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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen
1 Stukken van algemene aard

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1-6

7
8

Notulen van het bestuur en het gerecht,
1558-1795, 1801-1804; deels met bijlagen.
1
1558-1688
2
1689-1727 januari 23
3
1727 februari 6 - 1759
4
1760-1795
5
1801; met bijlagen, 1 omslag
6
1802-1804; met bijlagen, 1 omslag

4 delen en 2 omslagen

Afschriften van notulen van het bestuur en het gerecht,
1561-1575, 1624-1725.
Ingekomen stukken, met agenda,
1805-1809.

1 omslag
1 band

N.B. Ingebonden in stroken van een perkamenten kaart.

9

Agenda van ingekomen stukken,
1810.

1 katern

2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
2.1 Organisatie

2.1.1 Bestuur en bestuursinrichting

2.1 ORGANISATIE
2.1.1 BESTUUR EN BESTUURSINRICHTING

-

Beschrijving van het grondgebied en de bestuursinstellingen,
z.d. [17de-18de eeuw].

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 32.

-

Beschrijving van de bestuursinstellingen,
1723.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 34.

-

Akte met de voorwaarden voor de verkoop van de ambachtsheerlijkheid
door de Staten van Holland, met afschrift van de akte van koop,
1724.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 35.

-

Akte waarbij de Staten van Holland Catharina Maria Bek belenen met de
heerlijkheid,
1724.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 36.

.
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-
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Stukken betreffende de verkoop door Gijsbert van Hogendorp aan de stad
Delft van de heerlijkheid,
1738-1739.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nrs 38-42.

10

Reglement voor het gemeentebestuur,
1804.

1 stuk

2.1.2 Ambtenaren

2.1.2 AMBTENAREN
11

Akte waarbij Cornelis van Bodegem, schout van Hof van Delft, Vrijenban,
Woud Harnasch en Biesland, Joachim Jansz. aanstelt tot zijn
plaatsvervanger,
1580.
1 stuk

-

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,
1664.
.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 43.

-

Stukken betreffende de aflegging van de eed op de constitutie door de
ambtenaren,
1788.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 45.

12

Stukken betreffende de aanstelling van Jan van Koetsveld tot schout,
secretaris en collecteur belastingen na het vertrek van Carel Dielwart,
1803-1804.
3 stukken

13

Ingekomen brief van L.C. Mazel, schoolopziener, aan het gemeentebestuur
betreffende het zonder toestemming aanstellen van een onderwijzer,
1805.
1 stuk

2.1.3 Archief

2.1.3 ARCHIEF
-

Lijsten van de archiefstukken, 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.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 51.

-

Lijsten van archiefstukken en eigendommen, door aftredende secretarissen
overgedragen aan hun opvolgers,
1742-1757.
.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 52.
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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.

14

Lijsten van archiefstukken, door aftredende secretarissen overgedragen aan
hun opvolgers,
1798, 1799, 1803.
3 stukken

2.1.4 Financieel beheer

2.1.4 FINANCIEEL BEHEER
-

Akten met verklaringen betreffende de heffing van het pondgeld, met
rekening van de ontvangsten van de belasting tussen 1722 en 1739,
1695-1739.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 53. Het pondgeld was een heffing
van 1 stuiver op elke gulden bij transporten van onroerende zaken. 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.

-

Registers van ontvangsten van sluis- en morgengeld, verponding en
riemtalen, met index op voornamen,
1756-1766.

.

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

-

Stukken betreffende de liquidatie van de nog openstaande rekeningen
tussen de erfgenamen van de voormalige secretaris Willem van Assendelft
en de nieuwe secretaris Franc van der Burch van Spieringshoek,
1757.
.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 54.

-

Kasboeken van ontvangsten van leges per rechtshandeling,
1765-1789.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nrs 55-56.

-

Kasboeken van ontvangsten van leges door de secretaris voor de schout,
1765-1792.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nrs 61-62.

15

Kasboeken van ontvangsten van leges door de secretaris,
1765-1797.

1 deel

16

Kasboek van ontvangsten van leges door de secretaris voor bode en de
gezworenen, met ontvangst voor de armen 1765-1769,
1765-1797.
1 deel

-

Staat van ontvangsten en afdrachten van leges,
1765-1797.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 100.

.

10
-
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gezworenen,
1798-1799.

155

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 64.
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 Verponding

2.2.1.1 GEWESTELIJKE EN LANDSBELASTINGEN
2.2.1.1.1 Verponding
Zie ook archief Hof van Delftse Sluis, inv.nrs 5-15.

17

Kwitanties van de ontvanger voor het ambachtsbestuur van de ontvangst
van de verponding,
1626-1640.
1 omslag

18

Akte van aanstelling van de commissarissen voor de taxatie ten behoeve
van de verponding,
1633.
1 stuk

19

Stukken betreffende een proces tussen de erfgenamen van jonkheer
Westerbeek en schout en gerecht over de bijdrage in de verponding,
1637-1644.
1 omslag

20

Lijsten met berekening van de aanslag in de verponding over de
verschillende grondsoorten, met afschriften van staten van ontvangst,
1690-1697.
1 omslag

21

Rekening van de verponding en het sluisgeld, met akte van aanstelling van
Maert Corn. van 't Wout tot collecteur van de verponding en afschrift van de
instructie voor de collecteur uit 1633,
1673 en z.d. [1674-1675].
1 katern en 1 stuk

22

Verzoekschrift van de grondeigenaren in Hoogharnasch aan het gerecht om
afschaffing van het recht tot invordering van de verponding over hun eigen
land,
1688.
1 stuk
N.B. De grondeigenaren waren in financiële problemen gekomen doordat zij er niet in
slaagden de aanslag te innen.

23

Aanslagbiljet van de ontvanger-generaal aan het ambachtsbestuur voor de
betaling van de verponding,
1729.
1 stuk

24

Resolutie van Gecommiteerde Raden van de Staten van Holland voor
schout en schepenen met toestemming tot taxatie van onroerende
goederen,
1730.
1 stuk
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25

Rekeningen van de ordinaris en extra-ordinaris verponding over 1731,
1733.
2 stukken

26

Kohier voor de extra-ordinaris verponding, met aantekening van betaling en
naamindex,
1756-1764.
1 deel

27

Kohier voor de ordinaris en extra-ordinaris verponding, met aantekening van
betaling,
1765-1798.
1 deel
N.B. Incompleet, eerste tien pagina's ontbreken.

-

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.

2.2.1.1.2 Belastingen op juridische feiten

2.2.1.1.2 Belastingen op juridische feiten
28

Akte waarin schout en gerecht verklaren dat door hen geen collaterale
twintigste, veertigste en tachtigste penningen zijn ontvangen,
1639.
1 stuk

-

Register van taxaties van onroerende zaken ten behoeve van de heffing van
de collaterale successie,
1715-1777.
.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nr 79.

91

Register van huwelijksaangiften voor het gerecht van Groeneveld, met
aantekening van de ontvangst van de impost,
1772-1797.
1 deel

92

Register van aangiften van begraven voor het gerecht van Groeneveld, met
aantekening van de ontvangst van de impost, en ontvangst van de veertigste
penning,
1772-1797.
1 deel

93

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, vanaf
1797 ook over advertenties van geboorte, huwelijk en begraven in

12
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nieuwsbladen, afgehoord door schout en gerecht en gesloten door het
Comite van Rekeningen van Holland,
1803-1806.
1 omslag
29

Akten waarin schout en gerecht verklaren dat door hen geen collaterale
veertigste en tachtigste penningen zijn ontvangen tussen 1803 en 1805,
1805-1806.
1 omslag

2.2.1.1.3 Familiegeld

2.2.1.1.3 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. 50-51.

30

Kohier voor het familiegeld, met aantekening van de betaling,
1717.

1 stuk

2.2.1.1.4 Zout- en zeepgeld

2.2.1.1.4 Zout- en zeepgeld
31

Kohier van zout- en zeepgeld,
1734.

1 stuk

2.2.1.1.5 Personele omslag

2.2.1.1.5 Personele omslag
-

Aantekeningen betreffende de ontvangst van de personele omslag,
1808.
1 omslag
N.B. Oude benaming: 'quotisatie'. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Abtsregt, inv.nr 112.

2.2.1.1.6 Patentbelasting

2.2.1.1.6 Patentbelasting
32

Register van afgegeven patenten, met aantekening van betaling,
1806-1810.

1 katern

2.2.1.2 Landsheerlijke belastingen

2.2.1.2 LANDSHEERLIJKE BELASTINGEN
Zie ook archief Hof van Delftse Sluis, inv.nrs 5-15.

33

Verklaring van een aantal ingezetenen van het ambacht betreffende de wijze
van betaling van lammertienden, met een verklaring over de afwijkende
wijze waarop dit van oudsher gebeurd zou zijn te Naaldwijk,
1700.
1 stuk

2.2.1.3 Waterstaatsbelastingen

2.2.1.3 WATERSTAATSBELASTINGEN
34

Rekening van een omslag ten behoeve van de aanleg een nieuwe sluis,
1678.
1 katern
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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 bestuur en gerecht,
1558-1804, met hiaten.

.

N.B. Zie inv.nrs 1-6.

35-36

Akten verleden ter secretarie ten overstaan van de schout of de secretaris
en twee gezworenen,
1774-1795, 1798-1802.
2 omslagen
35
1774-1795
36
1798-1802

2.2.2.2 Registratie en transport van zaken

2.2.2.2 REGISTRATIE EN TRANSPORT VAN ZAKEN
-

Registers van transportakten en schuldbekentenissen, verleden voor schout
en twee gezworenen, met naamindex,
1563-1571, 1582-1595; met afschriften van retroacta bij de akten vanaf
1504.
.
N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nrs 117-118.

37

Register van transportakten en schuldbekentenissen, verleden voor schout
en twee gezworenen,
1612-1629.
1 katern

38

Akte van transport door Abraham van der Meer aan Cornelis Pietersz.
Roodenburg van een huis en landerijen,
1634.
1 stuk

39

Stukken betreffende taxaties van onroerende zaken door schout en gerecht,
1654, 1664 en z.d.
1 omslag

40

Register van transportakten en schuldbekentenissen, verleden voor schout
en twee gezworenen van Groeneveld,
1772-1798.
1 deel

2.2.2.3 Bevolkingsadministratie

2.2.2.3.1 Registratie van huwelijk en overlijden

2.2.2.3 BEVOLKINGSADMINISTRATIE
2.2.2.3.1 Registratie van huwelijk en overlijden

41

Akte van trouwen van Willem Jansz. van Dijck en Judickge Phillipsdr. voor
schout en gezworenen,
1624.
1 stuk

-

Registers van ondertrouwen en trouwen voor het gerecht,
1662-1796.

.
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N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nrs 127-128. Gemicroficheerd en
geïndiceerd met de aanduiding Collectie DTB, inv.nrs 157-158; origineel niet ter inzage.

42

Formulier voor trouwen ten overstaan van schout en gezworenen in Hof van
Delft, Vrijenban, 't Woudt, Woud Harnasch met Groeneveld, Abtsregt en
Biesland, met aantekening betreffende de hiervoor verschuldigde
belastingen,
z.d. [17de eeuw].
1 stuk

43

Aantekening van de huwelijksgeloften van Gerardt Mornet en Margaret
Dircks,
z.d. [17de eeuw].
1 stuk

91

Register van trouwen voor het gerecht van Groeneveld,
1772-1797.

1 deel

Register van trouwen voor het gerecht, met trouwformulier,
1774-1801.

1 deel

44
-

Register van aangiften van overleden personen,
1806-1811.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Abtsregt, inv.nr 142. Gemicroficheerd en geïndiceerd
met de aanduiding Collectie DTB, inv.nr 153; origineel niet ter inzage.

-

Register van overleden personen, opgemaakt door de gequalificeerde, met
aantekening van de betaling van belastingen,
1806-1811.
.
N.B. Zie Archief Ambachtheerlijkheid Abtsregt, inv.nr 143. Gemicroficheerd en geïndiceerd
met de aanduiding Collectie DTB, inv.nr 153a; origineel niet ter inzage.

2.2.2.3.2 Registratie van vestiging en vertrek

2.2.2.3.2 Registratie van vestiging en vertrek
45

Register met afschriften van akten van readmissie, geregistreerd door de
secretaris,
1757-[1765].
1 deel

2.2.2.4 Voogdij en boedelbeheer

2.2.2.4 VOOGDIJ EN BOEDELBEHEER
46

Stukken betreffende de taxatie van onroerende zaken en de verdeling
hiervan tussen de regenten van het Gasthuis van Delft en de voogden van
Warnaert van Lennep,
1599.
3 stukken

47

Inventaris van de boedel van Maertgen Huijgen de Bloijs en Jan
Heijmanssen, met akte van uitkoop van het kindsdeel uit de nalatenschap,
1630.
2 katernen

48

Rekening van de verkoop van goederen uit een boedel, geërfd door Jan
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Adriaen Tijssen en zijn kinderen,
1633.
-

15

1 katern

Registers van inschrijving van wezen en halfwezen met hun voogden,
aangegeven bij de weeskamer, met afschrift van de keur op de weeskamer
van 1581 en index op voornamen van overleden ouders,
1636-1696, 1700-1745.
.
N.B. Oude benaming: 'Comparitieregister'. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft,
inv.nrs 141-144.

49

Stukken betreffende de verkoop van goederen uit de boedel van Anna van
de Burgh,
1669.
1 omslag

50

Minuut van een verzoek om informatie over het heffen van belastingen over
de boedel van Jannetge Sijmonsdr. van Groenewegen,
1678.
1 stuk

2.2.2.5 Faillissementskwesties

2.2.2.5 FAILLISSEMENTSKWESTIES
-

Register met afschriften van akten met toestemmingen voor vrijwillige
verkopingen van onroerende zaken, verleend voor schout en gezworenen,
met opgave van schuldeisers en benoemingen van curatoren van desolate
boedels,
1580-1652.
.
N.B. Oude benaming: 'Willige decreten'. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft,
inv.nr 148.

-

Registers van schuldeisers van desolate boedels, met aantekening van
rechtzaken over de executie van deze boedels,
1625-1709.

.

N.B. Zie Archief Ambachtsheerlijkheid Hof van Delft, inv.nrs 149-150.

51

Stukken betreffende de abandonnering van de Woutse tienden door Wolfert
van Haerholte, heer van Yrst,
1686-1691, met retroacta vanaf 1658.
1 omslag

52

Stukken betreffende de liquidatie van de schulden op de geabandonneerde
Woutse tienden,
1691-1729.
1 omslag

53-75

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de geabandonneerde Woutse
tienden, afgehoord door schout en gerecht,
1692-1716; deels met bijlagen.
23 omslagen
53
1692
54
1693
55
1694
56
1695
57
1696
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58
59
60
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1697
1698
1699
N.B. In slechte staat, niet ter inzage.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708-1709
1710
1711-1712
1713
1714
1715
1716

76

Correspondentie van schout en gerecht betreffende een verzoek aan de
Staten van Holland om ontheffing van de betaling van de verponding over de
geabandonneerde Woutse tienden,
1726-1729.
1 omslag

77-78

Rekening van de geabandonneerde boedel van Jan van der Duijn en
Margareta Muller,
1736; met bijlagen.
2 omslagen
77
Rekening
78
Bijlagen

79

Stukken betreffende de abandonnering van de Woutse tienden door de
erfgenamen van mr. Jacob van Ravesteijn,
1739-1740.
1 omslag

80

Rekeningen van de geabandonneerde boedel van Sol van den Bergh en
Marijtje Grisnigt,
1807-1810.
1 katern en 1 deel

2.2.3 Verkeer en waterstaat

2.2.3 VERKEER EN WATERSTAAT
81

Verordening van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland betreffende het
onderhoud van een zandweg in Hof van Delft achter Dijckshoorn,
1637; met afschrift 1641.
2 stukken

82

Lijst van de personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de
weg van 't Sijltgen tot Lierhout, opgemaakt door schout en gezworenen van
Wout Harnasch,
1649.
1 stuk
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17

Bestek voor de vernieuwing van de brug genaamd het Heijlge Heul, gelegen
bij de Oude Woutmolen, met vermelding van de naam van de aannemer,
1698.
1 stuk

2.2.4 Maatschappelijke instellingen

2.2.4 MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN
84

Concept van een verzoekschrift van de buren van 't Woudt aan de Staten
van Holland en Westfriesland met verzoek om land te mogen verkopen ten
behoeve van de aflossing van de schuld, ontstaan na reparatie van de kerk
en kerktoren in 1620,
z.d. [na 1624].
1 stuk

85

Verzoekschrift van de diaconie en armmeesters van 't Woudt aan
Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland met verzoek om
copie van een vermiste obligatie, met aantekening van beschikking,
1671.
1 stuk

86

Verzoekschrift van de kerkmeesters van de gereformeerde kerk van 't Woudt
aan Hof van Delft en Hoog en Woud Harnasch met Groeneveld om weiland
te mogen verkopen, met aantekening van beschikking,
1805.
2 stukken

2.2.5 Militaire aangelegenheden

2.2.5 MILITAIRE AANGELEGENHEDEN
87

Concept van een verzoekschrift van de weerbare mannen van de parochie
van 't Woudt aan de Staten van Holland en Westfriesland met verzoek om
met een andere korporaal wacht te mogen houden,
z.d. [voor 1795].
1 stuk

88

Stukken betreffende de levering van hooi,
1795-1796.

1 omslag

N.B. Afkomstig uit Stadsarchief Delft, Tweede Afdeling, inv.nr 205.

89-90

Naamlijsten van personen ten behoeve van de conscriptie,
1808-1809.
89
1808
90
1809

2 omslagen

