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1 Laken- en Saaihal, 1630-1810

1 LAKEN- EN SAAIHAL, 1630-1810
1.1 Algemeen

1.1 ALGEMEEN
1

Keuren en ordonnanties betreffende de laken- en saaihal te Delft,
1645, 1652.

1 band

2

Register houdende opgave van de verkiezingsprocedure voor het personeel
van de laken- en saaihal en de formulieren van de door hen af te leggen
eden,
1792, z.j.
1 band

3

Register houdende de namen van de directie en personeel van de grein- en
stoffenhandel,
1678-1708.
1 deel
N.B. Voorin een opgave van de maandelijkse rekening van de baljuw over 1671-1672 en
achterin maandoverzichten van de op de hal gelooide en gemeten stoffen over 1675-1707.

4

Verslag van de gewone vierjarige bijeenkomst van de gilden der
lakenbereiders uit Holland en Westfriesland, gehouden te Delft in de Doelen
op
17 juli 1793. Authentiek afschrift.
1 stuk

5

Request van de staalmeesters aan de Heren van de Weth te Delft om de
drapiers te verplichten alle geblauwde lakens zwart te laten verven en ze te
laten keuren op de hal,
1717. Met afwijzende beschikking.
1 stuk

6

Register houdende opgave van de indiensttreding van leerjongens en
-meisjes bij de lakendrapiers, vermeldende o.a. naam van werkgever en
werknemer en arbeidsvoorwaarden,
1645-1676.
1 deel

7-8

Registers houdende opgave van de namen en merken der laken- en
saaidrapiers,
1651-1666.
2 delen
7
1651-1662. Voorin een alfabetische naamindex
8
1665-1666

9-13

Registers houdende opgave van de door het stadsbestuur in bruikleen
gegeven weefgetouwen en andere weefgereedschappen,
ca. 1650 - ca. 1810.
1 band en 4 delen
9
ca. 1650
10
ca. 1679-1715. Voorin een alfabetische naamlijst van
bruikleners
11
ca. 1683 - ca. 1766
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1708-1772
1772 - ca. 1810

1.2 Aangebrachte en gekleurde goederen op de hal

1.2 AANGEBRACHTE EN GEKLEURDE GOEDEREN OP DE HAL
14-15

Registers houdende opgave van de op de hal geperste lakens en andere
goederen, met vermelding van de drapiers en kosten,
1650-1659, 1670-1679.
2 delen
14
1650-1659
15
1670-1679

16

Register van ontvangen "saijen" en boeten van de verver, volder, conroeijer
en "brucken" van de saainering,
1657-1673.
1 deel

17-20

Staalboeken van zwarte lakens, met opgeplakte reepjes zwart laken,
1671-1786.
4 delen
17
1671-1674
18
1676-1685
19
1686-1702
20
1703-1786

21

Register van door de lakenwevers aan de hal afgeleverde armijnen en
andere stukken,
1675-1696.
1 deel

22-23

Registers van aangebrachte baaien,
1676-1805.
2 delen
22
1676-1704. Met namen van de directie en personeel van de
lakenhal over 1676-1760
23
1704-1805

24-25

Registers van aangebrachte lakens en pijlen, met namen der vervaardigers
en door de hal opgelegde boeten wegens gebreken,
1683-1701, 1721-1781.
2 delen
24
1683-1701
25
1721-1781

26

"Tar-bouck van wol", register houdende opgave van op verzoek van de
drapiers door de tarrameesters gekeurde wol, met merkjes van de drapiers,
1651-1681.
4 katernen in een perkamenten omslag

27

"Prentbouck", register houdende opgave van de door de prenters gekeurde
lakens,
1704-1716.
1 deel

28

Register houdende opgave van op de hal gekeurde en gemeten carsaaien,
met een naamlijst van gouverneurs en warandeers,
1789-1809.
1 deel
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N.B. Na 1 juni 1820 is dit register gebruikt voor aantekening van afgegeven weefattesten en
etiquettes, 1820-1823.
1.3 Geldelijk beheer

1.3 GELDELIJK BEHEER
29

Register houdende opgave van het op de looidagen ontvangen geld, met
een lijst van de personen, die "de festeijnen neerijnghen" in het jaar 1630
moesten bedienen bij besluit van "de nieuwe ghekoren ende gheadmiteerde
dekenen ende waerendeers met den provijsenaers",
1630-1635.
1 deel

30

Register houdende rekening van verschotten ten behoeve van de
gouverneurs,
1664-1700.

30a-31

Registers van de directie der stads saaien,
1676-1697.
30a
1676-1692
31
1693-1697

1 deel
.

32

"Memorie van het gene Willem van Vliet, als de directie hebbende van
Stadts Sayen tot incoop van dien van de stadt heeft ontfangen en ten dien
respecte voor de stadt heeft uytgegeven",
1699-1705.
1 katern

33

Halfjaarlijkse en driemaandelijkse afrekeningen aan de waardijns van de
saaihal, van de persers, de zijde-, bleek- en blauwverver en van de
konroyer, achterin verschillende rekeningen, voornamelijk van door de
halknecht aan de hal geleverd lood,
1680-1693.
1 deel

56

Index van namen in een register van debiteuren,
z.d. [voor 1711- na 1730].

1 deel

2 Lakenhal, 1820-1863

2 LAKENHAL, 1820-1863
2.1 Algemeen

2.1 ALGEMEEN
34

Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de gedeputeerden der Staten
van Zuid-Holland betreffende de plannen tot wederoprichting en wijze van
inrichting van de oude lakenhallen,
1817.
1 stuk

35

Missive van de gouverneur van Zuid-Holland aan burgemeesteren van Delft
houdende mededeling dat de heer Pennis is aangesteld tot provinciaal
toezichthouder over de nieuw opgerichte lakenhallen in Zuid-Holland,
1820. Kopie.
1 stuk
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Extract uit het verbaal van het verhandelde bij de gedeputeerden der Staten
van Zuid-Holland betreffende de uitgifte van weefcertificaten,
1821.
1 stuk

37

Staat houdende opgave der namen en handtekeningen van de fabrikanten in
lakens en andere wollen manufacturen te Delft,
z.j., ca. 1850.
1 stuk

38

Staten houdende opgave der namen en handtekeningen van de directeur
der lakenhal en de stadssecretaris van Delft,
z.j., ca. 1850.
2 stukken in 1 omslag

39

Circulaire van de gouverneur van Zuid-Holland houdende voorschriften
omtrent maatregelen tot wering van het namaken der merken (etiquettes)
van inlandse wollen manufacturen bestemd voor de uitvoer naar China,
1850. Gedrukt.
1 stuk

40

Brief van de lakenfabrikant Cornelis Maas en Zoon aan de directeur van de
lakenhal betreffende het laten vervallen van de uitgifte van weefattesten voor
lakens en wollen stoffen, bestemd voor militaire doeleinden,
1863.
1 stuk

2.2 Afgegeven weefattesten voor lakens en wollen manufacturen

2.2 AFGEGEVEN WEEFATTESTEN VOOR LAKENS EN WOLLEN
MANUFACTUREN
41-52

Registers van afgegeven weefattesten en etiquettes voor lakens en wollen
manufacturen, met vermelding van de naam der wever en fabrikant (C. Maas
en Zoon), lengte en aard van het goed en datum van afgifte,
1823-1862.
12 delen
41
1823-1826
42
1826-1827
43
1827-1832
44
1828-1830
45
1831-1833
46
1832-1837
47
1833-1840
48
1836-1842
49
1843-1863
50
1844-1851
51
1851-1853
52
1858-1862

53

Stokregister van afgegeven weefattesten,
1856.

2.3 Geldelijk beheer

2.3 GELDELIJK BEHEER

1 deel
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Register van ontvangsten en uitgaven betreffende de lakenhal,
1839-1862.
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1 deel

Memorie en verantwoording van de door de directeur der lakenhal
ontvangen gelden voor keurlonen en afgegeven weefcertificaten voor
lakens, saaien en carsaaien over de jaren
1861 en 1862.
2 stukken in 1 omslag

