
Nummer Toegang: 444

Archief van de r.k. priesters op het bagijnhof 
te Delft, later de oud-katholieke kerk, 1437-

1985

Archief Delft





444 RK priesters Bagijnhof Delft, later Oud-
Katholieke kerk 

3

I N H O U D S O P G A V E
Inhoudsopgave

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...............................................................................5

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN..............................................................7
1 Stukken van algemene aard...........................................................................................7

1.1 Notulen..............................................................................................................................7
1.2 Correspondentie................................................................................................................7
1.3 Afkondigingen....................................................................................................................7
1.4 Registers betreffende diverse zaken.................................................................................8
1.5 Statistische informatie.......................................................................................................8
1.6 Parochieblad.....................................................................................................................9

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen............................................................9
2.1 Organisatie........................................................................................................................9
2.2 Pastoors............................................................................................................................9

2.2.1 Pastoorsambt............................................................................................................9
2.2.2 Rector van het St.-Agathaklooster.............................................................................9
2.2.3 Rector van het Bagijnhof..........................................................................................11
2.2.4 Afzonderlijke pastoors..............................................................................................13

2.3 Kerk- en armmeesters.....................................................................................................14
2.4 Sacramenten...................................................................................................................14
2.5 Lidmaatschap/communicanten........................................................................................15
2.6 Eredienst.........................................................................................................................15
2.7 Pastoraat en diakonaat...................................................................................................16
2.8 Relaties met andere kerkelijke organen..........................................................................16
2.9 Relaties buiten het kerkgenootschap...............................................................................17
2.10 Financiën.......................................................................................................................18

2.10.1 Jaarstukken ..........................................................................................................18
2.10.2 Hulpregisters..........................................................................................................19
2.10.3 Overige stukken.....................................................................................................20

2.11 Personeel......................................................................................................................21
2.12 Eigendommen...............................................................................................................21

2.12.1 Algemeen...............................................................................................................21
2.12.2 Schenkingen en legaten........................................................................................22
2.12.3 Onroerende zaken.................................................................................................24

2.12.3.1 Algemeen.......................................................................................................24
2.12.3.2 Kerkgebouwen...............................................................................................25
2.12.3.2 Huizen algemeen...........................................................................................26
2.12.3.3 Huizen Bagijnhof zuidzijde.............................................................................26
2.12.3.4 Huizen Bagijnhof noordzijde...........................................................................30
2.12.3.5 Huizen elders.................................................................................................36
2.12.3.7 Landerijen......................................................................................................38
2.12.3.8 Grafruimten....................................................................................................40

2.12.4 Kapitaal..................................................................................................................40
2.12.5 Roerende goederen...............................................................................................53

2.12.5.1 Kunstbezit, bibliotheek en archief...................................................................53
2.12.5.2 Overige roerende goederen...........................................................................53

3 Gedeponeerde archieven.............................................................................................53
3.1 Fundatie Johan de Been.................................................................................................53
3.2 Oud-Katholieke Vrouwenvereniging Angelique de St.Jean..............................................56
3.3 Delftse Oud-Katholieke jeugdvereniging Sasbold Vosmeer.............................................57
3.4 Oud-Katholiek Ondersteunings Fonds afd. Delft.............................................................58



4 RK priesters Bagijnhof Delft, later Oud-
Katholieke kerk 

444

3.5 Raad van Kerken Delft....................................................................................................59
3.6 Oud Katholiek Kerkkoor 'Nicolaas Broedersen'...............................................................59

4 Documentaire verzameling...........................................................................................59
5 Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is....................................62

5.1 Utrecht............................................................................................................................62
5.1.1 Johannes Mersman.................................................................................................62
5.1.2 Overige stukken Utrecht..........................................................................................63

5.2 Zeeland...........................................................................................................................65
5.3 Zuid-Holland....................................................................................................................66



444 RK priesters Bagijnhof Delft, later Oud-
Katholieke kerk 

5

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
Archief van de r.k. priesters op het bagijnhof te Delft, later de oud-katholieke kerk, 1437-
1985

Nummer van het archief:
444

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.





444 RK priesters Bagijnhof Delft, later Oud-
Katholieke kerk 

7

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Stukken van algemene aard

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.1 Notulen

1.1 NOTULEN

1-3 Notulen van het kerk- en armbestuur,
1859-1985. 3 delen
1 1859 april - 1935 maart
2 1935 juli - 1975 juni
3 1975 oktober - 1985 augustus

1.2 Correspondentie

1.2 CORRESPONDENTIE

4 Circulaires, aantekeningen en brieven van de aartsbisschoppen,
1801-1862. 1 band

5-26 Correspondentie van het kerkbestuur en de pastoor,
1804-1978; met hiaten. 22 omslagen
5 1804, 1843-1878 en z.d. [c.1855-1870]
6 1905-1919
7 1926-1928
8 1929
9 1930
10 1931
11 1932
12 1933
13 1934
14 1935
15 1936
16 1937
17 1938
18 1939
19 1940
20 1940-1944
21 1945-1947
22 1948-1953
23 1953-1961
24 1962-1966
25 1967-1974
26 1975-1978

1.3 Afkondigingen

1.3 AFKONDIGINGEN

27-41 Register van afkondigingen door de pastoor,
1876-1979. 13 delen en 2 omslagen
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27 1876-1881 maart 20
28 1881 maart 27 - 1891 februari 1
29 1891 februari 14 - 1900 augustus 5
30 1900 augustus 12 - 1912
31 1913-1922
32 1923-1929 september 22
33 1929 september 29 - 1933 oktober
34 1933 november - 1936 juli 12
35 1936 juli 19 - 1938 september
36 1938 oktober - 1949 juli 10
37 1949 juli 17 - 1954 augustus
38 1954 september - 1961 mei 14
39 1961 mei 21 - 1961 oktober 8
40 1962 januari - september, 1963 september - 1970 november, 1 

omslag
41 1970 november - 1979, 1 omslag

42 Register van altaar-afkondigingen,
1953-1961. 1 deel

1.4 Registers betreffende diverse zaken

1.4 REGISTERS BETREFFENDE DIVERSE ZAKEN

43 Register met jaarrekeningen van kerk en Bagijnhof 1655-1656, 1662-1675 
en lijst van communicanten en biechtelingen 1831-1951,
1655-1675, 1831-1951. 1 deel

44 Register met staten gehouden jaargetijden 1809-1828, leden van de St.-
Ursulakerk 1809-1830 en lijst van pastoors 1752-1835,
1752-1835. 1 deel

45 Register van bezoekers, communicanten en collecte-opbrengsten per 
eredienst,
1961-1973. 1 deel

1.5 Statistische informatie

1.5 STATISTISCHE INFORMATIE

46 Stukken met statistische informatie over de samenstelling van de gemeente,
1904-1915. 1 omslag

47 Stukken met statistische informatie over de parochie,
1949-1952. 1 omslag

48 Grafieken van kerkbezoekcijfers,
1949-1951. 2 stukken
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1.6 Parochieblad

1.6 PAROCHIEBLAD

49 OKA, parochieblad voor de oud-katholieken van Delft, gedrukt,
1976-1978. 1 omslag

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.1 Organisatie

2.1 ORGANISATIE

50 Reglementen voor kerk- en armbestuur,
1919. 2 katernen

51 Reglement voor de Oud-Katholieke gemeenten (parochies),
1936. 1 katern

52 Stukken betreffende gemeentevergaderingen,
1949, 1964-1977. 1 omslag

53 Stukken betreffende kerkbestuursvergaderingen,
1968-1978. 1 omslag

2.2 Pastoors

2.2 PASTOORS
2.2.1 Pastoorsambt

2.2.1 PASTOORSAMBT

54 Stukken betreffende het pastoorsambt,
1829 en z.d. [c. 1840]. 3 stukken

55 Register betreffende de werkzaamheden van pastoor C. Harderwijk als enig 
kerk- en armbestuurder in de Delftse gemeente, met bijgevoegd zijn 
aanstellingsbrief door de aartsbisschop van Utrecht en andere bijlagen,
1850-1871. 1 band

56 Stukken betreffende de pogingen om te Delft een kapelaan benoemd te 
krijgen, ter assistentie van pastoor C. Harderwijk,
1875. 1 omslag

57 Stukken betreffende de pensionering van pastoor C. Harderwijk en zijn 
opvolging door pastoor C.A. Harderwijk,
1878. 1 omslag

2.2.2 Rector van het St.-Agathaklooster

2.2.2 RECTOR VAN HET ST.-AGATHAKLOOSTER

58 Akte waarbij Cornelijs Cornelijsz., priester en rector, en de broeders van het 
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klooster Sint-Jheronimusdael te Delft verklaren dat hen een huis en erf in de 
Schoolsteeg geschonken is, belend ten oosten Jan Reynersz. en ten westen 
Pieter Luuff, op voorwaarde onder andere dat een verandering in de 
bestemming van het huis slechts met toestemming van de biechtvader van 
het St.-Agathaklooster kon worden aangebracht,
1460. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3720.

59 Akte waarbij Rutgerus, priester in het klooster St. Jeronimusdael, pastor van 
het arme-klerkenhuis in de Schoolsteeg, verklaart een pond Vlaams 
ontvangen te hebben van Aelbrecht, pater van het St-Agathaklooster, ter 
bestrijding van de bouwkosten van een achterhuis achter het klerkenhuis,
1462. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 1201.

60 Akte waarbij de rector en het convent van het klooster St.-Jeronimusdael 
verklaren ontvangen te hebben van Gerardus Lam van Berendrecht, burger 
van Leiden, 24 pond groten Vlaams, en van de minister van het St.-
Agathaklooster nog eens 12 pond, uit hoofde van het testament van 
Florentius Johannisz. van Zwieten,
1485. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3732.

61 Akte waarbij 28 gezamenlijke, met name genoemde ex-conventualen van 
het St.-Agathaklooster, met de voormalige rentmeester van het klooster als 
gekozen voogd, mede namens veertien afwezige oud-medezusters, voor 
notaris Wouter van Wijck verklaren dat zij Reymburch Christiaensdr., de 
laatste mater van het klooster, quiteren voor de ontvangst van hun 
persoonlijke eigendommen en haar dechargeren van het beheer daarover; 
en waarbij Reymburch verklaart haar voormalige mede-conventualen te 
consenteren in het ontvangen van de achterstallige en komende alimentaties 
van de Staten van Holland,
1581. 1 stuk
N.B. Aanvragen als charternummer 6781.

62-80 Testamenten van voormalig conventualen van het St.-Agathaklooster,
1582-1625. 19 stukken
62 Aeltgen Willemsdr. van Delff, 1582

N.B. Aanvragen als charternummer 6788.
63 Meynsgen Evertsdr. van Lonesteyn, 1582

N.B. Aanvragen als charternummer 6789.
64 Fijtgen Jansdr. van Haerlem, 1582

Aanvragen als charternummer 6803.
65 Agnietgen Corstiaensdr., 1584

N.B. Aanvragen als charternummer 6790.
66 Cherlot van Nassauv, genaamd Merwy, 1584

N.B. Aanvragen als charternummer 6791.
67 Stijntgen Huygendr. en Annitgen Vrericxdr., 1584

N.B. Aanvragen als charternummer 6792.
68 Annitgen Wesselsdr. van 's-Hertogenbosch, 1585
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N.B. Aanvragen als charternummer 3724.
69 Machtelt Jansdr. van Delff, 1585

N.B. Aanvragen als charternummer 6793.
70 Jannitgen Harman Oomsdr. van Dordrecht, 1585

N.B. Aanvragen als charternummer 7735.
71 Cecilia Willemsdr. van Gorchum, 1586

N.B. Aanvragen als charternummer 6794.
72 Pieternelletgen Cornelisdr., 1587

N.B. Aanvragen als charternummer 6795.
73 Soetgen Cornelisdr. van Delff en Antonette Gielisdr. van 

Valenchijn, 1587
N.B. Aanvragen als charternummer 6796.

74 Reijmburch Christiaensdr., voormalig mater van het klooster, 
1593
N.B. Aanvragen als charternummer 6797.

75 Anna Jansdr. van Deventer, Machtelt Jansdr. van Delff en 
Anthonette Gillisdr. van Valenchijn, 1593
N.B. Aanvragen als charternummer 6798.

76 Dieuwertgen Cornelisdr., 1603
N.B. Aanvragen als charternummer 6827.

77 Neeltgen Cornelis Diertendr., 1604
N.B. Aanvragen als charternummer 7755.

78 Haesgen Eusebiusdr., 1606
N.B. Aanvragen als charternummer 6829.

79 Stijntgen Jansdr., Eleviere Jacobsdr. de Rotunde en Antonette 
Gillisdr.,
1614.
N.B. Aanvragen als charternummer 6828.

80 Cornelia van Merruwe, 1625
N.B. Aanvragen als charternummer 7767.

2.2.3 Rector van het Bagijnhof

2.2.3 RECTOR VAN HET BAGIJNHOF

81 Akte waarbij Karel V de priester Dirck Adamsz. benoemt tot zijn kapelaan,
1515. 1 charter
N.B. Dirck Aemsz. van der Burch was rector van het Bagijnhof. Aanvragen als 
charternummer 6805.

82 Schepenakte van schuldbekentenis door Jacob Jacobsz., schipper te 
Amsterdam, aan Symon Ariensz. Hardeman van 30 gulden wegens de koop 
van een oude damloper,
1563. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3722. Betreft waarschijnlijk een stuk uit de boedel van 
de begijnen Maritgen en Annetgen Simonsdrs., dochters van Symon Adriaensz. Zie ook 
inv.nr 89.

83 Schepenakte van schuldbekentenis door Adriaen Florisz. Couck te 's-
Gravenhage aan Symon Ariensz. Hardeman, scheepmaker te Delft, van 25 
ponden wegens de koop van een damloper met toebehoren,
1565. 1 charter
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N.B. Aanvragen als charternummer 6785. Betreft waarschijnlijk een stuk uit de boedel van 
de begijnen Maritgen en Annetgen Simonsdrs., dochters van Symon Adriaensz. Zie ook 
inv.nr 89.

84 Schepenakte van schuldbekentenis door Arien Lourisz., kleermaker, en Jan 
Aertsz., schipper aan Symon Ariensz. Hardeman van 350 carolusgulden 
wegens de koop van een nieuwe damloper met gewand en toebehoren,
1569. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6786. Betreft waarschijnlijk een stuk uit de boedel van 
de begijnen Maritgen en Annetgen Simonsdrs., dochters van Symon Adriaensz. Zie ook 
inv.nr 89.

85 Stukken betreffende de beschikking van koning Philips II op het rekest van 
Machtelt Jansdr., weduwe van Symon Adriaensz. Hardeman, 
scheeptimmerman, om alsnoch de nalatenschap van haar moeder Annetgen 
Pieters weduwe van Jan Jansz. gorter (van wie Cors Adriaensz., brouwer, 
zich als schuldeiser meldde enkele jaren na haar overlijden) te mogen 
aanvaarden onder beneficie van inventaris,
1574. 2 stukken en 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7734. Betreft waarschijnlijk stukken uit de boedel van de 
begijnen Maritgen en Annetgen Simonsdrs., dochters van Symon Adriaensz. Zie ook inv.nr 
89.

86 Schepenakte waarbij Machtelt Jansdr., weduwe van Simon Adriaensz. 
Hardeman en Cors Adriaensz., brouwer, verklaren hun onderlinge geschil 
over een borgtocht door Anna Pietersdr., moeder van Machtelt Jansdr. 
gedaan voor een Vlaamse biersteker ten profijte van Cors Adriaensz, 
zodanig te schikken, dat Machtelt aan Cors Adriaensz. haar huis en erf aan 
het Zuideinde bij de Schiedamse Poort overdraagt, met de renten daarop 
staande, waarvan een van 21 stuivers voor het St-Agathaklooster, evenals 
diverse los- en lijfrenten te haren laste, waaronder een lijfrente ten name van 
de begijn Maritge Jansdr.,
1575. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6787. Betreft waarschijnlijk een stuk uit de boedel van 
de begijnen Maritgen en Annetgen Simonsdrs., dochters van Symon Adriaensz. Zie ook 
inv.nr 89.

87-91 Testamenten van bewoonsters van het Bagijnhof,
1576-1629. 5 stukken
87 Maritgen Jan Dircxz. van der Hoochtsdochter, 1576

N.B. Aanvragen als charternummer 6806.
88 Maritgen Jorisdr. van Rotterdam, 1607

N.B. Aanvragen als charternummer 6915.
89 Maritgen en Annetgen Simontsdrs., 1617

N.B. Aanvragen als charternummer 6883. Zie ook inv.nrs 82-86 en 92.
90 De gezusters Marijtgen en Grietgen Willemsdrs., 1623

N.B. Aanvragen als charternummer 6928.
91 Oedetgen Dircxdr. Plasijer, 1629

N.B. Aanvragen als charternummer 6882.
92 Schepenakte van transport door Machtelt Jansdr., weduwe van Simon 

Adriaensz. Hardeman, aan Cors Adriaensz., brouwer, van haar huis en erf in 
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het Zuideinde bij de Schiedamse Poort,
1580. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3723. Betreft waarschijnlijk een stuk uit de boedel van 
de begijnen Maritgen en Annetgen Simonsdrs., dochters van Symon Adriaensz. Zie ook 
inv.nr 89.

93 Testamenten voor notaris Christianus de Wees te 's-Gravenhage van 
respectievelijk het echtpaar Aernd Gillisz. Bosman en Judith Andriesdr. van 
Oostrum te Delft, en van de laatste als weduwe van de eerste, waarin de 
drie zonen Gillis, Jacob en Andries onterfd werden en dochter Barbara tot 
enig erfgename werd benoemd en daarin bevestigd,
1591, 1595. 2 stukken
N.B. Aanvragen als charternummer 7737. Zie ook inv.nr 94.

94 Beschikking van de Hoge Raad van Holland op het rekest van Pieter 
Boschman te Brussel, erfgenaam van Jacques Boschman, zoon van zijn 
broer Aerent Gillisz. Boschman met het verzoek om in bezit gesteld te 
worden van de erfenis van wijlen zijn broer en diens vrouw Judith Andriesdr. 
van Oostrum, gewoond hebbend te Delft, met beroep op de bepaling bij het 
Twaalfjarig Bestand dat ontervingen om redenen van haat en oorlog 
ongeldig waren, welke erfenis in bezit was gekomen van Wijve Pietersdr. en 
Maritgen Symonsdr. beide op het Bagijnhof te Delft,
1610. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6933. Zie ook inv.nr 93.

2.2.4 Afzonderlijke pastoors

2.2.4 AFZONDERLIJKE PASTOORS

95 Diploma door de universiteit van Orléans aan Johannes Stalpaert van der 
Wyel te 's-Gravenhage tot doctor in beide rechten, 1598, met dorsale 
aantekeningen van eedsafleggingen door de gediplomeerde als advocaat 
voor het Hof van Holland en als advocaat voor de Hoge Raad,
1598. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6804.

96 Stukken betreffende pastoor C. Harderwijk persoonlijk,
1810-1880. 1 omslag

97 Correspondentie van pastoor C. Harderwijk uit de periode voor hij in Delft 
werkzaam was,
1827-1848. 1 omslag

98 Stukken betreffende pastoor C.A. Harderwijk persoonlijk,
1871-1874. 1 omslag

99 Stukken betreffende de jeugd, studie en de eerste standplaatsen als pastoor 
van P.J. Conijn,
1909-1926. 1 pak
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100 Stukken betreffende diverse pastoors,
1938-1954, 1968-1974, 1976. 1 omslag

2.3 Kerk- en armmeesters

2.3 KERK- EN ARMMEESTERS

101 Akten waarbij de bisschop naast de pastoor twee tot drie gemeenteleden 
aanstelt tot kerk- en armbestuurders van de St.-Ursulakerk, en een 
bestuursreglement vaststelt,
1831-1832, 1859. 2 stukken

102 Brief van de aartsbisschop van Utrecht met toestemming tot benoeming van 
Antonius Johannes Kipp tot lid van het Kerk- en Armbestuur,
1864. 1 stuk

103 Stukken betreffende benoemingen van een administrateur,
1887, 1903. 2 stukken

104 Stukken betreffende verkiezingen voor kerk- en armmeesters en 
afgevaardigden ter synode,
1919-1929. 1 omslag

105 Stukken betreffende benoemingen, jubilea en ontslag van leden van het 
kerkbestuur,
1942-1978. 1 omslag

106 Stukken betreffende de overdracht van het penningmeesterschap,
1967. 1 omslag

2.4 Sacramenten

2.4 SACRAMENTEN

107 Stukken betreffende de bediening van sacramenten,
z.d. [c. 1800-1860], 1836, 1863. 1 omslag

- Doop-, trouw- en begraafregisters, zie DTB Delft nrs. 109, 110 en 116.
. .

108 Aantekeningen betreffende graden van bloedverwantschap, van belang bij 
het sluiten van huwelijken,
z.d. [c. 1800]. 2 stukken

109 Stukken betreffende voorgenomen huwelijken van lidmaten,
1827-1889. 1 omslag

110 Stukken betreffende de toediening van het vormsel,
1947, 1957, 1964, 1969. 1 omslag
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2.5 Lidmaatschap/communicanten

2.5 LIDMAATSCHAP/COMMUNICANTEN

111 Stukken betreffende het gezin van Nicolaas Velthoven en Johanna Cornelia 
Hops,
1806-1831. 1 omslag

112 Attestatie van lidmaatschap door de Aartsbisschop van Utrecht, tevens 
pastoor in Klarenburg betreffende Marinus Jansen,
1870. 1 stuk

113 Register van communicanten en kinderen,
1884-1911. 1 deel

114-116 Registers van communicanten,
1895-1971. 3 delen
114 1895-1951
115 1952-1966
116 1966-1971

117 Register van gezinnen, losbladig,
z.d. [c. 1900 - c. 1915]. 1 omslag

118 Register van gemeenteleden, losbladig,
z.d. [c. 1900 - c. 1915]. 1 pak

119 Lijsten van dopelingen, eerste-communicanten, ingekomen en vertrokken 
gemeenteleden, huwelijken en overleden gemeenteleden,
1904-1914, 1917-25. 1 omslag

120 Lijst van minderjarige parochianen,
z.d. [1953]. 1 stuk

121 Register van catechisanten,
1955-1964. 1 deel

2.6 Eredienst

2.6 EREDIENST

122 Stukken betreffende benodigdheden voor de liturgie,
1942-1943, 1956, 1960-1968. 1 omslag

123 Aantekeningen betreffende de gang van zaken rond collectes,
z.d. [c.1953]. 1 stuk

124 Verslag van een bespreking tussen het kerkbestuur en de leiding van de 
kinderkerk betreffende de voorbereiding en het verloop van 
kinderkerkdiensten,
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1978. 1 stuk

2.7 Pastoraat en diakonaat

2.7 PASTORAAT EN DIAKONAAT

125 Akte van benoeming door Magtildis Reijnswouw, weduwe van Jacobus 
Pheijfer, van Adrianus Lessening tot voogd van haar minderjarige kinderen 
na haar dood,
1758. 1 stuk
N.B. De vrouw leefde van bedeling door de Kamer van Charitate.

126 Circulaire van de Aartsbisschop van Utrecht betreffende de reglementering 
van armbesturen,
1855. 1 katern

127 Stukken betreffende de ondersteuning van de weduwe Van der Krap en de 
opname van haar vier kinderen in het Oud Rooms-Katholieke Weeshuis en 
Aalmoezenierskamer te Utrecht,
1858-1863. 1 omslag

128 Stukken betreffende de ondersteuning van het gezin van wijlen A.P. Struyk,
1873-1880. 2 stukken

129 Statistische opgaven aan de gemeente Delft betreffende de armenzorg door 
de kerk,
1877-1879, 1893-1920. 1 omslag

130 Register van afgelegde huisbezoeken van de pastoor,
1938-1946. 1 deel

131 Stukken betreffende pastorale en diaconale zaken,
1940-1949, 1953-1975. 1 omslag

132 Stukken betreffende het opzetten van een telefonische SOS-Hulpdienst te 
Delft,
1959-1961. 1 omslag

2.8 Relaties met andere kerkelijke organen

2.8 RELATIES MET ANDERE KERKELIJKE ORGANEN

133 Stukken betreffende conflicten binnen het kerkgenootschap,
1819-1869 en z.d. 1 omslag

134 Stukken betreffende de verkiezing van mgr. H. Loos tot aartsbisschop van 
Utrecht,
z.d. [c. 1858]. 1 omslag

135 Stukken betreffende vergaderingen van geestelijken,
1885, 1905, 1918, 1950, 1954. 1 omslag
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136 Stukken betreffende beraadslagingen en activiteiten binnen de bisdommen, 
drukwerk,
1889-1936. 1 omslag

137 Stukken betreffende de verkiezing van bisschoppen,
1898, 1905, 1908. 1 omslag

138 Stukken betreffende het overlijden van C.J. Rinkel, bisschop van Haarlem,
1906. 1 omslag

139 Stukken betreffende de medewerking van de pastoor bij het uitgeven van 
een Oud-Katholieke scheurkalender,
1909-1911. 1 omslag

140 Ingekomen stukken van de Oud-Katholieke Synodale Raad,
1920-1921, 1924. 3 stukken

141 Rapport van een synodale commissie met voorstel tot naamsverandering 
van "het Kerkgenootschap van de oud-bisschoppelijke Klerezij der 
Roomsch-Katholieken" in Oud-Katholieke Kerk van Nederland,
1931. 1 katern

142 Stukken betreffende de aartsbisschoppelijke Commissie Doelmatig Beleid,
1966. 1 omslag

143 Stukken betreffende de organisatie van het kerkgenootschap in vier 
regionale samenwerkingsverbanden,
1968-1973. 1 omslag

144 Stukken betreffende het werkbezoek van de aartsbisschop van Utrecht aan 
de parochie,
1977. 1 omslag

2.9 Relaties buiten het kerkgenootschap

2.9 RELATIES BUITEN HET KERKGENOOTSCHAP

145 Stukken betreffende de verhouding tussen het kerkgenootschap en het 
Vaticaan,
z.d. [c. 1710]-1877. 1 omslag

146 Stukken betreffende de organisatie van lezingen ter bevordering van de 
kennis van de Oud-Katholieke Kerk te Delft en elders,
1954-1955. 1 omslag
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2.10 Financiën

2.10 FINANCIËN
2.10.1 Jaarstukken

2.10.1 JAARSTUKKEN

- Jaarrekeningen van kerk en Bagijnhof, 1655-1656, 1662-1675.
N.B. Zie inv.nr 43. .

147 Vierde en vijfde jaarrekening van Wilhelmus Boshuijzen, deservitor van de 
St.-Hippolytuskerk betreffende de inkomsten en uitgaven van kerk en armen,
1805-1807. 2 stukken

148 Staat van uitgaven aan de St.-Ursulakerk vanaf mei tot en met april,
1807-1808. 1 stuk

149 Register van jaarrekeningen van het armbestuur,
1859-1872. 1 deel

150 Register van uittreksels uit de jaarrekeningen van kerk- en armbestuur,
1873-1892. 1 deel

151 Jaarrekeningen van de kerk- en armenkas,
1905-1918. 1 pak

152 Jaarrekeningen van het kerkbestuur,
1924-1941. 1 omslag

153-154 Jaarrekeningen van het armbestuur,
1925-1951. 2 omslagen
153 1925-1941
154 1942-1951

155-156 Jaarrekeningen van het Kerk- (en Armbestuur),
1942-1974. 2 pakken
155 1942-1960
156 1961-1974

157-178 Bijlagen bij de jaarrekeningen,
1871, 1876-1899. 22 omslagen
157 1832-1862, 1869
158 1871, 1876-1878
159 1879-1880
160 1881
161 1882
162 1883
163 1884
164 1885
165 1886
166 1887
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167 1888
168 1889
169 1890
170 1891
171 1892
172 1893
173 1894
174 1895
175 1896
176 1897
177 1897-1898
178 1898-1899

179 Staten van begroting van het Armbestuur,
1949-1952. 4 katernen

180 Staten van begroting van het Kerk- (en Armbestuur),
1949-1974. 1 pak

2.10.2 Hulpregisters

2.10.2 HULPREGISTERS

181 Klad-register van inkomsten en uitgaven aan kerk en armen,
1832-1839. 1 deel

182-195 Kasboeken van het kerkbestuur,
1859-1873, 1878-1951. 14 delen
182 1859-1873
183 1859-1872
184 1878
185 1879-1881
186 1882-1892
187 1893-1900 2e kwartaal
188 1900 mei - 1908
189 1909-1916 maart
190 1916 april - 1923
191 1924-1931 maart
192 1931 april - 1938 november
193 1938 december - 1941 oktober
194 1941 november - 1947
195 1948-1951 juli

196-202 Kasboeken voor de armenzorg,
1863-1941. 7 delen
196 1863-1878
197 1879-1887
198 1888-1899
199 1900-1913
200 1914-1923
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201 1924-1932 mei
202 1932 juni - 1941 februari

203 Kasboek van huurinkomsten,
1909-1944. 1 deel

204-208 Kasboeken van het kerk- en armbestuur,
1953-1969. 5 delen
204 1953-1956
205 1957-1960 april
206 1960 mei - 1963 oktober
207 1963 oktober - 1966
208 1967-1969

209 Kasboek van inkomsten en uitgaven voor de verbouwing van kerk en kosterij 
waarbij een gemeentezaaltje werd gecreëerd,
1955-1962. 1 deel

210-211 Kas-, bank- en giroboeken van het kerkbestuur,
1970-1979. 2 delen
210 1970-1974
211 1975-1979

2.10.3 Overige stukken

2.10.3 OVERIGE STUKKEN

212 Staat van middelen en uitgaven voor de koop van een huisje, gekocht onder 
andere met geld van Maertge Gerritsdr. en dat was aangeslagen in de 40e 
penning en de duit per gulden voor 35-0-0,
z.d. [c. 1650]. 1 stuk

213 Staat van vereffening tussen Michiel van der Dussen [namens de kerk] en 
Jan van Leen,
1678. 1 stuk

214 Aantekening betreffende voorgeschoten geld aan de notaris ter bevordering 
van het innen van "resterende penningen" voor de hofjes,
1723. 1 stuk
N.B. Geschreven op de achterzijde van een Franse brief van het meisje Catharina Rotting 
aan haar [nieuwe] pastoor.

215 Kladstaatjes van inkomsten per week van huishuur,
1844. 3 stukken

216 Stukken betreffende het conflict tussen pastoor C. Harderwijk en de 
timmerman L. Kruythoff inzake een rekening van de laatste,
1858. 1 oms

217 Correspondentie van het kerkbestuur met de Generale Thesaurie en de 
Oude R.K. Aalmoezenierskamer betreffende budgettaire zaken,
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1948-1974. 1 pak

218 Stukken betreffende subsidiëring door de Oude R.K. Aalmoezenierskamer 
(O.R.K.A.) van de gemeente,
1966-1975. 1 omslag

2.11 Personeel

2.11 PERSONEEL

219 Stukken betreffende kosters en organisten,
1945-1977. 1 omslag

220 Stukken betreffende een arbeidsgeschil met de kosteres,
1971-1980. 1 omslag

2.12 Eigendommen

2.12 EIGENDOMMEN
2.12.1 Algemeen

2.12.1 ALGEMEEN

221 Kwitantie door N. van Erckel (van de St.-Ursulakerk) aan pastoor Joannes 
Roos (van de St.-Hippolytuskerk) voor de pastorie van Leiden van 105-5-0 
ter aflossing van een lening van 100-0-0 met bijbehorende rente, met 
aantekening van de priester dat de 100 gulden belegd was op het huisje in 
de Bagijnesteeg, gekocht van de weduwe van Dirck Baeck, dat hij dit met 
eigen geld aflost, en het huisje aan de kerk laat,
1686. 1 stuk

222 Concept- en minuut-lijst van collaterale goederen van de achterste kerk op 
het Bagijnhof, opgesteld door pastoor Nicolaus Nelleman, met vermelding bij 
de huizen van verpondingsnummers en huurders,
1771. 2 stukken
N.B. De St.-Ursulakerk had obligaties ten laste van het Sleeswijkse waddeneiland 
Nordstrand en van landerijen op dat eiland in eigendom. Zie ook inv.nr 379.

223-226 Leggers van eigendommen van de kerk(en) op het Bagijnhof,
1806-1881. 2 katernen en 2 omslagen
223 1806
224 1808, 1 omslag
225 1812-1830, 1 omslag
226 1881

227 Stukken betreffende verzekeringen op roerende en onroerende 
eigendommen,
1863, 1875. 2 stukken

228 Legger van roerende goederen in de pastorie (gesplitst in kerkelijke en 
particuliere eigendommen), en van roerende en onroerende eigendommen 
van de kerk,
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1919-1939. 1 deel

229 Stukken betreffende de brandverzekering van kerk en pastorie,
1931-1969. 1 omslag

2.12.2 Schenkingen en legaten

2.12.2 SCHENKINGEN EN LEGATEN

230 Stukken betreffende legaten van Maria Cornelisdr. van der Dussen aan 
familieleden, aan haar drie "godtshuyse" in de Dirk Langensteeg, gekomen 
van haar oom Arent Sasbout, en aan de kerk,
1661, 1666, 1670. 3 stukken

231 Akte waarbij Cornelia van Borsselen in aanvulling op haar testament 
verklaart dat de ontvangers van haar legaten deze dienen te besteden aan 
specifieke katholieke personen en groepen, onder wie pastoor Johannes 
Scadé (van de St.-Hippolytuskerk) en de Delftse kapelaan Boquet (jezuïet? 
niet geadmitteerd door stadsbestuur),
1664. 1 stuk

232 Aantekeningen betreffende de besteding van het legaat van juffrouw Renoij 
volgens mededeling van juffrouw Swanenburch, waarbij 2.275 gulden 
verdeeld werd over versiering en onderhoud van de kerk (275 gulden), het 
Bagijnhof (1.000 gulden, te besteden door de pastoor), en de verlichting van 
het altaar, zielmissen door pastoor en kapelaan (1.000 gulden),
z.d. [c. 1700]. 1 stuk

233 Testamenten van Ariaentge Graswinckel en Catharina de Blois, met legaten 
aan de kerk van pastoor Oosterlingh,
1718 en z.d. [c. 1700]. 2 stukken

234 Stukken betreffende het legaat van Adriana van Es aan pastoor Godefridus 
Valkenburg van 500 gulden in de vorm van een obligatie, waarvan 250 
gulden besteed moest worden aan jaarlijkse zielmissen, en 250 gulden voor 
de armen,
1728; met bijlagen en retroacta vanaf 1698. 1 omslag

235 Brief van J.C. van Heurck te Antwerpen aan pastoor F. Coppens betreffende 
zijn pogingen om de medewerking te verkrijgen van zekere Roelants om een 
bepaald legaat te laten uitkeren aan de kerk,
1736; met bijlage. 2 stukken

236 Akte waarbij Catharina Hoogtwoud, echtgenote van Jan van Loon, in 
aanvulling op haar testament haar zwager Gerard van Loon benoemt tot 
voogd over haar minderjarige erfgenamen, in plaats van haar broer Jan, met 
bepaling dat deze kinderen in huis moesten komen bij Anna van Loon, en 
met bepalingen over de bestemming van de erfenis bij vooroverlijden van de 
eerste erfgenamen,
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1736. 1 katern
N.B. Zie ook inv.nr 447.

237 Brief van de aartsbisschop aan pastoor Broedersen betreffende o.a. het 
legaat (de fundatie) van de heer Van der Dussen, bestaande uit een 
jaarlijkse toelage van 25 gulden voor een in de stad werkzame jezuiet, en 
twee maal 25 gulden voor twee priesters, die hier in het ambt zijn, en 
waarvan pastoor Broedersen een deel gaf aan zijn kapelaan,
1749. 1 stuk

238 Stukken betreffende de testamentaire beschikkingen van pastor Nicolaus 
Broedersen ten gunste van de armen van zijn kerk,
1749, 1761-1762. 3 stukken

239 Testament van Anna Meerhout, waarbij zij de armen van de achterste kerk 
op het Bagijnhof onder pastoor Nicolaus Nellemans tot haar erfgenamen 
benoemt, en Adrianus Lessenigt tot executeur-testamentair,
1762. 1 stuk

240 Stukken betreffende de nalatenschap van Jannetje van der Pijl, waarin een 
obligatie van 462 gulden,
1763-1774. 1 omslag

241 Testament van Anna Bos, weduwe van J. van der Doorn ten gunste van de 
kerk van St. Ursula van pastor N. Nelleman,
1767. 1 stuk

242 Staat van effecten, na te laten door Magdalena Robol, weduwe van Adrianus 
Scheer, aan familieleden en in latere instantie aan de kerk op het Bagijnhof 
van pastoor Nicolaus Nelleman,
1792. 1 katern

243 Akte waarbij Adrianus Scheer aan de nieuwe kerk op het Bagijnhof 1.000 
gulden legateert voor jaarlijkse zielmissen,
1794. 1 stuk

244 Stukken betreffende het legaat door Willemijntje van der Linden van de 
zilveren troffel, door haar voor-overleden man gebruikt bij het leggen van de 
eerste steen van de kerk; met latere aantekeningen hoe de troffel in het bezit 
kwam van de kerk,
1825, 1878. 3 stukken

245-256 Stukken betreffende de nagelaten boedels van personen die een legaat 
hebben nagelaten aan de kerk en/of de armen van de kerk,
1867-1937. 1 pak, 3 omslagen, 2 katernen en 13 stukken
245 A.A. Rotteveel, 1867-1885, 1 katern
246 A.W. Lambrechts, 1868, 1 stuk
247 A. van der Goes van Naters, 1874, 1 katern.
248 J.H. Bekker, 1879, 2 stukken
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249 C. Harderwijk, 1879-1881, 1 omslag
250 N.M. de Vries, 1882-1883, met retroactum 1879, 1 omslag
251 Chr. J. van Schaik,1892-1904; met retroacta vanaf 1814, 1 pak

N.B. In deze nalatenschap de huizen Rietveld 43 (sectie C 650, later 2002) 
en Bagijnhof 40 (sectie B 733), uit de nalatenschap van zijn vrouw Johanna 
Lous

252 J.N. van de Ven, 1895, 2 stukken
253 B.A. van de Ven en M.P. van de Ven-Versluijs, 1895-1916, 3 

stukken
254 S.A.A. Kipp, 1908, 3 stukken
255 G. Th. van Vondelen-van Schaik, 1908-1912, 1 omslag
256 E.M de Jongh-Dievenbach, 1928, 1937, 2 stukken

2.12.3 Onroerende zaken

2.12.3 ONROERENDE ZAKEN
2.12.3.1 Algemeen

2.12.3.1 ALGEMEEN

257 Uittreksel uit het keurboek der stad Delft van 1591 betreffende de termijn 
waarbinnen verkochte onroerende goederen moesten worden 
getransporteerd voor schepenen,
1617. 1 stuk

258 Akte waarbij de priester J. Scade verklaart 300 gulden betaald te hebben 
voor een bepaalde aankoop en alle verbeteringen aan het hofje, een en 
ander op naam van mevrouw Van der Dussen te hebben laten zetten, maar 
dat het aangekochte ten dienste van zijn opvolger moet komen, die daarvoor 
voor Janneke Heijndricksdr., die hiervoor 100 gulden had nagelaten, tot en 
met 1686 een jaargetijde moet houden, en voor hemzelf tot 33 jaar na zijn 
dood,
1651. 1 stuk

259 Kwitanties voor de pastoor wegens uitgaven aan kerk en huizen op het 
Bagijnhof,
1743, 1747. 3 stukken

260 Akte van transport door het Aartsbisdom van Utrecht aan het kerkbestuur 
van de huisjes op het Bagijnhof, wijk 6 nrs. 25, 29, 38, 43, 5, 42 en 52, een 
erf (wijk 6 nr. 43), en een stuk weiland van 5 morgen in Abtswoude,
1833. 1 stuk

261-269 Registers van door ambachtslieden verrichte werkzaamheden aan huizen en 
kerk,
1909-1929. 9 delen
261 Th. de Bruyn, 1909-1919
262 A.Th. Struijk, 1909-1913
263 P. Struijk, 1909-1921
264 A.P.J. Struijk, 1909-1917
265 A.Th. Struijk, 1917-1918
266 D. van der Struif, 1924-1927
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267 C. Mensert, 1926
268 J. Huurman, 1926-1928
269 Firma Rodenburg, 1928-1929

270 Stukken betreffende het onderhoud aan kerk en huizen,
1913, 1946-1981. 1 omslag

271 Stukken betreffende bouw-aktiviteiten van het ziekenhuis Bethel op het 
Bagijnhof,
1953-1956, 1960-1961, 1967. 1 omslag

272 Stukken betreffende de plaatsing van drie panden van de kerk op de 
Rijksmonumentenlijst,
1967-1968. 1 omslag

2.12.3.2 Kerkgebouwen

2.12.3.2 KERKGEBOUWEN

273 Stukken betreffende werkzaamheden aan kerkinterieur, -ornamenten en 
-sieraden en -orgel,
1741-1749. 1 omslag

274 Register met aantekeningen door pastoor Broederse betreffende de 
nieuwbouw van de kerk op het Bagijnhof,
1743-1752. 1 deel

275 Stukken betreffende nieuwbouw van en herstelwerkzaamheden aan het 
kerkgebouw,
1743-1747. 1 omslag

276 Kwitanties van werkbazen en leveranciers inzake de nieuwbouw van de 
kerk,
1743-1747. 1 omslag

277 Stukken betreffende de vernieuwing van het orgel,
1867. 1 omslag

278 Stukken betreffende de restauratie van de kap van het kerkgebouw,
1926. 1 omslag
N.B. Met een tekening, aan te vragen als tekeningnr.

279 Stukken betreffende de restauratie en her-ingebruikname van het 
kerkgebouw,
1929-1931. 1 omslag
N.B. Met drie tekeningen, aan te vragen als tekeningnrs.

280 Stukken betreffende de viering van het 200-jarig bestaan van het 
kerkgebouw,
1943. 1 omslag
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281 Stukken betreffende mogelijkheden tot bezichtiging van de kerk,
1954. 1 omslag

282 Stukken betreffende de kosten en de financiering van de restauratie van de 
kerk,
1956-1972. 1 omslag

283 Stukken betreffende de restauratie en uitbreiding van het kerkgebouw,
1957-1961. 1 omslag
N.B. Met tien tekeningen, aan te vragen als tekeningnrs.

284 Stukken betreffende onderhoud en restauratie van het orgel,
1960-1979. 1 omslag

2.12.3.2 Huizen algemeen

2.12.3.2 HUIZEN ALGEMEEN

285 Aantekening betreffende de tenaamstelling van een huisje na het overlijden 
van Johanna en Maria van der Dussen,
z.d. [c. 1675]. 1 stuk

286 Omslagen van documenten betreffende huizen, met vermelding van de 
persoon op wiens naam het huis gezet was, en door wie het bewoond werd,
1736. 2 stukken

287 Stukken betreffende het timmer- en metselwerk in huizen van de kerk,
1843 en z.d. [c. 1840]. 3 stukken

288 Bestekken van loodgieters-, schilder- en stucadoorswerk voor de bouw van 
een boven- en benedenwoning van de kerk,
1883. 1 omslag

289 Stukken betreffende de bewoning van de huizen aan het Rietveld en het 
Bagijnhof, door Chr. J. van Schaik vermaakt aan het kerkbestuur,
1886, 1901 en 1903. 3 stukken

290 Stukken betreffende de verhuring van huizen,
1901-1903, 1927, 1945-1978. 1 omslag

2.12.3.3 Huizen Bagijnhof zuidzijde

2.12.3.3 HUIZEN BAGIJNHOF ZUIDZIJDE

291 Akte waarbij burgemeesters en regeerders van Delft verklaren dat in de 
verkoop aan Aeffgen Jan Sasboutsdr., Maritgen Dirixdr., Cornelis Duyst, 
Trijntgen Cornelisdr. en Trijntgen Jacobsdr., Bruijn Jacobsz. van der Dussen, 
Nelletgen Heinrixdr., Maritgen Woutersdr., Aeltge Joppen, Maritgen Jacobs 
en Anneken Cornelisdr, en Trijntgen Amen en Aechgen Reyersdr. van enige 
erven van het Hof van Polanen begrepen was het onverdeelde 
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eigendomsrecht op het slachthuis, zandhuis en ziekhuis op het Bagijnhof 
aan de stadsvest, waarop kopers afzonderlijk zoveel recht hebben als hun 
gekochte en gemeten erf groot is, onder voorwaarden dat de huidige (zes) 
bewoners van de drie huizen daarin hun leven lang gratis mogen wonen,
1581. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6802.

292 Akte van verkoop door burgemeester en regeerders van Delft aan Maertgen 
Jacobsdr. en Anneken Cornelisdr. van een erf van het Hof van Polanen, 
liggend achter hun huis op het Bagijnhof, naast het erf van Aeltgen Joppen 
aan de oostzijde en het erf van Trijntgen Aemen en Aechgen Reyersdr. aan 
de westzijde, strekkend van het huis van de koopsters zuidwaarts tot Jan 
Jan Aperszns. tuin en erf toe, met bepaling dat de koopsters recht krijgen op 
een aandeel van de eigendom van het slachthuis en het ziekhuis, evenredig 
aan de grootte van het gekochte erf, aangezien het slachthuis en het 
ziekhuis en het hele Hof van Polanen door hen en negen andere partijen 
gezamenlijk is gekocht, en het ziekhuis en het slachthuis in onverdeelde 
eigendom is gebleven, met dien verstande dat de huidige bewoners daar 
hun leven lang gratis mogen blijven wonen,
1581. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6799.

293 Schepenakten van transport door twee partijen aan Annetgen Gijsbrechtsdr. 
van tweemaal een kwart van een huis en erf aan de zuidzijde van het 
Bagijnhof, naast het huis van Maritgen Jacobsdr. aan de westzijde en het 
huis en erf van Claertgen Vranckendr. aan de oostzijde, strekkende tot aan 
het Hof van Polanen,
1592. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 7736 en 6801.

294 Stukken betreffende de fundatie door Yda Jans Sasbout van een huis aan 
de zuidzijde van het Bagijnhof bij de poort aan de Vest, voor ongehuwde 
vrouwen uit haar geslacht die de religieuze staat wensten aan te nemen,
1612-1700. 1 charter, 1 stuk en 1 omslag
N.B. Charter aanvragen als charternummer 6874.

295 Schepenakte van transport door Heijndrick Storm te Amsterdam aan Maria 
Groenhout van een huis en erf op het Faliebagijnhof,
1633; met bijlage en retroacta 1580, 1581, 1610. 4 charters en 1 stuk
N.B. Charters aanvragen als charternummers 6905-6906, 3725 en 6816.

296 Stukken betreffende de verkoop en het transport door Josijna van der Pol 
aan de gezusters Grietgen en Ariaentgen Ariensdrs. van een huis en erf aan 
de zuidzijde van het Bagijnhof,
1645; met bijlage en retroacta 1612-1645. 5 charters, 1 stuk en 1 omslag
N.B. Charters aanvragen als charternummers 6936-6940.

297 Schepenakte van transport door de gemachtigden van Maria Elbert 
Roeloffsdr., weduwe van Pieter Cornelisz. de Haes en van Margaretha Elbert 
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Roeloffsdr., erfgenamen van wijlen Elbert Roeloffsz., koopman te 
Amsterdam, aan Maria Cornelis, weduwe van Cornelis Maertensz. van der 
Voort, van een huis en erf aan de zuidzijde van het Bagijnhof, voorheen in 
eigendom van Clara Reijersdr. van der Burg, naast het huis en erf van 
Grietge en Ariaentge Adriaensdrs., gezusters, en het erf en tuin van 
Franchois van Bleijswijck aan de westzijde, en naast het huis en erf van de 
erfgenamen van Philps Jacobsz. van der Burch aan de oostzijde, strekkend 
tot aan de tuin van kapitein Pieter Overschie,
1647; met bijlagen en retroacta 1581-1634. 5 charters en 1 omslag
N.B. Charters aanvragen als charternummer 1219, 1215, 6813, 6941, 3734.

298 Schepenakte van transport door de erfgenamen van Wijvene Pietersdr. aan 
Cornelis Jansz. van den Velde van de helft van een huis en erf aan de 
zuidzijde van het Bagijnhof, naast Jannetge van Rijn aan de westzijde en 
Marijtgen Cornelis weduwe van Cornelis van der Voort aan de oostzijde, van 
welk huis de koper als echtgenoot van Maria Cornelis de Bie de wederhelft 
reeds bezat,
1657; met bijlagen en retroacta 1581, 1606. 3 charters en 1 omslag
N.B. Aanvragen als charternummers 7765-7766, 6815.

299 Schepenakte van transport door de gemachtigde van Johanna van Rhijn, 
aan Pieter van der Dusse van een huis en erf aan de zuidzijde van het 
Bagijnhof, belend aan de oostzijde de kinderen van Andries Jansz. Groen, 
en aan de westzijde Hillegont Pouwels, strekkende zuidwaarts op tot het erf 
van het huis Het Paert van juffr. Douw,
1661; met bijlage en retroacta 1580-1581, 1642. 4 charters en 1 stuk
N.B. Charters aanvragen als charternummers 6814, 7748-7750.

300 Kwitantie van een notaris aan Pieter van der Dussen wegens de kosten van 
aankoop van een huis op het Bagijnhof van Willemtje en Jan? Andriesz. 
Groen, welk huis in de 40e penning en de duit per gulden was aangeslagen 
voor 78-2-8,
1664; met retroacta 1581-1624. 4 charters en 1 stuk
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7751-7754.

301 Schepenakte van transport door Adriaen Claesz. Nestman aan Maria 
Duynevelt, laatst weduwe van Jacob van Swieten, van een huis en erf aan 
de zuidzijde van het Bagijnhof, belend aan de oostzijde Marijtgen Jans en 
Jannetgen Maertens, en aan de westzijde Emmer(en)tia van Groenhout, 
strekkend tot aan het erf van Marijtgen Jans en Jannetgen Maertens,
1664, met retroacta 1581-1641. 7 charters en 1 omslag
N.B. Charters aanvragen als charternummers 6872-6873, 6817-6821.

302 Schepenakte van transport door Maria Maertens Verbiest, weduwe van 
Gijsbregt van Veen, aan Pieter Pietersz. van der Dussen van twee huizen en 
erven aan de zuidzijde van het Bagijnhof, het ene belend ten oosten de 
weduwe van Alewijn van der Heij en ten westen Maria van Duijnevelt, 
strekkend tot aan het huis van Catharina Heinsius, weduwe van Dirk 
Bleijswijk; het andere belend ten westen de erfgenamen van Cornelis 
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Dircksz. van der Hoeven en ten oosten de erfgenamen van Cornelis van der 
Dussen,
1681; met bijlage en retroacta 1612-1669. 10 charters en 1 omslag
N.B. Charters aanvragen als charternumers 6848-6850, 6903-6904, 6907, 6930-6931, 
6934-6935.

303 Schepenakte van transport door de erfgenamen van Maerten Cornelisz. van 
der Voort, aan Hendrick de Roos van een huis en erf aan de zuidzijde van 
het Bagijnhof, belend ten westen Anna Bugge en ten oosten Margaretha 
Purmerent, tot aan de tuin van Cornelis van der Dusse,
1693; met retroacta 1581-1632.. 6 charters en 1 stuk
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7760-7764, 6898.

304 Schepenakte van transport door Catharina Dichters aan Anthonij van Loon 
van een huis en erf aan de zuidzijde van het Bagijnhof,
1699; met bijlage en retroacta 1660, 1666. 3 charters en 2 stukken
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7757-7759.

305 Schepenakte van transport door Anthonia van Heijmenberg, weduwe van 
Cornelis Sasbouth van der Dussen, aan Judith Kruijck, weduwe van Anthony 
van Loon, van een huis en erf aan de zuidzijde van het Bagijnhof, belend ten 
westen Judith van Loon en ten oosten Cornelis van der Voort,
1711; met retroacta 1588-1675. 7 charters en 1 stuk
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7726-7732.

306 Schepenakte van transport door de erfgenamen van Cornelis van der Voort 
aan Geertruijda Heijmenberg, weduwe van Adriaen Wittert, van twee huizen 
en erven aan de zuidzijde van het Bagijnhof, belend het ene ten oosten 
Judith Kruijk, weduwe Van Loon, en ten westen Cornelis van der Dussen, en 
het andere ten westen voornoemde weduwe Van Loon en ten oosten de 
erfgenamen van Maria van der Dussen,
1719; met retroacta 1594-1702. 7 charters en 6 stukken
N.B. Aanvragen als charternummer 6942-6947, 6871,.

307 Akte van verkoop door J. van Putten aan R. Ouwerling van een erf aan de 
zuidzijde van het Bagijnhof, als gedeelte van sectie C nr. 37, waarop ook 
een huis en schuur staan (wijk 5 nr. 18),
1841; met bijlage. 2 stukken

308 Bestek voor het slopen van vier bestaande woonhuizen met achter-afdaken 
en vijf privaten aan de zuidzijde van het Bagijnhof, en het bouwen van vijf 
woonhuizen op de vrijgekomen grond in opdracht van het kerkbestuur,
1851. 1 katern

309 Kwitanties betreffende de sloop en nieuwbouw van een huis aan het 
Bagijnhof,
1866-1867. 1 omslag

310 Akte van verkoop door M. Snel aan het kerkbestuur van twee huizen en 
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erven aan de zuidzijde van het Bagijnhof, wijk 6 nrs. 2 en 3 (sectie C nrs. 33 
en 32),
1866; met retroacta 1853-1865. 1 omslag

311 Stukken betreffende de kadastrale hernummering van percelen van de kerk 
sectie C nummers 32 en 33 in sectie C nummer 1948, wegens herbouw en 
vereniging,
1868. 2 stukken

312 Bijlagen bij een akte van verkoop aan het kerkbestuur in 1871 van een blok 
van drie huizen onder één dak en erven aan de zuidzijde van het Bagijnhof 
(sectie C 1247-1249; wijk 6 nrs 3, 3a en 3b),
1871. 2 stukken
N.B. Merkwaardig is dat de kerk het perceel wijk 6 nr. 3 al in 1866 had gekocht.

313 Bestek voor het bouwen in opdracht van het kerkbestuur van een woonhuis, 
een gedeelte van de pastorie en de voorgevel van de kosterswoning,
z.d. [c.1877]. 1 katern

314 Bestek en voorwaarden van het bouwen van een woonhuis en een gedeelte 
pastorie en voorgevel van een kosterwoning voor het Oud-Katholieke 
Kerkbestuur,
z.d.[c. 1890]. 1 stuk

315 Ingekomen brief met mededeling betreffende de toezending van 
eigendomsbewijzen van een huis, erf en tuin aan het Bagijnhof, gekocht van 
L.J. van Vondelen,
1901. 1 stuk

316 Stukken betreffende het overleg tussen het kerkbestuur en de Generale 
Thesaurie over de plannen tot afbraak van de panden Bagijnhof 17 en 19 en 
nieuwbouw ter plaatse,
1951, 1954. 3 stukken

317 Stukken betreffende de verkoop door het kerkbestuur aan de Vereniging Chr. 
Wijk- en Ziekenverpleging "Bethel" van de panden Bagijnhof 17, 19 en 21,
1954-1955. 1 omslag

318 Stukken betreffende de financiering van de verbouwing van de panden 
Bagijnhof 27-27a,
1973-1974. 1 omslag

2.12.3.4 Huizen Bagijnhof noordzijde

2.12.3.4 HUIZEN BAGIJNHOF NOORDZIJDE

319 Schepenakte van transport door de gezamenlijke erfgenamen van Machtelt 
Beuckelsdr. van Santen aan Cornelis Sasboutsz. van der Dussen van de 
helft van een huis en erf aan de noordzijde van het Bagijnhof, belend ten 
oosten Machtelt Ariensdr. van Adrichem en ten westen Annetgen en 
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Maritgen Symonsdrs., strekkend tot aan de Begijnesteeg,
1615. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3735.

320 Schepenakte van transport door Jan Cornelisz. aan Cornelis Sasboutsz. van 
der Dussen van een huis en erf aan het Bagijnhof,
1618; met retroactum 1610. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 6916-6917.

321 Akte van overeenkomst tussen Willem Pietersz. van Beneden, timmerman, 
en Cornelis Sasboutsz van der Dussen, koper van het huis van Cornelis 
Cornelisz. de Bye aan het Bagijnhof, waarvan eertijds Jan Cornelisz. in't 
Zom, viskoper, mede-eigenaar was, betreffende een licht in de oostgevel van 
Willem Pietersz., uitziende op het erf van Cornelis Sasboutsz.,
1619. 1 stuk

322 Kwitantie door de ontvanger van de 30e penning aan Jannetge en Maritge 
Cornelisdrs. van der Dussen van 10-0-0 wegens het huisje op het Bagijnhof, 
door Neeltge van den Eynde aan hen vermaakt,
1626. 1 stuk

323 Schepenakte van transport door Marijtge Barents, weduwe van Jan 
Antonisz, aan Jan Aryensz. van een huis en erf aan de noordzijde van het 
Bagijnhof, ten oosten van het huis en erf van Mr. Arent Kievit te Rotterdam, 
en ten westen (van) het huis en erf van jonkheer Johan van Cuijl, strekkend 
tot in de steeg of achterhof,
1631. 1 charter
N.B. In dorso: "'t huijs van Maria Barens." Aanvragen als charternummer 6888.

324 Schepenakte van transport door jonkheer Joris van Cuijl en Maria van Cuijl, 
kinderen van wijlen Elisabeth van der Grijp, aan Margriete Elbertsdr. van een 
huis en erf aan de noordzijde van het Bagijnhof,
1632. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6921.

325 Stukken betreffende de verkoop en het transport door Cornelis Cornelisz. de 
Bye aan de drie dochters van wijlen Cornelis Sasboutsz. van der Dussen 
van een huis en erf aan de noordzijde van het Bagijnhof, naast de 
erfgenamen van Jacob Fransz. van der Wyel en de weduwe van Willem 
Pietersz. stoofmaker aan de westzijde en de kinderen van wijlen Cornelis 
Sasboutsz. van der Dussen aan de oostzijde, strekkend tot aan de 
scheidingsmuur van de kinderen Van der Dussen,
1633; met bijlagen en retroactum 1613. 2 charters en 2 stukken
N.B. Charters aanvragen als charternummers 6878-6879.

326 Schepenakte van transport door Arent Andryesz. Vosmaer, tinnegieter, aan 
Ariaentgen Ariens van Berckel van een huis en erf aan de noordzijde van het 
Bagijnhof, belend ten oosten Neeltgen Heijndricksdr., schoolvrouw, ten 
westen het huis van (wijlen) Catalina Hofflanden, strekkend van het hof tot in 
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de Bagijnhofsteeg,
1636. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 1216. Zie ook inv.nr 389.

327 Schepenakte van transport door Ariaentge Ariens van Berckel aan Maria 
Cornelisdr. van der Dussen van een huis en erf aan de noordzijde van het 
Bagijnhof,
1640; met bijlage en retroacta 1622-1640. 2 stukken en 6 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 6889-6894.

328 Brieven van Floris Joosten te Leiden aan respectievelijk Sasbout van der 
Dussen en Ariaentge Cornelisdr. in het eerste huis van het Bagijnhof aan de 
poort, en nota van een advocaat betreffende een geschil over de eigendom 
van het huis, door tante Adriaentge Aryensdr. (van Bleijswijck) voor haar 
dood verkocht aan Maria en Jannetge van der Dussen voor 600 gulden om 
er na haar overlijden begijnen of klopjes in te huisvesten,
1644; met retroacta 1618-1634. 1 charter en 1 omslag
N.B. Charter aanvragen als charternummer 3733.

329 Schepenakte van transport door Pyeter van der Dussen woonachtig aan de 
Voorstraat, hiertoe geautoriseerd door schepenen, aan Magdalena 
Vincenten van Schapesteijn van een huis en erf aan de noordzijde van het 
Bagijnhof, door wijlen Marijtgen Gijsbrechts aan de koopster verkocht, naast 
Maria Cornelisdr. van der Dussen aan de oostzijde en Maertge Cornelis aan 
de westzijde, strekkend tot aan het huis en erf van doctor Pyeter Bugge,
1645; met bijlagen en retroacta 1626. 2 charters, 1 omslag en 1 stuk
N.B. Charters aanvragen als charternummers 6885-6886.

330 Schepenakte van transport door Margaretha Elberts, wonende op het 
Bagijnhof, aan de weduwe van Niclaes Dighters (Maria van Duynevelt), 
brouwer in De Verkeerde Wereld, van een huis en erf aan de noordzijde van 
het Bagijnhof, afkomstig van jonkheer Joris Cuijl en Geleyn Perduijn,
1654. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6832.

331 Stukken betreffende de eigendom van een huisje op het Bagijnhof, belend 
aan de westzijde de kinderen van Joris Jansz. Grijp en aan de andere 
kanten de heerestraat, gekocht van Elisabeth de Bye en op naam gesteld 
van Catarina van Leeuwen,
1656; met retroacta 1620-1638. 4 charters en 8 stukken
N.B. Aanvragen als charternummers 6922 -6924, 6929.

332 Akte van transport door Yda Pieters aan Michiel van der Dusse van een huis 
en erf op het Bagijnhof,
1658; met retroacta 1626. 2 charters en 1 stuk
N.B. Aanvragen als charternummers 6908-6909

333 Schepenakte van transport door Maria van der Dusse aan haar broeder 
Michiel van der Dusse van de helft van een huis en erf aan de noordzijde 
van het Bagijnhof, belend ten oosten Maria van der Dusse en ten westen 
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Sophia van der Wiel, strekkend tot in de Begijnesteeg, met daarin twee 
uitgangen,
1660; met retroacta 1609, 1616. 4 charters en 3 stukken
N.B. Charters aanvragen als charternummers 6826, 6895-6897.

334 Schepenakte van transport door Maertgen Dircx Plaisir, erfgename van haar 
tante Maertgen Davits, die erfgename was van Marijtgen Jans en Stijntge 
Davits, aan Cornelis van der Dusse van een huis en erf aan de noordzijde 
van het Bagijnhof,
1663; met retroactum 1617. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 6925-6926.

335 Schepenakte van transport door Maria Cornelis van der Dusse aan haar 
broer Michiel Cornelis van der Dusse van een huis en erf aan de noordzijde 
van het Bagijnhof, belend ten oosten Cornelia Graswinckel en ten westen de 
koper,
1663. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6836.

336 Schepenakte van transport door Grietgen Ariens, weduwe van Joris 
Bastiaens, aan Maria Duijnisvelt van een huis en erf aan de noordzijde van 
het Bagijnhof, bewoond door Maria van der Aa,
1666. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6860.

337 Schepenakte van transport door Maertge Baerthouts aan Cornelis van der 
Dusse van een huis en erf aan de noordzijde van het Bagijnhof,
1667; met retroacta 1619, 1640. 4 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 6899-6902.

338 Akte van transport bij decreet voor het stadsbestuur van Delft door de 
sekwester in de boedel van wijlen Cornelia Graswinckel aan Michael van der 
Dussen van een huis en erf aan de noordzijde van het Bagijnhof, belend ten 
westen de koper, en ten oosten de uitgang van het kleine huis van de koper, 
jonkheer Nicolaes de Bruijn met het huis van Jannetgen Jansdr., Jan Apers, 
Anna van der Goes, echtgenote van jonkheer Willem Louijs van Montfoort, 
en Hendrick van der Eem, strekkend tot in de Schuttelaersteeg, waarin het 
verkochte een uitgang heeft,
1671; met retroacta 1602, 1631, 1668. 6 charters en 1 stuk
N.B. Aanvragen als charternummers 6846, 6948-6950, 6848-6850.

339 Schepenakte van transport door Willem Hendricksz. van Devise aan 
Cornelis Ouwendijck, notaris, van een huis en erf aan de noordzijde van het 
Bagijnhof, in het Achterom aldaar, belend ten noorden (sic) Annetge Cors en 
ten westen Dirck van Esch, strekkend tot in de Begijnesteeg,
1678; met retroacta 1605, 1637, 1662. 4 charters en 2 stukken
N.B. Aanvragen als charternummers 6864-6867.

340 Schepenakte van transport door jonkheer Nicolaes de Bruijn aan Pieter 
Pietersz. van der Dussen van een huis en erf op het Bagijnhof op de 
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zuidwesthoek van het achtersteegje, naast het huis en erf van Anna van der 
Heijde aan de oostzijde, strekkend tot in het achtersteegje,
1681; met retroacta 1584-1671. 10 charters en 1 omslag
N.B. Charters aanvragen als charternummers 7738-7747.

341 Schepenakte van transport door Margareta Jeronimus van Mario aan 
Anthoni van Loon van een huis en erf aan de noordzijde van het Bagijnhof, 
belend van ouds ten oosten Grietgen Ariens en ten westen het huis, 
gekomen van Trijntge Gijsbrechts,
1687; met retroactum 1647. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 6844-6845.

342 Stukken betreffende de verkoop door Matthijs van Wijck aan Anth. van Loon 
voor rekening van de kerk van een huis en erf aan het Bagijnhof, aan de 
noordzijde van het Achterom aldaar, strekkend tot in de Begijnesteeg,
1692; met retroacta 1661-1692. 3 charters en 3 stukken
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3730-3731, 6861.

343 Akte van transport bij decreet voor het stadsbestuur door de erfgenamen 
van Aeltge en Trijntge Jans van Ockenburch aan Anthonij van Loon van een 
huis en erf op het Bagijnhof in het achterstraatje, belend ten oosten 
Laurentia van Nes (wonende te Antwerpen) en ten westen Cornelis Braber, 
strekkend noordwaarts tot aan het huis van Laurentia van Nes,
1698; met retroacta 1582-1626. 4 charters en 1 stuk
N.B. Charters aanvragen als charternummers 6833-6835 en 6868.

344 Stukken betreffende de verkoop door Laurentia van Nes te Antwerpen aan 
Anth. van Loon voor rekening van de kerk van een huis en erf aan het 
Bagijnhof, aan de noordzijde van het Achterom aldaar, strekkend tot in de 
Begijnesteeg,
1698; met retroactum 1681. 1 charter en 1 omslag
N.B. Charter aanvragen als charternummer 6869.

345 Schepenakte van transport door Cornelis Theunisz. Braber aan Anthonij van 
Loon van een huis en erf aan de noordzijde van het Achterom van het 
Bagijnhof,
1698; met retroactum 1692. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 6862-6863.

346 Stukken betreffende de aankoop door pastoor W. Boshuijsen van de stad 
van twee huizen aan de noordzijde van het Bagijnhof, wijk 6 nr. 26 (Koning 
Davids Huijs, verpondingsnr. 4054) en nr. 29 (het Trapjeshuis, 
verpondingsnr. 4057), welke huizen hij in 1803 uit de eigendommen van de 
St.-Hippolytusparochie had verkocht,
1808. 1 band

347 Akte van transport door de stad Delft aan de kerk van twee huizen en erven 
aan de noordzijde van het Bagijnhof, het eerste belend ten westen en ten 
oosten door het kerkgebouw of erven van de kerk; het tweede belend ten 
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westen als het eerste huis, en ten oosten door een gang naar het achterom,
1809. 1 stuk
N.B. Verpondingsnrs. 4054 en 4057, Huizenprot. 2e fol. 856vo.

348 Bestek en voorwaarden om een gedeeltelijk gesloopt pand aan de 
noordzijde van het Bagijnhof te herbouwen tot huisvesting voor tenminste 
drie gezinnen,
1836. 1 katern.

349 Stukken betreffende de verkoop door het kerkbestuur aan Th.J. van Schaik 
een stuk grond aan de noordzijde van het Bagijnhof, deel uitmakend van 
sectie B nr. 743,
1851; met bijlagen 1850. 1 omslag
N.B. Volgens een der bijlagen is B 797 ontstaan uit B 711-712, en B 743 uit B 713-716 en 
717 (deels)

350 Akte van afstand door de gemeente Delft aan het kerkbestuur van een stukje 
grond aan de noordzijde van het Bagijnhof, deel uitmakend van de openbare 
grond, niet genummerd in het kadaster, gelegen tussen de percelen sectie 
B. nr. 734 en 989,
1857. 1 stuk

351 Stukken betreffende de verkoop door de erfgenamen van S.M. Mulder-
Drabbe aan het kerkbestuur van een huis met een afzonderlijk huis daaraan 
vast en met een open plaats aan het Bagijnhof 78, sectie B nr. 718 (oud wijk 
6 nr. 39), in 1848 gekocht van J. van Beijmerwerdt,
1883; met retroacta 1848. 1 omslag

352 Stukken betreffende de verkoop door de erfgenamen van H. van Veen-
Burgerhout aan het kerkbestuur van een huis met bovenwoning, bleekveld 
en erf aan de noordzijde van het Bagijnhof 70-72, met uitgang in de 
Bagijnhofsteeg, kadastersectie B nr. 1556 (nr. 72 was voorheen wijk 6 nr. 36, 
en sectie B nr. 721),
1890; met retrocta 1874-1888. 1 omslag

353 Akte van verhuur door het kerkbestuur aan J.P. Th. Rynenberg van het 
gebouw met plaats aan het Bagijnhof (n.z., nrs. 116-118), vestiging van de 
spuit- en mineraalwaterfabriek firma P. Kipp,
1894. 1 stuk.

354 Akten van verhuur door de kerk aan de vereniging Rehoboth van het pand 
Bagijnhof (noordzijde) 82,
1896, 1906. 2 stukken

355 Stukken betreffende de aanbesteding van de sloop en herbouw van 
Bagijnhof 50-52,
1913. 2 stukken

356 Stukken betreffende de sloop van het perceel Bagijnhof 42 (volgens de kerk 
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nr. 46), en het ter plaatse bouwen van een benedenhuis met bovenwoning 
en van een keuken achter Bagijnhof 40 (kad. sectie B nr. 734/2088) in 
opdracht van het kerkbestuur,
1927. 1 omslag
N.B. Bouwtekening aanvragen onder tekeningnr.

357 Akte waarbij de Aartsbisschop van Utrecht de kerk machtigt om de percelen 
Bagijnhof 58 en 60 te verkopen,
1953. 1 stuk

358 Stukken betreffende de verkoop van de panden Bagijnhof 78-80, 82-84, 86 
en 92-94 aan het ziekenhuis Bethel,
1959. 1 omslag

2.12.3.5 Huizen elders

2.12.3.5 HUIZEN ELDERS

359 Schepenakte van transport door Claes Eelyaesz. aan Hugen Ruytinc van 
een huis en erf aan de zuidzijde van de Schuttelaerssteeg,
1437, met retroacta vanaf 1429. 7 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 1202-1208.

360 Kwitantie door de ontvanger van de 40e penning en de duit per gulden aan 
Hendrick Willemsz., opperbrouwer, wegens de koop van een huis aan de 
Koornmarkt van Cornelis Sasboutsz. van der Dussen,
1613. 1 stuk

361 Schepenakte van transport door Dirck Reyersz. Slachtoe aan Gerrit Jansz. 
van een huis, tuin en erf met een halve poort, aan de noordzijde van de 
Geerweg,
1631; met retroacta 1617-1618. 3 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 6912-6914.

362 Stukken betreffende de verkoop en het transport door Gryetgen Heijndricx, 
weduwe van Cornelis Pietersz., smid te Maasland, aan Maria Cornelis van 
der Dussen van twee huisjes en erf aan de noordzijde van de Begijnesteeg, 
het voorste belend ten oosten Jan Dircxz. bostelman en ten westen de 
erfgenamen van IJsbrand Goversz. d'Overschie, het achterste belend ten 
westen Jan Blanckert, molenaar, en ten oosten Pieter Jansz. Persant, 
strekkende noordwaarts tot aan Jan Blanckert voorschreven, met de 
bepaling dat de verkoopster haar leven lang in het voorste huis mocht blijven 
wonen,
1642; met retroacta 1619-1620, 1627. 1 omslag en 3 charters
N.B. Charters aanvragen als charternummers 6875-6877.

363 Schepenakte van transport door Arien Jansz. Blanckert, erfgenaam van Jan 
Blanckert, aan Maria van der Dussen van een tuintje met een erf achter het 
huis en erf van de verkoper aan de zuidzijde van de Dirklangensteeg, 
strekkend achter van de rosmolen van Jan Pietersz. de Seeuw en Jan 
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Ariensz., beide molenaars, tot aan de poort van Isbrant Govertsz., 
schrinkelend vanaf de hoek van de rosmolen om de helft van de rand van de 
beerput van de verkoper, tot aan de hoek van het kamertje van de verkoper 
op de zuidwesthoek; belend ten zuiden de poort van Isbrant Govertsz., ten 
oosten de koopster, ten noorden Jan Pietersz. en Jan Ariensz., en ten 
westen de weduwe van Pieter Reyersz. Slachtoe,
1650; met bijlagen. 1 charter en 2 stukken
N.B. Charter aanvragen als charternummer 6911.

364 Stukken betreffende de verkoop en het transport door Maertge Leendertsdr., 
weduwe van Dirck Jansz. Baeck, kraanwerker, aan Cornelis van der Dussen 
van een huis en erf aan de noordzijde van de Begijnesteeg, naast de 
erfgenamen van Adrijaentge Louw en de erfgenamen van Pieter Persant aan 
de westzijde en de erfgenamen van Govert IJsbrants in de Hertshoorn aan 
de oostzijde, strekkend tot tegen het erf van Pieter Persant voorschreven,
1667; met retroacta 1607, 1619, 1636, 1657. 6 charters en 1 omslag
N.B. Charters aanvragen als charternummers 3727, 6837-6840 en 6870.

365 Akte van verhuring door Cornelis van der Dussen aan Claes Cornelisz. van 
Swanenburch van een huis en erf aan de noordzijde van de Begijnesteeg,
1671. 1 stuk

366 Schepenakte van transport door Pieter Doense Hoochlant, curator van 
Maertge Ariensdr. Groen, weduwe van Jan Sybrantsz. van Wonderen, aan 
Willemina Groen van een tuin aan de noordzijde van de Geerweg tegenover 
de nieuwe stadspaardenstallen, voor de prijs van 480 gulden,
1682. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6843.

367 Vonnis van erfscheiders in een geschil tussen Cornelis Ouwendijck, 
rentmeester, namens de opzieners van de door behoeftigen bewoonde 
huisjes in de poort van de Hartshoorn in de Begijnesteeg, en advocaat 
Knottert, opziener over een huis en tuin, gekomen van Maria Cornelisdr. van 
der Dussen, over de kostenverdeling van een nieuw te bouwen muur tussen 
de tuin van de laatste en de poort en het erf van de Hartshoorn,
1690. 1 stuk

368 Schepenakte van transport door Lijsbeth Jacobs Chijsbrant aan Anthoni van 
Loon van een huisje en loodsje met het halve erf voor het huisje, tussen de 
zuidgevel van eertijds Jacob Blanckert, molenaar, en en de muur waartegen 
het loodsje gespannen staat, aan de zuidzijde van de Dirklangensteeg in 
een poort, voor de prijs van 100 gulden,
1706; met retroacta 1678, 1681. 4 charters
N.B.Aanvragen als charternummers 6851-6854.

369 Schepenakte van transport door Dieuwertje Jans van Bruijnswijk aan Judith 
Cruijk, weduwe van Anthonij van Loon, van een huis en erf in een poort aan 
de zuidzijde van de Dirklangensteeg, belend ten zuiden de koopster en ten 
noorden Leendert Disselburg; en van een keukentje of loodsje met een half 
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erfje recht tegenover het verkochte huis, voor de prijs van 150 gulden,
1718; met retroacta 1617, 1669, 1698, 1710. 5 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 6855-6859.

370 Stukken betreffende de verkoop en het transport door Hendrik van Velsen 
aan Jan Valkenburg voor rekening van de Roomse Armen van de eerste 
Roomse kerk vooraan op het Bagijnhof van een huis en erf aan de 
noordzijde van de Begijnesteeg, belend ten oosten het hofje, gesticht door 
Godefridus d'Overschie en Francisca van der Burch, en ten westen Jacob 
Balthasar Hof, strekkend tot tegen een huis en erf van de tweede Roomse 
kerk, achter op het Bagijnhof, bediend door pastoor Broederse,
1738-1739; met retroacta 1642, 1646, 1677, 1714, 1729. 1 katern en 6 
charters
N.B. De charters zijn onherstelbaar beschadigd en onleesbaar. Ze waren al in het begin van 
de 20e eeuw aanwezig bij het Gemeentearchief Delft. Bij de charters bevond zich een 
briefje: "Veronagtzaame en verrotte eijgendomsbrieven raakende d'eijgendom van een huijs 
in de Begijnsteeg van St. Hipolythuskerk. Delft, den 12 november 1803, zoo jammerlijk 
bevonden en gevonden door mij W. Boshuijsen". De stukken betreffen een huis (voor 1716 
drie huizen).

371 Akte van overeenkomst tussen Petrus van der Maes van Avenrode, 
verkoper, en Arie Kuijper koper van twee huizen in de Slijperspoort nabij de 
Dirklangenstraat, over de eigendom van een deel van de tuin en de 
erfscheiding tussen hun percelen,
1739. 1 stuk

372 Bewijs van niet bestaande hypothecaire inschrijving ten behoeve van J. van 
der Meer betreffende het kadastraal perceel sectie B nr. 887 (Begijnesteeg),
1861. 1 stuk

373 Akte van veiling en verkoop door F.N. Donckers aan J. Broekman van drie 
huizen met erf en bleekveld aan oostzijde van de Zijlpoort, uitkomende op de 
noordzijde van de Buitenwatersloot, wijk 7 nrs. 337h-j,
1873, met bijlage en retroactum 1868. 4 stukken

374 Bestek en voorwaarden voor sloop en nieuwbouw van het pand 
Begijnesteeg 19,
1911. 1 katern

375 Stukken betreffende de voorgenomen verkoop van Begijnestraat 19-19a,
1978. 1 omslag

2.12.3.7 Landerijen

2.12.3.7 LANDERIJEN

376 Akte van verkoop door Adriaen Adriaensz. aan zijn zuster Jacob(a) 
Ariaensdr. van zijn (erf-)portie en aandeel, namelijk eenderde deel van drie 
morgen land in Papsou, en eenderde deel van 3,5 morgen land in de 
Duijfpolder in Maasland, met voorbehoud van de rechten van hun neef 
Cornelis Cornelisz. en diens broer en zuster,
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1559 en z.d. [1560]. 1 stuk

377 Akte van transport voor schout en gezworenen van Vrijenban door Willem 
van den Hove aan zijn neven en nichten Gerrit, Cornelis, Trijntgen en 
Neeltgen, kinderen van Cornelis de Bye, van 2,5 morgen land in Papsouw, 
met het eventueel daaropstaande huis, gemeen met 2,5 morgen land reeds 
in eigendom van de kopers uit de nalatenschap van hun oudtante Jacoba 
Ariens van der Meer, zijnde het overgedragen land in gebruik bij Jan 
Cornelisz., belend oost de Papsouwseweg , strekkende over 't Anthoff aan 
het land van de abdij van Rijnsburg, belend noord Wijve Claes en zuid 
Aechgen Jan Aemsdr., begijn; van de helft van een losrente van 12 gulden, 
15 stuivers en 3 penningen ten laste van Jacob Cornelisz., kistenmaker in de 
Seven Starren te Delft; van de helft van een losrente van 18 gulden te 
betalen door Jan Fransz., pondgaarder; van de helft van een akte van 
schuldbekentenis van 25 gulden te betalen door Arent Thoenisz., 
koperslager te Delft; van de helft van een tiende deel van een lijfrente van 30 
gulden op Quirina van der Meer ten laste van de stad Delft; met belofte van 
de verkoper om de documenten van zijn oom Cornelis Cornelisz. de Bye, 
vader van de kopers (gericht) aan zijn moeder, wijlen Elysabeth Vrancken 
aan de kopers te overhandigen of ongeldig te maken,
1603; met retroacta 1523-1578. 7 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 3726, 6807-6812.

378 Kwitantie door een notaris aan Hendrik Roos te Rotterdam wegens de 
kosten van de koop van Maria Cornelisdr. de Bye van 5/6 deel van 6 morgen 
land in Vrijenban,
1686. 1 stuk

379 Extract van de inventaris en scheiding uit 1740 van de boedel van Hendrick 
Roos, met vermelding van landerijen in Noordstrand, waarvan Petrus van 
der Maes van Avenrode als pastoor van de St-Hippolytusparochie mede-
eigenaar was,
1744. 1 katern

380 Akten van verhuur door het kerkbestuur van 5 morgen land te Abtswoude, 
gemeente Vrijenban,
1827, 1839. 2 stukken

381 Bijlagen bij de akte van transport door Hendrik Beukers aan het kerkbestuur 
van 1/6 deel van een een partij weiland te Hof van Delft, sectie E nrs. 667-
676,
1843. 2 stukken

382 Akten van verhuur door het kerkbestuur van een partij weiland met 
boshakhout van ruim 4 ha (ruim 15 roeden) in de Papsousepolder in de 
gemeente Hof van Delft, sectie E nrs. 667-676 en 951 (voorheen 667a),
1855-1909. 1 omslag

383 Stukken betreffende het vermeende recht van overpad op land van de kerk, 
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gemeente Schipluiden sectie B nummers 293-296,
1893 en z.d. 3 stukken
N.B. Een aanplakbiljet uit dit inv.nr. berust bij de afdeling Beeld en Geluid.

2.12.3.8 Grafruimten

2.12.3.8 GRAFRUIMTEN

384 Akte waarbij de gemeente Delft aan de kerk het gebruik van drie grafruimten 
op de algemene begraafplaats Jaffa verleent,
1874. 1 stuk

385 Stukken betreffende de aankoop van een grafruimte op de begraafplaats 
Jaffa door G.D. van Schaik-van Raavens, met aantekening van 
eigendomsovergang van die ruimte op het kerk- en armbestuur,
1887, 1893; met bijlage. 2 stukken

386 Stukken betreffende de eigen graven van de kerk op de begraafplaats Jaffa,
1943, 1952. 2 stukken

2.12.4 Kapitaal

2.12.4 KAPITAAL

387 Akte van schenking bij overlijden voor notaris Jacob Dassegnij door Grietgen 
Joostendr., woonachtig op het Bagijnhof, aan Aeffgen en Itgen Jan 
Sasboutsdrs., eveneens woonachtig op het Bagijnhof, van drie 
losrentebrieven van resp. 10, 6 en 6 pond per jaar, ten laste van de zes 
grote steden van Holland, ten name van Anneken Gijsbrechtsdr. van 
Oosterhout, begijn,
1604. 1 stuk
N.B. Aanvragen als charternummer 6880.

388 Schepenakte van verkoop door Maritgen Gijsbrechts op assignatie van de 
erfgenamen van Trijntge Ariens en Gerritge Ariens, weduwe van Cornelis 
Cornelisz. Vrouling, aan Pieter van der Dussen van een losrente van 25 
gulden per jaar, met hypotheekstelling van haar huis en erf aan de 
noordzijde van het Bagijnhof, naast Ariaentge Ariens aan de oostzijde en 
Leentge Jans, weduwe van Cornelis Pietersz. aan de westzijde, strekkend 
tot aan het huis en erf van Jannetge Jan Apersdr.,
1626. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6887.

389 Schepenakte van verkoop door Ariaentgen Aryens van Berckel, wonende op 
het Bagijnhof, met haar borgen Andryes Jansz. Groen, eveneens wonende 
op het Bagijnhof en de notaris Cornelis Pietersz. Bleijswijck, wonende aan 
de Koornmarkt, aan Arent Andriesz. Vosmaer, tinnegieter, van een jaarlijkse 
losrente van 62 gulden 10 stuivers, te betalen aan zijn oom, Bartelmees 
Halling, waarbij verkoopster zich garant stelt met haar huis en erf aan de 
noordzijde het Bagijnhof, belend ten oosten Neeltgen Heijndricks, 
schoolvrouw en ten westen het huis van wijlen Catalina Hofflanden,
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1636. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 3729. Zie ook inv.nr 326

390 Schepenakte van schuldbekentenis door Gerrit Willemsz.den Bout te Utrecht 
aan de gezusters Geertgen en Jannetgen Claesdrs. van 1.000 gulden als 
restant van de koopsom van een huis en erf aan de noordzijde van het 
Bagijnhof, belend ten oosten het huis van wijlen Catalina Hoogelande, en 
ten westen het huis dat Jan Aryensz. Deunisvelt aan de koper heeft 
verkocht,
1636. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6920.

391 Schepenakte van schuldbekentenis door Josijna van der Poll, met haar borg 
Andries Jansz. Groen, beiden wonende op het Bagijnhof, aan Neeltgen 
Jansdr., weduwe van Arent Dircksz. Touw, van 3.000 gulden wegens de 
koop van een huis en erf aan de zuidzijde van het Bagijnhof,
1643. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 1218.

392 Schepenakte van schuldbekentenis door Josijna van der Pol op het 
Bagijnhof aan Joris Arentsz. van Pijnaker van 2.000 gulden, met 
hypotheekstelling van haar huis aan de zuidzijde van het Bagijnhof,
1644. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 1217.

393 Aantekeningen betreffende een obligatie van Jannetie Coenraet ten laste 
van Adriana van Swanenburgh van 500 gulden, met onder meer de bepaling 
van de schuldeiser om uit dit kapitaal na haar dood uitkeringen te doen aan 
de paters Roos en Oosterling,
1712-1718 en z.d. [c.1650]. 2 stukken

394 Schepenakte van verkoop door Cornelis Jansz. van den Velde aan Maria en 
Anna Gerritsdrs. van 106 gulden jaarlijks, wegens de koop van de helft van 
hun huis en erf aan de zuidzijde van het Bagijnhof, waarvan hij de wederhelft 
al bezat, met aantekeneningen van betaling tot 1666,
1657. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6932.

395 Schepenakte van schuldbekentenis door Maria en Jannetgen Gerritsdrs. van 
Meurs aan Michael van der Dussen van 1.200 gulden met hypotheekstelling 
op hun huis en erf aan de zuidzijde van het Bagijnhof,
1662. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6847.

396 Stukken betreffende het recht van presentatie voor twee beurzen voor 
onderhoud van een "gequalificeerd student", ingesteld door Wouter 
Groenewegen en zijn echtgenote Maria Groenewegen,
1666, 1703. 2 stukken
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397 Akte waarbij Maria Dircksdr. van der Dussen verklaart dat de obligatie van 
2.400 gulden, in haar beheer, eigendom is van de katholieke kerk en het 
Bagijnhof, waar Johan Roos pastoor en regent is, en door hem gebruikt kan 
worden ter bevordering van de vrijheid van de katholieke godsdienst van de 
kerk en het Bagijnhof, volgens de intentie van de schenkster,
1670. 1 stuk

398 Schepenakte van transport door Jannetge Otten van Rijkland aan Mr. 
Hendrick van Erckel, advocaat, van een getransfigeerde akte van 
schuldbekentenis van 1.600 gulden ten laste.van jonkheer Nicolaes de 
Bruijn wegens de koop van een huis en erf op de zuidwesthoek van het 
achtersteegje op het Bagijnhof, met aantekening door [pastoor] Nicolaes van 
Erckel betreffende de aflossing van de schuld,
1671, 1675 en z.d. [c. 1680]. 2 charters en 1 stuk
N.B. Aanvragen als charternummers 6830-6831.

399 Akte van schuldbekentenis door Margrieta van Purmerent aan Adrianus van 
Dijck van 1.400 gulden, met aantekeningen van betaling en bestemming van 
de renten (uiteindelijk de Delftse armen),
1673-1694. 1 stuk

400 Aantekening betreffende een obligatie van 1.200 gulden op naam van 
Jacomina van Muijlwijck en afkomstig van Baartie Pieters, waarvan 600 
gulden moest worden besteed aan de kerk en de kerkelijke benodigdheden, 
en 150 gulden om het grote altaar te versieren,
z.d. [c.1675]. 1 stuk

401 Schepenakte van transport door Cornelis Jansz. van Velde, erfgenaam van 
Marijtge Lenars die transport gekregen had van Cornelis de Bie, aan 
Margrieta van Purmerent, weduwe van Niclaes van Swanenburg, van een 
losrentebrief van 200 gulden ten name van Cornelis de Bie,
1675. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6927.

402 Akte van transport door Dirck Groenewegen van der Made aan Johan Roos 
van een obligatie van 1.000 gulden, met aantekening van de koper dat hij de 
obligatie heeft verkocht aan Johannes van Neerkassel (apostolisch-vicaris),
1680. 1 stuk

403 Akte waarbij Otto van der Dussen zijn rentmeester opdracht geeft tot 
overdracht uit de boedel van wijlen zijn moeder aan zijn nicht Hillegont van 
Crimpen van een obligatie van 350 gulden ter betaling van het legaat van 
Maria Cornelisdr. van der Dussen in 1661 aan de armenhuisjes in de 
Dirklangensteeg vermaakt, welke obligatie door Michiel van der Dussen uit 
de onder hem berustende boedel was afgezonderd, tevens van een bedrag 
van 312 gulden en 18 stuivers aan pastoor Johan Roos, en kapelaan Roos 
wegens diensten aan zijn moeder gedaan en tot terugbetaling aan pastoor 
Roos van enige jaren voorgeschoten verponding voor het huis op de Oude 
Delft, uitkomende op het Bagijnhof,
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1684. 1 stuk
N.B. De armenhuisjes betroffen het Hofje van Van der Dussen.

404 Akte van transport door A. van der Goes aan toonder van een obligatie van 
1.600 gulden ten name van Maria van Santen, en een van 600 gulden ten 
name van Anna van Santen,
1685. 1 stuk

405 Akte van transport door Hendrick Roos aan toonder van een obligatie van 
1.200 gulden ten name van Sara Dircx,
1686. 1stuk

406 Akte van transport door Maartge Jorisdr. van Honsholredijck aan toonder 
van twee obligaties van ieder 500 gulden, ten name van resp. Grietge 
Huijbregts en Maartgen Joris,
1690. 1 stuk

407 Akte waarbij Hendrick Roos verklaart dat hij slechts in naam als koper optrad 
bij het transport door burgemeester Hugo 's-Gravezande van een obligatie 
van 3.000 gulden, maar dat hij daarop geen enkel recht heeft,
1692; met bijlage. 2 stukken

408 Akte van transport door de erfgenamen van de priester Jacobus Roos aan 
pastoor Johan Roos van twee obligaties van 500 gulden ten laste van 
Adriaen Moetiens,
1693; met aantekeningen 1713. 2 stukken

409 Stukken betreffende de schenking door Willem Meulemans aan pastoor 
Johan Roos van een obligatie van 1.500 gulden en de pogingen van de 
pastoor om met behulp daarvan de kinderen van Hans Nitzel buiten het 
weeshuis te houden,
1694-1695. 2 stukken

410 Akten van transport van diverse obligaties,
1694, 1700, 1714, 1733, 1743. 1 omslag
N.B. Het betreft waarschijnlijk retroacta bij akten van transport aan een pastoor.

411 Akte van transport door J. van der Poel en Catarina de Lange aan toonder 
van een obligatie van 1.000 gulden,
1701. 1 stuk

412 Akte waarbij een pastoor van het Bagijnhof (wrs. pastoor Oosterlingh) 
verklaart 800 gulden ontvangen te hebben van Aleides Snoeck, waarvan 300 
gulden bestemd was voor de armen van zijn kerk en 500 gulden op een 
rente van 5 zilveren dukatons per jaar of 6 zielmissen (twee voor haar broer, 
priester Johannis Snoeck, twee voor haar zuster Maria Snoeck en twee voor 
haar nicht Elijsbet Wilms Boggen), met de bepaling dat de dukatons na haar 
overlijden bestemd zullen zijn voor de zielmissen,
1703, met aantekeningen 1706-1709. 1 stuk
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413 Akte van transport door Aechjen Jacops aan toonder van een obligatie van 
1.000 gulden,
1706. 1 stuk

414 Akte van schuldbekentenis door het echtpaar Johan Schlüter en Catrina 
Heetvelt te Rotterdam aan toonder van 200 en 100 gulden; met aantekening 
van betaalde renten,
1711-1728. 1 stuk

415 Akten (niet ondertekend) waarbij wordt verklaard dat Aleijdis van Veen heeft 
overhandigd twee obligaties van 1.000 gulden, met bepaling dat deze na 
haar dood moesten worden verkocht, en dat de opbrengst moest komen ten 
gunste van de kerk van de heer Oosterling (60%) en de heer Van Erckel 
(40%), met bepaling dat voor de schenkster en haar zuster jaarlijkse 
zielmissen moesten worden gelezen,
1712; met retroacta 1682. 1 omslag

416 Akte waarbij Nicolaes van Ruijven, president-schepen van Delft als 
executeur-testamentair van Alida Snoeck, een obligatie van 1.000 gulden 
overdraagt aan de armen van de kerk van pastoor Matthias Oosterling,
1713; met bijlagen. 3 stukken

417 Akte van transport door Pieter Wetelingh aan toonder van een obligatie van 
1.000 gulden,
1713. 1 stuk
N.B. Met aantekening: Geboekt fo 55.

418 Akte van transport door Pieter van Steelant aan toonder van een obligatie 
van 1.200 gulden op naam van Cornelis Zeeman,
1714. 1 stuk

419 Akte van transport door Johannes Groeneveldt en Petronella van der Houck 
aan toonder van een obligatie op open naam,
1714. 1 stuk

420 Aantekeningen van effectenmakelaars betreffende aan- en verkoop van 
obligaties,
z.d. [c. 1714]. 2 stukken

421 Akte waarbij Hugo Gael te Leiden verklaart dat een obligatie van 1.000 
gulden ten name van Joannes Santvoort, weliswaar getransporteerd is aan 
hem en aan zijn zuster Maria Gael, maar dat de boedel van wijlen de heer 
De Man eigenaar is, met bepaling dat de opbrengsten voor de helft 
toekomen aan het Vicariaat van Utrecht en voor de andere helft aan een 
andere boedel van dezelfde heer De Man, waarover de declarant en Hugo 
van Heussen het bestuur hadden,
1716. 1 stuk
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422 Akte waarbij pastoor Oosterling verklaart dat de obligatie van 1.000 gulden 
ten laste van Noordstrand niet hem toebehoort, maar zijn kerk,
1717. 1 stuk

423 Akte van transport door Pieter la Coste aan toonder van een obligatie op 
open naam van 1.200 gulden, met dorsale aantekening dat de obligatie is 
bestemd voor het kind van Melchior Houwaert
1718; met retroacta vanaf 1674. 1 omslag

424 Akte van transport door de sekwesters van de boedel van Adriana van 
Swanenburg aan pastoor Matthias Oosterling van drie obligaties van resp. 
2.000, 1.600 en 400 gulden, alle ten laste van Jan Hanneman, rentmeester 
van het fonds Johan de Been,
1721; met bijlage en retroacta 1689. 3 stukken

425 Akte van transport door Jan Ariensz. Baken aan toonder van een obligatie 
van 400 gulden ten name van Gijsbrecht Jansz. Bloemestein,
1727; met bijlage en retroactum 1709. 3 stukken

426 Akte van transport door de executeur-testamentair van Anna van der Putten 
aan toonder van een obligatie van 1.100 gulden,
1728; met bijlagen en retroacta vanaf 1687. 1 omslag

427 Akte van transport door Gerard van Loon als executeur-testamentair van zijn 
moeder Judith Cruijck, weduwe van Anthony van Loon, aan toonder van een 
obligatie van 1.052 gulden en 12 stuivers, twee kleine prijsobligaties van 
ieder 120 gulden kapitaal, en een kleine prijsobligatie van 290 gulden,
1728; met bijlage en retroactum 1725. 3 stukken

428 Stukken betreffende het transport door Margaretha van Honthorst, weduwe 
van Pieter van Borsselen en dochter van Theodorus van Honthorst en 
Geertruij van der Hem, aan de twee pastoors op het Bagijnhof, van 6.666 
gulden, 13 stuivers en 8 penningen, met 13 jaar achterstallige rente, in 
voldoening van het legaat van Margaretha van der Walle, weduwe van 
Cornelis van der Dussen, aan de armen en wezen van beide kerken, en van 
de aankoop van drie obligaties van resp. 5.000, 1.200, en 1.000 gulden door 
de pastoors van Margaretha van Honthorst,
1729; met retroacta en bijlagen vanaf 1696. 1 omslag

429 Akte van transport door Dieuwertje Jansz. Bruijnswijk, laatst weduwe van 
Jan Jansz. van der Hoeve aan toonder van een obligatie van 516,5 gulden 
ten name van Hendrick van Heeteren,
1731; met retroactum 1705. 2 stukken

430 Akte van transport door Maria van der Werven aan toonder van een obligatie 
van 550 pond,
1733. 1 stuk
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431 Brief van Margaretha Baaij te Edam aan een pastoor te Delft ten geleide van 
een wisselbrief, met vermelding van de priesters Sink en Koppens,
1733. 1 stuk

432 Akte van transport door Mr. Cornelis van Dorp te Leiden aan toonder van 
een obligatie van 800 gulden, blijkens een dorsale aantekening bestemd 
voor de armen,
1735; met bijlagen. 3 stukken

433 Stukken betreffende het transport door Cornelia Hijnsbroeck aan (pastoor) 
Petrus van der Maes van Avenrode van twee obligaties van ieder 300 gulden 
ten name van resp. Johan van den Kerkhoven en toonder, en de schenking 
hiervan door Jan Valkenburg aan de pastorie van de (voorste) kerk tot een 
jaargetijde voor zijn broer, wijlen pastoor Godefridus Valkenburg,
1736, 1738. 2 stukken

434 Akte van transport door de executeurs-testamentair van Susanna Heetvelt 
aan Anthonij Meijers voor rekening van de voorste kerk op het Bagijnhof van 
een obligatie van 200 gulden,
1742; met retroacta vanaf 1724. 1 omslag

435 Akte van transport door Arij Verdoes aan pastoor Nicolaus Broederse van 
een obligatie van 2.100 gulden,
1750; met bijlagen. 3 stukken

436 Akte van transport door Joris Geesteranus aan pastoor Nicolaus Broederse 
van drie kleine prijsobligaties van 200 gulden,
1751; met bijlage. 2 stukken

437 Akte van transport door Hendrik Willem Prangan en Johanna Cornelia 
Verhouff te 's-Gravenhage aan pastoor Nicolaus Broederse van drie 
obligaties, ieder van 300 gulden,
1751; met bijlagen en retroacta vanaf 1743. 1 omslag

438 Akte van transport door pastoor Nicolaus Broederse aan pastoor Nicolaus 
Nelleman van twee kleine prijsobligaties van resp. 1.000 en 400 gulden,
z.d. [c. 1752]; met retroacta vanaf 1750. 1 omslag

439 Akte van transport door Maria Gillis aan pastoor Nicolaus Broedersen van 
een obligatie van 200 gulden, afkomstig uit de loterij van 10 miljoen gulden,
1752; met retroactum 1751. 2 stukken

440 Akte van transport door Clara Elisabeth Rademaker te Amsterdam aan 
Nicolaas Nelleman van een obligatie van 1.000 gulden,
1752; met bijlage. 2 stukken

441 Akte van transport door Jan Jacobse de Graaf en Aafje Willems Boogaart 
aan Nicolaus Broederse van een obligatie van 1.000 gulden ten name van 
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Joris Arense Broer,
1752; met bijlage. 2 stukken

442 Akte van transport door de executeurs-testamentair van Geertruyd Johanna 
le Gillon aan pastoor Nicolaas Broederse van een obligatie van 500 gulden 
ten name van Hieronimus Melchiors,
1752; met bijlagen. 1 omslag

443 Akte van transport door pastoor Nicolaus Broedersen, gewezen pastoor en 
armbezorger van de achterste kerk op het Bagijnhof aan zijn opvolger 
Nicolaus Nelleman van obligaties voor de armen van de kerk,
1754. 1 stuk

444 Akte van transport door Willem La Force te Gouda aan pastoor Nicolaus 
Nelleman als armbezorger van de achterste kerk op het Bagijnhof van een 
obligatie van 500 gulden,
1756; met bijlagen. 1 omslag

445 Stukken betreffende de schenking en het transport door Judith Magtildis 
Meijers aan pastoor Nicolaus Nelleman van de achterste katholieke kerk van 
een bedrag van 1.500 gulden in de vorm van een obligatie van 600 gulden, 
een van 561 gulden, 13 stuivers en 8 penningen, en van een contante som 
van 338 gulden, 6 stuivers en 8 penningen, waarvan de bestemming 
verdeeld was tussen armen (600 gulden) en kerk en pastorie wegens 
jaargetijden voor de schenkster en haar broer (900 gulden),
1757, 1804; met retroacta 1711-1754. 1 omslag

446 Akte van transport door Maria Beman, weduwe van Hendrik van Wolfswinkel 
aan Nicolaus Nelleman van een obligatie van 650 gulden,
1758; met bijlagen en retroacta vanaf 1739. 1 omslag

447 Stukken betreffende de nalatenschap van Anna van Loon en schenkingen 
door haar aan kerk en armen van de gemeente van de opeenvolgende 
pastoors Nicolaus Broedersen en Nicolaus Nelleman in de vorm van een 
obligatie van 1.650 gulden, haar deel in een obligatie van 1.500 gulden, en 
vier obligaties van 1.000 gulden,
1758-1775; met bijlagen en retroacta vanaf 1725. 1 omslag
N.B. Zie ook inv.nr 236.

448 Akte van transport door de erfgenamen van Gerardus Stampioen te 
Woudrichem aan pastoor Nicolaus Nelleman van een obligatie van 2.500 
gulden,
1760; met bijlagen. 1 omslag

449 Akte van transport door Willem van Sandeling aan pastoor Nicolaus 
Nelleman van een kleine prijsobligatie van 600 gulden,
1760; met retroacta vanaf 1733. 1 omslag

450 Kwitanties door effectenmakelaar Stembor aan de pastoors De Wolff en 
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Nelleman wegens aan- en verkoop van obligaties,
1760-1767. 1 omslag

451 Akte van transport door Nicolaus Nelleman aan toonder van een obligatie 
van 700 gulden,
z.d. [c. 1760]; met retroacta 1756. 1 omslag

452 Akte van transport door Huiberdina van der Werff te Amsterdam aan pastoor 
Nicolaus Nelleman van twee obligaties van resp. 800 en 900 gulden,
1760; met bijlagen en retroacta vanaf 1729. 1 omslag

453 Akte van transport door Arend Rutgers te Amsterdam aan pastoor Nicolaus 
Nelleman als armbezorger van drie kleine prijsobligaties, resp. een van 400 
gulden en twee van 200 gulden,
1761; met bijlagen en retroacta vanaf 1717. 1 omslag

454 Akte van transport door Petrus Adrianus Swalmius te 's-Gravenhage aan 
pastoor Nicolaus Nelleman van een obligatie van 600 gulden ten name van 
Cornelis 'sGravesande,
1761; met bijlagen. 3 stukken

455 Kwitantie van S. Faber, provisor van het R.K. College te Amersfoort, aan 
pastoor N. Nelleman te Delft van 220 gulden 19 stuivers en 8 penningen 
afkomstig van een lening ten laste van wijlen Jan van Loon,
1762. 1 stuk

456 Akte van transport door Arij Verdoes aan pastoor Nicolaus Nelleman van een 
kleine prijsobligatie van 400 gulden,
1762; met retroacta 1757. 1 omslag

457 Akte van transport door Cornelis van der Burch te Gouda aan pastoor 
Nicolaus Nelleman van een obligatie van 600 gulden ten name van Feijtie 
Tijsse,
1762; met bijlagen. 3 stukken

458 Akte van transport door Jan Mijnssen aan Nicolaus de Wolff, pastoor van de 
achterste kerk op het Bagijnhof, van een obligatie van 1.100 gulden en een 
van 800 gulden,
1763; met retroacta en bijlagen vanaf 1746. 1 omslag

459 Extract uit een mutueel testament van 1746 van Christiaan Maarsman en 
Eva Dijnom,
1763. 1 stuk
N.B. Mogelijk is dit stuk een retroactum bij een transportakte.

460 Stukken betreffende de aankoop door Nicolaus de Wolff, pastoor van de 
voorste kerk op het Bagijnhof, van een obligatie van 2.500 gulden,
1763. 1 omslag
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461 Akte van transport door Jan Harmen Graswinckel aan pastoor Nicolaus de 
Wolff van de voorste kerk op het Bagijnhof, van een obligatie van 300 
gulden,
1763; met bijlagen. 3 stukken

462 Akte van transport door Christoffel Sterk te Amsterdam aan pastoor Nicolaas 
de Wolf, pastoor van de voorste kerk op het Bagijnhof, van twee obligaties 
van 1.000 gulden, ten name van resp. de erven van de president Roseboom 
en Samuel de Groot,
1764; met bijlagen. 1 omslag

463 Akte van transport door Henriëtta Anna van der Haar aan Nicolaus de Wolf, 
pastor van de voorste kerk op het Bagijnhof, van een obligatie van 400 
gulden en een van 1.500 gulden,
1764. 1 omslag

464 Akte van transport door Pieternella Goekoop, weduwe van Jan van Beekum, 
aan pastoor Nicolaus Nelleman van een obligatie van 300 gulden,
1764; met retroacta vanaf 1750. 3 stukken

465 Akte van transport door Hendrina van den Bosch te Utrecht aan pastoor 
Nicolaus Nelleman van een obligatie van 800 gulden,
1764; met retroacta vanaf 1696. 1 omslag

466 Akte van transport door Abraham Rutgers te Amsterdam aan pastoor 
Nicolaus Nelleman als armbezorger van zeven obligaties, ieder van 200 
gulden, alle ten name van leden der familie Durels,
1764; met retroacta 1763. 1 omslag

467 Akte van transport door Cornelis Ewouts Kuijp te Maassluis aan pastoor 
Nicolaus Nelleman als armbezorger van een obligatie van 200 gulden ten 
name van Jacob van der Meer en Arend de Vos,
1764; met bijlage. 2 stukken

468 Akte van transport door Hermanus van Seppenwolde te Leiden aan pastoor 
Nicolaus Nelleman als armbezorger van een obligatie van 1.000 gulden,
1765; met retroacta vanaf 1697. 1 omslag

469 Akte van transport door Bartholomeus de Moor van Immerzeel te Gouda aan 
pastoor Nicolaus Nelleman van een obligatie van 600 gulden ten name van 
Arien Ariensz.,
1765; met bijlagen. 1 omslag

470 Akte van transport door Willem van Noordeloos en Elizabeth van der Lee 
aan pastoor Nicolaus Nelleman van een obligatie van 600 gulden ten name 
van Anthonij de Man,
1765; met retroacta vanaf 1683. 1 omslag
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471 Akte van transport door Johannes van Seppenwolde te Amsterdam aan 
pastoor Nicolaus Nelleman als armzorger van een kleine prijsobligatie van 
800 gulden,
1766; met bijlagen en retroacta vanaf 1761. 1 omslag

472 Akte van transport door Cornelis Doorne van Swieten te Rijswijk aan pastoor 
Nicolaus Nelleman als armbezorger van een obligatie van 700 gulden,
1766; met bijlage. 2 stukken

473 Akte van transport door Johannes Philippus van Nederveen en Maria Clara 
Hermanse te Rotterdam aan pastoor Nicolaus Nelleman als armbezorger 
van een obligatie van 746 gulden 13 stuivers en 4 deniers,
1767; met bijlage. 2 stukken

474 Akte van transport door de executeurs-testamentair van Maria van Dam aan 
pastoor Nicolaus Nelleman als armbezorger van een obligatie van 1.000 
gulden ten name van Jan en Pieter Kiell,
1767; met bijlagen. 1 omslag

475 Akte van transport door Theresia Meijers aan pastoor Nicolaus Nelleman 
van een obligatie van 200 gulden ten name van H.V.,
1770; met retroacta 1765. 3 stukken

476 Akte van transport door Sara Versteeg aan pastoor Nicolaus Nelleman als 
armbezorger van de achterste kerk op het Bagijnhof, van een kleine 
prijsobligatie van 200 gulden ten name van Paulus du Cla,
1771; met retroacta 1720-1759. 1 omslag

477 Akte van transport door de erfgenamen van Jannetje van Huijksloot aan 
Nicolaus de Wolff, pastoor van de voorste kerk op het Bagijnhof, van twee 
obligaties, ieder van 1.000 gulden,
1772; met retroacta vanaf 1743. 1 omslag

478 Akte van transport door Clasina Clara Twent, weduwe van Jurianus Wibbert, 
aan pastoor Nicolaus Nelleman van een obligatie van 1.400 gulden,
1772; met retroacta vanaf 1715. 1 omslag

479 Akte van transport door Johannes Arnoldus Prijn, notaris te Delft, aan 
Nicolaas de Wolff, priester, van een obligatie van 1.000 gulden,
1773; met bijlagen. 1 omslag

480 Akte van transport door Huijbregt Jorisz. van Rijn aan pastoor Nicolaus 
Nelleman als armbezorger van de achterste kerk op het Bagijnhof van een 
obligatie van 1.000 gulden ten name van Joannes Sandberg,
1775; met retroacta 1750, 1774. 1 omslag

481 Akte van transport door Gerard van Lom en Cornelia van Alphen te 
Gorinchem aan pastoor Nicolaas Nelleman van een obligatie van 200 gulden 
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ten name van Fijtgen Huijgen,
1779; met bijlagen en retroactum 1722. 1 omslag

482 Akte van transport door Robertus Canter te 's-Gravenhage aan pastoor 
Nicolaus Nelleman van een obligatie van 500 gulden ten name van de 
voogden van de kinderen van Maartje Ouwater,
1783; met bijlagen en retroacta vanaf 1733. 1 omslag

483 Akte van transport door Alexander Zwaanshals en Maria Hoogerbruggen 
aan pastoor Nicolaus Nelleman van een obligatie van 200 gulden ten name 
van Annetje Zwaanshals,
1786, met retroacta 1741-1777. 1 omslag

484 Akte van transport door Robertus Carter te 's-Gravenhage aan pastoor 
Nicolaas Nelleman van een obligatie van 437 gulden en 10 stuivers,
1787; met bijlagen en retroacta vanaf 1780. 1 omslag

485 Akte waarbij pastoor Nicolaus Nelleman, tevens bisschop van Deventer, 
verklaart wat er moet gebeuren met de schuld van de kerk aan hem, wegens 
voorgeschoten uitgaven voor de St.-Ursulakerk die de inkomsten 
overstegen, sinds de overdracht van het kerkbeheer in 1752 door pastoor 
Nicolaus Broedersen,
1789. 1 stuk

486 Akte van transport door de executeur-testamentair van Elizabeth Elling aan 
pastoor Nicolaus Nelleman als armbezorger van twee obligaties van resp. 
400 en 465 gulden,
1790, met bijlagen. 1 omslag

487 Akte van transport door Vincent Snoeck van Tol te Leiden aan pastoor 
Nicolaas Nelleman van twee obligaties van resp. 1.300 en 1.000 gulden,
1791; met bijlagen. 1 omslag

488 Akte van transport door Teunis Ponse aan pastoor Nicolaas Nelleman van 
een obligatie van 400 gulden, een van 600 gulden en twee van 200 gulden,
1791; met retroacta en bijlagen vanaf 1699. 1 omslag

489 Akte van transport door Vincent Snoeck van Tol te Leiden aan Teunis Ponse 
te 's-Gravenhage van een obligatie van 2.000 gulden, een van 1.200 gulden 
en een van 786 gulden,
1791; met bijlagen. 1 omslag

490 Akte van transport door de erfgenamen van Theresia van Es aan de 
Roomse kerk op het Bagijnhof van een obligatie van 600 gulden,
1795; met retroacta 1744, 1756. 3 stukken

491 Brief van pastoor Boshuijsen aan een neef over een vermiste obligatie ten 
name van de pastorie, uit de nalatenschap van zijn voorganger,
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z.d. [c. 1800]. 1 stuk

492 Aantekeningen van pastoor Boshuijzen van de St.-Ursulakerk betreffende 
ontbrekende eigendomsbewijzen van obligaties,
1804. 1 omslag

493 Bewijzen van inschrijvingen in de grootboeken van Publieke Schuld, 
Uitgestelde Schuld, en Nationale (Werkelijke) Schuld,
1809-1843. 1 omslag

494 Stukken betreffende de schuld van 500 gulden van Gerardus van der Krap 
aan Magtildis Graauwensalm-van der Veen, door haar in 1828 gelegateerd 
aan de kerk,
1825-1860. 1 omslag

495 Akte van transport door Agatha de Wilde, kosteres, aan het kerkbestuur van 
950 gulden op lijfrente,
1843. 1 stuk

496 Akte van schuldbekentenis door het kerkbestuur aan H. Heykamp, bisschop 
van Deventer, van 3.400 gulden, met aantekening van aflossing,
1857. 1 stuk

497 Akte van machtiging door J. van Santen, Aartsbisschop van Utrecht van 
pastoor C. van Harderwijk tot het innen der renten op naam van de kerk,
1858. 1 stuk

498 Register van reservegelden, memories, en obligaties van kerk- en 
armbestuur,
1859-1877. 1 deel

499 Stukken betreffende de betaling van een schuld door de gemeente aan de 
bisschop van Deventer,
1859-1861. 3 stukken

500 Akte waarbij C.J. van Schaik verklaart voor zijn opeenvolgende echtgenotes 
en hemzelf jaarlijkse gedenkdiensten te verlangen., te financieren uit de 
rente van een daarvoor bestemd kapitaal,
1867. 1 stuk

501 Stukken betreffende kapitaalbeleggingen door de parochie,
1943-1969. 1 omslag

502 Legger van effecten van armenkas en kerk,
1944. 1 stuk

503 Akte van schenking door het echtpaar S.- de H. van een jaarlijkse rente van 
75 gulden,
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1951. 1 stuk

504 Stukken betreffende een lening van 10.000 gulden door het kerk- en 
armbestuur van de Economical Church Loan Fund te Rotterdam,
1955-1966. 1 omslag

505 Stukken betreffende een hypothecaire lening door het kerkbestuur,
1973. 3 stukken

506 Stukken betreffende de schenking door een oud-kerkmeester van een te 
beleggen geldbedrag,
1972-1973. 1 omslag

2.12.5 Roerende goederen

2.12.5 ROERENDE GOEDEREN
2.12.5.1 Kunstbezit, bibliotheek en archief

2.12.5.1 KUNSTBEZIT, BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF

507 Stukken betreffende het kunstbezit,
1951-1978. 1 omslag

508 Stukken betreffende het bibliotheek- en archiefbezit,
1953-1971. 1 omslag

509 Register van kerkbezichtigers en van bezoekers aan de tentoonstelling in 
Museum Prinsenhof "Kunststchatten van de Oud-Katholieke Kerk van Delft",
1954-1956, 1959. 1 deel

510 Kasboek van inkomsten en uitgaven voor restauratie van schilderijen door L. 
Marchand te Dordrecht,
1957-1959. 1 deel

2.12.5.2 Overige roerende goederen

2.12.5.2 OVERIGE ROERENDE GOEDEREN

511 Stukken betreffende relieken van de kerk,
1632, 1682 en z.d. [1693]. 3 stukken

512 Stukken betreffende de uitlening van een crucifix en twee kandelaars aan de 
Oud-Katholieke gemeente te Arnhem,
1910-1911. 2 stukken

3 Gedeponeerde archieven

3 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
3.1 Fundatie Johan de Been

3.1 FUNDATIE JOHAN DE BEEN

513 Akte waarbij Jan de Been een legaat doet aan de katholieke stille armen te 
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Delft,
1657, met aantekeningen van bevestiging 1663; met kopie. 2 stukken

514 Stukken betreffende geldleningen door Johan de Been gedaan, na zijn dood 
als effecten ingebracht in de fundatie,
1658-1686. 1 omslag

515 Aantekeningen over een kapitaal van 1.000 gulden uit het fonds Johan de 
Been, met vermelding dat de rente hiervan door pastoor Schade en zijn 
opvolgers gebruikt moest worden voor de katholieke armen op het hofje van 
IJsbrant Govertsz. van Overschie voor noodzakelijke uitgaven,
1666. 1 stuk

516 Akten van transport van obligaties aan de fundatie,
1672-1775; met retroacta. 1 pak

517 Stukken betreffende de inning van beleggingsrenten door de administrateurs 
van de fundatie,
1685, 1818-1945. 1 omslag

518 Aantekeningen betreffende het legaat van de priester Johan de Been voor 
de katholieke stille armen in Delft, de kapitaalverschaffing van het hiervoor 
ingestelde fonds, en de pastoors op het Bagijnhof, als opvolgers van de 
eerste pastoor die het fonds medebeheerde,
1694, 1803. 2 stukken

519 Rekening van inkomsten en uitgaven van de fundatie,
1706-1803; in tweevoud. 2 delen

520 Akten van transport van een recipisse uit de laatste loterij van 1713 van de 
generaliteit, afkomstig uit de boedel van van Lambertus van Oosterwijck te 
Maassluis,
1714. 2 stukken
N.B. Volgens de rekening van pastoor Oosterlingh, executeur van het door Jan de Been 
voor twee hofjes gefundeerde kapitaal, is dit in 1714 aangekocht voor het fonds.

521 Akte van transport door Debora Boel te Rotterdam aan toonder van een 
obligatie van 600 gulden,
1714; met bijlage. 2 stukken
N.B. Volgens een dorsale aantekening kwam deze obligatie ten gunste van de inwoners van 
de twee hofjes in de Dirklangensteeg en de Begijnesteeg. Volgens inv.nr 522 gaat het om 
een obligatie van het fonds Johan de Been, ten behoeve van de bewoners van beide hofjes.

522 Rekening van inkomsten en uitgaven door pastoor Matthias Oosterlingh als 
executeur van de fundatie ten behoeve van het hofje in de Begijnesteeg, 
gesticht door Godefridus d'Overschie en echtgenote, en het hofje gesticht 
door Arent Sasboutsz. van der Dussen (in de Dircklangensteeg), wegens 
een bedrag van 1.886 gulden, die in 1685 aan de heer Van der Eem 
(namens de fundatie) is toegewezen uit de boedel van baron Willem van 
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Bronkhorst, in plaats van een bedrag van 2.000 gulden met rente, dat deze 
baron aan de fundatie schuldig was,
1714-1719. 1 stuk

523 Kopie-aantekeningen van pastoor Matthias Oosterlingh uit 1714 betreffende 
de schuld van de boedel van baron Willem van Bronkhorst aan de fundatie,
z.d. [c. 1715]. 1 stuk

524 Legger van effecten van de fundatie,
1727. 1 stuk

525 Aantekeningen betreffende het legaat van het huis De Koopere Klopper op 
het Bagijnhof, gevoegd bij de fundatie, en kwitanties van belastingbetaling 
voor dit huis,
1743-1752. 1 omslag

526 Stukken betreffende de jaarlijkse opname van rente uit de fundatie en de 
terhandstelling aan de pastoor,
1744-1805, 1851-1884. 1 omslag

527 Stukken betreffende inkomsten uit de verhuur en uitgaven aan onderhoud 
van het huis De Koperen Klopper,
1745-1753. 1 omslag

528 Akte waarbij de armmeesters van de katholieke kerk aan de Oude 
Langendijk verklaren een obligatie van 680 gulden ontvangen te hebben van 
de administrateurs van de fundatie,
1753. 1 stuk

529 Stukken betreffende uitgaven aan het effectenbeheer van de fundatie,
1774-1815. 1 omslag

530 Leggers van effecten van de fundatie, beheerd door pastoors van het 
Bagijnhof,
1799, 1803. 2 stukken

531 Stukken betreffende de aanspraken van pastoor Van Boxel van de R.K. St.-
Hippolytusparochie op een aandeel in de revenuen van de fundatie,
1808. 2 stukken

532 Stukken betreffende de renteverschijning uit staatsobligaties van de fundatie,
1812-1884. 1 omslag

533 Correspondentie van de (Oud-Katholieke) administrateur van de fundatie,
1814-1943; met hiaten. 1 omslag

534 Akten van inschrijving ten name van de Fundatie Jan de Been in het 
Grootboek van Nationale Werkelijke Schuld,
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1815, 1837, 1842. 1 omslag

535 Stukken betreffende problemen inzake uitkeringen door het Grootboek van 
Nationale Schuld aan de fundatie,
1855-1859. 1 omslag

536-543 Stukken betreffende de benoemingen van administrateurs van de fundatie,
1858-1973. 8 omslagen
536 C.F. van Berckel, 1858-1859
537 A.J. Kipp, 1864
538 B. Schrönen, 1885
539 C.B. Schrönen, 1905
540 P.H. de Wilde en J.F. Wolsky, 1914
541 H.A.P. de Wilde, 1925
542 P.J. Schilte en H.A.P. de Wilde, 1945
543 Ch.M.P. de Wilde, 1973

544 Stukken betreffende een geschil tussen de administrateurs van de fundatie, 
afkomstig uit de diverse parochies, over hun benodigde aantal,
1858-1859. 1 omslag

545 Statistische opgaven aan de gemeente Delft betreffende de armenzorg,
1894-1914; met hiaten. 1 omslag

546 Archiefinventaris van de fundatie,
1914. 1 stuk

3.2 Oud-Katholieke Vrouwenvereniging Angelique de St.Jean

3.2 OUD-KATHOLIEKE VROUWENVERENIGING ANGELIQUE DE 
ST.JEAN

547 Jaarverslag van een voorloper van de vereniging, de (Oud-Katholieke 
Vrouwen-) vereeniging "Nuttig Samenzijn" te Delft,
1896. 1 stuk

548-553 Correspondentie,
1927-1963, 1965-1971. 6 omslagen
548 1927-1932
549 1933-1946
550 1947-1953
551 1954-1959
552 1960-1963
553 1965-1971

554 Statuten en huishoudelijk reglement,
z.d. [c. 1927, c. 1965]. 1 omslag

555-556 Notulen en jaarverslagen,
1927-1964. 2 delen
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555 1927-1950
556 1950-1964

557 Kasboek,
1927-1951. 1 deel

558 Presentielijsten van de vergaderingen,
1928-1968. 1 omslag

559 Jaarverslagen,
1947, 1965. 2 stukken

560-561 Stukken betreffende de organisatie in Delft van de bondsdagen van de Bond 
van Oud-Katholieke Vrouwenverenigingen,
1947, 1956. 2 omslagen
560 1947
561 1956

562 Plattegrond van de stad met aanduiding van adressen van leden,
1948. 1 stuk

563 Stukken betreffende de organisatie van kinderkerstvieringen,
1953, 1965. 1 omslag

564 Stukken betreffende financiële verantwoordingen,
1955-1956, 1961, 1969-1970. 1 omslag

565 Ledenlijsten,
z.d. [c. 1960], 1965-1970. 1 omslag

566 Stukken betreffende het 40-jarig jubileum,
1967. 1 omslag

567 Stukken betreffende de jaarvergaderingen te Delft van "Angélique de 
St.Jean", en de Bond van Oud-Katholieke Vrouwenverenigingen,
1967, 1970. 2 stukken

3.3 Delftse Oud-Katholieke jeugdvereniging Sasbold Vosmeer

3.3 DELFTSE OUD-KATHOLIEKE JEUGDVERENIGING SASBOLD 
VOSMEER

568 Jaarverslagen van de Oud-Katholieke Jongeliedenvereniging "Sasbold 
Vosmeer" en van de Bond van Verenigingen van Jonge Oud-Katholieken in 
Nederland,
1947-1948, 1950-1960. 1 omslag

569-570 Correspondentie van het bestuur,
1947-1960. 2 omslagen
569 1947-1951
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570 1952-1960

571 Stukken betreffende vergaderingen van Sasbold Vosmeer en van de 
overkoepelende Bond van Verenigingen van Jonge Oud-Katholieken in 
Nederland,
1947-1957. 1 omslag

572 Reglementen,
1947, 1951. 3 stukken

573 Stukken betreffende de financiën,
1948-1961. 1 omslag

574 Ledenlijsten,
1949, z.d. [c.1958], 1960. 3 stukken

3.4 Oud-Katholiek Ondersteunings Fonds afd. Delft

3.4 OUD-KATHOLIEK ONDERSTEUNINGS FONDS AFD. DELFT

575 Statuten,
1913. 1 stuk

576-577 Registers met jaarverslagen en notulen van ledenvergaderingen,
1888-1952. 2 delen
576 1888-1923
577 1924-1952

578 Ledenlijsten,
1929, 1948, 1958-1962, 1965-1966. 1 omslag

579 Correspondentie,
1929-1967. 1 omslag

580 Stukken betreffende de activiteiten,
1932-1968. 1 omslag

581 Jaarverslagen,
1939-1968; met hiaten. 1 omslag

582 Verslagen van Delftse afgevaardigden naar de Algemene jaarvergaderingen 
van het Oud Katholiek Ondersteuningsfonds (O.K.O.F.),
1942-1966; met hiaten. 1 omslag

583 Notulen van bestuursvergaderingen,
z.d. [1949]-1958. 1 deel

584 Stukken betreffende de Vereeniging Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds 
afdeling Delft,
1968-1971. 1 omslag
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3.5 Raad van Kerken Delft

3.5 RAAD VAN KERKEN DELFT

585 Archief van het secretariaat van de Kontaktraad van Kerken te Delft,
1968-1972. 1 omslag
N.B. Waarschijnlijk werd pastoor IJ.R.H.J. Roosjen in 1972 secretaris en werd dit archief 
door zijn voorganger aan hem overgedragen.

3.6 Oud Katholiek Kerkkoor 'Nicolaas Broedersen'

3.6 OUD KATHOLIEK KERKKOOR 'NICOLAAS BROEDERSEN'

586 Archief van het Oud-Katholiek Kerkkoor "Nicolaas Broedersen",
1928-1949. 1 omslag

4 Documentaire verzameling

4 DOCUMENTAIRE VERZAMELING

587 Liturgisch drukwerk,
z.d. [18e-19e eeuw]. 1 omslag

588 Memorie (fragment) betreffende de aanwezigheid van Christus bij het 
Avondmaal,
z.d. [c. 1750]. 1 stuk

589 "Historia compendiaria successionis Pastorum Delphensium", lijst van 
pastoors van de Oude Kerk en de kerken op het Bagijnhof vanaf 1538, en 
beschrijving van de drie katholieke gemeenten in Delft vanaf 1572, 
aangelegd door pastoor Nicolaus Broedersen en voltooid door pastoor 
Hermanus Heykamp,
1754, 1835; met getypt afschrift [c. 1950]. 1 omslag

590 Ingekomen circulaires betreffende overlijdens, huwelijken en jubilea buiten 
Delft,
1765-1909. 1 omslag

591 Circulaire betreffende de testamentaire beschikking van J. Hydendaal tot 
oprichting van een fonds voor opname van wezen in het kinderhuis van de 
Utrechtse Oude R.K Aalmoezenierskamer,
1781; gedrukt. 1 stuk

592 Titelpagina van een dienstenboek van het kerkgenootschap,
1782. 1 stuk

593 Gedicht op het zilveren jubileum van Godefrida Perk als geestelijke maagd 
en kosteres in de kerk van de H. Maagd Maria en H. Ursula, drukwerk,
1791. 1 stuk

594 "Portraits de J.J. Rousseaux et de Voltaire par la Harpe", Frans hekeldicht 
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op de schrijvers en filosofen,
z.d. [c. 1800]. 1 stuk

595 "Copie van het wonder dat aen de zeer eerwaerde Heer Henricus van der 
Graft zaliger in zijn leeven is overkoomen"
z.d. [c.1800]. 1 stuk

596 "Kort Historiesch Verhaal der Aarts-bisschoppelijke Kerk van Utrecht, in 
zonderheid van sedert de veranderinge onder Philips den II in de Vereenigde 
Nederlanden voorgevallen, tot nu toe. Uit het Fransch vertaald",
z.d. [c. 1800]. 2 delen

597 "Historie der scheuringe in Engeland weleer beschreeven door Nicolaus 
Sanderus, een Engelsman en Doctoor in de Godgeleerdheid in 't fransch 
vertaald door den Heer Maucroix, kanonik van Reims en nu in 't Duitsch 
overgebragt",
z.d. [c. 1800]. 2 delen

598 "Kort Historisch begrip van D'Abdije van Port Royal, Tweede Deel",
z.d. [c. 1800]. 1 deel

599 Lijst van thema's met verwijzing naar bijbelteksten,
z.d. [c. 1800]. 1 stuk

600 Stukken betreffende gebeden bij diverse gelegenheden,
z.d. [c. 1800, c. 1840-1880]. 1 omslag

601 Stukken met proza, toneel- en dichtwerk,
z.d. [19e eeuw] en 1830-1882. 1 omslag

602 Stukken betreffende kerkelijke functionarissen en gebeurtenissen rond het 
kerkgenootschap, elders in het land, gedrukt,
1825-1907. 1 omslag

603 Stukken betreffende de reglementering van opnamen in de koloniën van de 
Maatschappij van Weldadigheid, gedrukt,
1827, 1843. 2 katernen

604 "Gebeden tot afwering van aanstekende ziekten", gedrukt,
1832. 1 katern

605 Provinciaal Blad met circulaires betreffende de bevoegdheden van R.K. 
kerkbesturen ten aanzien van hun kerkgebouwen, gedrukt,
1839. 1 katern

606 Notities betreffende biologische en natuurkundige verschijnselen,
z.d. [c.1840-1860]. 1 omslag
N.B. Mogelijk afkomstig van de apotheker P.J. Kipp.
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607 Fragment-kalender met overlijdensdata (1630-1730) van katholieken uit de 
Nederlanden, met beschrijving van hun verdiensten en betekenis,
z.d. [c. 1850]. 1 katern

608 Lijst (Franstalig) met beschrijvingen van brieven (1798-1830) van Dégola, 
overgebracht in het Seminarie van Amersfoort,
z.d. [c.1850]. 1 omslag

609 Aantekeningen betreffende het ontstaan van het kerkgenootschap,
z.d. [c. 1850]. 1 stuk

610 Lijsten van overleden geestelijken van het kerkgenootschap,
z.d. [c.1850 en c.1875]. 2 stukken

611 Stukken betreffende collecten voor watersnood-slachtoffers elders in het 
land, gedrukt,
1855, 1861. 2 stukken

612 Publicaties betreffende het kerkgenootschap, gedrukt,
1858, 1875 en z.d. 1 omslag

613 Kopie-brief van pastoor Broedersen aan het stadsbestuur betreffende zijn 
afscheid in 1752, met aantekeningen van de gemeentearchivaris over de 
pastoors op het Bagijnhof,
1860. 1 stuk

614 Teksten van preken over tijd en gebed,
z.d. [c. 1860]. 2 stukken

615 Aantekeningen betreffende de geschiedenis van het Bagijnhof,
z.d. [c.1860] en 1868. 3 stukken

616 Aantekeningen van de feestrede door pastoor C. Harderwijk bij de inwijding 
van het nieuwe orgel in de kerk van St. Maria en Ursula, gedrukt,
1867. 1 katern

617 Kopie-correspondentie tussen de aartsbisschop van Utrecht en prof. F. von 
Schulte betreffende de de procedure rond bisschopsbenoemingen,
1873. 1 katern

618 Lijst met biografische gegevens van een Delfts pastoor [P. Buys],
z.d. [c. 1875]. 1 stuk

619 Rapport (incompleet) van vier Oud-Katholieke geestelijken over de kwestie 
van de Apostolische Opvolging in de Anglicaanse Kerk,
z.d. [c. 1890]. 1 katern

620 Kerkelijk feestlied voor oud-katholieken bij het aanvaarden van de regering 
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door koninging Wilhelmina, gedrukt,
1898. 1 stuk

621 Lijst van pastoors vanaf 1650 van de St.-Hippolytuskerk op het Bagijnhof,
z.d. [c. 1900]. 1 stuk

622 Tekst van de preek bij het 175-jarig bestaan van de St.-Ursulakerk te Delft,
z.d. [c.1918]. 1 omslag

623 Stukken betreffende een synodevergadering te Utrecht, gedrukt,
1924. 1 omslag

624 Aantekeningen betreffende de geschiedenis van de kerken op het Bagijnhof, 
vertaald van een Latijns handschrift van de in 1762 overleden pastoor 
Nicolaus Broedersen,
z.d. [c. 1930]. 1 deel

625 "De Oud-Katholiek" Delft-nummer, uitgekomen naar aanleiding van de her-
ingebruikname van de kerk na een grote restauratie,
1931; gedrukt. 1 katern

5 Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is

5 STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET 
DUIDELIJK IS

5.1 Utrecht

5.1 UTRECHT
5.1.1 Johannes Mersman

5.1.1 JOHANNES MERSMAN

626 Akte waarbij het stadsbestuur van Munster op getuigenis van enige burgers 
verklaart wie de echtgenotes en kinderen waren van Joannes en Arnoldus 
Peick, in verband met een testamentair legaat door hun oom Joannes 
Mersman te Utrecht aan hun kinderen van een jaarlijkse rente van 100 
gouden carolusguldens,
1561. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6884.

627 Akte waarbij de Aartsbisschop van Utrecht verklaart dat hij Johannes 
Mersman tot subdiaken heeft gewijd,
1563. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 1212.

628 Akte waarbij de officiaal van de aartsdiaken van Utrecht admissie verleent 
aan Johannes Merssman, priester in het bisdom Utrecht, tot een vicarie of 
eeuwige kapellanie op het altaar van de Twaalf Apostelen ter verering van de 
H. Drievuldigheid, gesticht in de parochiekerk van St. Jacob te Utrecht en 
overgebracht naar het hospitaal van de H. Elisabeth, vacant geworden door 
het overlijden van Herman Croenenborch, met opdracht van de officiaal om 
de priester in het bezit te stellen van de vicarie, 1570, met aantekening 
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waarbij notaris Egbertus Luessinck verklaart dat hij de priester in presentie 
van getuigen in het bezit der vicarie heeft gesteld,
1570. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6783.

629 Akte waarbij de officiaal van de aartsdiaken van Utrecht verklaart dat in de 
parochiekerk van St. Marie te Utrecht op twee feestdagen moet worden 
afgekondigd dat de priester Johannes Mersman is gepresenteerd tot de 
vicarie of eeuwige kapellanie op het altaar van St. Anna in het hospitaal van 
de H. Elizabeth, voordien in de parochiekerk van St. Jacobus te Utrecht, op 
voorstel van kanunnik Georgius de Renesse, patroon van de vicarie, 1570, 
met aantekening waarbij de pastoor van de kerk van St. Marie verklaart dat 
de bovengenoemde afkondigingen hebben plaatsgevonden,
1570. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6784.

630 Akte waarbij de proost en aartsdiaken van de dom te Utrecht aan priester 
Johannes Mersman, bezitter van een vicarie in de kapel van het St.-
Elizabethgasthuis te Utrecht, toestaat om de rente van 10 rijnsgulden per 
jaar op een hoeve in Werckhoeven af te laten kopen, mits de opbrengst 
opnieuw wordt belegd,
1580. 1 stuk

5.1.2 Overige stukken Utrecht

5.1.2 OVERIGE STUKKEN UTRECHT
N.B. De vader van pastoor Nicolaus van Erckel, Dirck Claesz. (overleden 1663), was 
rentmeester en stadhouder van het burggraafschap Montfoort. Mogelijk zijn deze stukken 
via de pastoor in het kerkarchief beland.

631 Akte waarbij Dirck Jacobsz. te Vredeland, jonge Dirck Dirck Jacobszns.z. te 
Kortenhoef en Elbert Dircxz. te Breukelerveen verklaren dat de eerste 
comparant voor het gerecht van St. Marie te Utrecht getransporteerd heeft 
aan het Utrechtse echtpaar Dirck Bor van Amerongen en Elsabee van 
Pallaes, een stuk land van 13 morgen te Dorscheveen; dat hij dat land in 
eeuwige erfpacht heeft teruggekregen, welke erfpacht afgelost kan worden 
met de betaling van 400 gulden,
1559. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6782.

632 Akte waarbij Gerrit Gerritsz. van Rhewick verklaart van Bucho van 
Montzyma, proost en aartsdiaken van de St.-Janskerk te Utrecht, heer van 
Mijdrecht enz., voor vijf jaar gepacht te hebben het huis van de Uijthorn met 
de daarbij behorende rechten,
1568. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7733.

633 Akte van verlei door Walraven, heer van Brederode, vrijheer van Vianen etc. 
aan Anna van Merode echtgenote van Philips, vrijheer van Merode, van het 
gerecht de thijns en de tienden van de heerlijkheid Diemerbroeck,
1603. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6910.
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634 Akte van verkoop door Maria Johansdr. Saelen van Vianen, burgeres van 
Utrecht, aan Lenardt Claesz. Marius van een jaarlijkse rente van 37,5 gulden 
wegens een lening van 600 Carolusguldens,
1621. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6918.

635 Akte van schuldbekentenis door het echtpaar Justus van der Cloes en 
Emmerentia Anthonisdr. van Cuijck te Utrecht aan Lenaerdt Claesz. Marius 
van 2.400 gulden,
1622. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7756.

636 Akte van transport voor schout en schepenen van Montfoort door Egbert 
Hendericksz. Both te Montfoort aan de vrijbannerheer van Merode van 
Peterhem, graaf van Olem en burggraaf van Montfoort van een boomgaard 
met toebehoren, buiten de Heeswijker Poort van Montfoort,
1626. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6841.

637 Beschikking van stadhouder Frederik Hendrik als president van het Hof van 
Utrecht op het verzoek van Floris, vrijbanderheer van Merode, markies van 
Westerlo, burggraaf van Montfoort etc. en zijn echtgenote Anna Maria van 
Batenburch, Bronckhorst etc., met het verzoek om beschikkingen te mogen 
treffen over hun eigendommen, mits niet ten voordele van de vijand,
1638. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 7680.

638 Akte van schuldbekentenis voor notaris Gerard Vaster te Utrecht door 
Cornelis Henricxs. van Vroijesteijn te Utrecht en zijn schoonzuster Elijsabeth 
Huberts van Miltenburch aan Arnout Schade van 1.500 gulden, terug te 
betalen met een erfelijke losrente van 75 gulden per jaar,
1643. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6881.

639 Akte van belening door de Staten van Utrecht van de rentmeester Dirck van 
Erckel als gemachtigde van de moeder van de minderjarige Franciscus 
Hyacinthus van Merode, vrijbaanderheer van Merode, markies van 
Westerloo, graaf van Olen, baanderheer van het Heilig Roomse Rijk, 
Diepenbeke en Quabeke, heer van IJsselmonde, Hersselt, Hulshoute, 
Ridderkerk etc., met de tienden van Heeswijk en Willescop in het land van 
Montfoort, in de plaats van zijn overleden vader,
1654. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6842.

640 Beschikking van het Hof van Holland op het verzoek van Magdalena de 
Gandt, gravin van Isengien, markiezin-douariere van Westerlo, om uit de 
boedel van haar overleden man 16 morgen leenroerig land in Blokland te 
verkopen en de koper voor de grafelijke leenkamer hierin als eigenaar te 
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vestigen,
1659. 1 stuk

641 Beschikking van de Raad van Brabant op het verzoek van de marquise van 
Westerloo om een transactie van haar met de baron van Merode te 
legitimeren,
1659. 1 stuk
N.B. Aanvragen als charternummer 6919.

5.2 Zeeland

5.2 ZEELAND

642 Akte van transport voor schepenen van Brugge door het echtpaar Andries 
Baviers en jonkvrouw Jaquemijne, dochter van Jacob Ommejaghers, aan 
jonkvrouw Lijsbeth van Hove, weduwe van Jacob Ommejaghers, van het 
vierde deel van een rente van 24 pond dat aan de overdraagster uit de 
boedelscheiding van haar vader was aanbedeeld,
1535. 1 charter
N.B. Zie ook inv.nr 648. Aanvragen als charternummer 3721.

643 Akte van transport voor schepenen van Middelburg door Fernando Darvedo, 
parochiaan in het clooster, als gemachtigde van het echtpaar Balthasar van 
Wissenborch en Marie de Mon te Antwerpen, aan de voogden van de 
weeskinderen van het echtpaar Lenaert van der Lisse en jonkvrouw Adriane 
Jan Jan Lauwereiszns. dr. van een erfelijke losrente van 7 pond groten 
Vlaams,
1550. 1 charter
N.B. Waarschijnlijk retroactum bij inv.nr. 650. Aanvragen als charternummer 1209.

644 Akte van transport voor schepenen in Middelburg door het echtpaar Adriaen 
Sebastiaensz. en Lysbeth Cornelisdr., parochianen in Noortmonster, aan 
Mayke Roelantsdr., weduwe van Jacop Symonsz. Magnus, van een erfelijke 
losrente van 2 pond 1 schelling en 8 groten Vlaams, deel uitmakend van een 
rente van 7 pond, 5 schelling en 10 groten Vlaams,
1559; met retroactum 1549. 2 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 1210-1211.

645 Akte van transport voor schepenen van Middelburg door jonkheer Jacques 
van der Lisse aan Pieter Schoutens van van een erfelijke losrente van 7 
pond groten Vlaams,
1581. 1 charter
N.B. Zie ook inv.nr 643. Aanvragen als charternummer 1213.

646 Akte van transport voor schepenen van Middelburg door Jan Houck te 
Middelburg aan Symon Jacobsz. Magnus van een erfelijke losrente van 7 
pond groten Vlaams,
1587. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 1214.
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647 Akte van transport voor schepenen van Middelburg door Jacquemijne 
Uttenwijngaerde, weduwe van Adriaen Pieterssen Bogaert, notaris, aan 
Alexander Magnus van een rentebrief d.d. 1-10-1529 ten laste van de Staten 
van Zeeland, ten name van Pieter de Backer, van 8 ponden groten Vlaams 
per jaar,
1628; met retroacta vanaf 1533. 4 charters
N.B. Aanvragen als charternummers 6822-6825.

648 Akte van transport voor schepenen van Middelburg door de gemachtigde 
van de baron en barones De Renesse aan Pieter van der Dusse van een 
rentebrief van 24 pond ten laste van vier steden te Zeeland d.d. 16-11-1524, 
gesteld op naam van Jacob Ommejagere,
1669. 1 charter
N.B. Zie ook inv.nr 642. Aanvragen als charternummer 3728.

5.3 Zuid-Holland

5.3 ZUID-HOLLAND

649 Kwitantie voor schepenen van Den Haag door Jacob Aertsz., wielmaker, aan 
Dirick Aertsz., scheepmaker te Delft, van erfdienstbaarheden op een huis in 
Den Haag, als omschreven in een akte van 1520, in extenso opgenomen,
1571. 1 charter
N.B. Aanvragen als charternummer 6800.
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