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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen
1 Stukken van algemene aard

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.1 Privilegeboeken

1.1 PRIVILEGEBOEKEN
Behalve het privilegeboek in het archief van Hof van Delft waren in de handschriftencollectie
van het GAD nog vijf privilegeboeken aanwezig. Uit de oude archiefinventarissen bleek dat
in het archief vroeger nog minstens drie privilegeboeken aanwezig waren. Welke van deze
vijf boeken dit geweest zijn bleek niet meer na te gaan, voor de duidelijkheid zijn ze daarom
allemaal naar het archief over gebracht. De getranscribeerde teksten van de privileges zijn
als bijlage 1 bij deze inventaris opgenomen.

1

Privilegeboek, met inschrijving van de privileges verleend van 1316-1545,
z.d. [16de eeuw].
1 deel
N.B. In dit deel zijn ingeschreven de nummers 1-22 van bijlage 1.

2

Afschrift van het privilegeboek, met inschrijvingen van de privileges verleend
tot 1680 en lijst van de privileges,
z.d. [na 1728].
1 deel
N.B. In dit deel zijn ingeschreven de nummers 1-33 van bijlage 1. Afkomstig uit collectie
Handschriften, nr. 37 A 23.

3

Afschrift van het privilegeboek, afkomstig van C.M. Bek, eigenares van de
ambachtsheerlijkheid van 1724 tot 1738, met inschrijvingen van de privileges
verleend tot 1680,
z.d. [na 1728].
1 deel
N.B. In dit deel zijn ingeschreven de nummers 1-30 en 32 van bijlage 1. Afkomstig uit
collectie Handschriften, nr. 37 A 25.

4

Afschrift van het privilegeboek, met inschrijvingen van de privileges verleend
tot 1672,
1734.
1 deel
N.B. In dit deel zijn ingeschreven de nummers 1-22, 25 en 33-38 van bijlage 1. Afkomstig uit
collectie Handschriften, nr. 37 A 24.

5

Afschrift van het privilegeboek, met inschrijvingen van de privileges verleend
tot 1680,
1739.
1 deel
N.B. In dit deel zijn ingeschreven de nummers 1-30 van bijlage 1. Afkomstig uit collectie
Handschriften, nr. 37 A 21.

6

Afschrift van het privilegeboek,
1740.

1 deel

N.B. In dit deel zijn ingeschreven de nummers 1-22 van bijlage 1. Afkomstig uit collectie
Handschriften, nr. 37 A 22.

7

Lijst van de privileges in het privilegeboek,
1742.

1 katern
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1.2 Notulen

1.2 NOTULEN
8-25

Notulen van het bestuur en het gerecht,
1579-1811; met hiaten.

18 delen

N.B. Oude benaming: 'rechtboeken'. Zie voor ontbrekende periodes inv.nrs 26-29.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1579-1586 oktober 12
1586 oktober 26 - 1594 september 18
1594 oktober 2 - 1602 mei 5
1605 februari 20 - 1621 mei 23
1621 juni 6 - 1639 januari 25
1665 augustus 5 - 1677 juni 29
1677 augustus 6 - 1687
1688-1700
1701-1727
1728-1747 september 30
1747 oktober 4 - 1757
1758-1767
1768-1786
1787-1795 april 8
1795 september 30 - 1803 april 26
1803 mei 4 - 1806
1807-1811 februari 27
1811 maart 6 - 1811 december 6

26

Register met afschriften van de notulen van het bestuur en het gerecht,
1580-1688.
1 deel

27

Register met afschriften van de resoluties van de rijkdommen,
1582-1795.

1 deel

N.B. Betreft afschriften uit de registers met de notulen van het bestuur, het gedeelte dat in
de inv.nrs 8-21 ontbreekt is in dit deel wel aanwezig.

28
29

Uittreksels uit de resoluties van de rijkdommen,
1609-1676.
Uittreksels uit de notulen van het bestuur en het gerecht,
1644-1726.

1 katern en 1 stuk
1 katern

1.3 Correspondentie

1.3 CORRESPONDENTIE
Zie ook Archief ambachtsheerlijkheid Vrijenban, inv.nrs 35-41.

30

Ingekomen stukken bij de schout J. Landmeter,
1803-1805.

1 omslag
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2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
2.1 Organisatie

2.1.1 Grondgebied

2.1 ORGANISATIE
2.1.1 GRONDGEBIED

31

Aantekening betreffende een besluit van de Rekenkamer tot overbrenging
van een aantal percelen uit het register van de verponding van Vrijenban
naar het register van Delft, met verwijzing naar een privilege uit 1383,
z.d. [1639].
1 stuk

32

Beschrijving van het grondgebied en de bestuursinstellingen van Hof van
Delft, Vrijenban, Abtsregt, Groeneveld en Biesland,
z.d. [17de-18de eeuw].
3 stukken

2.1.2 Bestuur en bestuursinrichting

2.1.2 BESTUUR EN BESTUURSINRICHTING
33

Afschrift van een akte uit 1565 waarin koning Philips II het recht op de korenen smaltienden uit de goederen van Van der Made overdraagt aan Johan
van Linge, graaf van Aremberg,
1582.
1 stuk

34

Beschrijving van de bestuursinstellingen van Hof van Delft, Vrijenban en
Hoog en Woud Harnasch,
1723.
1 stuk

35

Akte met de voorwaarden voor de verkoop van ambachtsheerlijkheden door
de Staten van Holland, met afschrift van de akte van koop van Hof van Delft,
Vrijenban en Hoog en Woud Harnasch door Catharina Margareta Bek,
1724.
1 katern

36

Akte waarbij de Staten van Holland Catharina Maria Bek belenen met de
ambachtsheerlijkheden Hof van Delft, Vrijenban en Hoog en Woud
Harnasch,
1724.
1 charter
N.B. Charternummer 7244.

37

Stukken betreffende een geschil tussen Juliaan van Groenewegen, schout,
en Gijsbert van Hogendorp, ambachtsheer, over het recht van benoeming
van de regering en het bezit van het privilegeboek van Hof van Delft,
1727-1737; met bijlagen.
1 omslag

38

Akte van verkoop door Gijsbert van Hogendorp aan de stad Delft van de
ambachtsheerlijkheden Hof van Delft, Vrijenban en Hoog en Woud
Harnasch,
1738.
1 katern

Hof van Delft
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Akte waarbij de Staten van Holland de stad Delft belenen met de
ambachtsheerlijkheden Hof van Delft, Vrijenban en Hoog en Woud
Harnasch,
1738.
1 charter
N.B. Charternummer 7245.

40

Stukken betreffende de aankoop van de ambachtsheerlijkheden door de
stad Delft en de rechten die bij de aankoop zijn overgegaan,
1738; met bijlagen.
1 omslag

41

Aantekeningen betreffende de rechten en inkomsten die zijn overgegaan op
de stad Delft bij de aankoop van de ambachtsheerlijkheden,
1738-1739.
1 omslag

42

Stukken betreffende de financiële afdoening van de aankoop van de
ambachtsheerlijkheden door de stad Delft,
1738-1739.
1 omslag

2.1.3 Ambtenaren

2.1.3 AMBTENAREN
-

Akte waarbij Cornelis van Bodegem, schout, Joachim Jansz. aanstelt tot zijn
plaatsvervanger,
1580.
.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hoog en Woud Harnasch, inv.nr 10.

43

Afschrift van een positieve beschikking van de Rekenkamer der Domeinen
op een verzoek van Christiaan van Groenewegen om zijn zoon in zijn plaats
te benoemen tot schout van Hof van Delft, Vrijenban en Hoog en Woud
Harnasch,
1664.
1 stuk

44

Stukken betreffende een conflict over de aanstelling van twee katholieken tot
ambachtsbewaarders, met aantekeningen betreffende de bevoegdheden
van de schout en de wijze van aanstelling van ambachtsbewaarders,
1734.
1 omslag

45

Stukken betreffende de aflegging van de eed op de constitutie door de
ambtenaren van Hof van Delft, Vrijenban en Hoog en Woud Harnasch,
1788.
1 omslag

46

Lijsten met namen van ambachtsbewaarders en gezworenen tussen 1579
en 1727, overgenomen uit de notulen, met afschriften van de
eedformulieren,
z.d. [18de eeuw].
1 omslag

47

Lijst met namen van de ambachtsbewaarders tussen 1678 en 1737, met
eedformulier,
z.d. [18de eeuw].
2 stukken
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Lijst met namen van de gezworenen tussen 1701 en 1738,
z.d. [18de eeuw].
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1 stuk

49

Besluit van het Departementaal bestuur van Holland tot aanstelling van
Jacobus Landmeter tot schout en secretaris,
1803.
1 stuk

50

Concept van een verzoekschrift van enkele ingezetenen aan de
Commissaris Generaal van het Departement aan de Monden van de Maas
om Jacobus Landmeter opnieuw aan te stellen tot schout en secretaris,
z.d. [1812-1817].
1 stuk
N.B. Het stuk is opgesteld na de opheffing van het ambacht.

2.1.4 Archief

2.1.4 ARCHIEF
51

Lijsten van de archiefstukken van Hof van Delft, Vrijenban en Hoog en Woud
Harnasch, opgemaakt bij de aankoop van de ambachtsheerlijkheden door
de stad Delft, met correspondentie tussen Gijsbert van Hogendorp en de
stad Delft over de overdracht van het privilegieboek,
1739-1740.
1 omslag

52

Lijsten van archiefstukken en eigendommen van Hof van Delft, Vrijenban,
Hoog en Woud Harnasch met Groeneveld en Biesland, door aftredende
secretarissen overgedragen aan hun opvolgers,
1742-1766.
1 omslag

-

Lijsten van archiefstukken en eigendommen van Hof van Delft en Hoog en
Woud Harnasch, door de aftredende secretaris overgedragen aan zijn
opvolger,
1795-1799.
.
N.B. Zie Stadsarchief Delft, Tweede Afdeling, inv.nr 196.

2.1.5 Financieel beheer

2.1.5 FINANCIEEL BEHEER
2.1.5.1 Plaatselijke belastingen

2.1.5.1 PLAATSELIJKE BELASTINGEN
53

Akten met verklaringen betreffende de heffing van het pondgeld in Hof van
Delft, Vrijenban en Woutharnas met Groeneveld, met rekening van de
ontvangsten van de belasting tussen 1722 en 1739,
1695-1739.
4 stukken
N.B. Het pondgeld was een heffing van 1 stuiver van elke gulden bij transporten van
onroerende goederen. Van de opbrengst werd 2/3 aan de schout betaald, 1/3 aan de
secretaris. Een voorstel om de heffing te wijzigen in een 80e penning, zoals in Poortland
was gebeurd, werd afgewezen.

54

Stukken betreffende de liquidatie van nog openstaande rekeningen tussen
de erfgenamen van de voormalige secretaris van Hof van Delft, Vrijenban,
Hoog en Woud Harnasch met Groeneveld en Biesland Willem van

Hof van Delft
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Assendelft en de nieuwe secretaris Franc van der Burch van Spieringshoek,
1757.
4 stukken
55-56

Kasboeken van ontvangsten van leges per rechtshandeling van Hof van
Delft, Vrijenban en Hoog en Woud Harnasch met Groeneveld,
1765-1789.
2 delen
55
1765-1773.
56
1774-1799.

57

Kasboek van ontvangsten van leges voor de secretaris,
1765-1789.

1 deel

58-59

Kasboeken van ontvangsten van leges door de secretaris voor de schout
van Hof van Delft, Vrijenban en Hoog en Woud Harnasch met Groeneveld,
1765-1792.
2 delen
58
1765-1778
59
1779-1792

60-62

Kasboeken van ontvangsten van leges door de secretaris voor de bode van
Hof van Delft, met ontvangsten voor de bode van Vrijenban tot 1792,
1765-1792, 1803-1829.
1 deel en 2 katernen
60
1765-1792
61
1803-1806
62
1807-1829
N.B. Tussen 1812 en 1829 alleen aantekening van de betaling voor het
aanplakken
biljetten.

-

Staat van ontvangsten en afdrachten van leges van Hof van Delft, Vrijenban
en 't Woudt,
1765-1797.
.
N.B. Zie inv.nr 100.

63-66

Kasboeken van ontvangsten van leges door de secretaris voor de
gezworenen, na 1805 schepenen, voor de ambachtsbewaarders, voor de
armen tot 1771 en voor de bode van 1795-1800,
1765-1800, 1803-1809.
1 deel en 3 katernen
63
1765-1794, 1 deel
64
1795-1800, in 1798-1799 met inschrijving van ontvangsten
voor de bode van 't
Woudt en de gezworenen van Hoog en Woud Harnasch

65
66
-

1803-1806
1807-1809

Staat met opgave van ontvangsten van polderlasten, molengeld en
binnenlandse kosten,
1796-1805.

.

N.B. Zie Archief Hof van Delftse Sluis, inv.nr 19.

67

Rekening van de plaatselijke belastingen,
1811.

1 stuk
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2.1.5.2 Verpachting van visserij en bemoeienis met droogmakerij

2.1.5.2 VERPACHTING VAN VISSERIJ EN BEMOEIENIS MET
DROOGMAKERIJ
68
69

Bekendmaking van de verpachting van de visserijen,
z.d. [18de eeuw].

1 stuk

Lijst van eigenaren en rekening van de veiling van nog niet afgeloste
obligaties, uitgegeven ten behoeve van de droogmaking van het eerste blok
in Biesland, opgemaakt door schout en gerecht van Biesland,
1799-1800.
1 deel
N.B. De papieren betreffende deze transactie werden al in de 19de eeuw overgebracht naar
de secretarie van Hof van Delft.

2.2 Taken

2.2.1 Heffing van belastingen

2.2 TAKEN
2.2.1 HEFFING VAN BELASTINGEN

2.2.1.1 Gewestelijke en landsbelastingen

2.2.1.1.1 Algemeen

2.2.1.1 GEWESTELIJKE EN LANDSBELASTINGEN
2.2.1.1.1 Algemeen

70

Lijsten van de grondeigenaren langs de Hoornseweg, met opgave van de
lengte van hun grond langs deze weg voor de bepaling van de aanslag voor
de belastingen, opgemaakt door schout en gezworenen,
1686 en 1698.
2 stukken

71

Ingekomen stukken betreffende de heffing van gewestelijke en
landsbelastingen,
1795-1806.

1 omslag

2.2.1.1.2 Verponding

2.2.1.1.2 Verponding
72

Kohieren van de herzieningen van de verponding van 1632 en 1734, met
lijsten van nieuw gebouwde huizen tussen 1632 en 1654 en sinds 1654, met
ingekomen stukken betreffende de verponding en resoluties van het
plaatselijk bestuur,
1632-1778.
1 band

73

Rekening van de ordinaris verponding,
1722.

74-76

1 katern

Registers van ontvangsten van de extra-ordinaris verponding, met staten
van ontvangsten per jaar, met index op voornamen,
1756-1799, 1803-1805.
3 delen
74
1756-1764
75
1765-1799
76
1803-1805

Hof van Delft
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Registers van ontvangsten van de verponding,
1756-1766.
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.

N.B. Zie Archief Hof van Delftse sluis, inv.nrs 5-15.

77-78

Registers van ontvangsten van de ordinaris verponding, met ontvangsten
van het morgen- en sluisgeld tussen 1788 en 1798 over de landen van de
Hof van Delftse Sluis,
1767-1798.
2 delen
77
1767-1787, met index op voornamen
78
1788-1798

-

Akte waarbij Willem van der Goes, ontvanger van de verponding, autorisatie
verleent aan Arij Reghter, deurwaarder, voor de inning van achterstallige
betalingen,
1787.
.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Vrijenban, inv.nr 179.

-

Naamindex op registers van de ordinaris verponding, morgengeld, riemtalen
en sluisgeld,
z.d. [18de eeuw].
.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Vrijenban, inv.nr 182. De registers zelf zijn niet
aangetroffen.

2.2.1.1.3 Belastingen op juridische feiten

2.2.1.1.3 Belastingen op juridische feiten
79

Register van taxaties van onroerende zaken in Hof van Delft, Vrijenban, 't
Woudt, Hoog en Woud Harnasch met Groeneveld en Abtsregt ten behoeve
van de heffing van de collaterale successie,
1715-1777.
1 deel

80

Register van aangiften van trouwen, overlijden en begraven, met
aantekening van de plaats van begraven en met aantekening van de
ontvangst van de impost,
1722-1774.

1 deel

N.B. Gemicroficheerd met de aanduiding Archief Gaarder, inv.nr 26; origineel niet ter inzage.

81-84

Rekeningen van de secretaris van de ontvangst van de collaterale
successie, veertigste en tachtigste penning op transporten van roerende en
onroerende zaken, ongefundeerde processen, trouwen en begraven,
advertenties van geboorte, huwelijk en begraven in nieuwsbladen, afgehoord
door schout en gerecht en gesloten door het Comité van Rekeningen van
Holland,
1798-1805; met bijlagen.
4 omslagen
N.B. Gemicroficheerd met de aanduiding Archief Gaarder, inv.nr 27; origineel niet ter inzage.

81
82
83
84

1798-1800
1801-1802
1803-1804
1805
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15

Akten waarin schout en gerecht verklaren dat door hen geen collaterale
veertigste en tachtigste penningen zijn ontvangen,
1800, 1805-1806.
1 omslag

2.2.1.1.4 Familiegeld

2.2.1.1.4 Familiegeld
-

Kohier voor het familiegeld, met vermelding van de hoogte van de aanslag,
1680.
.
N.B. Zie Stadsarchief Delft, Eerste Afdeling, inv.nr 1763, f. 36v.-46.

2.2.1.1.5 Zout-, zeep-, koffie- en theegeld

2.2.1.1.5 Zout-, zeep-, koffie- en theegeld
86

Register van taxatie voor en ontvangst van de belasting op zout en zeep,
1734.
1 stuk

87

Bekendmaking van de schouten en gerechten van Hof van Delft en
Vrijenban dat toestemmingen voor het verkopen van koffie, thee, zout en
zeep voortaan jaarlijks op de eerste rechtdag in mei vernieuwd moeten
worden,
1765.
1 stuk

2.2.1.1.6 Hoofdgeld

2.2.1.1.6 Hoofdgeld
-

Rekening van het hoofdgeld,
1623.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Vrijenban, inv. nr 1, f. 77-80.
2.2.1.1.7. Gedwongen leningen

-

Brief van J. Vockestaert namens Gecommitteerde Raden aan het gerecht
met verzoek om inlevering van de bewijsstukken voor de vrijstelling van de
personele honderdste en tweehonderdste penning,
1715.
1 stuk
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Vrijenban, inv.nr 448.

2.2.1.2 Landsheerlijke belastingen

2.2.1.2 LANDSHEERLIJKE BELASTINGEN
Bij het Algemeen Rijksarchief zijn twee verzweerboeken aanwezig: 1532 (archief
Rekenkamer, inv.nr 721A) en 1569 (Financie van Holland, inv.nr 461). In het Haags
Gemeentearchief bevindt zich een verzweerboek van 1546 (archief van de Fundatie van
Renswoude, inv.nr 146). Delft bezat het recht van verding sinds 1583, daarvóór was het
eigendom van de graven van Holland en zag de Rekenkamer toe op de inning van het geld.

88

Lijst van personen die het recht van verding hebben betaald, met akte van
privileges betreffende het recht van verding,
1459; met afschrift 18de eeuw.
1 stuk en 1 transfix met 2 charters
N.B. Charternummers 7242-7243.

-

Bevelschrift van keizer Karel V aan de deurwaarder met bevel tot

16
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afkondiging van de verplichting tot aangifte van overdracht van grond onder
Hof van Delft aan de landgifter en betaling van de gifte,
1538.
.
N.B. Zie Stadsarchief Delft, Eerste afdeling, inv.nr 157.

89

Kohier van de honderdste penning, opgemaakt door taxateurs, aangesteld
en beëdigd door de baljuw van Delfland,
1579.
1 deel

90

Register met opgave van de eigenaren van onroerende zaken, opgemaakt
door schout, ambachtbewaarders en gezworenen,
1589.
1 katern
N.B. Oude benaming: 'verzweerboek'. Gepubliceerd in Ons Voorgeslacht (1986), 721-734.

-

Rekeningen van de landgifter van Hof van Delft, afgehoord door
burgemeesters van Delft,
1589-1621.

.

N.B. Zie Stadsarchief Delft, Eerste afdeling, inv.nr 1308.

-

Lijst van personen die het recht van verding niet betaald hebben over het
jaar 1609, met aantekeningen betreffende de betaling over 1589 en 1599,
1610.

.

N.B. Zie Stadsarchief Delft, Eerste afdeling, inv.nr 209.

91-93

Register van betaling van de landgiften over vrije en onvrije hoflanden,
1621-1759.
3 delen
91
1621-1645 juli 2
92
1645-1682
93
1683-1759

94

Kohier van de hoflanden, opgemaakt in opdracht van de burgemeesters van
Delft, met aantekeningen over het recht van verding,
1639, met aantekening van eigenaren tot 1677; met bijlagen.
1 band
N.B. Blijkens inventarissen van het archief, aanwezig in inv.nrs 51-52, vormde dit register
oorspronkelijk een deel van het archief van Hof van Delft; het is vermoedelijk door de
burgemeesters van Delft opgesteld en aan de landgifter ter hand gesteld. Ingebonden in
een latijnse tekst.

95

Kohier van de hoflanden, opgemaakt in opdracht van de burgemeesters van
Delft, met index op voornamen van de gebruikers,
1639, met aantekening van eigenaren tot 1687.
1 deel
N.B. Deels identiek aan inv.nr 94. De aantekeningen van eigenaren in dit deel zijn
uitgebreider en langer voortgezet.

-

Kohier van de onvrije hoflanden, opgemaakt in opdracht van de
burgemeesters van Delft, met een consent voor Claas Commersz. van der
Mark en Lijsbeth Tomisdr. van der Voolen voor het transport van onvrij
hofland,
1649-1678.
.
N.B. Zie Stadsarchief Delft, Eerste afdeling, inv.nr 1310.
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96

Kohier van de vrije en onvrije hoflanden, opgemaakt in opdracht van de
burgemeesters van Delft, met verwijzing naar de datum van aankoop en het
protocol van transportakten, met restant-rekening van onvrije hoflanden van
1699 en index op voornamen,
1699.
1 deel

97

Kohier van de onvrije hoflanden, met resolutie van de municipaliteit van Delft
betreffende het vrijkopen van hofland uit 1795 en index op voornamen,
1721-1769, 1795.
1 deel en 1 katern

98-99

Register van verleende toestemmingen door burgemeesters, na 1798
Comité van Algemeen Welzijn, vanaf 1801 Municipaliteit van Delft, voor
transport van onvrije hoflanden,
1756-1810.
2 delen
98
1756-1802 (deel A), met index op voornamen
99
1803-1810 (deel B)

100

Kasboek van ontvangsten van leges door de landgifter, met staat van
ontvangsten en afdrachten in Hoog en Woud Harnasch,
1765-1797.
1 deel

-

Rekening van de landgifter, afgehoord door burgemeesters en regeerders
van Delft,
1779.

.

N.B. Zie Stadsarchief Delft, Eerste afdeling, inv.nr 1313.

101

Stukken betreffende het verlenen van toestemming door burgemeesters van
Delft voor transport van onvrije hoflanden,
1794-1810.
1 omslag

102

Rekening van de landgifter, afgehoord door het Comité van Financie van
Delft, met borderel,
1797.
1 katern

103

Staten voor de berekening van de hoogte van de belasting over onvrije
hoflanden,
z.d. [18de eeuw].
1 katern

104

Lijst van de molens in Hof van Delft en Vrijenban die worden aangeslagen
voor de belasting van het windrecht,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

105

Stukken betreffende de landgifterij en de regelingen tot afkoop van deze
verplichting,
1809, met afschriften van privileges vanaf 1355; met retroacta vanaf 1589. 1
omslag

Hof van Delft
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2.2.2 Openbare orde en justitie

2.2.2 OPENBARE ORDE EN JUSTITIE
2.2.2.1 Algemeen

2.2.2.1 ALGEMEEN
-

Notulen van het gerecht,
1579-1811.

.

N.B. Zie inv.nrs 8-25.

106
107-116

Ingekomen stukken ten behoeve van de procesgang,
1585, 1643, 1762 en z.d.

1 omslag

Akten, verleden ter secretarie ten overstaan van de schout of de secretaris
en twee gezworenen,
1764-1810.
10 omslagen
N.B. Zie ook inv.nr 119.

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

1764-1777
1778-1783
1784-1786
1787-1792
1793-1797
1798-1800
1801
1802-1804
1805-1808
1809-1810

2.2.2.2 Handhaving van de openbare orde

2.2.2.2 HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE
117

Publicatie van schout en gerechten van Hof van Delft en Vrijenban tegen het
loslopen van honden, met aantekening betreffende afkondiging,
1762.
1 stuk

2.2.2.3 Registratie en transport van zaken

2.2.2.3 REGISTRATIE EN TRANSPORT VAN ZAKEN
118-119

Registers van transportakten en schuldbekentenissen van Hof van Delft,
Vrijenban, Abtsregt, Hoog en Woud Harnasch met Groeneveld, St.
Aagtenrecht en Biesland, verleden voor schout en twee gezworenen, met
naamindex,
1563-1571, 1582-1595.
2 delen
118
1563-1571, met afschriften van retroacta bij de akten vanaf
1504
119
1582-1595, met afschriften van retroacta bij de akten vanaf
1580

120

Concept-akte voor vervoer van Delfts bier,
z.d. [16de eeuw].

121

1 stuk

Akte met voorwaarden voor de verkoop door Salomon van der Heul aan
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Heijne van der Houve van een zaagmolen in Zuidmade,
1675.

19

1 stuk

122

Stukken betreffende de verkoop door Marijtje Gerritsdr. Proot aan Hermanus
Claesz. van een woning aan de Zuidhoorn,
1775.
2 stukken

123

Register van transportakten, verleden voor schout en twee gezworenen, en
testamenten en boedelbeschrijvingen, met naamindex,
1789-1803, met aantekeningen tot 1810.
1 deel
N.B. Deel M.

124

Verzoekschrift van Cornelis Breur aan schout en gerecht met verzoek om
een stuk land in erfpacht te mogen ontvangen,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

125

Verzoekschrift van Hermanus Claesz. aan schout en gerecht om
toestemming tot wijziging van de rooilijn voor zijn woning wegens een
verbouwing,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

2.2.2.4 Bevolkingsadministratie

2.2.2.4.1 Registratie van huwelijk

2.2.2.4 BEVOLKINGSADMINISTRATIE
2.2.2.4.1 Registratie van huwelijk

126-130

Registers met inschrijving van ondertrouwen en trouwen voor het gerecht
voor de gerechten van Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt en Biesland, vanaf
1662 ook Hoog en Woud Harnasch en Groeneveld,
1633-1811.
5 delen
126
1633-1662 augustus 7
N.B. Gemicroficheerd en geïndiceerd met de aanduiding Collectie DTB,
inv.nr 156; origineel niet ter inzage.

127

1662 november 30 - 1696 mei 15, met aantekening van
ontvangst van belasting op trouwen en begraven, 1696
N.B. Gemicroficheerd en geïndiceerd met de aanduiding Collectie DTB,
inv.nr 157; origineel niet ter inzage.

128

1697 april 18 - 1796 januari 31
N.B. Gemicroficheerd en geïndiceerd met de aanduiding Collectie DTB,
inv.nr 158; origineel niet ter inzage.

129

1795 mei 29 - 1803 mei 1
N.B. Gemicroficheerd en geïndiceerd met de aanduiding Collectie DTB,
inv.nr 159; origineel niet ter inzage.

130

1803 mei 14 - 1811 mei 5, met afschrift van het trouwformulier
N.B. Gemicroficheerd en geïndiceerd met de aanduiding Collectie DTB,
inv.nr 160; origineel niet ter inzage.

-

Formulier voor trouwen ten overstaan van schout en gezworenen, met
aantekening betreffende de hiervoor verschuldigde belastingen,
z.d. [17de eeuw].
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hoog en Woud Harnasch, inv.nr 42.

.

Hof van Delft
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151

Afschriften van het trouwformulier in Souteveen en beschrijving van de
procedure voor het afkondigen van huwelijken,
z.d. [17de-18de eeuw].
2 stukken

2.2.2.4.2 Registratie van vestiging en vertrek

2.2.2.4.2 Registratie van vestiging en vertrek
132-137

Ingekomen akten van indemniteit en readmissie, geordend per lade waarin
de akten geborgen werden,
[1731]-1810.
6 omslagen
N.B. De akten zijn geïndiceerd, deze index is gemicroficheerd. De akten zijn numeriek, niet
chronologisch, geordend op de letters van de laden. De serie is niet compleet.

132
133
134
135
136
137
138

Lade A
Lade B
Lade C
Laden D-E
Laden F-G
Laden H-K

Lijst van ingekomen akten van indemniteit en readmissie, ingedeeld per
lade,
z.d. [18de eeuw].
1 katern

2.2.2.4.3 Registratie van ingezetenen

2.2.2.4.3 Registratie van ingezetenen
139

Staat met overzicht van de bevolking, met aantekeningen betreffende religie,
bedeling en dienstplicht,
1811.
1 stuk

2.2.2.4.4 Stemrecht

2.2.2.4.4 Stemrecht
140

Kaart voor een stemgerechtigd burger, niet ingevuld,
z.d. [eind 18de eeuw].

1 stuk

2.2.2.5 Voogdij en boedelbeheer

2.2.2.5 VOOGDIJ EN BOEDELBEHEER
Zie ook inv.nr 123.

141-145

Registers van inschrijving van wezen en halfwezen met hun voogden,
aangegeven bij de weeskamers van Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't
Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld, met afschrift van de keur
op de weeskamer van 1581 en index op voornamen van overleden ouders,
1636-1696, 1700-1809.
5 delen
N.B. Oude benaming: 'Comparitieregister'.

141
142
143
144

1636-1654 (deel A)
1655-1676 (deel B)
1677-1696 (deel C)
1700-1745 januari 14 (deel D)

Hof van Delft
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1745 februari 18 - 1809 (deel E)

146

Afschrift van de inventaris en scheiding van de boedel van Aaltgen Thijsz,
weduwe van Adriaan Dirkse van der Winde van 21 december 1660 en
inventaris van de boedel van Hendrik Beltink, overleden 21 augustus 1791,
1676, 1792.
1 omslag

147

Kasboek van ontvangsten van de leges voor de weesmannen,
1804-1806, 1809.

1 katern

2.2.2.6 Faillissementskwesties

2.2.2.6 FAILLISSEMENTSKWESTIES
148

Register met afschriften van akten met toestemmingen voor vrijwillige
verkopingen van onroerende zaken, verleend voor schout en gezworenen
van Hof van Delft, Biesland, 't Woudt en Woud Harnasch, Vrijenban, met
opgave van schuldeisers en benoemingen van curatoren van desolate
boedels,
1580-1652.
1 deel
N.B. Oude benaming: 'Willige decreten'.

149-150

Registers van schuldeisers van desolate boedels in Vrijenban, Hof van Delft,
Abtsregt, 't Woudt en Woud Harnasch, Groeneveld en Biesland, met
aantekening van rechtzaken over de executie van de deze boedels,
1625-1709.
2 delen
149
1625-1654 juni
150
1654 november - 1709

151

Rekening van de verkoop ten overstaan van schout en gerecht van de
geabandonneerde goederen van Cornelis Jansz van Rijn en Claartje
Arijensdr. van der Beek,
1768.
1 stuk

2.2.3 Verkeer en waterstaat

2.2.3 VERKEER EN WATERSTAAT
152

Akten met overeenkomsten tussen de stad Delft en Hof van Delft, Vrijenban,
Nootdorp, Hogeveen en Nieuweveen over het onderhoud van de
Nootdorpse kade,
1536 en 1554; met afschrift.
1 charter en 2 stukken
N.B. Charternummer 5408.

153

Keur op het onderhoud van de wegen en zandpaden,
1688.

1 stuk

154

Register van de schouw van de wegen, wateren en zandpaden door schout
en gerecht,
1722-1775.
1 deel

155

Akte met voorwaarden voor de aanbesteding van de verbetering van de
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151

Rotterdamse weg,
1772.

1 stuk

Bekendmaking van de aanbesteding van de werkzaamheden aan de
Hoornseweg,
1811.

1 stuk

2.2.4 Maatschappelijke zorg

2.2.4 MAATSCHAPPELIJKE ZORG
Zie ook inv.nr 63.

157

Stukken betreffende een onderzoek naar de financiële positie van de
armenzorg,
1800-1809.
1 omslag

158

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven voor de armenzorg,
1803-1811; met bijlagen.

-

1 omslag

Verzoek van de kerkmeesters van de gereformeerde kerk van 't Woudt om
weiland te mogen verkopen, met aantekening van beschikking,
1805.
.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hoog en Woud Harnasch, inv.nr 87.

159
160

Stukken betreffende de broodbedeling,
1806-1808.

1 omslag

Stukken betreffende de opheffing van het armbestuur,
1812-1815.

1 omslag

2.2.5 Militaire aangelegenheden

2.2.5 MILITAIRE AANGELEGENHEDEN
161

Alfabetische naamlijsten van dienstplichtigen,
1808, 1809 en 1811.

1 omslag

