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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
archief van het genootschap christo sacrum, 1797-1839

Nummer van het archief:
460

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Stukken van algemene aard

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.1 Reglementen

1.1 REGLEMENTEN

1 Concepten van een rapport van de bestuurscommissie belast met het 
formuleren van de principes en standpunten van het genootschap,
1799. 1 omslag
N.B. De commissie had in verband met het toen nog geheime karakter van het genootschap 
een tweedelig stuk opgesteld, het eerste bestemd voor leden en het tweede voor niet-leden. 
Het tweede deel ontbreekt.

2 Concept-reglement van orde, toegezonden door M. van Hoecke aan de 
commissie die met het ontwerpen van deze reglementen was belast,
z.d. [c. 1800]. 1 stuk

3 Concept-reglement met voorafgaande toelichting, in het Frans, met een lijst 
van vóór druk aan te brengen correcties,
z.d. [c. 1800]. 1 omslag
N.B. Voorheen Handschriftenverzameling Gemeentearchief Delft, 38B1123.

4 Reglement, concept en minuut,
z.d. [c. 1800]. 1 omslag

5 Concept-reglement voor de Commissie van Aanneming, belast met het 
aannemen van nieuwe leden en met het opleiden van kandidaat-leraren,
z.d. [c. 1800]. 1 stuk

6 Reglementen van het genootschap, gedrukt,
1802. 1 deel
N.B. Oude benaming 'Gronden en wetten'.

1.2 Notulen

1.2 NOTULEN

7 Notulen van bestuursvergaderingen,
1797-1814. 1 omslag

8 Bijlagen bij de notulen van bestuursvergaderingen, genummerd 1-118,
1801-1814. 1 pak

9 Uittreksels uit notulen van bestuursvergaderingen,
1810, 1834-1835. 2 stukken

1.3 Correspondentie

1.3 CORRESPONDENTIE
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10 Ingekomen stukken,
1800-1834; met hiaten. 1 omslag

11 Minuten van uitgaande stukken,
z.d. [c. 1808], 1834. 2 stukken

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN
2.1 Bestuur en leden

2.1 BESTUUR EN LEDEN

12 Ledenlijst,
1797-1807. 1 stuk

13 Correspondentie met leden en kandidaat-leden,
1799, 1801, 1802 en 1815. 1 omslag

14 Akten waarbij de ondertekenaars hun geloof belijden,
z.d. [c. 1800]. 2 stukken

15 Diploma's van lidmaatschap, bestuurslidmaatschap en leraar voor 
afzonderlijke leden,
1800-1802. 1 omslag
N.B. Hierbij ook Handschriftenverzameling Gemeentearchief Delft, 38B1124 en stukken 
Maas Geesteranus (zie Inleiding).

16 Akte van decharge door het bestuur van I. van Haastert inzake zijn functies 
als secretaris en thesaurier,
1801. 1 stuk

17 Reglementen betreffende bestuursvergaderingen,
1801 met aanvullingen tot 1809, 1804. 2 stukken

18-19 Registers van leden sinds de oprichting,
1801-z.d.[c. 1822]. 2 delen
18 Alfabetisch en tabellarisch ingericht.
19 Met handtekeningen der leden onder een verklaring van trouw 

(declaratoir)
2.2 Financieel beheer

2.2 FINANCIEEL BEHEER

20-22 Jaarrekeningen van het genootschap,
1798-1799, 1801-1838. 3 pakken
N.B. De jaren 1801-1837 zijn in tweevoud aanwezig.
20 1798-1799, 1801-1807
21 1808-1820
22 1821-1838 (oktober)

23-28 Bijlagen bij de jaarrekeningen van het genootschap,
1798-1800, 1802-1807, 1809-1812, 1834, 1836-1838. 6 omslagen
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23 1798-1800, 1802-1807
24 1809
25 1810
26 1811
27 1812
28 1834, 1836-1838

29 Rekening der Commissie van Fabricage van het kerkgebouw van het 
genootschap, met bijlagen
1800-1802. 1 pak

30 Stukken betreffende vrijwillige bijdragen van leden,
z.d. [c. 1810], 1811 en 1814. 1 omslag

31 Stukken betreffende de financiële situatie van het genootschap,
1824. 2 stukken

32 Kasboek van de thesaurier,
1829-1838. 1 deel

2.3 Eigendommen

2.3 EIGENDOMMEN

33 Akten van schuldbekentenis door het bestuur wegens geldleningen,
1798, 1804, 1807-1809. 3 stukken

34 Concept-reglement voor het uitschrijven van een tontine (lening met uitgifte 
van lijfrenten),
z.d. [c. 1800]. 1 stuk

35 Stukken de uitschrijving door het genootschap van een geldlening met 
uitgifte van aandelen,
1801-1802. 1 omslag

36 Akten van aandeel in een door het genootschap in 1801 uitgeschreven 
lening, uitgeloot en afgelost, met coupons van te betalen rente tot het jaar 
van aflossing, met coupons van te betalen rente tot het jaar van aflossing,
1801-1811, 1838. 1 pak

37 Akte van overdracht door J.H. Onderdewijngaart Canzius aan het 
genootschap van twee huizen en erven aan de zuidzijde van het Rietveld, 
ingericht tot lokaal voor de vergaderingen van het genootschap,
1802; met retroacta 1634-1801. 1 stuk en 12 charters
N.B. Geschonken door J.G. Bijl aan het Gemeentearchief op 07-05-1942. De stukken waren 
afkomstig van de familie Metzelaar (zie ook inv. nr. 46).
Charters aanvragen als charternummers 3530-3537 en 6348-6351.

38 Akte waarbij het bestuurslid A. Verduin verklaart een aantal effecten 
ontvangen te hebben van de thesaurier, tot borg voor een uit te schrijven 
lening,
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1802. 1 stuk

39 Stukken betreffende het uitschrijven van een lening van 14.000 gulden met 
uitgifte van aandelen en het deelnemen van bestuursleden daarin,
1807-1818. 1 omslag

40 Akten van aandeel in de lening van 14.000 gulden, uitgeloot en afgelost, met 
coupons van te betalen rente tot het jaar van aflossing,
1807-1818. 1 pak

41 Bekendmaking van een veiling van effecten, onder andere ten laste van het 
genootschap, in tweevoud, gedrukt,
1810. 2 stukken

42 Akte waarbij leden het bestuur machtigen en opdragen om een lening van 
3.000 gulden uit te schrijven,
1811. 1 stuk

43 Akten van voldoening aan de wetten Werkelijke Schuld en Uitgestelde 
Schuld,
1815. 2 stukken

44 Stukken betreffende de aflossing van een geldlening in 1812 van 1600 
gulden,
1834, 1838. 3 stukken

45 Stukken betreffende de voorbereidingen van de verkoop van het 
kerkgebouw, inclusief orgel en meubilair,
1837-1838. 1 omslag
N.B. Het aanplakbiljet (2x) van de openbare verkoping geborgen bij Beeld en Geluid

46 Akte van veiling en verkoop door het bestuur van het kerkgebouw aan W.G. 
Metselaar,
1838. 1 katern

2.4 Eredienst en sacramenten

2.4 EREDIENST EN SACRAMENTEN

47 Reglementen van leerdiensten, gewone en bijzondere erediensten,
z.d. [c. 1800]. 1 katern

48 Zangstukken voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, gedrukt,
z.d. [c. 1800], 1804, 1805. 1 omslag

49 Stukken betreffende eredienst, belijdenis, doop en avondmaal,
z.d. [c. 1800], 1802-1808. 1 omslag

50-51 Stukken betreffende de liturgie bij bijzondere erediensten, gedrukt,
1802-1807, 1817. 2 omslagen
50 1802-1804
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51 1805-1807, 1817

52 Stukken betreffende liturgieën voor doopdiensten en kerkelijke feestdagen, 
gedrukt,
z.d. [c. 1810]. 1 omslag

53 Register met liturgieën voor doopdiensten en kerkelijke feestdagen 
(Christelijke gezangen voor den openbaren godsdienst bij bepaalde 
gelegenheden [uitgegeven door] Christo Sacrum), gedrukt,
z.d. [c. 1810]. 1 deel

2.5 Relaties met overheden en andere kerkgenootschappen

2.5 RELATIES MET OVERHEDEN EN ANDERE 
KERKGENOOTSCHAPPEN

54 Stukken betreffende het geschil tussen genootschapsleden, tevens lidmaten 
van de Waalse gemeente te Delft, en die gemeente,
1801-1802. 1 omslag

55 Stukken betreffende het voornemen van de Hervormde Kerk om 
tuchtmaatregelen te nemen tegen hervormde leden van Christo Sacrum, die 
niet wilden afzien van dat lidmaatschap,
1803-1804. 1 omslag

56 Stukken betreffende de discussie tussen I. van Haastert, leraar van het 
genootschap, tevens lidmaat van de Hervormde Kerk, en een commissie uit 
de Classis Delft en Delfland, betreffende het voorgaan door Van Haastert in 
de eredienst van het genootschap en het aldaar bedienen der sacramenten,
1805. 1 omslag

57 Stukken betreffende inlichtingen over het genootschap aan het Pruisische 
ministerie van Binnenlandse Zaken,
1814. 1 omslag

2.6 Relaties met andersdenkenden

2.6 RELATIES MET ANDERSDENKENDEN

58 Circulaire van het genootschap waarin het zijn bedoelingen uiteenzet ter 
verdediging tegen beschuldigingen door derden, ("De bestuurderen van het 
genootschap aan hunne mede-christenen"), met concept,
1801. 2 katernen
N.B. Zie ook inv.nr. 59.

59 Circulaire van "een lievhebber van waarheid en vrede" met een reactie op de 
circulaire "De bestuurderen van het genootschap aan hunne mede-
christenen" van het genootschap ("Bedenkingen, voorgedragen aan de 
stichters en bestuurders van het genootschap Christo Sacrum binnen Delft"), 
gedrukt,
1801. 1 deel
N.B. Zie ook inv.nr. 58.
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60 Circulaire van J.H. Onderdewijngaart Canzius, leraar bij het genootschap, de 
vermeldingen van het genootschap in deel X van de Kerkelijke Geschiedenis 
van de achttiende eeuw ("Aan den hoogleeraar A. IJpeij"), gedrukt,
1810. 1 deel

2.7 Jubilea

2.7 JUBILEA

61-63 Brieven met uitnodiging voor de viering van het 25-jarig bestaan van het 
genootschap,
1822. 3 omslagen
N.B. Deze brieven zijn niet verzonden.
61 Aan predikanten en pastores van Delftse kerken
62 Aan leden van de gemeenteraad van Delft
63 Aan leden van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en 

enige officieren van de leger- en marinetop

64 Circulaire van het genootschap betreffende de viering van het 25-jarig 
bestaan van het genootschap, gedrukt,
1822. 1 katern

65 Register met verslag van de viering van het 25-jarig bestaan van het 
genootschap ("Eerdienst"), gedrukt,
1822. 1 deel

66 Stukken betreffende de vieringen van het 25- en dertigjarig bestaan,
1822 en 1827. 1 omslag

3 Documentaire verzameling

3 DOCUMENTAIRE VERZAMELING

67 Lofdicht aan mr. R.J. Schimmelpenninck, raadpensionaris der Bataafse 
Republiek, in drievoud,
z.d. [c.1800]. 3 stukken

68 Circulaire van het genootschap betreffende de inwijding van het kerkgebouw, 
gedrukt,
1802. 1 deel

69 "De Godsdienst, dichtstuk uitgesproken in het genootschap Christo Sacrum 
te Delft door Isaac van Haastert", gedrukt,
1802. 1 katern

70 Uittreksels uit publicaties waarin het genootschap aan de orde komt,
z.d. [c. 1803-1817]. 1 omslag

71 "Vrienden-Zangen voor het Gezelschap onder de Spreuk: 'De Broedertrouw, 
gegroeit op d'allerbeste grond, Schept zaligheid in't hart, en blijdschap in den 
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mond.' Opgericht in 1804", gedrukt,
z.d. [c.1805]. 1 omslag

72 "Het Christendom. Lierzang. Aan het Genootschap Christo Sacrum",
1807. 1 katern

4 Stukken betreffende de familie Onderdewijngaart

4 STUKKEN BETREFFENDE DE FAMILIE ONDERDEWIJNGAART

73 Stukken betreffende de bruiloft van J.H. Onderdewijngaart Canzius (en 
Adriana Sara Musketier) en fragment van een dankgebed voor haar herstel,
1799, 1837. 3 stukken

74 Stukken betreffende contacten tussen C. Onderdewijngaart en Koning 
Willem I,
1813 en z.d. [c.1820]. 2 stukken

75 Aantekeningen betreffende het overlijden van J.H. Onderdewijngaart 
Canzius ("Levensschets"), in de Algemeene Konst- en Letterbode voor het 
jaar 1839, gedrukt,
1839. 1 katern
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