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1 Archief van de Municipaliteit, Raad, burgemeester, wethouders en vroedschappen; maire en Conseil Municipal

1 ARCHIEF VAN DE MUNICIPALITEIT, RAAD, BURGEMEESTER,
WETHOUDERS EN VROEDSCHAPPEN; MAIRE EN CONSEIL
MUNICIPAL
1.1 Betreffende het stadsbestuur

1.1.1 Stukken van algemene aard

1.1 BETREFFENDE HET STADSBESTUUR
1.1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.1.1.1 Registers van resoluties en verbalen, met bijlagen

1.1.1.1 REGISTERS VAN RESOLUTIES EN VERBALEN, MET BIJLAGEN
1.1-1.11

2.1-2.12

Notulen van de Municipaliteit,
1795-1803.
1.1
1795 januari 21 - 1795 april 9
1.2
1795 april 9 - 1795 december
1.3
1796 januari - juli 20
1.4
1796 juli 20 - 1796 december
1.5
1797 januari - 1798 maart 15
1.6
1798 maart 15 - 1798 december
1.7
1799
1.8
1800
1.9
1801
1.10
1802
1.11
1803 januari - augustus
Bijlagen tot de notulen van de Municipaliteit,
1795-1803.

11 delen

12 delen

N.B. Het eerste deel is gedeeltelijk door vocht beschadigd. Ontbreekt van 1795 april 101796 december 31.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
4.1-4.5

1795 januari - augustus
1797 januari - 1798 maart
1798 maart - december
1799 januari - juni
1799 juli - december
1800 januari - juni
1800 juli - december
1801 januari - juni
1801 juli - december
1802 januari - juni
1802 juli - december
1803 januari - augustus

Alfabetische index op de notulen van de Municipaliteit,
1798 maart 15 - 1811 augustus 2.
Resoluties van de Raad,

1 deel
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1803-1808.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1-5.9

6.1-6.3

1

5 delen
1803 augustus - 1804 april
1804 mei - 1805 april
1805 mei - 1806 april
1806 mei - 1807 april
1807 mei - 1808 februari 1

Bijlagen tot de resoluties van de Raad,
1803-1808.
5.1
1803 augustus - 1804 april
5.2
1804 mei - 1804 november
5.3
1804 november - 1805 april
5.5
1805 mei - 1806 april
5.6
1806 april - november
5.7
1806 november - 1807 april
5.8
1807 april - september
5.9
1807 oktober - 1808 juni.
Notulen van de Kamer van Wethouders,
1803-1808.

8 delen

3 delen

N.B. Overeenkomstig het reglement voor het gemeente-bestuur der stad Delft van het jaar
1803 bestond de Kamer van Wethouders uit 5 leden van de Raad. Omtrent haar
bevoegdheden zij verwezen naar dit reglement.

6.1
6.2
6.3
7.1-7.4

1803 augustus - 1804
1805-1806
1807-1808 januari

Bijlagen tot de notulen van de Kamer van Wethouders,
1803-1808.

3 omslagen

N.B. Sommige missiven zijn door vocht beschadigd.

7.1
7.2
7.3
7.4

1803-1804
1805
1806
1806-1808

8.1-8.5

Verbaal van het verhandelde door burgemeester (maire), wethouders en
vroedschappen (Conseil Municipal),
1808-1813.
3 pakken en 2 omslagen
8.1
1808 februari - 1811 (burgemeester)
8.2
1808 februari - 1811 (burgemeester en wethouders)
8.3
1808 februari - 1811 (burgemeester en wethouders en
vroedschap), 1 omslag
8.4
1811 augustus - 1813 november (maire, adjuncten van de
maire en municipale raden)
8.5
1811 augustus - 1813 november (= 8.4, klad, incompleet), 1
omslag

8a

Register van het verhandelde bij de burgemeester, klad,
1808 februari - december.

1 omslag
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9.1-9.4

Bijlagen tot de resoluties van de burgemeester (maire),
1808 jan. 11-1813 november.
1 pak en 3 omslagen
9.1
1808-1810
9.2
1811 januari - mei
9.3
1811 mei - december
9.4
1812 mei - 1813

10a-10b

Beschikkingen van de maire,
1811 en 1813.
10a
1811
10b
1813

11
12

Extracten uit het verbaal van het verhandelde door de maire,
1811 augustus 24 en oktober 5.

2 delen

1 omslag

Lijst van processen-verbaal van de maire, en van de Municipale Raad,
1811-1813.
1 stuk

1.1.1.2 Brieven, ingekomen stukken, rekesten, publicaties, bekendmakingen en ordonnanties

1.1.1.2 BRIEVEN, INGEKOMEN STUKKEN, REKESTEN, PUBLICATIES,
BEKENDMAKINGEN EN ORDONNANTIES
13

Concept-uitgaande missiven van de Municipaliteit,
1795-1797.

1 pak

N.B. Met een bundel ongedateerde concept-missiven en bijlagen.

14.1-14.2

15

Kopieregister van missiven en berichten,
1798-1804.
14.1
1798 juni - 1800
14.2
1801-1804
Kopie-missivenboek van de Raad,
1803 augustus 9-1808 januari 31.

2 delen

1 deel

16

Register van minuten van uitgaande brieven der Kamer van Wethouders,
1803-1808 januari, gevolgd door minuten van uitgaande brieven van de
burgemeester,
1803 augustus - 1808 oktober.
1 deel

17.1-17.3

Ingekomen stukken bij de burgemeester,
1808-1810.
17.1
1808
17.2
1809
17.3
1810

18.1-18.6

3 pakken

Minuten van uitgaande brieven van de burgemeester, de wethouder
provisioneel waarnemend het burgemeesterschap, en de maire,
1808 november -1813 november.
6 delen
18.1
1808-1809
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18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18a

1

1810-1811
1811
1812 januari - juni
1812 juli - december
1813

Register van ingekomen aanschrijvingsbrieven bij de maire, afkomstig van
hogere overheden,
1809-1810.
1 deel
N.B. Door vocht beschadigd.

19

Vervallen.
.

.

20

Agenda van ingekomen en verzonden stukken bij de Conseil Municipal en
de maire,
1812-1813 november 19.
1 pak

21

Ingekomen missiven bij de maire,
1812-1813.

1 pak

N.B. 1813 ingedeeld op onderwerp.

22

Alfabetische index op de registers van ingekomen stukken bij de maire,
1812-1813.
1 deel

22a

Stukken betreffende het stadsbestuur tijdens het maire-schap van P.A. van
Reede van Oudshoorn,
1813.
1 deel
N.B. Bewaargeving (1931) door het Algemeen Rijksarchief, als afkomstig uit het
familiearchief Van Reede van Oudshoorn, waaraan is toegevoegd: Memorandum en Agenda
van de Maire (1813 juli-november) uit inv. nr. 18a.

23

Vervallen.
.

.

24

Rekest van J. Franken aan de Municipaliteit om herstelling van zijn stal in de
Dirklangensteeg, die door Franse militairen beschadigd is,
1795.
1 stuk

25

Rekest van enige stemgerechtigde burgers der stad aan de
Wethouderschap tot wering der leerstellige grondbeginselen bevattende
boekjes (zgn. psalm-, gebeden-, vragenboekjes enz.) op de openbare stadsof armenscholen,
1797.
1 omslag
N.B. Bij publicatie van de 16 april 1795 werd uit de Municipaliteit o.a. een "Comité van
Algemeen Welzijn" benoemd, dat met het "Comité van Justitie" zou uitmaken een
"Wethouderschap".

26

Rekest van Elisabeth Kunst, geb. van Putten, aan de Municipaliteit, met
verzoek haar beide kinderen provisioneel in het Weeshuis te plaatsen,
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27.1-27.3

1 stuk

Rekestboek van de Municipaliteit,
1795-1808.
27.1
1795 april - 1801
27.2
1802-1803 augustus
27.3
1803 augustus -1808

3 delen

28

Rekest van de gezamenlijke stads- en gasthuis-medicinae doctores en
chirurgijns aan de burgemeester betreffende twee artikelen in een extract uit
de notulen van regenten van het Oude en Nieuwe Gasthuis,
1810.
1 omslag

29.1-29.3

Keuren der stad Delft, gedrukt,
1795-1800.
29.1
1795-1796
29.2
1797-1798
29.3
1799-1800

30

3 banden

Publicaties van het stadsbestuur,
1795-1802.

1 deel

31.1-31.3

Publicaties, ordonnanties en notificaties van het stadsbestuur,
1795-1807.
1 band en 2 omslagen
31.1
1795-1801, gedrukt, 1 band
31.2
1795-1807, gedrukt
31.3
1803-1804

32

Publicaties van het stadsbestuur,
1807 februari 5 - 1813 augustus 17.

1 deel

1.1.1.3 Kopie- en formulierboeken

1.1.1.3 KOPIE- EN FORMULIERBOEKEN
33

Register van instructies
1801-1821.

1 deel

1.1.2 Inrichting van het stedelijk bestuur, Comité van Remotie, Comité van Algemeen Welzijn

1.1.2 INRICHTING VAN HET STEDELIJK BESTUUR, COMITÉ VAN
REMOTIE, COMITÉ VAN ALGEMEEN WELZIJN
34-35
36

37

Vervallen.
.
.
Stukken betreffende de functies van A. van der Goes, W. van der Goes,
Maizonnet en Haselhorst,
z.j. [c. 1795].
1 omslag
Concept-nota door Commissarissen uit de burgerij aan de Municipaliteit
betreffende het bestuur van de stad, Delfshaven en het gebied onder
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jurisdictie van de stad,
1797.

1

1 deel

38

Concept-nota door Commissarissen uit de burgerij aan de Municipaliteit
betreffende het bestuur van de stad, Delfshaven en het gebied onder
jurisdictie van de stad, met de bijgevoegde veranderingen, aan de burgerij
ter goedkeuring voorgelegd,
1797.
1 deel

39

Reglement voor het bestuur van de stad, Delfshaven en het gebied onder
jurisdictie van de stad,
1803.
1 deel

40

Register van diverse Commissies,
1803-1837.

1 deel

41

Processen-verbaal van de ontbinding van de Raad der stad en van de
installatie der nieuwe autoriteiten,
1808-1810.
1 pak

42.1-42.2

Stukken, rekesten, sollicitaties enz. betreffende het Comité van Remotie,
1795-1797.
2 pakken
42.1
1795-1796 (Rekesten om plaatsing in een vrijgekomen ambt)
42.2
1795-1797

43

Rekesten van patriotten aan de Municipaliteit om ondersteuning enz.,
1798.
1 pak

44.1-44.2

Notulen van het Comité van Algemeen Welzijn,
1795-1803.

2 delen

N.B. Het Comité van Algemeen Welzijn, ingesteld bij publicatie van 16 april 1795, bestond
uit 6 personen.

44.1
44.2
-

1795 april - 1798 maart 8
1798 maart 20 - 1803 augustus 4

Missiven van kerkmeesters aan het Comité van Algemeen Welzijn,
1797.

.

N.B. Zie inv. nr. 162.
1.1.3 Stemrecht

1.1.3 STEMRECHT
45

Lijst van het aantal personen, die geteld zijn in de zes kwartieren der stad,
1795.
1 stuk

46

Stukken met informatie over Oranje-gezinde personen, verstrekt door het
Constitutioneel Gezelschap aan de Municipaliteit, inzake eventuele
stemrecht-verlening,
1798-1799; met bijlagen.
1 pak

1

47
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Stemregister voor de gemeente Delft,
1803.

13

1 deel

N.B. Dit stemregister bestaat uit de alfabetisch geplaatste handtekeningen van de
stemgerechtigden, waarbij zij trouw beloven aan de Constitutie en onderwerping aan de
Wet.

47a

Register der stembevoegden en stemgerechtigden wijksgewijs ingericht,
1803.
1 deel

48

Register van handtekeningen der stemgerechtigden, waarbij dezen zich
getrouw verklaren aan het Bataafse Volk, alfabetisch ingericht,
z.j.[c.1796].
1 deel

1.1.4 Politie, criminele en civiele rechtspraak

1.1.4 POLITIE, CRIMINELE EN CIVIELE RECHTSPRAAK
49-50
51

52-55
56

Vervallen.
.
Verordening van de Municipaliteit aan Commissarissen van het
zilversmeden-gilde tot aanhouding van gestolen zilveren en gouden
voorwerpen,
1798.

.

1 stuk

Vervallen.
.
.
Missive van de Substituut-Fiscaal der Middelen te Land in het Ressort Delft
aan de burgemeester met verzoek de vleeshouwersknechts te Delft de eed
te laten afleggen op het 16e artikel van de Ordonnatie op het Beestiaal,
1808.
1 stuk

1.1.5 Financiën

1.1.5 FINANCIËN
1.1.5.1 Algemeen

1.1.5.1 ALGEMEEN
57

Stukken betreffende het Comité ter inwisseling van de recepissen te Delft,
1795-1796.
1 pak

57a

Register van ter secretarie gedane kleine uitgaven,
1804-1810.

1 deel

N.B. Vooralsnog onder I no 408 geplaatst. Oude benaming: "Lopend Memoriaal".

58

Stukken betreffende de collecte voor Leiden wegens de ramp door het
springen van een kruitschip,
1807.
1 pak

59

Kwitantie van de Ontvanger-Generaal der middelen te water en te lande,
W.H. Dreux, wegens de collecte in Delft voor door de watersnood getroffen
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Zeeuwen,
1808.

1

1 stuk

60

Verbaal van het verhandelde door Burgemeesters en Wethouders inzake
stads financiën,
1808-1810.
1 deel

61.1-61.2

Bijlagen tot het verbaal van het verhandelde door Burgemeesters en
Wethouders inzake stads financiën,
1808-1810.
2 pakken
N.B. Hieronder bevinden zich stadsrekeningen.

61.1
61.2
62

1808-1810
1807-1809

Stukken betreffende financiële aangelegenheden der stad en ressort,
1808-1814.

1 pak

N.B. Hieronder bevinden zich stadsrekeningen.Vele in de hier beschreven stukken dragen
registratienummers, bij herordening in oorspronkelijke series terug te brengen. Een gedeelte
behoort tot de bijlagen, genoemd onder nr. 66a.

63

Stukken betreffende de te Delft gehouden collecte voor inwoners van het
Koninkrijk Holland, in 1809 getroffen door de watersnood,
1809.
1 pak

64

Concept-staat van ontvangsten en uitgaven voor de stad, Delfshaven en het
gebied onder jurisdictie van de stad,
1810.
1 deel

65

Memories van onkosten voor de ontvangst van de keizer en keizerin te Delft,
z.d. [c.1810], 1811.
1 omslag

66

Verbaal van het verhandelde door de maire en zijn adjuncten inzake
financiën,
1811 januari 4 - augustus 7.

66a

1 pak

Bijlagen bij inv. nr. 66. Zie aantekening op de omslag en de stukken, en bij
inv. nr 62.
.

.

67

Akte van overeenkomst tussen de maire en de Delftse notarissen
betreffende het houden van verkopingen in de Stads Bank van Lening,
1811.
1 stuk

68

Stukken betreffende de kosten der verjaardagsviering van de keizer (15
augustus),
1812-1813.
1 omslag

69

Stukken betreffende de festiviteiten te Delft ter viering der overwinningen van
Napoleon bij Lützen, Wurtschen en Dresden,
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1813.

15

1 pak

70

Stukken betreffende uitgaven voor illuminatie enz. en betalingen aan
vrijwilligers,
1813.
1 omslag

71

Lijst van erfpachten op landen en gronden in en buiten de stad,
z.d.

1 stuk

1.1.5.2 Stadsgoederen

1.1.5.2 STADSGOEDEREN
72
73

Akte van verkoop van "stads as" aan Jan van Turenhout te Brussel,
1796.

1 stuk

Schepenakte van transport door Maria Lotens, weduwe van Gerrit
Burgerhoud, aan de Municipaliteit van het huis en erf, genaamd vanouds
"Het Wapen van Savoye", aan de westzijde van de Oude Delft naast het
Gemeenlandshuis,
1798.
1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5936.

74

Schepenakte van transport door Paulus van den Ende A.z. aan de
Municipaliteit van een huis en erf aan de noordzijde van de Geerweg,
1801.
1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 5937.

75

Akte van overgifte van het laantje strekkende van de Oostsingel bij de
Oostpoort tot aan de Delfgauwse weide
1803.
1 stuk

76

Bijlagen bij de akte van transport van het Kalverbosch c.a.. , buiten de
Haagpoort,
1803.
1 pak
N.B. Een kaart-figuratief uit dit inv.nr berust bij de afdeling Beeld en Geluid.

77

Register van de Bank van Lening
1803-1817.

1 deel

N.B. Niet aangetroffen in 2001.

78

Schepenakte van transport door Christiaan Sigismund Kreijsig aan de stad
van een huis, pakhuis, tuin en erf aan de zuidzijde van het Bagijnhof,
1804.
1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

79

Schepenakte van transport door de Rooms Katholieke Kerk op het Bagijnhof
aan de stad van enige huizen en erven aan het Bagijnhof,
1804.
1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

16

80

Oud Archief stadsbestuur Delft, tweede
afdeling

1

Schepenakte van transport door Gijsbertus Bekking aan de stad van een
huis en erf, vanouds genaamd "de Regenboog", aan de oostzijde van de
Verwersdijk,
1808.
1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

81

Schepenakte van transport door Gordina Blaauw, weduwe van Michiel van
Kuijk, aan de stad van een huis en erf aan de noordzijde van de Choorstraat,
1808.
1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

82

Schepenakte van transport door de erfgenamen van Henrietta Wilhelmina
Lormier, weduwe van G.P. Bellaart, aan de stad van een huis en erf aan de
zuidzijde van de Gasthuislaan,
1808.
1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

83

Lijst van condities en voorwaarden waarop curatoren in de insolvente boedel
van Mr. Jacob Hendrik Onderdewijngaard Canzius verkopen o.a. een huis
aan het einde van de Pluimpot, afkomstig van Stads Doelen,
1810.
1 stuk

1.1.5.3 Belastingen en heffingen, patenten

1.1.5.3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN, PATENTEN
84

1e-4e Rekeningen van Mr. Pieter Snoeck, stadssecretaris, wegens de
verschafte penningen van de verhoogde vrachtlonen tussen Delft en
Rotterdam,
1796, 1799, 1800, 1802.
1 pak

85

Restant-lijst van onbetaalde lantarengelden over de stad Delft en haar
buitensteden,
1796-1804.
1 stuk

86

7e-10e Rekeningen van Christiaan Paulus van Essen wegens de ordinaire
verponding van huizen en gronden in Delft en buitensteden,
1802-1805.
1 pak
N.B. Hierbij zijn gevoegd de desbetreffende kwitanties.

87

Bijlagen bij het rapport der Commissie tot het werk ener stedelijke belasting,
voor de Municipaliteit,
1803.
1 pak

88

Octrooi door het Departementaal Bestuur van Holland aan de Raad der stad
Delft tot het doen van stedelijke heffingen,
1804.
1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer?

1

88a
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Register van de ontvangst van 1% op de bezittingen
1804-1806.

17

1 deel

89

2e Rekening van Anthonij van der Hilst wegens het straatgeld van Delft en
haar buitensteden,
1805.
1 stuk

90

Lijsten van heffingen op huishuren tot dekking der onkosten voor
inkwartiering,
1805-1806; in tweevoud.

91

1 pak

Octrooi door de Gedeputeerden van het Departementaal Bestuur van
Holland aan de Raad der stad Delft, tot het heffen van additionele stuivers
op de middelen,
1806.
1 charter
N.B. Charter aanvragen als charternummer 7415.

92

Register van personen, die voor uitoefening van hun beroep of bedrijf een
patent hebben aangevraagd,
1809-1811.
1 deel

93

Register van hoefslagen buiten de Waterslootse poort, op de Hoornse weg
van de Watersloot tot de Bontepaal, en hoefslagen buiten de Kethelpoort,
zuidwaarts van de Perenboom tot aan de Bontepaal,
z.d. [c. 1813].
1 deel

1.1.5.4 Recognities

1.1.5.4 RECOGNITIES
94

Vonnis van het Hof van Justitie van Holland en Zeeland in het geschil tussen
de steden Delft en Schiedam, over de betaling van een jaarlijkse recognitie
van 300 gulden,
1802.
1 perkamenten stuk
N.B. Schiedam verloor het proces.

95

Lijst van recognities op onroerende zaken binnen en buiten de stad,
z.d. [c.1800].

1 stuk

N.B. Vergelijk archief Eerste Afdeling inv. nrs. 676, 678, 679 en 682. Zie ook aantekening bij
inv. nr. 62.
1.1.5.5 Archief van de Ontvanger

1.1.5.5 ARCHIEF VAN DE ONTVANGER
96

Stadsrekeningen over de jaren 1795-1798 november 1, met lijsten en staten
van de gewone jaarlijkse inkomsten en uitgaven der stad,
1798.
1 portefeuille
N.B. Afgehoord door Gecommitteerden uit de Gemeente Delft. 1798, november 17.
Vergelijk inv. nr. 61, 62 en 64.
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97.1-97.3

Orderboek van betaling door de stadsthesaurier,
1808-1817.

1

3 delen

N.B. Geïndiceerd.

97.1
97.2
97.3
98
99
100

1808-1810
1810-1811
1812-1816

Rekeningen van uitgaven en ontvangsten,
1811-1813.

1 pak

Rekeningen van de ontvanger,
1812-1813; met bijlagen.

1 pak

Bijlagen bij de rekening over 1812
1812.

1 pak

1.1.5.6 Los- en lijfrenten

1.1.5.6 LOS- EN LIJFRENTEN
101a

Register van los- en lijfrenten voor Mr. J.J. Goeverneur, stadstrezorier,
1800-1805.
1 deel

101b

Register van los- en lijfrenten voor Mr. Dirk Fijck, stadshesaurier,
1805-1822.

1 deel

1.1.5.7 Pensioenen, tractementen

1.1.5.7 PENSIOENEN, TRACTEMENTEN
102

Register van gepensioneerden en gegageerden van de stad, Delfshaven en
stads-jurisdictie,
1809; met bijlagen 1809-1811.
1 deel

1.1.6 Publieke werken

1.1.6 PUBLIEKE WERKEN
103

Akte van overeenkomst tussen de Municipaliteit en Gecommitteerden uit de
Gemene Ingelanden van de Oostabtspolder onder het Ambacht van Kethel
betreffende het maken en onderhouden van de schoeiing van de buitenkade
langs de Schie,
1799.
1 stuk

103a

Notulen van vergaderingen van Superintendenten en generale
Brandmeesters der stad,
1808-1817; met bijlagen 1802-1804.

1 pak

Taxatie van benodigdheden voor het uitgeven van olie en voor het
aansteken van de stadslantarens, binnen en buiten de stad,
1813.

1 stuk

104

1

104a
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Akte van aanstelling van Jacobus van Dam tot sluiswachter bij de sluis
buiten de Waterslootse Poort,
1812.
1 stuk

1.1.7 Nijverheid en handel, gildewezen

1.1.7 NIJVERHEID EN HANDEL, GILDEWEZEN
1.1.7.1 Industrie

1.1.7.1 INDUSTRIE
105

Notulen van vergaderingen der korenwijnbranders en distillateurs te Delft,
1801-1810 (11).
1 deel

106

Stukken betreffende het schrijven, drukken en uitgeven door J.J. Stuerman
van een krant te Delft, getiteld "Binnenlandse, Bataafse nu Delftsche
Courant",
1803.
1 pak

107

Nota waarbij Johannes Nooten & Co, fabrikanten in reverbères en
gezuiverde patentolie, aanbieden de stad Delft beter te verlichten,
1808; met bijlage.
1 omslag
N.B. Model aanwezig in het Gemeente-Museum (VII Nr 5)

108

Nota van J.J. Stuerman, drukker en uitgever der Delftsche Courant; met nota
van advies van wethouder A.J. van Berkel,
1808.
1 omslag

109

Keur op bakstenen, vloertegels, pannen, vorsten en Vlaamse steen of
brouwerssteen, benevens kalk en tras, in te voeren in Delft, Delfshaven, of
de jurisdictie van Delft,
z.d.
1 deel

1.1.7.2 Markten, handel en verkeer

1.1.7.2 MARKTEN, HANDEL EN VERKEER
110

Akte van overeenkomst tussen Delft en de Commissarissen der Posterijen
van Holland betreffende het bestellen van Amsterdamse brieven,
1797.
1 perkamenten stuk

111

Rekest der brandhoutverkopers te Delft aan de Municipaliteit met verzoek
om een verordening tot wering van Friese of vreemde brandhoutschippers of
-verkopers,
1797.
1 stuk

112

Akte van overeenkomst tussen een Commissie uit de Municipaliteit en
Marcus Schuurman te Scheveningen betreffende de leverantie van verse
zeevis,
1800.
1 stuk

20
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113.1-113.2 Stukken betreffende de vrachtlonen tussen verscheidene steden,
1805-1807.
113.1
1805-1807
113.2
1806-1807

1

2 pakken

114

Register van de broodzettingen voor de dorpen ressorterende onder de stad
Delft,
1809-1828.
1 deel

115

Register van prijzen van granen en voedergewassen, verkocht op de Delftse
Markt,
1811-1817.
1 deel

1.1.7.3 Gildewezen, corporaties

1.1.7.3 GILDEWEZEN, CORPORATIES
-

Rekest van de turfdrager Willem van Gelderen aan de Municipaliteit om te
worden aangesteld tot Commissaris der turfdragers,
1795.
1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 116; overgebracht naar het archief van het Gilde van turfdragers,
ABS-nr 253.

-

Stukken betreffende het St Eloy's gilde,
1795-1813.

1 pak

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 117; overgebracht naar het archief van het Gilde van
grofsmeden, ABS-nr 235.

-

Rekest der hoofdlieden van het Broodbakkersgilde aan de Municipaliteit
betreffende de broodzetting,
1796; met bijlage.
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 118; overgebracht naar het archief van het Gilde van Bakkers,
ABS-nr 229.

-

Rekest van de leden der Branders- en brouwersknechtsbus aan de
Municipaliteit tot instandhouding van deze bus,
1796; met bijlagen.
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 119; overgebracht naar het archief van de Brouwers- en
Brandersknechtenbus, ABS-nr 231.

-

Adviesnota door Willem van Kempen en Hendrik Snep aan de
Wethouderschap betreffende het St. Eloy's gilde,
1796.

1 omslag

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 120; overgebracht naar het archief van het Gilde van
grofsmeden, ABS-nr 235.

-

Akte van overeenkomst tussen de Delftse en Haagse keurkamers,
z.d. [1796].

1 stuk

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 121; overgebracht naar het archief van het Gilde van goud- en
zilversmeden, ABS-nr 234.
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1

-

Stukken betreffende het gilde der Goud- en zilversmeden,
1796-1805.

21

1 pak

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 122; overgebracht naar het archief van het Gilde van goud- en
zilversmeden, ABS-nr 234.

-

Rekest der hoofdmannen en leden van het Visverkopersgilde aan de
Wethouderschap om instandhouding van dat gilde; met adviesnota van W.
van Kempen en H. Snep,
1797.
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 123; overgebracht naar het archief van het Gilde van
visverkopers, ABS-nr 254.

124

Rekest van Jacobus Broekman aan de Municipaliteit om te worden
aangesteld tot keurmeester der aardappelen enz.,
1798.

1 stuk

125

Stukken met mededelingen door Provisionele Commissarissen der gewezen
gilden aan het stedelijk bestuur inzake de staat dezer corporaties,
1798.
1 pak

-

Missive van de Commissaris van het Hoedenmakersgilde aan de
Municipaliteit met rapportage betreffende dat gilde en zijn fondsen,
1798.

1 stuk

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 126; overgebracht naar het archief van het Hoedenmakersgilde,
ABS-nr 236.

-

Missive van de hoofdlieden van het St. Elisabeth's- of Warmoeziersgilde aan
de Municipaliteit met rapportage over dat gilde en zijn fondsen,
z.d. [1798].
1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 127; overgebracht naar het archief van het Gilde van
warmoeziers, ABS-nr 255.

-

Missive van een der Commissarissen van het Olieslagers- en
Koekverkopersgilde aan de Municipaliteit der stad Delft met rapportage over
dat gilde en zijn fondsen,
z.d. [1798].
1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 128; overgebracht naar het archief van het Gilde van olieslagers
en koekenbakkers, ABS-nr 246.

-

Notulenboek van het Collegium Medico-Pharmaceuticum, opgeheven in
1804,
1798-1804.
1 deel
N.B. Zie ook archief Eerste Afdeling inv. nr. 1986.
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 129; overgebracht naar het archief van het Gilde van Apothekers,
ABS-nr 228.

130

Missive van de Agent van Financiën der Bataafse Republiek aan de
Financiële Commissie over 't voormalig Gewest Holland betreffende het
slaan van de keur op goud- en zilverwerken,
1799.
1 stuk
N.B. Gedrukt.

22
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1

131

Nota met tekst van de redevoering door de Minister van Financiën in de
vergadering van de Grote Staatsraad op 8 december 1806, betreffende de
meesterschappen,
1806.
1 stuk

-

Concept-reglementen voor de corporatie, voorheen het St. Lucas-gilde,
1808.
1 omslag
N.B. De Wet van 30 januari 1808 stond het vormen of behouden van verenigingen, wier
leden hetzelfde bedrijf uitoefenden, (corporaties) toe.
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 132; overgebracht naar het archief van het Gilde van schilders,
ABS-nr 248.

-

Concept-reglement voor de Tapperscorporatie binnen Delft en jurisdictie,
1808.
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 133; overgebracht naar het archief van de Tapperscorporatie,
ABS-nr 251.

-

Concept-reglement voor de St. Joseph's of Timmerliedencorporatie te Delft,
1808.
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 134; overgebracht naar het archief van de
Timmerliedencorporatie, ABS-nr 252.

-

Concept-reglement voor de St. Crispijn's of Schoenmakers- en
Looierscorporatie te Delft en jurisdictie,
1808.

1 omslag

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 135; overgebracht naar het archief van het St. Crispijns of
schoenmakers- en looiersgilde, ABS-nr 250.

136

Brief van de wethouders aan Commissarissen over de respectieve
ambachten om opgave der namen van hen, die als meesters of bazen in een
of ander ambacht bekend staan,
1808; met bijlage.
1 omslag

-

Concept-reglementen voor de corporatie van Fabrikanten en Traficanten in
aardewerk,
z.d. [1808].
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 137; overgebracht naar het archief van de Corporatie van
aardewerkfabrikanten, ABS-nr 227.

-

Concept-reglement voor de corporatie van Viskopers,
z.d. [1808].

1 stuk

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 138; overgebracht naar het archief van het Gilde van
visverkopers, ABS-nr 254.

-

Wet, vastgesteld door de koning, voor de corporatie tot het uitoefenen te
Delft en jurisdictie van het ambacht of bedrijf van metselaar, pan-, vorst-, of
rietdekker, en hardsteenhouwer,
z.d. [1808].
1 deel
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 139; overgebracht naar het archief van de Corporatie van
metselaars, rietdekkers en steenhouwers, ABS-nr 245.
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Concept-reglement voor de corporatie der Kleermakers enz. te Delft en
jurisdictie,
z.d. [1808].
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 140; overgebracht naar het archief van de
Kleermakerscorporatie, ABS-nr 238.

-

Concept-reglement voor de St. Jan's- of Kuiperscorporatie te Delft en
jurisdictie,
z.d. [1808].
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 141; overgebracht naar het archief van het Kuipersgilde, ABS-nr
241.

-

Concept-reglement voor de corporatie der Schippers te Delft en jurisdictie,
z.d. [1808]; met bijlage.
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 142; overgebracht naar het archief van het Gilde van schippers,
ABS-nr 249.

-

Concept-reglement voor de St. Nicolaas- of Koopliedencorporatie te Delft en
jurisdictie,
z.d. [1808].
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 143; overgebracht naar het archief van het St. Nicolaas- of
Marskramersgilde, ABS-nr 243.

-

Concept-reglement voor de corporatie der Grossiers, Kooplieden in wijnen
enz. te Delft en jurisdictie,
z.d. [1808]; met bijlagen..
1 omslag
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 2043; overgebracht naar het archief van het Gilde van
wijnkopers, ABS-nr 256.

-

Concept-reglement voor de corporatie der Metselaars, Rietdekkers en
Steenhouwers binnen Delft,
z.d. [1808].
1 stuk
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 145; overgebracht naar het archief van de Corporatie van
metselaars, rietdekkers en steenhouwers, ABS-nr 245.

146

Missive van Commissarissen van het gewezen Kuipersgilde te Delft aan de
Burgemeester dezer stad betreffende het botervaatwerk,
1810; met bijlage.
1 omslag

147

Missive van voorstanders van het behoud der gilden aan de Nationale
Vergadering, representerende het volk van Nederland,
z.d.
1 stuk
N.B. Gedrukt.

148

Nota der gedeputeerden van de belangrijkste steden in het koninkrijk
Holland, betreffende de belangen van hun inwoners bij de instandhouding
van corporaties en meesterschappen, in het Frans,
z.d.
1 omslag

149

Nota der gedeputeerden van de belangrijkste steden in het koninkrijk
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Holland, betreffende de belangen van hun inwoners bij de instandhouding
van corporaties en meesterschappen,
z.d.
1 pak
N.B. Vertaling van inv. nr 148.
1.1.8 Godsdienst en liefdadigheid

1.1.8 GODSDIENST EN LIEFDADIGHEID
1.1.8.1 Kerken en godsdienstige genootschappen

1.1.8.1 KERKEN EN GODSDIENSTIGE GENOOTSCHAPPEN
150

Stukken betreffendende het ontslag voor Pieter Kleijn en Abraham van
Willigen uit hun functies als kosters van respectievelijk de Oude en Nieuwe
Kerk,
1795.
1 omslag

151

Kopie-missive van de kerkmeesters der grote kerken te Delft aan de
Municipaliteit betreffende het opheffen van het kosterambt,
1796.

1 stuk

152

Kopie-missive van het Provinciaal Comité van Holland betreffende de
afscheiding van de (Gereformeerde) Kerk van de staat, gedrukt,
1797.
1 stuk

153

Opgave door de verschillende kerkgenootschappen te Delft van het aantal
lidmaten en van de personen, benoemd in de commissies tot het taxeren der
kerkgebouwen,
1798.
1 pak

154

Stukken betreffende de kerkgenootschappen te Delft,
1798-1800.

1 pak

N.B. Met o.a. het huwelijksformulier, en uittreksels der blafferds van landen en renten van
1574.

155

Stukken betreffende het godsdienstig genootschap "Christo Sacrum",
1803.
1 pak

156

Akte van overeenkomst tussen de burgemeester en de kerkenraad der
Waalse gemeente betreffende de cessie en het transport van het
kerkgebouw aan de noordzijde van het St.-Agathaklooster,
1808.
1 stuk

157

Kopie-aanschrijving door de burgemeester tot het houden van een bidstond
in de kerken voor de slachtoffers van de watersnood,
1809.
1 stuk

1.1.8.2 Instellingen en gestichten van liefdadigheid

1.1.8.2 INSTELLINGEN EN GESTICHTEN VAN LIEFDADIGHEID
158

Akten waarbij besturen van kerken, liefdadigheids instellingen (behalve de

1
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Fundatie van Renswoude) en gilden te Delft verklaren dat zij niet kunnen
bijdragen in de geforceerde geldnegotiatie, vastgesteld in 1795 door de
provisionele representanten van het volk van Holland,
1795.
1 pak
160

Stukken betreffende de collecte ten behoeve der algemene armen
gehouden, vastgesteld door de Municipaliteit,
1796.

1 pak

161

Kopie-aanschrijving van het Provinciaal Comité van Holland betreffende de
ondersteuning door de Bataafse Republiek van teruggekeerde
uitgewekenen; met naamlijst van de uitgeweken Nederlanders, bekend als
Bataven,
1796.
1 omslag

162

Missiven van kerkmeesters van de Grote Kerk, kerkenraden der Waalse en
gereformeerde gemeenten en regenten van het Fraterhuis en Oude
Mannen- en Vrouwenhuis te Delft aan het Comité van Algemeen Welzijn
naar aanleiding der resolutie van 25 januari 1797 van het Provinciaal Comité
van Holland,
1797; met bijlagen.
1 pak

163

Brief van de weesvaders te Wormer aan commissarissen van de
Godshuizen te Delft betreffende weeskinderen,
1798.

164

1 stuk

Register van bestedelingen, krankzinnigen en tuchtelingen, geplaatst in het
St. Joris-gast-, -dol-, -tucht- en -werkhuis te Delft,
1801- [c. 1825].
1 deel
N.B. Zwaar beschadigd door vocht.

165

Bijlagen bij het rapport door Commissarissen uit de Municipaliteit uitgebracht
in de zaak van de binnenmoeder van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis,
1802.
1 pak

166

Stukken betreffende de ontvangen gelden van de ontvanger van het gemaal,
B. van der Pand Bz., tot restitutie der betaalde landsbelastingen door de
regenten der respectieve godshuizen ingevolge resolutie van 15 april 1806,
met de kwitanties van de ontvanger der beschreven middelen, ressort
Schiedam, F.W. Buijser, van 15 februari 1809 tot finale sluiting van deze
administratie,
1806-1809.
1 pak

167

Formules voor aanstellingen door regenten van het Oude en Nieuwe
Gasthuis te Delft tot stadschirurgijn, stadsvroedvrouw enz.,
1808.

168

Missive van regenten van het Fraterhuis te Delft aan de burgemeester
betreffende ontvangsten en uitgaven van het Fraterhuis

1 pak
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1808.

1

1 omslag

169

Kopieën van missiven door regenten van het Oude en Nieuwe Gasthuis,
regenten van het Oude-Mannen- en Vrouwenhuis en directeuren van het
Weeshuis en Oude Vrouwengesticht der Rooms-Katholieke gemeente aan
de maire betreffende de voor het jaar 1811 toegestane subsidies
1811.
1 omslag

170

Lijsten van personen, bedeeld door de armbezorgers der Rooms-Katholieke
gemeente,
z.d. [1812].
1 pak

1.1.9 Weerbaarheid, burgermacht, kazernering, inkwartiering

1.1.9 WEERBAARHEID, BURGERMACHT, KAZERNERING,
INKWARTIERING
171

Lijst door de burgers van Compagnie Nummer 4 van goedgekeurde of
veranderde artikelen der ordonnantie voor de burgerij,
1795.
1 stuk

172

Rekest van Philippus Bouwmeester en Abraham Librecht, gewezen
commissarissen uit de burgerij tot bijwoning van de Krijgsraad, aan de
Municipaliteit om bevrijd te blijven van schuttersdiensten,
1795.
1 stuk

173

Extract uit de notulen van de buitengewone vergadering van de Krijgsraad
van 25 juli 1795,
1795; met bijlagen.
1 omslag

174

Extract uit de notulen van de vergadering der gewapende burgers van
Compagnie Nummer 3 van 25 september 1795,
1795.
1 stuk

175

Missiven van gecommitteerden uit de compagnieën 1, 3 en 4 der
gewapende burgermacht aan de Municipaliteit met verzoek om
genoegdoening voor "ongehoorde beledigingen en zware grieven" hen door
de Burgerkrijgsraad aangedaan,
1795.
1 pak

176

Lijst der officieren en onderofficieren van het bataljon Nationale Garde,
1796.
1 stuk

177

Lijsten der compagnieën en van de sterkte van het bataljon Nationale
Gardes der stad Delft, met lijsten van het bataillon Bataafse Gewapende
Burgermacht te Delft,
1797-1799.
1 pak
N.B. Geborgen bij Beeld en Geluid.

178

Lijst van punten in het contract tussen de Municipaliteit en de Eerste

1
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Commissaris voor de Franse Troepen in soldij der Bataafse Republiek
betreffende het logeren der huidige en toekomstige Franse troepen in de
stad, en het stallen van hun paarden,
1798.
1 lias
179

Tweede rekening van Mr. Pieter Snoeck, stadssecretaris, van het beheer
van het fonds ten dienste van de kazernes voor het garnizoen binnen Delft,
1799.
1 stuk

180

Verklaringen betreffende onbetamelijkheden door Franse officieren in de
herberg "Het gulden Vlies" in de Papenstraat,
1799.
1 omslag
N.B. Zie C.F. Gijsberti Hodenpijl: "Een gestoord bal" in "Delftsche Courant" 1901, nr. 86.

181

Lozaboekje (wachtwoorden?) voor de gewapende burgermacht binnen
Delft,.
1804-1811.
1 deel

182

Kwitanties van leveranties enz. ten behoeve der ingekwartierde troepen te
Delft,
1805-1807.
1 pak

183

Kwitanties van leveranties enz. aan het garnizoen te Delft
1806-1808.

1 pak

184

Renversaal van de luitenant-kolonel der gewapende burgermacht van Delft
en Delfshaven, M. Van Hoecke, van de effecten en gelden, door hem
ontvangen van de Kamer van Wethouders van Delft ten behoeve der
genoemde burgermacht,
1807.
1 stuk

185

Stukken betreffende de gewapende burgermacht in Delft en haar jurisdictie,
1807-1809.
1 pak

186

Missive van de Minister van Oorlog aan de burgemeester betreffende de
inkwartiering van 70 à 80 man grensjagers,
1808; met bijlage.
1 omslag

187

Rekening der burgermacht,
1808 mei 1 - 1809; met bijlage.

1 omslag

188

Kopie-missive van de Conseil d'Administration de la Garde Nationale te Delft
aan de maire betreffende de geschrapte posten op de begroting ten behoeve
der Nationale Garde,
1811.
1 stuk

189

Staten van personen ter completering van de Nationale Garde, opgemaakt
door de Raad van Recrutering te Delft,
1812.
1 deel
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Lijst van personen opgeroepen voor de regimenten van de Gardes
d'Honneur,
1813.

1

1 pak

191

Wachtreglement voor de gewapende burgerij van de negende of buitenwijk
der stad,
z.d.; met bijlage.
1 omslag

192

Nota betreffende de inrichting der gewapende burgerij,
z.d.

1 stuk

1.1.10 Ambachtsheerlijkheden

1.1.10 AMBACHTSHEERLIJKHEDEN
1.1.10.1 Biesland

1.1.10.1 BIESLAND
193
194

Inventaris van het archief van het ambacht van Biesland,
1796.

1 stuk

Lijst van 47 obligaties enz. betrekking hebbende op Biesland,
1797.

1 stuk

1.1.10.2 de Hinderdam

1.1.10.2 DE HINDERDAM
195

Stukken betreffende de tol aan de Hinderdam,
1795.

1 omslag

1.1.10.3 Hof van Delft en Vrijenban

1.1.10.3 HOF VAN DELFT EN VRIJENBAN
196

Inventaris van de archiefstukken van de ambachten van Hof van Delft en
Hoog- en Woudharnas, zoals deze door de afgetreden secretaris dier
ambachten, Willem van der Goes, aan de tegenwoordige regering zijn
overgegeven,
1795-1799.
1 omslag

-

Staten en verantwoordingen van de belasting der collaterale successie te
Hof van Delft,
1801-1805.

.

N.B. Oud inv.nr. 197; in 1930 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

198

Huurcedel van c. 4 morgen, zowel water als land, zijnde een gedeelte van
de landen van de voormalige Kruitmakerij onder Vrijenban,
1802.
1 stuk

199

Huurcedel van een huis, schuur met toebehoren en land in het ambacht van
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1

Vrijenban,
1805.
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1 stuk

1.1.10.4 Hogenban en Overschie

1.1.10.4 HOGENBAN EN OVERSCHIE
200

Missive van de burgerkrijgsraad van Overschie aan de provisionele
representanten van het volk van Holland,
1795.

1 stuk

201

Missive van de Municipaliteit der stad Delft aan de provisionele
representanten van het volk van Holland betreffende de burgerkrijgsraad van
Overschie,
1796.
1 stuk

-

Staten van verantwoording van de belasting der collaterale successie te
Overschie onder de poorterij van Delft,
1801-1805.

.

N.B. Oud inv.nr. 202; in 1930 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.
1.1.10.5 Pijnacker en Berkel

1.1.10.5 PIJNACKER EN BERKEL
203

Stukken betreffende de verkoop en verhuur van stadseigendommen onder
Berkel en Pijnacker,
1803-1804.
1 pak.

204

Stukken betreffende de verkoop van landen onder Berkel en Pijnacker,
1808.
1 omslag

1.1.10.6 Hoog- en Woud-Harnasch

1.1.10.6 HOOG- EN WOUD-HARNASCH
-

Stukken betreffende leveranties van hooi, tarwe, haver, stro en schapen door
bewoners van Hoog- en Woudharnasch en Groeneveld ingevolge de
requisitie van het Comité ten behoeve der Fransen,
1795-1796.
1 omslag
N.B. Oud inv.nr. 205; overgebracht naar het archief van het ambacht Hoog en Woud
Harnasch. Geschenk van de erven Van der Goes van Naters.

1.2 Betreffende het Gemeneland

1.2.1 Bestuur

1.2 BETREFFENDE HET GEMENELAND
1.2.1 BESTUUR

206.1-206.7 Decreten van de provisionele representanten van het volk van Holland,
gedrukt,
1795-1796.
7 delen
206.1
1795 januari 26 - februari
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206.2
206.3
206.4
206.5
206.6
206.7

1

1795 maart - april
1795 mei - juni
1795 juli - augustus
1795 september - oktober
1795 november - december
1796 januari - maart 2

207.1-207.4 Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de provisionele
representanten van het volk van Holland,
1795-1796.
4 delen
207.1
1795 januari 26 - mei 26
207.2
1795 mei 27 - augustus
207.3
1795 september - november
207.4
1795 december - 1796 maart
208

Extracten uit de decreten der lands- en provinciale regering,
1795-1798.

1 pak

209.1-209.3 Register der decreten van de vergadering van het provinciaal bestuur van
Holland,
1796-1798.
3 delen
209.1
1796 maart - oktober 1
209.2
1796 december 6 - 1797 mei 13
209.3
1797 juni - 1798 januari
210.1-210.2 Publicaties en notificaties van het Provinciaal en Landsbestuur,
1797-1801.
210.1
1799-1799
210.2
1799-1801

2 delen

211.1-211.3 Resoluties van het intermediair administratief bestuur van het voormalig
gewest Holland,
1798-1799.
3 delen
211.1
1798 februari - juni
211.2
1798 juli - oktober
211.3
1798 november - 1799 maart
212

Notulen van het Departementaal bestuur van Delft en missiven ontvangen
door Mr Willem Hendrik Teding van Berkhout als lid van dit bestuur,
1798-1801.
1 pak
N.B. Geschenk van de Heer P.M. Beelaerts.

213.1-213.17
Notulen van het Staatsbewind der Bataafse Republiek, met indices,
1801-1805.
17 delen
213.1
1801 januari - april
213.2
1801 oktober 17 - december
213.3
1802 januari - maart
213.4
1802 april - juni
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213.5
213.6
213.7
213.8
213.9
213.10
213.11
213.12
213.13
213.14
213.15
213.16
213.17

1802 juli - september
1802 oktober - december
1803 januari - april
1803 mei - augustus
1803 september - december
1804 mei - augustus
1804 september - december
1805 januari - april
1805 mei - augustus
1805 september - november
1805 december
Index op inv. nrs. 213.2-213.4
Index op inv. nrs. 213.5-213.15

214.1-214.5 Besluiten van het departementaal bestuur van Holland, met index,
1802-1803.
214.1
1802 juni 21 - september
214.2
1802 oktober - december
214.3
Index 1802 juni - december
214.4
1803 januari - juni
214.5
1803 juli - november
215
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4 delen

Kopieën van het plan van scheiding der gemeenten Delft en Delfshaven,
ontworpen door de maires der beide gemeenten, en ter goedkeuring
voorgelegd aan de Préfet van het Departement des Bouches de la Meuse,
1812; in tweevoud.
2 stukken

1.2.2 Financiën, belastingen

1.2.2 FINANCIËN, BELASTINGEN
216

Rekening en verantwoording door H. Hartog, A. Schoncke, G. Wolters en R.
van Embden Pz. als gecommitteerden uit de Municipaliteit ter inwisseling der
Franse assignaten,
1795; met bijlagen.
1 pak

217

Verklaring van Margaretha van der Geugten, echtgenote van H. (?) Willegen
(?) betreffende ontvangen assignaten,
1795.
1 stuk

218

Kohier van de halve verponding of 200e penning op Poortland, vanaf de
Koepoort van het Duivelsgat zuidwaarts,
1795-1805.
1 deel

219.1-219.3 Kohier van de huizen en tuinen binnen de stad en in de "buitensteden",
1795-1805.
4 delen
N.B. Gemicroficheerd; originelen niet ter inzage.

219.1
219.2

Eerste kohier, verpondingsnummers 1-2000
Tweede kohier, verpondingsnummers 2067-4236
N.B. In tweevoud aanwezig
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219.3

1

Buitensteden

220

Resolutie van het Provinciaal Comité van Holland met last aan de gaarders
der Gemenelands Middelen, ontvangers der verpondingen, het collateraal
der 40e, 100e en 200e penning op de ambten, het kleinzegel, en de
rentmeesters der Domeinen, zich in het ontvangen van het Beleenbankgeld
te richten naar de publicatie der Provisionele Representanten van 14 mei
1795, en speciaal naar artikel 15,
1797.
1 stuk

221

Akte met verklaring van de geadmitteerde en beëdigde ijker der zoutmaten
in Den Haag omtrent het ijken en confronteren van een houten zoutmaat
voor deze stad tegen de metalen legger der zoutmaat, berustende onder het
Provinciaal Comité van Holland,
1797.
1 stuk

-

Staat van de collaterale successie met de tiende verhoging over de Delft en
ressort,
1802, 1804, 1805; met bijlagen.
3 pakken
N.B. Oud inv.nr. 222; in 1922 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

-

Nader supplement van de staat en verantwoording van Mr. Pieter Willem van
den Boogaart, stadssecretaris, collecteur van de impost op de collaterale
successie met de tiende verhoging,
1805 juli - december.
1 deel
N.B. Oud inv.nr. 223; in 1922 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

-

Suppletoire staat van de impost op de collaterale successie met de tiende
verhoging over Delft en ressort,
1806.
1 deel
N.B. Oud inv.nr. 224; in 1922 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

225

Rekeningen van de vendumeester te Delft van de 40e penning en de tiende
verhoging daarvan op het publiek verkochte meubilair,
1802, 1804 en 1805.
3 delen

-

Staat van het trouwen en begraven te Delft,
1802, 1804, 1805-1806.

.

N.B. Oud inv.nr. 226; thans archief Gaarder Delft inv. nr. 20.

227

Staat en suppletoire staat van de 40e en 80e penning met de tiende
verhoging over Delft (huizen, erven en schepen) en ressort,
1802, 1804, 1805, 1806.
1 band
N.B. Inv. nr. 227 is geïndiceerd.

228

Staat en suppletoire staat van de 40e en 80e penning met de tiende
verhoging over Delft (huizen, erven en schepen) en ressort,
1802, 1804, 1805, 1806.
1 band
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229

8e-11e Rekening van Christiaan Paulus van Essen wegens de 100e penning
op de huizen, tuinen, landen en gronden van Delft, de buitensteden en het
Poortland
1802-1805; met bijlagen.
1 pak

229a

9e-11e Rekening van Christiaan Paulus van Essen wegens de 100e penning
op de huizen, tuinen, landen en gronden van Delft, de buitensteden en het
Poortland
1803-1805; met bijlage.
1 omslag
N.B. Duplicaat van inv.nr. 229.

230

Generale slotrekening van Christiaan Paulus van Essen van uitgaven
wegens de 100e penning en de ordinaire verponding op de huizen, tuinen,
landen en gronden van Delft, de buitensteden en het Poortland
1804-1811; met bijlagen.
1 pak

231

Slotrekening van Christiaan Paulus van Essen, voormalig ontvanger van de
eerste 100e penning op de ambten van Delft en ressort,
1805.
1 pak

232

Duplicaat van inv.nr. 231,
1805; met bijlagen.

233

1 pak

Stukken betreffende de impost op kolen en turf, het betalen door brouwers
van hop-en gruitgelden, het patentrecht, bierbrouwerijen, stokerijen van
korenbrandewijnen en jenever, inkomende rechten op binnen- en
buitenlandse granen enz.,
1806-1837.
1 pak
N.B. Geïndiceerd als Rekesten 1806-1837.

234

Kwitanties van de Ontvanger-generaal der middelen te water en te lande,
Willem Hendrik Dreux, wegens de betaling door Delft van de aanslag van
24.275 gulden in de belasting van 3.000.000 gulden, vastgesteld bij wet van
30 maart 1808,
1809.
1 omslag

234a1-234a2 Kohieren van de verponding,
z.j. [c. 1810-c. 1835].

2 delen

N.B. Gemicroficheerd; originelen niet ter inzage.

234a1
234a2

wijken 1-4
wijken 5-7 en 8 (Vrijenban)

235

Brief van J.H. Verwoert aan de secretaris van Delft betreffende lijsten van
verschuldigde interesten op verpande effecten,
1811.
1 stuk

236

Register van adviezen van de maire, de adjunct-maire, en degenen die te
Delft de belasting omslaan, op bezwaren van betaalplichtigen in de
grondbelasting, deur- en raambelasting, belastingen op het personeel, het
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meubilair en patenten,
1812-1821.
237

1

1 deel

Staat van gebouwde eigendommen in de gemeente Delft volgens de
kadastrale standaard,
1812.
1 band
N.B. Geïndiceerd als Gebouwde Eigendommen.

237a

Borderellen van de hypothecaire inschrijving van gelden spruitende uit
onlosbare renten ("non exigible"), gevestigd op huizen en gronden binnen en
buiten de stad, die vanouds door de bezitters aan de stad werden voldaan,
1812.
1 pak

1.2.3 Waterschappen

1.2.3 WATERSCHAPPEN
238

Reglement voor het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland,
1804.
1 deel

239

Extracten uit het register der resoluties van Hoofdingelanden van Delfland,
betreffende de verschillen tussen de beide Colleges van Delfland over de
rang en het stemmen in gecombineerde vergaderingen,
1804-1805.
1 deel

1.2.4 Leger en vloot, conscriptie

1.2.4 LEGER EN VLOOT, CONSCRIPTIE
240

Stukken betreffende de aanwerving van personen voor de marine,
1796.
1 omslag

241

Stukken betreffende de conscriptie,
1813.

1 pak

2 Archief van het Comité van Financiën en de Kamer van Financiën

2 ARCHIEF VAN HET COMITÉ VAN FINANCIËN EN DE KAMER VAN
FINANCIËN
242

Akte van overeenkomst tussen het Comité van Financiën en dijkgraaf en
heemraden van de Driemanspolder onder het ambacht van Zoetermeer en
Stompwijk,
1800.
1 stuk

242a

Rapport door het Comité van Financiën te Delft op 13 juni 1795 uitgebracht
aan de Municipaliteit,
1795.
1 stuk

243

Contract tussen de Kamer van Financiën der stad Delft en de rentmeester
van het Westland betreffende de verhuring of verpachting der visserij van de

1
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Lange tot de Korte Kwakel (of van de Zweth tot de Groeneveldse watering),
1807.
1 stuk
3 Archief van het Comité van Fabricage en de Kamer van Fabricage

3 ARCHIEF VAN HET COMITÉ VAN FABRICAGE EN DE KAMER VAN
FABRICAGE
244

Stukken betreffende diverse werken der Fabricage van Delft,
1795-1811.

1 pak

N.B. Vervolg op archief Eerste Afdeling inv. nr. 1883.

245

Notulen der vergaderingen van het Comité van Fabricage van Delft en
jurisdictie, gemaakt door Dr. Michiel Jacobus Macquelijn, binnen- en
buitenhavenmeester,
1801-1803; met bijlagen.
1 band

246

Resoluties der Kamer van Fabricage van Delft, Delfshaven en jurisdictie,
1803 augustus - 1808 januari.
1 deel

247

Bijlagen tot de resoluties der Kamer van Fabricage van Delft,
1803 augustus - 1808.

1 band

248

Verbaal van het verhandelde door burgemeester en wethouders betreffende
de Fabricage
1808-1810.
1 pak

249

Bijlagen tot de resoluties van burgemeesters en wethouders, en maire en
adjuncten betreffende de Fabricage,
1808-1811.
1 pak

250

Notulen der vergaderingen van de Maire en Adjuncten betreffende de
Fabricage,
1811 januari - juli.
1 pak

251

Vervallen.Gevoegd bij stuk 28 in inv. nr. 244.
.

.

252

Rekening van de President der Kamer van Fabricage voor de steden Delft,
Den Haag, Maassluis en Leiden,
1804-1807.
1 pak

253

Rekeningen en verantwoording van de Gecommitteerde tot de zaken van
Stadsfabricage,
1808-1813.
1 pak

-

Memorie van de goten of zinkputten die Abraham de Tombe jr. wekelijks
moet schoonhouden voor de stad Delft; contract met de leden van de
Fabricage,
1804.

.
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N.B. Zie hiervoor Archief Secretarie 1813-1938: retroakten bij de aanstelling van Johannes
de Bruin in dezelfde functie 9 maart 1829. (Openbare werken)

254

Akte van overeenkomst tussen de Kamer van Fabricage te Delft en Arij
Vrijenhoek, eigenaar van de witmolen op de Heltoren, achter het Kampveld,
bij de Wateringse poort,
1805.
1 stuk

255.1-255.2 Register van ontvangsten en uitgaven wegens Stadsfabricage,
1808-1813.
255.1
1808-1811
255.2
1811-1813
256.1-256.5 Bijlagen bij de rekening der Stadsfabricage,
1809-1812.
256.1
1809
256.2
1810
256.3
1810-1811
256.4
1811
256.5
1812

2 delen

5 pakken

4 Archief van de Gecommitteerden tot het Leidse trekpad

4 ARCHIEF VAN DE GECOMMITTEERDEN TOT HET LEIDSE TREKPAD
-

Kwitanties en rekeningen van Delft wegens het Leidse trekpad, en van
Leiden wegens het Delftse trekpad,
1802-1814.
1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 257; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

-

Rekeningen, verantwoordingen enz. betreffende de straatweg van Delft tot
de Hoornbrug, de dijk of weg tussen de Nieuwe Tolbrug en de
Leidschendam en de Vliet, van de Lepelbrug tot aan de Leidschendam,
1801-1814.
1 pak
N.B. Het onderhoud van deze wegen en van de Vliet was voor gemeenschappelijke
rekening van Delft en 's-Gravenhage.
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 258; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

-

Aanvulling op de ordonnantie op het trekpad tussen Delft en Leiden,
gearresteerd 2 en 15 december 1806,
1808.

1 stuk

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 259; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

-

Stukken betreffende de vrijdom van verponding voor het trekpad van Leiden
naar Leidschendam,
1809.
1 pak
N.B. Vervallen; oud inv. nr. 259a; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.

-

Regeling van de veerschuiten tussen Delft en Leiden,

Oud Archief stadsbestuur Delft, tweede
afdeling

1

1812.
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1 stuk

N.B. Vervallen; oud inv. nr. 259b; overgebracht naar het archief van de Gecommitteerden tot
het Leidse Trekpad, ABS-nr 26.
5 Archief van de Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt

5 ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR GENEESKUNDIG
TOEVOORZIGT
260

Notulen van de stedelijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorschrift,
1804-1824.
1 deel

261

Bijlagen bij de notulen der stedelijke Commissie voor Geneeskundig
Toevoorzicht,
1804-1824.

1 pak

6 Archief van het godsdienstig genootschap "Christo Sacrum"

6 ARCHIEF VAN HET GODSDIENSTIG GENOOTSCHAP "CHRISTO
SACRUM"
262

Ordonnanties en kwitanties betreffende het genootschap "Christo Sacrum" te
Delft,
1801-1808.
1 pak

7 Archief van de plaatselijke Schoolcommissie

7 ARCHIEF VAN DE PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE
263-263a

Notulen en briefwisseling van de plaatselijke Schoolcommissie te Delft,
1795-1828.
1 deel en 1 pak
263
Notulen, 1812-1828, 1 deel
263a
Briefwisseling, 1795-1828

8 Archief van het Fraterhuis

8 ARCHIEF VAN HET FRATERHUIS
-

Stukken betreffende de Latijnse School en het Fraterhuis te Delft
1802-1814.
N.B. Oud inv. nr. 264; overgebracht naar het archief van de Latijnse School en Gymnasium.

.

