1632. 1 rol
N.B. Geborgen bij de afdeling Beeld en Geluid.

1 Akte van de Staten van Holland voor de steden Delft en Leiden met 
toestemming tot de aanleg van een trekweg tussen Leiden en de 
Leidschendam,
1636. 1 perkamenten stuk

2 Stukken betreffende de aankoop van grond ten behoeve van de aanleg van 
het Leidse Trekpad, met afschrift van de akte van de Staten van Holland met 
toestemming tot de aanleg,
1636-1639. 1 omslag

3 Akte van overeenkomst tussen de steden Delft en Leiden over de verdeling 
van de winst tussen de jachtschuitvoerders (trekschuitschippers) uit beide 
steden,
1658. 1 stuk

4 Rekening van Jan Jacobsz. van Banchem, aangesteld tot penningmeester 
voor de aanleg van de trekweg,
1638. 1 deel

5 Rekening van Bruijn van der Dussen, havenmeester van Delft en 
gecommitteerde van de stad, van de uitgaven voor de aanleg van de 
trekweg,
1638. 1 deel

6 Tweede rekening van Mourijn Cornelisz. van der Aa, aangesteld tot 
penningmeester voor de aanleg van de trekweg,
1639. 1 deel

7 Tweede rekening van ontvangst van tolgelden en uitgaven voor onderhoud 
van het Leidse trekpad,
1639. 1 deel
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8 Vierde rekening van de ontvangst van tolgelden van het Leidse trekpad en 
het recht van overzet aan de Hofweg,
1641. 1 deel

9 Resoluties van de stadsbesturen van Delft en Leiden betreffende het 
trekpad, met inhoudsopgave,
1655-1826. 1 deel

10 Bijlagen bij de resoluties,
1769-1798. 1 omslag

11-15 Rekeningen van de ontvangst van de tolgelden van het Leidse trekpad, en 
van het recht van overzet aan de Hofweg,
1717-1720, 1724-1733, 1745-1747, 1756-1762. 5 omslagen
11 1717-1720
12 1724-1728
13 1729-1733
14 1745-1747
15 1756-1762

16 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven voor het Leidse trekpad,
1748-1801. 1 deel

17 Uittreksels uit de rekeningen,
1770-1799. 1 omslag

18 Correspondentie van burgemeesters van Delft en Leiden betreffende het 
Leidse trekpad,
1768-1769. 1 omslag

19 Bestekken van aanbesteding van werkzaamheden aan het Leidse trekpad,
1769. 1 omslag

20 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven voor het Leidse trekpad,
1788-1791, 1797-1801. 1 omslag

21-22 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven voor het Leidse trekpad,
1802-1814; vanaf 1809 met bijlagen. 2 omslagen
21 1802-1808
22 1809-1814

23 Rekeningen van het onderhoud van de straatweg van Delft tot de 
Hoornbrug, de dijk of weg tussen de Nieuwe Tolbrug en de Leidschendam 
en van de Vliet van de Lepelbrug tot aan de Leidschendam,
1801-1814. 1 omslag

24 Aanvulling op de ordonnantie voor het trekpad,
1808. 1 stuk

25 Stukken betreffende de vrijdom van verponding voor het trekpad,
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1809. 1 omslag

26 Regeling van de veerschuiten tussen Delft en Leiden,
1812. 1 stuk
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