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Beschrijving van de archiefbestanddelen
1

Stukken betreffende huis De Kleine Pauw of Het Pauwtje, gelegen de hoek
van de Oude Delft en de Boterbrug noordzijde,
1544-1845.
1 omslag en charters

2

Stukken betreffende brouwerij De Beugel, later huis De Keizerskroon,
gelegen aan de Koornmarkt, met stukken betreffende
erfscheidingsafspraken tussen brouwerij de Ruyt (Koornmarkt 73) en het
huis Het Hamertje (Koornmarkt 71),
z.d. [1493], 1598-1865.
1 omslag en charters
N.B. Zie voor Koornmarkt 71-73 ook inv.nr 431.

3

Akte waarbij Tielman Cornelisz te Haarlem overdraagt aan Jacob Fransz van
der Wyel het huis 't Besloten Cruys, met mouterij, voorheen brouwerij, en erf,
gelegen aan het Noordeinde westzijde,
1589; met retroacta, 1440-1561.
9 charters

4

Akte waarbij jonkheer Theophilus van Cats overdraagt aan Claes Commersz
van der Marcq, burger te Delft, 6 morgen 3 hond land in Plaspoel onder
Rijswijk, met schuldbekentenis,
1648; met retroacta, 1581-1633.
12 charters

5

Akte waarbij Allert Cornelisz Cleywech, brouwer te Schiedam, overdraagt
aan Ryvert Meyndertsz van Duynen een huis, schuur, berg, geboomte,
plantinge en potinge, samen groot 23 morgen, deels in Blijdorp onder
Overschie en deels in Beuckelsdyck,
1610; met retroacta, 1600-1609.
4 charters .

6

Akte waarbij prior, supprior, procurator en gemeen convent van Sion buiten
Delft overdragen aan hun medebroeders de regulieren te 's-Gravenzande
1,5 morgen land in Noortlandt bij 's-Gravenzande,
1535.
1 charter

7

Akte waarbij de Staten van Holland overdragen aan meester Jacob Lasson,
eertijds rector van Delft, een perceel weiland te Schipluiden bij de kerk, groot
5 morgen 33 roeden, afkomstig van een vicarie op het O.L.V.-altaar in de
Oude Kerk te Delft,
1630.
1 charter
N.B. De vicarie werd omstreeks 1503 gesticht door Dirck Gerritsz, pastoor van 't Woudt; zie
ARA, Geestelijk Kantoor van Delft, inv.nr 587 omslag VII.

8

Stukken betreffende het huis 'De Trouw' in de Oude Kerkstraat,
1594-1794.
1 omslag en charters

9

Uittreksel uit de akte van scheiding van de boedel van dr. Arent Drost
Dionysiuszoon, waarbij diens weduwe Henriette Agathe Cosijn verkrijgt een
huis met erf en tuin onder Hof van Delft aan de Westsingel van Delft,
genaamd De Vijverhof,

8
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1 omslag

10

Stukken betreffende onroerend goed van de familie Olsthoorn aan de
Brabantse Turfmarkt 17 (zuidhoek Huyterstraat) en de Buitenwatersloot 67,
1852-1921.
1 omslag

11

Stukken betreffende huis 'De Bril', later 'Het Gecroonde Hart' of 'Het Witte
Hart', Koornmarkt oostzijde,
1529-1850.
1 omslag en charters

12

Stukken betreffende twee huizen en een stuk tuin aan de Voorstraat
oostzijde, wijk 6 nr 300,
1788-1850.
1 omslag en 1 charter

13

Akte van verkoop en transport van een huis, tuin en erf aan de oostzijde van
de Verwersdijk te Delft, Wijk 6 nr 562 (= Verwersdijk 164), door Johannes
Jacobus Mulder aan J. van Witteloostuijn,
1821.
1 stuk

14

Schuldbekentenis van Anthonij Lavet, verver te Delft, t.b.v. Willem van Noort
te Leiden, wegens koop van een huis, erf en ververij aan de westzijde van
Vrouwjuttenland,
1685.
1 charter

15

Stukken betreffende het huis Spijkerboor, Oude Delft westzijde (nu nr 199),
1607-1761.
1 omslag en charters

16

Stukken betreffende het huis ten zuiden van huis 'Spijkerboor' (zie inv.nr 15)
en kleinere panden die er later bij zijn getrokken (nu nr 197),
1580-1872.
1 omslag en charters

17

Akten van transport door de erven van Margaretha Tromp aan Ewout van
der Dussen van 5 morgen 3 hond 37 roeden land in Hof van Delft en 11
morgen 61 roeden in Vrijenban,
1725; met retroacta, (1574)1590 - 1725.
1 omslag en charters

18

Akten van transport van twee percelen poortland, samen groot 13 morgen
en 2 hont, gelegen ten oosten van Delft bij het Duyvelsgat, aan Michiel
Cornelisz pondgaarder,
1585 en 1591; met retroacta, 1467-1585.
9 charters

19

Akte waarbij Prins Maurits Jacob Vranckensz beleent met 2,5 morgen land
te Voorschoten in het Hofflant, belend O mr Cornelis Theus, Z Vliet, W Dirck
Jorisz [van Uuytwyck] te Delft met 'provenlandt', N Jan Jochimsz met erf en
eigen, hem aangekomen door overlijden van zijn vader Vranck Lourisz, als
recht erfleen van de Lek en Polanen; hulde wordt gedaan door zijn oom en
voogd Cornelis Dircksz, die meteen daarop het land weer opdraagt aan de
heer ten behoeve van Catharina Vranckendochter, zuster van Jacob
Vranckenz, die het ontvangt als recht erfleen; hulde wordt gedaan door haar
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man en voogd Jan Jochimsz.,
1601.

9

1 charter

N.B. in dorso aantekening dat 1627 juli 11 Jacob Vranckensz namens zijn zuster Trijntge
Vranckensdr de eed heeft vernieuwd aan prins Frederik Hendrik.

20

Akte waarbij mr Adriaan van der Lelij, baljuw van Watering, Lier en
Zouteveen en bewindhebber van de Westindische Compagnie ter Kamer op
de Maze, namens de erven van mr Juliaan van Groenewegen transporteert
aan Hendrik van Staveren een huis en erf met tuin, koetshuis en stallingen,
met uitgang op en doorgraving van de stadsvest tot in 'den Doorn', waar een
koepelkamer staat, gelegen aan de Oude Delft westzijde, tegenover het
Gemenelands Magazijn, belend N erven mr Nicolaas Frederik Boogaart, Z
Johannes de Bergh, achter Gerrit Breda,
1773.
1 charter

21

Akte waarbij Pieter Willemsz van den Berg transporteert aan Gerrit
Burghoorn een huis en erf, voorheen twee huizen, aan de Molslaan
noordzijde, naast de poort Salomons Tempel,
1808, met retroacta, 1786-1804.
2 charters en 2 stukken

22

Akte waarbij Cornelis van Noordeloos transorteert aan Gerrit Jurrien Kasling
een huis en erf met tuin, zijnde een boogsteenmakerij genaamd het
Nolshooft, aan de zuidzijde van de Molslaan, belend O Jacobus de Breet en
W Cornelis van Duijn de oude,
1772.
1 charter

23

Akte waarbij het leenhof van IJsselstein Arij Bleiswijk beleent met 6 morgen
37 roeden land in Vrijenban, afkomstig van het huis Altena,
1777; met bijlagen, 1777, en retractum, 1712.
4 charters

24

Schepenakte waarbij Willem Claesz transporteert aan Bertelmees Mathiisz
een rente van 30 schelling Hollands per jaar op een huis en erf aan de
zuidzijde van Jan Mols steghe,
1432; met retroacta, 1408 en 1382.
3 charters

25

Schepenakte waarbij Jan Heynrixz transporteert aan Arent Gout een rente
van 40 schelling Hollands per jaar op een huis en erf aan het noordeinde
van de Nuwe Delf,
1481; met retroactum, 1399.
2 charters

26

Schepenakte waarbij Lijsbet Pietersdochter en Geertruydt Pietersdochter,
begijnen, transporteren aan de regulieren buiten 's-Gravenzande een rente
van 40 schelling Hollands per jaar op een huis en erf aan de noordzijde van
de Molenstraat,
1481; met retroacta, 1409-1459.
5 charters

27

Schepenakte waarbij Lijsbet Pietersdochter en Geertruydt Pietersdochter,
begijnen, transporteren aan de regulieren buiten 's-Gravenzande een rente
van 7 pond Hollands per jaar op een perceel poortland aan de zuidzijde van
de Buitenwatersloot,

10
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3 charters

28

Schepenakte waarbij Lijsbet Pietersdochter en Geertruydt Pietersdochter,
begijnen, transporteren aan de regulieren buiten 's-Gravenzande een rente
van 39 groten Hollands per jaar op een huis en erf aan de Burchwal
tegenover de Verwersdijck,
1481, met retroactum, 1453.
2 charters

29

Schepenakte waarbij Lijsbet Pietersdochter en Geertruydt Pietersdochter,
begijnen, transporteren aan de regulieren buiten 's-Gravenzande een rente
van 20 schellingen Hollands per jaar op een huis en erf aan de noordzijde
van het Rietveld,
1481, met retroactum, 1456.
2 charters

30

Schepenakte waarbij Heynric Meynaertsz. transporteert aan meester Mathijs
Jansz, pastoor te Voirhout, een rente van 30 schellingen Hollands per jaar
op een huis en erf in het Nyeulant tegenover de Geerwech,
1474.
1 charter

31

Akte waarbij gezworenen van Vrijenban verklaren dat Paulus Frans de
Hooge te Delft zich verbindt tot betaling van de erfpacht en andere ongelden
voor zijn snuifmolen Het Nieuwe Lam op 't Hooge, gebouwd buiten de
Rotterdamse Poort en ingebruik genomen in 1780,
1788.
1 charter

32

Akte waarbij Vranck Pietersz vander Meer erkent dat hij de keizer jaarlijks 30
groten Vlaams schuldig is omdat het huis te Delft dat hij in leen had voortaan
vrij eigen is,
1523.
1 charter

33

Huwelijkse voorwaarden van Niclaes Tristram, koopman te Delft, en
Anneken Carels van Eeckelo, gemaakt ten overstaan van notaris Jacob
Dassegnij,
1604.
1 stuk

34

Akte waarbij het Hof van Holland op verzoek van Barthout Claesz Paspoort
te Delft degenen die eerder dit jaar vier tuinen, gelegen buiten de
Schoolpoort in een kamp van 51/2 morgen, gekomen van het SintAgathaklooster, van hem hebben gekocht, daaraan eigent,
1621.
1 charter

35

Schepenakte waarbij Jacques Caddell, kapitein onder het bevel van de
Staten-Generaal, verkoopt aan Jan Timmer Dircxsz als man en voogd van
Cornelia Jansdochter van Montfort, wonende te Delft, een jaarlijkse erfelijke
rente van 31 carolusguldens en vijf stuivers, verzekerd op het huis aan de
oostzijde van de Oude Delft dat hij van hen heeft gekocht,
1597.
1 charter

36

Akte waarbij prior en convent van de kartuizers buiten Delft verkopen aan
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Jacop Thonys Muysz van Schiedam 41/2 gemet land in Pernis,
1526.

11

1 charter

37

Schepenakte waarbij de voogden over de boedel van wijlen Adriana van
Swanenburg transporteren aan Abigael van Beijeren, weduwe van kapitein
Joannes Keijser, een losrentebrief uit 1610 ten laste van het gemene land
van Holland en West-Friesland ten name van mr Hendrik Pieterse van
Purmerent en ten bedrage van 20 gulden 9 stuivers per jaar of een kapitaal
van 512 gulden,
1716.
1 charter

38

Schepenakte waarbij François Jacob van der Hoff transporteert aan mr
Hendrik Vockestaert, stadssecretaris, een losrentebrief uit 1636 ten laste van
het gemene land van Holland en West-Friesland ten name van de kinderen
van Hugo Lucas van der Dussen ten bedrage van 25 gulden 16 stuivers per
jaar of een kapitaal van 1145 gulden 12 stuivers,
1701.
1 charter

39

Schepenakte waarbij Sebastiane Guerin, weduwnaar van Maria Goffroij, en
zijn zoon Caspar Goffroij mede namens Maria Goffroij, zijn meerderjarige
zuster, wonende in 's-Gravenhage, transporteren aan Nicolaes van der
Dussen, heer van Oostbarendrecht, de doorstoken losrentebrief uit 1642 ten
laste van het gemene land van Holland en West-Friesland ten name van
Caspar Gerijn ten bedrage van 80 gulden per jaar,
1699.
1 charter
N.B. De doorstoken brief is verloren.

40

Schepenakte waarbij Aechje Jans van Diepen, weduwe van Lucas Thomasz
Souwericx, wonende in Hulst, transporteert aan mr Hendrick Vockestaert,
stadssecretaris van Delft, de doorstoken losrentebrief uit 1639 ten laste van
het gemene land van Holland en West-Friesland ten name van Arij Gerritsz
Keiser en ten bedrage van 48 gulden per jaar,
1698.
1 charter
N.B. De doorstoken brief is verloren.

41

Schepenakte waarbij Philippus Sauw en Cornelis Damman, beide wonende
in Leiden, transporteren aan en ten behoeve van het enig kind van mr
Cornelis Soetens, in leven raad en schepen van Delft, de doorstoken
losrentebrief uit 1665 ten laste van het gemene land van Holland en WestFriesland ten name van Leentge Jans van der Meer en ten bedrage van 20
pond per jaar,
1688.
1 charter
N.B. De doorstoken brief is verloren.

42

Schepenakte waarbij Pontus de Bourbon met procuratie van kapitein Johan
Boucham en Johanna Schade, echtelieden, transporteert aan Joost Clant de
doorstoken losrentebrief uit 1656 ten laste van het gemene land van Holland
en West-Friesland ten name van Josina van Kintschot en ten bedrage van
80 gulden per jaar,
1682.
1 charter
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N.B. De doorstoken brief is verloren.

43

Schepenakte waarbij Adriaen vanden Helm transporteert aan Nicolaes
Anthonij Flinck de doorstoken losrentebrief uit 1664 ten laste van het
gemene land van Holland en West-Friesland met een kapitaal van 3000
gulden,
1673.
1 charter
N.B. De doorstoken brief is verloren.

44

Schepenakte waarbij Jacob Adriaensz, schepen, met procuratie van Cornelis
Herweijer Cornelisz te Amsterdam, transporteert aan Cornelis Cornelisz de
Lange de helft van een rente van 75 gulden per jaar op de zes grote steden
van Holland, uitgegeven in 1556, waarvan de brief doorstoken is,
1604.
1 charter
N.B. De doorstoken brief is verloren.

45

Schepenakte waarbij Cornelis Harweijer Anthonisz transporteert aan Anna
Vierlings, weduwe van Adriaen de la Vella, in leven procureur van het Hof
van Holland, de doorstoken losrentebrief op de vijf grote steden van Holland
ten bedrage van 18 pont 15 schellingen per jaar,
1601.
1 charter
N.B. De doorstoken brief is verloren.

46

Schepenakte waarbij Heyndrick Claesz en Jan Huygez van Heeckerlingen
transporteren aan mr Cornelis Aerntsz van Delft de doorstoken losrentebrief
uit 1528 op de vijf grote steden van Holland ten bedrage van 18 pond 15
schellingen,
1532.
1 charter
N.B. De doorstoken brief is verloren.

47

Akte waarbij Prins Frederik Hendrik Pieter van Brakel aanstelt tot kapitein ter
zee,
1644.
1 charter

48

Schepenakte waarbij Marijtge Claes Duijste van Voorhout, te Leiden
gemachtigd door Gerrit Jansz van Leeuwen, timmerman, haar echtgenoot,
aan Jacob van der Graeff twee lijfrentebrieven ten laste van de stad Delft,
beide ten lijve van genoemde Marijtge,
1625; met retroacta 1586-1587.
3 charters

49

Akte waarbij burgemeester, schepenen en raad van Delft verkopen aan
Cornelia Rattallers, oud circa 11 jaar, dochter van jonkvrouwe Margrieta van
Loo, een lijfrente van 6 carolusgulden per jaar,
1577.
1 charter

50

Schepenakte waarbij mr Jacob Snel, secretaris van Gouda, als executeur
van de boedel van wijlen Laurens van Bleiswijk, transporteert aan mr Philp
Dedel, raad en oud-schepen van Delft, de doorstoken losrentebrief ten laste
van het gemene land van Holland en West-Friesland ten bedrage van 120
gulden per jaar,

Losse aanwinsten Delft

598
1720.

13
1 charter

N.B. De doorstoken brief is verloren.

51

Schepenakte waarbij Henrietta Renaut, weduwe en boedelhoudster van Jan
van der Pot, voor de ene helft en Jacob van der Pot voor de andere helft
transporteren aan Isaac Knol een losrentebrief ten laste van het gemene
land van Holland en West-Friesland uit 1620, ten name van Andries
Corstiaansz en ten bedrage van 250 gulden kapitaal,
1760.
1 charter

52

Schepenakte waarbij de executeurs-testamentair van Jan Bekude
transporteren aan Chrispinus Knol een losrentebrief uit 1665 ten laste van
het gemene land van Holland en West-Friesland ten name van Hendrik
Aartman ten bedrage van 2000 gulden kapitaal,
1749; met bijlagen.
1 charter en 2 stukken

53

Akte waarbij de heren van de Weth mr Anthonij Heinsius aanstellen als
stadssecretaris in plaats van mr Adriaen van Groenewegen en naast mr
Hendrick Vockestaert,
1670.
1 charter

54

Akte waarbij burgemeesters en regeerders mr Anthonij Heinsius,
stadssecretaris, aanstellen tot pensionaris,
1679.

1 charter

55

Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland mr Antonij Heijnsius,
raadspensionaris, aanstellen tot registermeester van de registers van de
lenen, als opvolger van de overleden mr Gaspar Fagel,
1689.
1 charter

56

Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland mr Antonij Heijnsius,
raadspensionaris, aanstellen tot bewaarder van het grootzegel, als opvolger
van de overleden mr Gaspar Fagel,
1689.
1 charter

57

Rekening-courant en balans van de Bank van Leening te Delfshaven,
boekjaar april 1771-maart 1772,
1772.
2 stukken

58

Schepenakte waarbij Abraham van der Stoel en Pieter Verlaak, executeurstestamentair van Jacob van Loon en voogden over diens minderjarige erven,
transporteren aan Rebecca van der Schel een huis en erf aan de noordzijde
van de Lange Breedsteeg,
1782.
1 charter

59

Schepenakte waarbij Gerrit Zebedeus transporteert aan Anthonis Damasz
een huis en erf aan de noordzijde van het Marctvelt, genaamd De Lelye,
1556; met retroactum, 1553.
2 charters

14
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Schepenakte waarbij heer Christiaen Adriaensz, pater van SintBarbaraconvent, transporteert aan Dirck Duyst Dircxz van Voorhoudt een erf
aan de westzijde van de Oude Delft, waarvan de verkoop al was geschied
onder zijn voorganger mr Michiel Doenz,
1566; met retroacta, 1566.
3 charters
N.B. Zie ook inv.nr 125.

61

Schepenakte waarbij Maertge Jaspers, weduwe en boedelhoudster van Jan
Hendricksz, transporteert aan Jan Maertensz van der Sijde een huis en erf
aan de zuidzijde van de Gasthuislaan,
1657; met retroacta en bijlagen, 1554-1631.
6 charters, waarvan 4
getransfigeerd

62

Schepenakte waarbij Joost Jacobsz van Adrichem, oud-schepen, en Michiel
Janz Miereveldt, schilder, een akkoord sluiten over de muur tussen hun
huizen aan de westzijde van de Oude Delft,
1627; met aanvulling op achterzijde, 1630.
1 charter

63

Akte waarbij de stad Delft verkoopt aan Dirck Boele een lijfrente van 100
gulden per jaar ten lijve van zijn zoon Hugo, van wie de moeder is
Geertruijdt Boelen,
1653.
1 charter

64

Schepenakte waarbij de erven van Catharina van der Linde, weduwe van
Hendrick Holthuisen, transporteren aan Coenraet hendricks van der Linde
een huis en erf aan de noordzijde van de Breetsteech,
1685.
1 charter

65

Schepenakte waarbij Daniel Verdonk erkent schuldig te zijn aan Leendert
Verdonk 1.200 gulden, onder verband van zijn huis ten noorden van de
Oude Kerk,
1725.
1 charter

66

Schepenakte waarbij Arent Holierhoek transporteert aan Pieter Cornelisz van
de Rotte 2 morgen geestelijk land in het noordeinde van Delfgauw, eertijds
de heerlijkheid van Vrouwenrecht onder de poorterij van Delft,
1740.
1 charter

67

Schepenakte waarbij Jan Frederik Stembor, makelaar, met procuratie van
Pieter Post, transporteert aan Adriaan Vosmaar een losrentebrief ten laste
van het gemene land van Holland en West-Friesland uit 1633 ten name van
Aaltje van der Vlede, weduwe van Sijvert Meijnderse van Duynen, ten
bedrage van 600 gulden kapitaal,
1753.
1 charter

68

Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Samuel Prijn Jz.
toelaten als notaris, mede gezien de schriftelijke nominatie en aanbeveling
van burgemeesters en regeerders van Delft,
1763.
1 charter

598

Losse aanwinsten Delft

15

69

Akte waarbij Cornelis Hartog, Huybrecht Hartog en Martinus de Vlugt ten
overstaan van gezworenen van Hof van Delft bekennen schuldig te zijn aan
Jannetje van Hoeken, weduwe van Lambrect van Haaren, 800 gulden, onder
verband van onder meer hun houtzaagmolen, te weten de Noordwaardse,
eertijds de Paltsrok geheten en nu de Gekroonde Salm, gelegen buiten de
Waterslootse Poort bij de Carthuysers heul,
1764.
1 charter

70

Akte waarbij Robbrecht Pieters van Schilperoort, poorter van Delft, ten
overstaan van baljuw en schout en gezworenen van Abtsrecht transporteert
aan Cornelis Henderickx te Schipluiden 3 morgen 10 roeden land, door hem
gekocht van de Staten van Holland uit de goederen van de abdij van
Egmond, waarvan de opbrengst bestemd was voor de oprichting van het
College van Studenten te Delft, zoals vermeld in de doorstoken brieven,
1594; met retroacta, 1591-1592.
3 charters

71

Testament van Arent Pietersz en Grietgen Wormen dochter, echtelieden,
woonachtig op de Hamwoning aan de Rotterdamse weg, verleden door
notaris Pieter Verharen in de Choorstraat,
1594.
1 stuk
N.B. Volgens aantekening (kennelijk van Arent Pietersz) vervallen door het maken van een
nieuw testament op 12 februari 1611.

72

Akte waarbij Elisabeth Leeuwenhoek, weduwe van Leonard van Amsterdam,
wonende in Rotterdam, ten overstaan van schout en schepenen van
Ackersdijck en Vrouwenregt transporteert aan Cornelis van Amsterdam,
doctor med., haar zoon, een lijfrente op het gemene land van Holland en
West-Friesland, gevestigd in 1716 op het leven van diezelfde Cornelis van
Amsterdam,
1737.
1 charter

73

Akte waarbij de nagelaten kinderen van Gerrit Waardenburgh en Anna van
Leeuwen ten overstaan van schout en schepenen van Ackersdijck en
Vrouwenregt transporteren aan Judith van Eenhoorn, weduwe van Adriaan
Cocx, een losrente ten laste van het gemene land van Holland en WestFriesland, gevestigd in 1665 ten name van mr Cornelis vanden Broek en ten
bedrage van 2000 gulden kapitaal,
1712.
1 charter

74-84

Stukken betreffende de familie Van Heemskerk Van Beesd,
1614-1775.
9 charters en 2 stukken
74
Testament van Pauwels Sijmonsz van Eemskerck, burger te
Utrecht, verleden voor notaris Wtenwaell te Utrecht, 1614, 1
stuk
75
Codicil van Marichgen Pauwels van Emskerck, betreffende de
uitkering aan haar neef Sijmon Martensz, verleden voor notaris
Wtenwaell te Utrecht, 1620, 1 stuk
76
Akte waarbij stadhouder Prins Maurits en het Hof van Utrecht
aan Simon Martensz van Heemskerck, burger te Utrecht, en
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78

79
80
81
82

83
84
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zijn vrouw Maria Pouwels van der Lee toestemming geeft om
over hun goederen te beschikken, 1623, 1 charter
Akte waarbij de universiteit van Leiden aan Franco a Beest uit
Delft de graad van doctor in de medicijnen verleent, 1640, 1
charter
Akte van belening door Prins Willem III van Philips IJsbrantsz
Heemskerck met 21/2 morgen 40 gaarden land in het ambacht
Wateringen, als opvolger van zijn overleden vader IJsbrandt
Philipsz Heemskerck, 1654, 1 charter
Akte waarbij de universiteit van Anjou aan Michael
Heemskerck van Beest uit Delft de graad van meester en
doctor in de medicijnen verleent, 1657, 1 charter
Akte waarbij de universiteit van Orleans aan Johannes
Heemskerck van Beest uit Delft de graad van doctor in de
beide rechten verleent, 1678, 1 charter
Akte waarbij de universiteit van Leiden aan Dirk van
Heemskerk uit Delft de graad van doctor in de medicijnen
verleent, 1734, 1 charter
Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland mr Jan
Antonie van Heemskerk, wonende te Delft, geboren te
Malacca als zoon van Pieter van Heemskerk, in leven
opperkoopman van de VOC en gouverneur en directeur van
Malacca, naturaliseren, 1765, 1 charter
Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Jan
Anthonij van Heemskerck te Delft, oud ruim 21 jaar,
meerderjarig verklaren, 1765, 1 charter
Schepenakte waarbij dr Dirk van Heemskerk, raad en
president-burgemeester, gemachtigd door Johannes Ruyssen,
notaris te Leiden, enige overgebleven voogd van Willem Anne
de Pouillij, transporteert aan zichzelf een vierde van een
schuldbrief van 1500 gulden ten laste van Johannes
Kleijnenberg wegens de koop van huis 'Het Vliegende Hart'
aan de westzijde van de Koornmarkt, 1775, 1 charter

85

Stukken betreffende huis 'De Witte Swan', later 'Het Houten Huijsge', aan de
Wijnstraat, thans Wijnhaven nr 8/9,
1621, 1684, 1853.
3 stukken

86

Schepenakte waarbij Jan van Engeland transporteert aan Geertruijda
Cantzelaar geboren Kamerling een huis en erf aan de oostzijde van de Oude
Delft, belend Z Johan Elias Rozenberger en N Daniel van Hulst,
1807.
1 stuk

87

Akte waarbij de Staten van Holland, die de domeinen van de koning van
Spanje en een aantal geestelijke instellingen verkopen, ten overstaan van
burgemeesters en schepenen van Delft transporteren aan mr Cornelis de
Coninck, raad van de Prins van Oranje, twee percelen land in Vrijenban,
afkomstig van de kloosters Koningsveld en Sint-Anna,
1577.
1 charter
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Akte waarbij de stad Delft aan jonkvrouwe Margriete van Roen, oud 20 jaar,
dochter van jonkvrouwe Anna van der Graft, een lijfrente verkopen van 20
schellingen groten Vlaams per jaar, te heffen door Pieter heer van Roen en
jonkvrouw Anna voornoemd,
1524.
1 charter

89

Akte waarbij jonkvrouw Marije van Cralingen, weduwe van heer Jan van
Almonde, ten overstaan van schout en schepenen van Delft opdraagt aan
Willem Phillips en Cornelis van Almonde, haar zoons, jonkvrouw Lijsebet,
weduwe van Jan Boet Aerntz, en Haze, haar dochters, alle goederen die zij
had in Almsvoet, Uitalm en Strijen,
1418.
1 charter

90

Akte waarbij Willem van Almonde ten overstaan van schout en schepenen
van Delft opdraagt aan Cornelis van Almonde, Jan Boot Aerntsz, zijn broer
en zwager, het aandeel dat hij had in de goederen te Almsvoet, Uitalm en
Strijen na overlijden en overgifte van zijn moeder,
1419.
1 charter

91

Akte van overeenkomst tussen de stad Delft, als landgifter van Hof van Delft,
en Pieter Willemsz Voorstadt te Den Haag, bezitter van 4 morgen 2 hont
onvrij hofland in de hoefslag van Suijtmade, betreffende de afkoop van de
daarop rustende dienstbaarheden,
1636.
1 charter

92

Schepenakte waarbij de erven van Jacobus van Blommerswaart
transporteren aan Jan Coenraad Schmidt een huis en erf, vanouds genaamd
Het Wapen van Hamburg en nu De Coffijmoolen, gelegen aan de zuidzijde
van het Marktveld,
1752.
1 charter

93

Onderhandse akte waarbij N.F. van Zo[..] toestemming verleent aan Hans
Ulrich Stöhr, soldaat in zijn compagnie gardes te voet, om in het huwelijk te
treden met Susanna Oudtstein, weduwe van Johannes Reijniers, geboren te
Delft,
1710.
1 stuk
N.B. De naam van de ondertekenaar is door beschadiging deels onleesbaar.

94

Schepenakte waarbij mr Mathijs Verschoor, raad en oud-schepen,
transporteert aan mr Hendrick d'Acquet, raad en regerend burgemeester, als
voogd van de kinderen van wijlen mr Willem Twent, ten behoeve van die
kinderen een losrente op het gemene land van Holland en West-Friesland,
ten bedrage van 2400 gulden kapitaal of 96 gulden per jaar, in 1672
gevestigd ten name van Maria van Steepraat, weduwe van mr Gillis de
Geerbode,
1754.
1 charter

95

Schepenakte waarbij dr Nicolaas Schuijl, veertigraad en regerend schepen,
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transporteert aan Jan Proot drie huizen en erven aan de zuidzijde van de
Kloksteeg, waarvan het tweede, voorheen het achterste gedeelte van het
huis genaamd Venetiën, in een poort en het derde genaamd Den Eenarm,
1758.
1 charter
96

Schepenakte waarbij Harman Schuijl, med. doctor, transporteert aan Willem
van Rijn een huis en erf aan de westzijde van de Oude Delft, genaamd
Venetië,
1729.
1 charter

97

Schepenakte waarbij Jan Stout bekent schuldig te zijn aan Maria Verburch
800 carolusgulden, verzekerd op zijn huis aan de zuidzijde van het
Marktveld,
1692.
1 charter

98

Schepenakte waarbij Quirijn Aldertsz van Hodenpijl, erfgenaam van Geertruit
Pieters Hodenpijl, transporteert aan Tanuken (?) Maes twee huizen en erven
aan de zuidzijde van de Clocksteech,
1655.
1 charter
N.B. De voornaam van de koopster is slecht leesbaar.

99

Schepenakte waarbij Gerrit Cornelisz Sas, meester plateelbakker,
transporteert aan Cornelis Egbertsz Sas twee huisjes en erven in de
Warmoespoort oostzijde aan de noordzijde van het Rietvelt,
1678.
1 charter

100

Schepenakte waarbij Matthijs de Roo, schoolmeester, transporteert aan
Jacobus van der Heijde, wijnkoper, een huis en erf aan de westzijde van de
Oude Delft, ten zuiden van de Sint Jeronimus poort,
1669.
1 charter

101

Schepenakte waarbij Dirck Sijmons Doncker transporteert aan Dieuwertge
Floris, weduwe van Sijmon Jacobs Pijnaker, een derde deel van een
losrente van 200 gulden per jaar ten laste van het gemene land van Holland
en West-Friesland, gevestigd in 1640 ten name van Jop Dammis van
Slingerlant, administrateur van de nagelaten goederen van Lidewij Dijters,
1670.
1 charter

102

Schepenakte waarbij Carel Pyetersz Bronckhorst transporteert aan Pyeter
Allertsz de Jonge een huis en erf in de Kloksteeg, zoals het hem bij willig
decreet is aangekomen van Willem Fransz van der Wiel,
1624; met bijlage, 1614.
1 charter en 1 stuk

103

Akte waarbij Johannes Henricus Ruijsch en zijn echtgenote Anna Rodenburg
ten overstaan van schout en gezworenen van Abtsrecht en schout en
schepenen van Vrijenban bekennen schuldig te zijn aan Jodocus van
Oosthuijzen te Den Haag 6000 gulden, onder verband van de buitenplaats
Veelzicht, waarop zij wonen, en de bouwmanswoning Knollenburch,
1804.
1 charter
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104

Akte waarbij schout, burgemeesters, schepenen en raden van Delft willig
decreet verlenen aan Willem Fransz van der Wiel te Leiden betreffende het
transport aan Willem Heijndricxz, soldaat, van een kamer, plaats en erf in
een poort aan de zuidzijde van de Kloksteeg,
1628.
1 charter

105

Akte waarbij mr Jacob van der Hove, erfgenaam van mr Jacob Lasson, zijn
grootvader, in leven rector van de Latijnse school te Delft en onlangs
overleden in Hodenpijl, ten overstaan van schepenen van Schipluiden
transporteert aan Corvina van Hoffdijck, vrouwe in Middelharnis, weduwe
van mr Cornelis van Beresteijn, in leven burgemeester van Delft, vijf morgen
land in Schipluiden, eertijds behoord hebbende tot een vicarie op het O.L.V.altaar in de Oude Kerk te Delft,
1662; met retroactum, 1630.
2 charters

106

Akte waarbij het Hof van Holland willig verleent aan de erven van Wigger
Sijmonsz, gewoond hebbende in Hodenpijl, en Elisabeth Huyghen, zijn
weduwe, betreffende het transport van een huis en landerijen, gelegen in de
ambachten Schipluiden en Hodenpijl,
1611; met retroacta, 1586-1607.
1 charter en 1 omslag

107

Stukken betreffende renten, betaald aan Cornelis van Coolwijck, ontvanger
[van de geestelijke goederen], door Hubrecht Barntsz, rustend op 12 morgen
3 hont 69 roden land, afkomstig van de abdij van Egmond, gelegen onder
Schipluiden in de heerlijkheid Abtsrecht,
1591, 1592, 1608.
1 stuk en 2 charters
N.B. Op de rug van beide charters staat dat deze zijn afgelost door Huybrecht Baerntsz. Zie
ook inv.nr 108.

108

Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland verkopen aan Willem
Claesz molenaer 9 morgen 3 hont 59 roeden land, afkomstig van de abdij
van Egmond, gelegen in het ambacht Abtsrecht onder de parochie
Schipluiden,
1591.
1 charter
N.B. Dit land maakt deel uit van het perceel genoemd in inv.nr 107.

109

Staat van degenen die beleend zijn met de tijns te Hodenpijl, 1554-1688,
z.d. [c. 1700?].
1 stuk

110

Stukken betreffende een huis aan de noordzijde van het Marktveld,
achtereenvolgens genaamd De Blauwe Druif, Hamburg en De Coffijmolen,
1640-1802.
2 stukken en 8 charters, waarvan 2 getransfigeerd

111

Schepenakte waarbij de erven van Agatha van Koersel, erfgename van
Martje Dirks weduwe van Geerit Jonasz, transporteren aan Hendrik Kercke
een huis en erf aan de westzijde van het Oosteijnde,
1726; met retroactum, 1669.
2 charters

112

Schepenakte waarbij de erven en executeurs-testamentair van Maria van
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Schie, weduwe van Arij Jacobs Gordijn, transporteren aan Arent Holierhoek
2 morgen geestelijk land in het Noordeinde van Delfgauw, eertijds de
heerlijkheid Vrouwenrecht onder de poorterij van Delft,
1724.
1 charter
113

Akte waarbij Prins Willem van Oranje als leenheer van de Lek en Polanen
mr Christiaen van der Goes, advocaat, beleent met de helft van 9 morgen
land in het ambacht van De Lier, hem aanbestorven van Lauwerens
Pietersz, zijn grootvader,
1558.
1 charter

114

Akte waarbij de commissarissen voor kleine zaken van het Hof van Holland
Sijmon Jansoon Voerman te Delft eigenen aan het huis van Dieuwertgen
Dircxdochter, gelegen aan de oostzijde van de Sint Annenstraet, wegens
een schuld aan Pieter Daemsz Keijser te Vreeland bij executie verkocht,
1622; met bijlage, 1622.
1 charter en 1 stuk, aan elkaar genaaid

115

Bevelschrift van de burgemeesters aan secretaris Jacob Andries om vijf
personen te betalen die soldaten met sleden hebben vervoerd naar
Gorinchem,
1600.
1 stuk

116

Akte waarbij [onleesbaar] ten overstaan van schout en gezworenen van
Abtsrecht transporteert aan Jacob Adriaensz van Adrichem, brouwer te Delft,
2 morgen 5 hont land,
1598.
1 charter

117

Uittreksel uit een proces-verbaal van veiling, afslag en toewijzing van een
blok van vier huizen en erven in een slop aan de Westsingel, wijk 7,
nummers 206a-d, door mej. A.M. Smits verkocht aan H. van der Burg,
1861; met bijlagen 1854 en 1861.
1 omslag

118

Dagvaarding door commissarissen van het Hof van Holland op klacht van
burgemeesters en regeerders van Delft aan dijkgraaf en hoogheemraden
van Delfland inzake de vernielingen aangericht bij de Leidschendam,
1679.
1 stuk

119

Extract voor Claes Arienssen, zoon van Arij Claessen, uit een 'register ofte
protocolle' van Sint-Maartensrecht, begonnen in 1559,
1656.
1 stuk
N.B. De bedoeling van het extract is niet geheel helder. Het lijkt te gaan om de
eigendomsgeschiedenis van land.

120
121

Stukken betreffende de tienden in de Bieslandse Polder,
1842-1849.

1 omslag

Brief van Marinus [Filbri] aan Anton [Filbri], ter begeleiding van een aantal
getuigschriften van draaiersambachten in Duitsland voor Antons
gelijknamige grootvader,
z.d. [18]88; met bijlagen 1787-1789.
1 omslag

Losse aanwinsten Delft

598

21

N.B. Anton Filbri (1765-1830) was meester-instrumentmaker bij de Delftse firma Kipp. De
getuigschriften zijn geplaatst bij de afdeling Beeld&Geluid.

122

Stukken betreffende de percelen Oude Delft 180 en Voorstraat 45, samen de
noordkant van de Baljuwsteeg,
1620-1933.
1 omslag en charters

123

Stukken betreffende de percelen Oude Delft 202/204 en Voorstraat 65,
1625-1889.
1 omslag en charters

124

Schepenakte waarbij Urbanus van Brontgeest, als koper van het huis op de
hoek van de Wijnstraat (thans Wijnhaven) en de Boterbrug, te zijnen laste
neemt de hypotheek van 2000 gulden die erop rust ten gunste van Baertge
Jansdochter Valckeniers weduwe,
1667.
1 charter

125

Stukken betreffende een huis aan de westzijde van de Oude Delft, ten
noorden van het nieuwe Heilige-Geesthuis (het voormalige SintBarbaraklooster),
1580-1581.
1 omslag en 2 charters
N.B. Zie ook inv.nr 60.

126

Stukken betreffende een pakhuis met bovenwoning aan de Asvest, wijk 1
nummer 12 (later huisnummers 9 en 11), kadastraal sectie E nr 737,
1845-1879.
1 omslag

127

Staat van hypothecaire inschrijvingen ten name van Jacobus Berlijn,
koopman in steenkolen te Delft,
1826.

1 stuk

128

Bestek en voorwaarden voor werkzaamheden aan molen De Papegaai aan
de Buitenwatersloot (ter hoogte van huidige nummers 157-159),
1843.
1 stuk

129

Afschrift van een proces-verbaal van veiling, afslag en toewijzing van een
huis en erf aan de oostzijde van de Hypolitusbuurt, verkocht door Maria
Adriana van der Goes, weduwe van mr Adriaan Mouchon, en Elisabeth
Antonia van der Goes, enige erfgenaam van Jozina Catarina van der Goes,
aan Amelia Cornelia van der Lelij, weduwe Muslij,
1781.
1 stuk

130

Schepenakte waarbij de executeurs-testamentair van Margaretha van der
Hagen transporteren aan Jacob Landmeter een huis en erf aan de oostzijde
van de Oude Delft, tegenover het Gemeenlandshuis van Delfland,
1802; met retroacta, 1745.
1 charter en 2 stukken
N.B. Thans Oude Delft 136; volgens een retroactum vanouds genaamd de Stokbeurs.

131

Schepenakte waarbij Jacob Goeverneur transporteert aan Petrus van
Marum een huis, erf en plateelbakkerij, genaamd De Romeijn, aan de
oostzijde van het Agterom,
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132

Schepenakte waarbij Helena de Roos, weduwe van ds Johannes van
Blommestein, transporteert aan Johanna Jacoba Sanderus en Helena
Sanderus, weduwe van Daniel de Bries, een huis en erf aan de westzijde
van de Oude Delft, vanouds genaamd De Roode Leeuw, westwaarts
strekkend tot de Slijperspoort,
1784.
1 charter

133

Stukken betreffende drie percelen aan de westzijde van de Verwersdijk en
één aan de zuidzijde van de Van der Mastenstraat,
1804-1822.
1 omslag
N.B. Volgens een aantekening op de oude verpakking waren al deze percelen later in
handen van J. den Braanker.

134

Schepenakte waarbij heer Michiel Cornelis Touwenz priester en Geertruyt
Michiel Michielsz weduwe met haar voogds hand transporteren meester Jan
Bartelmeesz en Claes Heynrixz een huis en erf op de hoek van de
Zuuelstraat,
1440.
1 charter

135

Schepenakte waarbij Grietge van der Linde, weduwe van Dirck Raet, bekent
van de kinderen en erfgenamen van Mels Cornelis van der Klooster te
hebben gekocht een huis en erf aan de noordzijde van de Doelstraat, en te
haren laste neemt een daarop gevestigde hypotheek van 500 gulden, te
weten 100 ten behoeve van Jonas de Kort en 400 ten behoeve van Jan van
der Cost,
1681.
1 charter

136

Schepenakte waarbij Jan Jacobsz van der Wel als gemachtigde van zijn
moeder Jacoba Iansdochter, weduwe van Jacob Lambrechtsz van der Wel,
aan Louris Iansz van Bodegem huis, erf en brouwerij met de molen
genaamd De Slange, gelegen aan de westzijde van de Corenmarct,
1609; met retroactum, 1579.
2 charters

137

Schepenakte waarbij Geraldo Welhouck, mede-schepen, mede namens zijn
broeders en zusters kinderen en erfgenamen van Cornelis Cornelisz wtten
Briel, transporteert aan Jan Cornelisz van der Burch een tuin en erf in het
poortland buiten de Waterslootse poort, afkomstig van het kartuizerklooster,
1624; met retroacta, 1593-1599.
4 charters

138

Schepenakte waarbij Jan Monsoy transporteert aan Willem Blaucamer een
huis en erf aan de westzijde van de Coremarct met een poort in de
Jckersteeg,
1693.
1 charter

139

Schepenakte waarbij Jan Jacob Thierens, brouwer in de Visch transporteert
aan Claes Willems van der Woert een huis, erf en mouterij genaamd De
Witte Roos, gelegen aan de westzijde van de Coornmart,
1704.
1 charter
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140

Schepenakte waarbij de executeurs-testamentair van Abraham van Bart,
transporteren aan Jan van Gelder een huis en erf aan de oostzijde van de
Oude Delft ten noorden van het beterhuis genaamd Keulen,
1725; met bijlage, 1725.
1 charter en 1 stuk

141

Stukken betreffende een huis en erf aan de westzijde van het Noordeinde,
1649-1814.
5 charters en 1 omslag
N.B. Thans Noordeinde 23/27.

142

Stukken betreffende de molen op de Heltoren achter het Kampveld bij de
Wateringse poort,
1774-1851.
1 omslag en 2 charters

143

Stukken betreffende een perceel aan de stadsvest ten oosten van de
Haagpoort, eerst fungerend als ververij, drogerij en perserij, later als
woonhuis Koningsplein 2,
1655-1888.
1 omslag en 7 charters
N.B. De stukken lijken te hebben gediend in een geschil van de familie Gijsberti Hodenpijl
met de stad over de eigendom van de grond waarop de bebouwing stond.

144

Schepenakte waarbij Lijsbeth Pietersdochter transporteert aan Gherijt
Heynricxz bonger een huis en erf aan de Molslaan,
1525; met retroacta 1479-1524.
5 charters
N.B. In de oudste akte wordt verwezen naar een doorstoken brief, die echter ontbreekt.
Hierdoor is niet duidelijk aan welke zijde van de gracht het perceel gelegen is.

145

Stukken betreffende een huis en erf aan de Hippolytusbuurt westzijde,
genaamd De Handschoen,
1536-1820.
1 omslag en 9 charters
N.B. Thans Hippolytusbuurt 19.

146

Schepenakte waarbij Aeltgen van de Sande, mondige jonge dochter,
transporteert aan Cornelis Cornelisz van de Sande, haar broer, de helft van
een huis en erf, afkomstig van haar vader Cornelis Pietersz van de Sande,
gelegen aan de oostzijde van de Oude Delft,
1633; met retroactum.
2 charters

147

Stukken betreffende het huis De Spijkerton, later De Rode Lantaren, aan de
zuidzijde van het Marktveld,
1640-1836.
1 omslag en 5 charters
N.B. Thans Markt 43-45.

148

Stukken betreffende een huis aan de oostzijde van de Hippolytusbuurt,
(1613)1621-1813.
1 omslag en 1 charter
N.B. Thans Hippolytusbuurt 8.

149

Stukken betreffende een huis aan de westzijde van de Hippolytusbuurt,
genaamd De Predikstoel,
1663-1813.
1 omslag en 5 charters
N.B. Thans Hippolytusbuurt 11/13.
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Stukken betreffende een huis aan de westzijde van de Hippolytusbuurt,
genaamd De Kameel of 's Heeren Herberg,
1537-1790.
1 omslag en 7 charters
N.B. Thans Hippolytusbuurt 17.

151

Stukken betreffende huizen en erven aan de westzijde van het Noordeinde,
waaronder De Passer, De Hand en Den Rooster, met schematische
geschiedenis van de eigendom,
1557-1893.
1 pak en 16 charters
N.B. Thans Noordeinde 17/19. Het inliggende schema van de eigendomsgeschiedenis is
volgens een dorsale aantekening foutief.

152

Stukken betreffende huizen en erven aan de Brabantse Turfmarkt,
waaronder De Zeven Klokken, Het Pijnappeltje en Het Ossenhoofd, op de
hoek van de Burgwal,
1543-1800.
1 omslag en 14 charters

153

Stukken betreffende een huis en erf aan de oostzijde van de
Hippolytusbuurt,
1496-1772.
1 omslag en 19 charters
N.B. Thans Hippolytusbuurt 12/14.

154

Stukken betreffende een huis en erf aan de oostzijde van de Oude Delft,
genaamd Het Wapen van Castilië,
1562-1849.
1 omslag en 18 charters
N.B. Thans Oude Delft 94.

155

Notariële akte waarbij J. de Groot verkoopt aan J.A. van de Ven de huizen
Oude Delft 98 en Wijnhaven 11/12,
1863; met retroacta 1713-1863.
1 omslag

156

Proces-verbaal van veiling en verkoop van een huis en erf aan de oostzijde
van de Oude Delft, verkocht door de erfgenamen van Willem Westerhout
aan Johan Herman Groube,
1746.
1 stuk

157

Afschrift van een notariële akte van 1640, waarbij Adriaen Heijnsius zich wat
zijn belangen betreft akkoord verklaart met de voorwaarden die zijn gesteld
in de akte van een niet vermeld jaar, waarbij Heijndrerick Lintlaegen
suikerbakker transporteert aan mr Arlewijn van Groenewegen burgemeester
het huis Het Dubbelde Kruijs aan de oostzijde van de Oude Delft,
1747.
1 stuk

158

Schepenakte waarbij Anna Geertruij Halbacker transporteert aan George
Christoph Sommier, een huis en erf aan de westzijde van de Koornmarkt,
genaamd de Karsseboom,
1805.
1 stuk

159

Stukken betreffende een huis en erf aan de Wijnhaven, vanouds genaamd
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2 stukken en 4 charters

N.B. Thans Wijnhaven 6.

160

Stukken betreffende het huis Rochelle, gelegen aan de westzijde van de
Oude Delft, naast de poort van Sint Hiëronymus,
1592-1629.
6 charters
N.B. Thans Oude Delft 159. Het erf was eigendom van de stad en behoorde eertijds aan het
klerkenhuis van Sint Hiëronymus.

161

Stukken betreffen een huis en erf aan de Wijnhaven, genaamd Het Schaeck,
later Het Hart, en twee daarmee verbonden huizen aan de noordzijde van de
Boterbrug, genaamd Het Gijlinslagershuisje en Het Ganzegat,
z.d. [1538], 1606-1878.
1 omslag en 4 charters
N.B. Thans Wijnhaven 20.

162

Stukken betreffende een huis en erf aan de oostzijde van de Koornmarkt op
de hoek van de Breedstraat,
1562-1845.
12 charters
N.B. Thans Koornmarkt 2.

163-169

Stukken betreffende de familie Poelman,
1705-1805.
7 stukken en 11 charters
163
Proces-verbaal van veiling en verkoop van een loodgieterij en
erf aan de zuidzijde van de Molslaan, gekocht door Cornelis
Poelman, 1751, 1 stuk
164
Schepenakte waarbij Adrianus Sterk transporteert aan Cornelis
Poelman een huis en erf aan de oostzijde van de Verwersdijk,
1754; met retroacta 1705-1739, 2 stukken en 7 charters
165
Obligatie ten laste van Cornelis Poelman aan mr Franc van der
Burch en mr Franc van der Burch Willemsz, onder verband van
zijn huizen aan de Molslaan en de Verwersdijk, 1767, 1 stuk
166
Schuldbekentenis van Cornelis Poelman aan Willemina van
Toorenburg, weduwe van Jacob Mesch, onder verband van
zijn huizen aan het Marktveld en aan de Molslaan en zijn tuin
en erf aan de Oostvest, 1768, 1 charter
167
Testamenten van Cornelis Poelman en Hester van Trigt,
echtelieden, en van Hester van Trigt, weduwe van Cornelis
Poelman, 1753 en 1805, 2 stukken
168
Schepenakte waarbij Dirk Spuyman transporteert aan Jacobus
Poelman een huis en erf aan de oostzijde van de Verwersdijk,
ten noorden van de Blaauwe Hoornspoort, 1784; met retroacta
1755 en 1782, 3 charters
N.B. Het gekochte huis grenst aan dat van Jacobus' vader Cornelis
Poelman (zie inv.nr 164).

169

Testament van Johannes Poelman, boekverkoper, en zijn
vrouw Johanna Ligtvoet, 1790, 1 stuk
N.B. Johannes was een zoon van Cornelis Poelman.

170

Stukken betreffende een huis en erf aan de westzijde van de Koornmarkt,
genaamd De Witte Lely,
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N.B. In 1820 dezelfde eigenaar als inv.nr 171, nl. Tobias Draijer.

171

Stukken betreffende een huis en erf op de hoek van de Koornmarkt en de
Oude Langendijk, genaamd De Rozijnkorf,
1700-1782.
1 omslag en 4 charters
N.B. De laatstgenoemde eigenaar Tobias Draijer verwierf in 1820 het huis genoemd in inv.nr
170.

172

Schepenakte waarbij Nicolaas van der Velden transporteert aan Bernardus
Draijer een huis en erf aan de Oude Langendijk, genaamd De Seven
Kandelaars,
1783; met retroacta 1663-1786.
4 charters

173

Schepenakte waarbij Sara Libbee, weduwe van Gerrit Roelofs, transporteert
aan Leendert Suytgeest een huis en erf aan de westzijde van de
Papenstraat,
1794.
1 charter

174

Schepenakte waarbij Abraham van Ee transporteert aan Hendrijna Lameij,
weduwe van Jacob Bevoort, een huis en erf aan de westzijde van de
Papenstraat,
1764.
1 charter

175

Stukken betreffende een huis en erf aan de zuidzijde van de Choorstraat,
genaamd De Oranjeboom,
1780 en 1836.
1 charter en 1 stuk

176-177

Stukken betreffende twee huizen op de hoek van de Choorstraat en de
Voorstraat,
1540-1849.
1 omslag en 18 charters
N.B. Beide huizen zijn vervangen door het pand dat thans op de hoek staat.

176
177

178-186

Stukken betreffende een huis en erf aan de noordzijde van de
Choorstraat, genaamd De Brack, 1540-1849, 1 omslag en 14
charters
Stukken betreffende een huis en erf aan de oostzijde van de
Voorstraat, op de hoek met de Choorstraat, 1735-1766, 4
charters

Stukken betreffende huizen en erven aan de Voorstraat oostzijde, Drie
Akersstraat noord- en zuidzijde en Verwersdijk westzijde,
1587-1781.
25 charters
N.B. Deze stukken zijn afkomstig uit hetzelfde pak en daarom bij elkaar beschreven. De
genoemde panden grenzen ook aan elkaar of zijn van dezelfde eigenaren geweest.

178

179

Schepenakte waarbij Jacob Cornelisz Ackersloot transporteert
aan Jacob Zandersz een huis, erf en brouwerij, genaamd Het
Vliegende Hert, aan de oostzijde van de Voorstraat, 1590; met
retroacta, 1587-1590, 5 charters
Schepenakte waarbij Cornelia de Gaij, weduwe van Adrianus
van IJperen, transporteert aan mr Jan Huijckelbos een huis,
erf, brouwerij, mouterij en branderij, genaamd De Ooievaar,
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181
182
183
184

185
186

187

27

aan de oostzijde van de Voorstraat, en het daarbij behorende
huis en erf, genaamd Het Jenevertonnetje, aan de westzijde
van de Verwersdijk, 1743; met retroacta, 1628-1724, 7 charters
Schepenakte waarbij Pieter Cruimel voor zichzelf en als man
van Anna van Son transporteert aan Andries de Ruijter en
Johanna Vosmaer, echtelieden, een huis, erf en brouwerij,
genaamd De P, aan de oostzijde van de Voorstraat, 1697, 1
charter
Schepenakte waarbij de erven van Henri Rou transportern aan
Roeland van der Valk een huis en erf aan de noordzijde van de
Drie Akersteeg, 1731; met retroactum, 1725, 2 charters
Schepenakte waarbij Pieter van Bourgonje transporteert aan
Balthasar Antheunis een huis en erf aan de westzijde van de
Verwersdijk, 1714, 1 charter
Schepenakte waarbij Gerrit Leendertsz van Velsen
transporteert aan Dirk Cornelisz Elterenbergh een huis en erf
in de Vispoort uitkomend op de Verwersdijk, 1683, 1 charter
Schepenakte waarbij Louris Gerritsz van der Kleij transporteert
aan (onleesbaar) een huis en erf aan de noordzijde van de
Steffen- of Drie Ackersteech, 1694; met retroacta1634-1635, 4
charters
Schepenakte waarbij Joechem van der Houve transporteert
aan Abraham van Bleiswijck een huis en erf aan de noordzijde
van de Drie Akersteech, 1693, 1 charter
Schuldbekentenis van Coenraad Haagen aan Dirk Kaalboom
wegens de koop van een huis en erf aan de zuidzijde van de
Drie Akersteeg, door sneden gecancelleerd, 1781; met
retroacta, 1693 en 1737, 3 charters

Stukken betreffende een huis en erf aan de westzijde van de Oude Delft ten
noorden van de Hiëronymuspoort, genaamd De Berg Thabor,
(1560)1564-1887; met afschriften, 20 eeuw.
1 omslag en 9 charters
N.B. Thans Oude Delft 161.

188

Stukken betreffende huizen en erven aan de westzijde van de Oude Delft,
naast en in de Hiëronymuspoort,
1563-1837.
1 omslag en 15 charters
N.B. Thans Oude Delft 159.

189

Afschriften van stukken uit de periode 1583-1776 betreffende de huizen
Oude Delft 155-157,
z.d. [c. 1924].
1 omslag
N.B. Volgens een inliggend briefje werden de afschriften in 1924 door eigenares mevrouw
Van Stolk ter inzage gegeven aan G.J. Elias.

190

Afschriften van stukken uit de periode 1587-1907 betreffende het huis Oude
Delft 157, in 1930 bij het Gemeentearchief ter inzage gegeven door prof.
Elias,
1930.
1 omslag
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191

Schepenakte waarbij Anna van der Heijde te Den Haag, weduwe van Mathijs
Augustijnsz van Crompvliet, transporteert aan Euwout van Bleijswijck een
huis en erf aan de westzijde van de Oude Delft, belend door Harman
Pietersz van Ruven en Sophia Gerrits weduwe van Jacob Huijgensz van der
Dussen,
1628; met retroacta 1553-1626.
8 charters

192

Stukken betreffende plateelbakkerij De Roos, gelegen aan de westzijde van
het Noordeinde op de noordoosthoek van de Dirklangenstraat,
1661-1849.
1 pak en 7 charters

193-196

Stukken betreffende enkele naast elkaar gelegen huizen en erven aan de
noordzijde van het Marktveld,
1536-1824.
193
Huis Het Muziekboek, 1536-1680, 1 stuk en 8 charters
194
Huis Het Vergulde ABC, 1553-1651, 2 stukken en 6 charters
195
Huis Het Witte Engelse Laken, voorheen De Witte Colder,
1592-1629, 3 charters
196
Huis De Katoenbaal, 1737-1824, 1 omslag

.

197

Stukken betreffende een tuin met tuinhuis buiten de Rotterdamse poort,
1594-1779.
1 omslag en 6 charters

198-200

Stukken betreffende enkele naast elkaar gelegen huizen en erven aan de
westzijde van de Oude Delft, ten noorden van de Schoolstraat,
1632-1845.
1 omslag
N.B. Thans Oude Delft 201-203; beide hebben Truweel geheten.

198
199
200

Huis Truweel, thans Oude Delft 201, 1632-1845, 1 omslag en 6
charters
Huis Truweel, voorheen Het Klaverblad, thans Oude Delft 203,
1631 en 1680, 2 charters
Schepenakte waarbij mr Jan Bugge transporteert aan
Aelbrecht Jansz Brouwer een huis, erf en brouwerij aan de
westzijde van de Oude Delft in de Nobelstraat, 1591, 1 charter
N.B. Dit stuk zat bij de huidige inv.nrs 198-199, maar is waarschijnlijk ten
onrechte gebruikt als eigendomsbewijs voor één van deze panden.
Waarschijnlijker is dat de hier genoemde brouwerij verder naar het noorden
lag, vlakbij de Dirklangenstraat, tegenover de Kolk/Geerweg, ook wel
Nobelstraat genoemd.

201-202

Stukken betreffende een huis en erf aan de Voldersgracht, genaamd De
Nieuwe Druif, voorheen Het Witte Huis, met twee aan de Vlouw gelegen
pakhuizen,
1612-1887.
1 omslag en 18 charters
201
Stukken betreffende het huis aan de Voldersgracht, 16401856, 1 omslag en 6 charters
N.B. Thans Voldersgracht 26?

202
203

Stukken betreffende de pakhuizen aan de Vlouw, 1612-1887.,
1 omslag en 12 charters

Stukken betreffende een huis en erf aan de oostzijde van de Koornmarkt,
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genaamd Yperen, met een daarbij getrokken huis en erf aan de zuidzijde van
de Kromstraat,
1608-1807.
1 omslag en 15 charters
N.B. Het huis heette eerst De Bijl, vervolgens werd het gesplitst in De Aston en Yperen, om
vanaf 1749 weer te worden samengevoegd als Yperen.

204

Stukken betreffende enkele huizen en erven aan de zuidzijde van de
Kromstraat,
1520-1729.
1 omslag en 17 charters

205

Stukken betreffende huizen en erven aan de oostzijde van Hippolytusbuurt
en de westzijde van de Papenstraat,
1814-1847.
1 omslag
N.B. Thans Hippolytusbuurt 28-30.

206

Schepenakte waarbij Abraham Didama transporteert aan Jan Smit een huis
en erf, vanouds genaamd De Boom des Levens, zijnde een broodbakkerij,
aan de westzijde van de Oude Delft,
1806.
1 stuk

207

Schepenakte waarbij Johannes Didama transporteert aan Johana
Houtentuin, weduwe van Johannes Duffels, een huis en erf aan de westzijde
van de Voorstraat, belend ten noorden de Kolk of Stadsstraat,
1808.
1 stuk

208

Stukken betreffende enkele aan elkaar grenzende huizen en erven aan de
westzijde van de Voorstraat, ter hoogte van De Drie Klokken en De Drie
Sterren,
1630-1705.
5 charters

209

Stukken betreffende huizen en erven tussen de oostzijde van het Oosteinde,
de Hopsteeg en de Oostvest,
1697-1839.
1 omslag en 28 charters

210

Stukken betreffende een huis en erf aan de westzijde van de Oude Delft op
de zuidoosthoek van de Kloksteeg,
1682-1773.
1 omslag

211

Stukken betreffende huizen en erven op de Hoorn onder Hof van Delft en
Vrijenban,
1756-1775.
5 charters

212

Schepenakten waarbij aan Jacobus van Spreeuwenberg worden
getransporteerd huizen, erven en landerijen aan het Zuideinde buiten de
Kethelpoort,
1777-1799.
8 charters

213-218

Stukken betreffende huizen, tuinen en erven aan de oostelijke buitensingel,
tussen de Oostpoort en de Koepoort,
1671-1801.
1 stuk en 11 charters
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Proces-verbaal van veiling en verkoop van huis, tuin en land
aan de noordzijde van de Hugo van Rijkenlaan, gekocht door
Herman Lodewijk Olde, 1801, 1 stuk
Schepenakte waarbij de executeurs-testamentair van Maria
Rosemond transporteren aan Johannes Duffels een tuin en erf
met stenen tuinhuis aan de Hugo van Rijkenlaan, 1793, met
retroacta 1719-1721, 4 charters
Schepenakte warbij Jan den Exter transporteert aan Willem
van Kempen een tuin en erf met speelhuis en kookhuisje in de
drie lanen, 1798, 1 charter
Schepenakte waarbij Sara van Riel transporteert aan Isaak
Vaillant een huis en erf met houten tuinhuis aan de zuidzijde
van de drie lanen, 1787, 1 charter
Schepenakte waarbij de executeurs testamentair van ds
Bernardus Roering, predikant van Naaldwijk, transporteren aan
Jsaac Vaillant een huis en erf met houten tuinhuis in een laan
aan de stadssingel tussen de Koepoort en de Oostpoort, 1779;
met retroacta, 1737-1769, 4 charters
Schepenakte waarbij Gerardus van Sevenhuyse bekent bij de
koop van een tuin en tuinhuis tussen de Oostpoort en de
Koepoort van zijn schoonvader te zijnen laste genomen te
hebben 300 gulden, toekomende de erfgenamen van Hugo
van Rijck, 1671, 1 charter

219

Stukken betreffende een huis en erf aan de westzijde van het zuideinde van
de Oude Delft, genaamd De Jonge Prins, later De Koning van Engeland en
De Prins van Orange, en daaraan grenzende percelen, onder meer Het
Wapen van Amsterdam in de Kethelstraat,
1685-1798.
1 stuk en 14 charters

220

Stukken betreffende een huis en erf aan de westzijde van de Koornmarkt,
1619-1856.
1 omslag en 5 charters
N.B. Thans Koornmarkt 75. Volgens inliggend overzicht is er ook een pakket van 22
aaneengenaaide stukken geweest over de periode 1431-1592, maar dat ontbreekt.

221

Onderhandse akte waarbij Abraham Brabander, eigenaar van De Handboog
aan de westzijde van de Koornmarkt, aan Catharina Warmont, bezitster van
huis Hamburg, het grondheerschap schenkt van de poort naar de Oude
Delft,
1666.
1 stuk

222

Schepenakte waarbij de erven van Philippina Maria Mesch transporteren
aan Abraham van Mareland een huis en erf aan de noordzijde van de
Binnenwatersloot, belend O Anthonij Galekoop en W Hendrik Ewijk,
1798.
1 charter

223

Schepenakte waarbij Fredrik Meij transporteert aan Jannetje van IJpe een
huis en erf aan de zuidzijde van de Peperstteg, vanouds genaamd De Wilde
Zee,
1785.
1 charter
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224

Schepenakte waarbij Jacob Jakobi transporteert aan Johannes
Kleijnenbergh een huis en erf aan de noordzijde van de Dirk Langesteeg,
belend O een poort en de koper, W Christoffel Wetzel,
1767.
1 charter

225

Schepenakte waarbij mr Adriaan Mouchon transporteert aan mr Jan van der
Burch een huis een erf aan de westzijde van de Oude Delft, belend enerzijds
de koper, anderzijds mr Willem van der Burch,
1739.
1 charter

226

Schepenakte waarbij Maria Nole en Louisa Cornelia Nole, beide te
Rotterdam, transporteren aan Geerlof van der Cloot een huis en erf aan de
westzijde van de Oude Delft, belend Z Maria Leonards, W Agneta Deuts,
1683.
1 charter

227

Schepenakte waarbij mr Gerrit Cornelis van Riebeeck transporteert aan Jan
van der Meulen een huis en erf aan de westzijde van de Oude Delft, belend
Z Gerard Cocq en N de erven van mevrouw Van Souteveen,
1749; met retroactum, 1729.
2 charters

228

Stukken betreffende een huis en erf aan de oostzijde van de Koornmarkt op
de zuidwesthoek van de Molsteeg,
1582-1768.
1 omslag en 7 charters
N.B. De charters uit 1682, 1731 en 1768 zijn afkomstig van de familie Bruigom.

229

Schepenakte waarbij Florys Aertsz transporteert aan Neelge Doendochter
en Heynrick Jansz een huis en erf op de noordhoek van de Dronckensteech,
zoals gespecificeerd in de doorgestoken akte,
1518.
1 charter
N.B. De doorgestoken akte ontbreekt.

230

Akte waarbij H. de Eijnden verklaart dat schepenen de rente die het Oude
Gasthuis heeft op het huis van Barent Hendrickz hebben getaxeerd als
aflosbaar met de penning zestien,
1555.
1 stuk
N.B. In dorso met latere hand: 1509 de bewairders van de oude mannen.

231

Schepenakte waarbij Wilhelmina van Wesel, enige erfgename van Barbara
Oems, transporteert aan Pieter Tierik acht huizen en erven aan de Oude
Langendijk, de Molenpoort en de noordzijde van de Burgwal,
1732.
1 charter

232

Schepenakte waarbij de stad Delft transporteert aan Margaretha van der
Nesch een huis en erf aan de noordzijde van het Bagijnhof,
1631.
1 charter

233

Schepenakte waarbij Gerrit Pietersz van der Hoeve transporteert aan Abram
Jansz van den Sande een huis en erf aan de noordzijde van het
Seepsteegie,
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N.B. Thans Halsteeg. Volgens dorsale aantekening heette het huis De Visser.

234

Stukken betreffende huis en erf Het Gulden Vlyes aan de oostzijde van de
Papenstraat,
1612-1680.
3 charters

235

Schepenakte waarbij de executeurs testamentair van Gillis van der Steeg
transporteren aan Huibert Braams een huis en erf aan de noordzijde van de
Vlamingstraat,
1802; met retroacta, 1772 en 1774.
3 charters
N.B. Thans Vlamingstraat 82.

236

Schepenakte waarbij Gerrit Rotteveel en Maria Koppens, zij als erfgename
van haar moeder Hendrina Smit, voogden over de minderjarige kinderen van
Hendrina Smit, transporteren aan Barnard Akel een huis en erf aan de
noordzijde van het Broerhuis,
1783; met retroacta, 1623-1752.
7 charters
N.B. Thans Beestenmarkt.

237

Schepenakte waarbij Jacobus de Bruijn transporteert aan Johanna Don,
weduwe van Hendrik Hose, een huis en erf aan de noordzijde van de Van
der Mastenstraat, ten westen van het Hofje van Gratie,
1793.
1 charter

238

Stukken betreffende een huis en erf aan de oostzijde van de Oude Delft, op
de noordwesthoek van de Nickersteeg,
1627-1822.
1 omslag en 17 charters
N.B. Thans Oude Delft 38. Oorspronkelijk twee panden; het noordelijkste heette Het
Dubbele Anker.

239

Schepenakte waarbij Jan Verpoorten en Adriana van der Chijs transporteren
aan Nicolaas van Tol een huis en erf, genaamd Het Cromhout, gelegen aan
de westzijde van de Verwersdijk, met een huisje, erf en bleekveld in de
Cromhoutspoort,
1719.
1 charter

240

Stukken betreffende een huis en erf aan de Wijnhaven op de hoek van de
Nieuwstraat, genaamd De Spaanse Vloot,
1615-1811.
5 charters
N.B. Thans Wijnhaven 22.

241

Schepenakte waarbij Nicolaas van der Velden transporteert aan Jan
Geboers een huis en erf aan de oostzijde van de Oude Delft, belend N Philip
Usener en Z Johannes Nienhuis,
1804; met retroacta, 1791 en 1800.
3 stukken
N.B. Thans Oude Delft 232.

242

Schepenakte waarbij de boedelhouders van Anthony Sanders transporteren
aan Laurens Wolffers de helft van een dubbele korenwijnbranderij genaamd
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De Fontein met toebehoren aan de oostzijde van de Koornmarkt ten
noorden van het Gasthuis, de helft van een huis en erf genaamd De
Reizende Man aan de zuidzijde van de Huiter- of Tregtersteeg, de helft van
een korenwijnbranderij genaamd De Zon aan de westzijde van de Sint
Annastraat, de helft van een huis en erf aan de noorzijde van de Kolk,
1805.
1 stuk
243

Schepenakte waarbij Gerrit den Hartogh als man van Dirkje Gerrits de Graeff
aan zijn schoonzoon Theunis Dirksz de Vlamingh transporteert een huis en
erf aan de westzijde van de Kulk op de noordhoek van de Wijepoort te
Delfshaven,
1733.
1 charter

244

Akte waarbij ten overstaan van het stadsbestuur van Delft de curator over de
boedel van Jan Hendrik van Riel en Rebecca Swaal transporteert aan Pieter
van der Chijs Jacobsz een huis en erf genaamd Gorinchem aan de westzijde
van de Markt,
1785.
1 charter

245

Akte waarbij ten overstaan van het stadsbestuur de curator over de boedel
van Pieter Post en Elizabeth Pijl transporteert aan Jan van Nieuwpoort een
huis en erf aan de noordzijde van de Kromstraat,
1783.
1 charter

246

Schepenakte waarbij Andris Le Fevre transporteert aan Jan Arend Scholten
ten behoeve van diens minderjarige zoon Leendert Scholten een huis en erf
met tuin aan de noordzijde van de Binnenwatersloot, belend O Pieter
Stadhouder en W Gerrit van Leeuwen,
1769.
1 charter

247

Schepenakte waarbij Jan Corstiaen van Sgravenpolder transporteert aan
Johan Vranckenz Graswinckel, oud-burgemeester, een stukje erf achter het
huis van de verkoper, genaamd Den Swarten Raven, en een huis in de
Kloksteeg,
1658.
1 charter

248

Notariële akte waarbij jonkheer baron Theodorus van Herzeele te 'sGravenhage koopt een partij wei- of hooiland in de Hoge polder van
Abtswoude of Krakeelpolder, gemeente Hof van Delft, sectie D nrs. 534-536,
1842; met bijlage 1843 en retroacta, 1781-1810.
1 omslag en 1 charter

249

Schepenakte waarbij een gemachtigde van Theodorus Stadlander
transporteert aan de voogd van Philips Andries van der Goes twee
rentebrieven,
1714.
1 charter

250

Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland Anna Maria Vinck te
Gorinchem belenen met 31/2 morgen bouwland in het Land van Arkel,
1782.
1 stuk op perkament

34
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N.B. Waarschijnlijk verworven wegens handtekening van raadpensionaris Pieter van
Bleyswijck, afkomstig uit Delft.

251

Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland aan Marcus Michel
Roy, boekverkoper te Amsterdam, octrooi verlenen om een aantal werken
van C. Bonnet te drukken en te verspreiden,
1776.
1 charter
N.B. Waarschijnlijk verworven wegens handtekening van raadpensionaris Pieter van
Bleyswijck, afkomstig uit Delft.

252

Schepenakte waarbij Jan Claesz koperslager, thans wonende te Gouda, een
schuld wegens geleverde waren aan Isaack van der Burch lakenkoper
verzekert op zijn huis en erf aan de noordzijde van de Pieterstraat te Delft,
1647.
1 charter

253

Schepenakte waarbij Symon Claesz Holierhouck schoenmaker een schuld
aan Isaacq van der Burch zijdelakenkoper verzekert op zijn huis en erf aan
de noordzijde van de Buitenwatersloot,
1656.
1 charter

254

Akte waarbij de erfgenamen van Claes Cornelisz Bleyswijck en Neeltgen
Pieters ten overstaan van schout en schepenen van Overschie in de
heerlijkheid van Delft 6 morgen land in Cleijnpolder transporteren aan Johan
Duijst van Voorhout,
1650.
1 charter

255

Akte waarbij Gerardt Jansz Delff, burger van Delft, ten overstaan van schout
en schepenen van Overschie in de heerlijkheid van Delft 6 morgen 4 hond
38 roeden land, omschreven in de doorstoken akten, transporteren aan Jan
Govertsz Bacx, secretaris te Overschie,
1601.
1 charter
N.B. De doorstoken akten zijn verloren.

256

Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland de collatie bevestigen
van Samuel Teljeur tot een vicarie op het Sint-Jorisaltaar in de Nieuwe Kerk,
gesticht door Harmen Pietersz,
1739.
1 charter

257

Akte waarbij de minister van binnenlandse zaken Charles Halket bevestigt in
het bezit van een vicarie op het Sint-Petrus- en -Paulusaltaar in de Nieuwe
Kerk te Delft,
1807.
1 stuk
N.B. Volgens aantekening op oude omslag was vicarie in 1502 gesticht door leden van het
geslacht Storm.

258

Akte waarbij schout, schepenen en raden de bewaarsters van het begijnhof
toestaan de bieraccijns af te kopen voor 16 nieuwe Hollandse
Wilhelmusschilden per jaar, zodat de bewoonsters van het begijnhof niet
lastig gevallen hoeven te worden door de accijnsheffers,
1422.
1 charter
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259

Akte waarbij Pieter Cornelisz Scoudt, wonende in Schiedam, ten overstaan
van schout en schepenen in Vlaardingerambacht in het ambacht van
jonkvrouw Machteld van Montfoort, transporteert aan Laurens Pieterz
kaaskoper te Delft twee percelen land van respectievelijk 6 morgen en 11
hond,
1545.
1 charter

260

Akte waarbij Willem Willemsz alias Hovelinck ten overstaan van gezworenen
van Rijswijk twee morgen land transporteert aan meester Reynier Brunt,
1538; met retroacta 1394-1538.
9 charters

261

Akte waarbij Jacob Pietersz van Wassenaar en zijn vrouw Jannetgen
Heynricx met haar zuster Aechte Heynricx en haar voogd IJsbrant Cornelisz
ten overstaan van schepenen van Den Haag op 16 hond land in
Eikenduinen zekerheid stellen voor de levering van 4 morgen land in
Plaspoel te Rijswijk aan meester Reynier Brunt, raad ordinaris in het Hof van
Holland,
1539; met retroactum 1539.
2 charters

262

Akte waarbij de gasthuismeesters van het Oude Gasthuis ten overstaan van
burgemeesters, schepenen en raden van Delft transporteren aan Hillegondt
Heynricxdr, weduwe van meester Reynier Brundt, 4 morgen land op
Ockenburg te Rijswijk,
1564; met retroacta 1433-1500.
5 charters

263

Akte waarbij de Staten van Holland op verzoek van de voogden over Jan
Lampsen, enige weeskind van Jan Lampsen de oude, in leven schepen van
Middelburg, het bezwaar opheffen dat rust op een kwart van een woning met
47 morgen land in de Beemster,
1691.
1 charter
N.B. Waarschijnlijk verworven wegens handtekening van raadpensionaris A. Heinsius,
afkomstig uit Delft.

264

Schepenakte waarbij Swaentgen Michielsdochter van Rhijn transporteert
aan Gerrit Meesz Visch, schepen van Rotterdam, als voogd van de
onmondige kinderen van Willem Willems en Maria van Walenburch te
Rotterdam, 12 morgen 4 hond 40 roeden land in het poortland van Delft
achter het Duvelsgath,
1628.
1 charter

265

Akte waarbij Jan van Alckemade overdraagt aan Margriete Martensdr,
weduwe van Borryt Willemsz een losrentebrief van 25 pond van 40 groten
Vlaams per jaar op de keizerlijke vroonlanden bij Alkmaar en op de
domeinen van Kennemerland en Friesland,
1554.
1 charter

266

Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland verkopen aan Gerrit
van Duijn een lijfrente van 27 pont van 40 groten per jaar op het leven van
Hillegond Bouwmeester,
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1704.

1 charter

N.B. Waarschijnlijk verworven wegens handtekening van raadpensionaris A. Heinsius,
afkomstig uit Delft.

267
268

Stukken betreffende Karel, Willem en Abraham Wasteau,
1644-1689.
Stukken betreffende de familie Van Hompesch,
1668-1714.

5 charters

1 omslag en 6 charters

269

Akte waarbij de drie visitatoren van de zusters van de derde orde van SintFranciscus te Schiedam verklaren dat dezen de 1200 Wilhelmusschilden die
de zusters van Sint-Agatha te Delft voor hen hebben betaald vanaf de de
stadsbrand van Schiedam in 1428 tot 1432, zullen terugbetalen in termijnen
die door minstens twee van de visitatoren worden bepaald,
1433.
1 charter

270

Akte waarbij het convent van Sint-Ursula te Schiedam verklaart niets te
vorderen te hebben van Sint-Agatha te Delft, en dit klooster te zullen
vrijwaren van eventuele problemen voortvloeiend uit de nalatenschap van
Marie Ofhuis,
1477.
1 charter

271

Kwitantie van Charlotte Flandrine de Nassau, abdis van Sainte Croix te
Poitiers, voor Raymon Phelypeaux, tresorier,
1618.
1 stuk
N.B. Waarschijnlijk verworven wegens handtekening van Charlotte Flandrine.

272

Akte waarbij de Staten van Holland Maria van Eekhout, circa 23 jaar oud,
meerderjarig verklaren,
1710.
1 charter
N.B. Waarschijnlijk verworven wegens handtekening van raadpensionaris A. Heinsius,
afkomstig uit Delft.

273

Schepenakte waarbij de echtelieden Abraham Verhagen en Jannetje van
Luiten transporteren aan Jacobus den Exter een perceel kooltuin of
warmoesland buiten de Rotterdamse poort, een gedeelte van Schoutten
boomgaard,
1797.
1 charter

274

Schepenakte waarbij de echtelieden Abraham Verhagen en Jannetje van
Luiten transporteren aan Gerrit van den Berg een perceel kooltuin of
warmoesland met boomgaard en een klein huisje, gelegen buiten de
Rotterdamse poort naast Schoutten boomgaard,
1797.
1 charter

275

Akte waarbij Machiel de Bruijn, bouwman, ten overstaan van schout en
schepenen van Schipluiden transporteert aan Adriaan de Raad,
metselaarsbaas, een huis, erf en stal naast het kerkhof,
1785.
1 charter
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Akte waarbij de erfgenamen van wijlen Gerritje van Wouw, weduwe en
boedelhoudster van Willem Pauwelsz van der Struijff, transporteren aan
Cornelis Cornelisz Bladergroen de Jonge een perceel kooltuin of boomgaard
buiten de zuidpoort langs de Rotterdamse rijweg, met woonhuis, achterhuis,
schuur en aardewasserij,
1738; met retroactum 1727.
2 charters

277

Schepenakte waarbij Willem Joostesz te Zoetermeer transporteert aan
Vincent Pietersz korenkoper te Delft een losrente van 6 carolusgulden,
1583.
1 charter
N.B. Door sneden gecancelleerd; de doorstoken originele losrentebrief ontbreekt.

278

Uittreksel uit doopregisters van kerken in Namen betreffende drie kinderen
van Antonius Capitaine en Maria Fouage, met waarmerk van burgemeester
en schepenen,
1748.
1 stuk

279

Stukken betreffende huizen, erven en tuinen te Delft buiten de Kethelpoort
bij de Laan, o.a. genaamd Zorgwijk, Maria's burg en De Groene Haven,
1648-1883.
1 omslag en 13 charters

280

Akte waarbij Anna Dorethea Saurmilgh, als erfgenaam van haar man Jan
Gillis van der Hiel en haar zoon Hendrick van der Hiel, ten overstaan van
schout en schepenen van Hodenpijl verkoopt aan Elisabeth van Assendelft
een losrente ten laste van het gemene land van Holland en West-Friesland,
1678.
1 charter

281

Akten betreffende transporten van onroerend en roerend goed te Hof van
Delft aan Claes Gerritsz op Ackersdijk,
1560-1608.
3 charters

282

Akte waarbij Arien Gerritsz, Jan Gerritsz en de voogden van Gerrit Gerritsz
Ackersdijck, erfgenamen van hun vader Gerrit Claesz Ackersdijck, ten
overstaan van notaris Vockestaert te Delft transporteren aan Claes Symonsz
van Berckel de eeuwige huur van 36 gulden per jaar van 9 morgen land bij
diens huis,
1630; met retroacta 1613-1625.
4 stukken
N.B. Volgens latere dorsale aantekening 'aan de wooninge Ledenhoeve'.

283

Akte waarbij de erven van Claes Gerritsz op Ackersdijck ten overstaan van
schout en schepenen van Ackersdijck of Vrouwenrecht transporteren aan
Claes Symonsz van Berckel 3 hond land, afkomstig van Dirck Claesz, en 4
morgen land, afkomstig van het Sint-Agathaklooster,
1628; met retroacta 1593-1628.
4 charters

284

Akten van schuldbekentenis door Claes Symonsz van Berckel ten overstaan
van schouten en schepenen van Hof van Delft, Ackersdijck en Vrouwenregt
en Vrijenban aan de erven van Claes Gerritsz wegens de koop van een huis
en land in deze ambachten,
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2 charters

Fragment van een akte, waarin genoemd een Van Egmonde en een heer
van Lalaing,
z.d. [15de eeuw].
1 stuk
N.B. Opgegraven bij voormalig kasteel Altena.

286-290
291

Vervallen: ABS-nr 856.
Schepenakte waarbij Jacob van der Spaa, executeur-testamentair van zijn
zuster Maria van der Spaa, transporteert aan Maarten van der Arend een
huis en erf aan de noordzijde van de Gasthuislaan, belend W Nicolaas Terlet
en O Hendrik Hartog,
1806.
1 stuk

292

Akte waarbij mr Christaan Kruijk ten overstaan van schout en gezworenen
van Vrijenban te transporteert aan Jan Cornelis Robol een huis, erf en
aardewasserij aan de oostzijde van de Schie, belend N het Coninxveld, Z
Cornelis van der Burgh met een scheepmakerij, strekkend van de
Rotterdamse rijweg westwaarts tot in de Schie,
1687.
1 charter

293

Akte waarbij de echtelieden Reynier Jacobsz Renssen en Cornelia
Cornelisdr Mooyman, eerder weduwe en boelhoudster van Ary Renssen,
wonende aan de Dwerskade, ten overstaan van schout en gezworenen van
Vrijenban bekennen van deken en hoofdlieden van de St. Elois of Smidsbus
in Den Haag 500 gulden te hebben geleend tegen 3,5% rente per jaar, met
als onderpand goederen in de polder Klein Vrijenban,
1779.
1 charter

294

Schepenakte waarbij Klaas Gerritsen bekent schuldig te zijn aan de erven
van Hendrik de Bok 3.000 gulden, met als onderpand zijn huis en erf aan de
oostzijde van de Oude Haven te Delfshaven,
1782.
1 charter

295

Akte waarbij schout en gezworenen van Rijswijk bevestigen dat juffrouw
Clara van der Mije, e.v. jonkheer Adam van der Duijn, indertijd een vaart of
vaartsloot heeft laten graven ten noorden van haar huis Ockenburch, en dat
het gebruik door de buren niet van rechte maar uit gunst wordt toegestaan,
1622.
1 charter

296

Schepenakte waarbij de hoofdlieden van het gruttersgilde transporteren aan
Andries de Heus een huis en erf aan de westzijde van de Voorstraat, belend
Z Paulus Roskam, N Lambertus Johannes van Heijningen,
1786.
1 charter

297

Schepenakte waarbij mr. Willem Hendrik Teding van Berkhout transporteert
aan Martinus Dijkman een huis en erf aan de oostzijde van de Voorstraat,
belend N een poort, Z mr. Alexander Willem van Hoecke,
1786.
1 charter
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298

Schepenakte waarbij Gabriel Viertelhausen bekent schuldig te zijn aan
Willemina van der Lee, w.v. Adrianus Hoefnagel, 2.000 gulden wegens de
koop van twee huizen en erven op de Geer,
1801.
1 charter

299

Akte waarbij een aantal erven van Cornelis Dammaszoon ten overstaan van
de gerechten van Abtsrecht en Hof van Delft transporteren aan hun broer en
zwager Claes Cornelisz acht negendedeel van een huis met 15 morgen 4
hond land in Abtsrecht, met waarbrieven van 1560 en 1570, van 5 morgen 4
hond land in Abtsrecht, afkomstig van het klooster Sint-Ursula en gekocht
van de Staten van Holland, en van 3 morgen hofland in de hoefslag Poeldijk,
1607.
1 charter

300

Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland gunstig beschikken
op het verzoek van mr. Adriaan Verboom en zijn vrouw Maria Adriana van
der Walle om de vier meerderjarige van hun zes kinderen reeds te laten
delen in hetgeen hun is gelegateerd door Maria Heijnsius, weduwe van
Johan Hendrik Coccejus, hoewel nog niet aan alle voorwaarden is voldaan,
met last aan de Weeskamer van Delft om tot uitkering over te gaan,
1725.
1 charter

301

Akte waarbij Claes Leendersz te Schipluiden ten overstaan van baljuw en
gezworenen van Abtsrecht transporteert aan Cornelis Henderickxz te
Schipluiden 9 morgen 3 hond 59 roeden land in de Kerckpolder,
1695; met retroactum 1694.
2 charters

302

Akte waarbij Jacob de Jonge, meester van de rekeninghe in Holland, ten
overstaan van gezworenen in Rijswijk transporteert aan zijn zwager mr
Dierck Pijnssen, schout te Delft, een stuk zaailand ten zuiden van zijn
woning,
1543.
1 charter

303

Akte waarbij Albrecht Mensinck te Delft mede namens mej. Christina de
Broer, weduwe van Willem Twat, ten overstaan van schout en gezworenen
van Pijnacker transporteert aan Jacob Jacobsz van der Sman, een morgen
veenland in Vlieland, met hypotheekakte,
1764.
2 charters

304

Schepenakte waarbij Claes Jans Swijs meestermetselaar transporteert aan
Joris Claes Rosa zes huisjes en erven met twee stalletjes, gelegen buiten de
Ketelpoort,
1669; met retroacta, 1650-1657.
3 charters

305

Akte waarbij de Staten van Holland ten overstaan van schout en
gezworenen van Vrijenban transporteren aan Claes Gerritszoon van Dijck 8
morgen land, afkomstig van het klooster Koningsveld,
1598; met retroactum, 1598.
2 charters

306

Akte waarbij Marija Duijst van Voorhout ten overstaan van schout en
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schepenen van Monster transporteert aan Leendert Maartensz van der Klugt
een woning met land genaamd Solleveld aan de noordzijde van de zandweg
tussen Monster en Loosduinen,
1749; met fotokopieën van documentatie.
1 charter en 1 omslag
307

Akte waarbij het stadsbestuur van Delft Arent Jacopszoon van der Graeff
wegens afkoop vrijstelling verleent van erfdienstbaarheden op 8 morgen 240
roeden land in Hof van Delft in de hoefslag Twaelftwier,
1609.
1 charter

308

Stukken betreffende de boedel van Eufrosina Julia Piggelaar, wonende aan
de Dwarswatering te Vrijenban, overleden 7 juni 1719,
1717-1720.
1 omslag

309

Akte waarbij Alyt Cornelisdochter, weduwe van Heynryck Corneliszoon
molenaar ten overstaan van schout en gezworenen te Pijnacker
transporteert aan Jan Burgerszoon een losrente van 15 schellingen Vlaams
per jaar, verzekerd op 11/2 morgen land met huis, rosmolen, schuren, berg
en geboomte te Nieuwkoop onder Pijnacker,
1530.
1 charter

310

Akte waarbij de Staten van Holland bij decreet bevestigen de verkoop door
mr Johan Schouten te Wassenaar aan Jan de Roon, procureur te Delft, van
51/2 morgen land in Vrijenban, strekkend van de Schie tot het Aenthoff,
1624.
1 charter

311

Akte waarbij Jacobus den Exter en Agatha Overvoorde, echtelieden te
Vrijenban, ten overstaan van schout en schepenen van Vrijenban bekennen
schuldig te zijn aan Joris van den Berg 1.800 gulden, onder verband van
kooltuin, huis, schuur en aardewasserij aan de Schie buiten de Zuidpoort
van Delft,
1806.
1 stuk

312

Akte waarbij Cornelis Verhoeck als man en voogd van Elijsabeth
Sijmonsdochter ten overstaan van schout en schepenen van Overschie in de
heerlijkheid van Delft transporteert aan zijn zwager Willem Sijmonszoon te
Schieveen de rechten op goederen die haar van diverse familieleden zijn
aanbestorven,
1563.
1 charter

313

Akte van venia aetatis van de Staten van Holland en West-Friesland voor
Dirk Abrahamse van den Bos te Delft, geboren 1747,
1771.
1 charter

314

Stukken betreffende beleningen van Adriaen van Schuylenburch (1735),
Geertruida Anthonia van Blijswijk (1764) en Abraham van Stolk (1795) met
landerijen te Kethel, Vlaardingerwoud en Vlaardingerambacht, leenroerig
aan de hofstad Zuilen,
1735-1795.
5 charters
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315

Notities betreffende vergaderingen, waarschijnlijk van de Heren van de Weth
te Delft,
1679.
1 stuk

316

Schepenakte waarbij de executeurs-testamentair van Lambertus Cleffius,
meester porseleinbakker, mede namens diens weduwe Maria van Leeusvelt
transporteren aan Lambertus van Eenhoorn een plateelbakkerij met
toebehoren op de Geer met een poort naar het Achterom,
1691.
1 charter

317

Schepenakte waarbij de executeurs-testamentair van Maria van Voorburgh,
weduwe van Joost van Loodensteijn, transporteren aan Johannes Keijser
wijnkoper een huis, erf en zeepziederij aan de oostzijde van de Koornmarkt
ten zuiden van de Kromstraatsteeg,
1668; met retroacta, (1545) 1583-1668.
5 charters en 1 omslag
N.B. Betreft huis De Aschton.

318

Stukken betreffende panden aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot,
1681-1983.
5 charters en 1 omslag
N.B. Betreft Buitenwatersloot 27-29.

319

Akte waarbij de executeurs-testamentair van Johanna van Almonde,
weduwe van mr. Coenraad Teding van Berkhoud, ten overstaan van schout
en gezworenen van Sint-Maartensrecht transporteren aan Dirk Suijker,
bouwman, 9 morgen 98 roeden land in de Papsouwse polder,
1785.
1 charter

320

Akte waarbij Hermannus Johannes van Roijen, raad en burgemeester van
Delft, landgifte verkrijgt van een aantal percelen in Berkel en Rodenrijs,
1791.
1 stuk

321

Stukken betreffende huis De Vlaszak aan de Kromstraatsteeg noordzijde,
1669-1878.
4 charters en 2 stukken

322

Schepenakte waarbij Pieter den Oudsten bekent schuldig te zijn aan Willem
van Maasland 200 gulden voor de koop van een huis aan de Papenstraat
westzijde,
1716.
1 charter

323

Schepenakte waarbij de voogden van de onmondige kinderen van wijlen
Hendrick Cornelisz Thoorenburgh transporteren aan Casper Henricxszoon
Stakelbeeck een huis en erf aan de Sint-Annenstraet oostzijde,
1652.
1 charter

324

Stukken betreffende molen De Papegaai aan de Buitenwatersloot,
1789-1935.
4 charters en 1 omslag
N.B. De molen is gesloopt in 1936.

325

Schepenakte waarbij Arij Boudewijn transporteert aan Geertruij van der
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1 stuk

326

Stukken 1592-1839) betreffende huis De Halve Maen op de noordwesthoek
van de Markt, met stukken betreffende het pand ten noorden (de Kaerskorff)
en een pakhuis aan de Vlouw noordzijde, deels met transcripties,
1592-1880.
1 pak en 13 charters

327

Stukken betreffende huis De Witte Pluijm aan de Koornmarkt oostzijde,
1754-1851.
3 charters en 1 omslag
N.B. Thans Koornmarkt 36.

328

Aantekeningen en knipsels betreffende Delftse nieuws- en
advertentiebladen, waarschijnlijk door J. Soutendam,
z.d. [c. 1890-1906].

1 omslag

329

Aantekeningen betreffende de familie Sijthoff te Den Haag en Delft, door
Jurriaan van Toll,
1921-1924.
1 omslag

330

Stukken betreffende de vergadering van de Oudheidkundige Bond te Delft
op 28 en 29 juni 1918, afkomstig van gemeentearchivaris L.G.N. Bouricius,
1918.
1 omslag

331

"Palen, balken, kruizen en gaffels in de heraldiek", tekeningen en
beschrijvingen door J. Wemmers,
z.d. [c. 1947].

1 omslag

332

"Lijst van huismerken, schepenmerken, koopmansmerken enz.", door
J.C.P.W.A. Steenkamp,
z.d. [c. 1940].
1 deel

333

Knipsels betreffende plannen tot demping van de Oude Delft,
1921-1924.

1 pak

334

Schepenakte waarbij Bastiaen van Cuijck en Steven Pietersz van Kessel
bekennen van de weduwe van Artur Woodward gekocht te hebben een huis,
erf en open lucht daarnaast, genaamd de Wildemanspoort, en haar te
vrijwaren van de 1.400 gulden waarmee het gekochte is belast ten gunste
van Maria van Soelen,
1661.
1 charter

335

Schepenakte waarbij Ieffgen Michiels weduwe en boelhoudster van Sijmon
Jansz voerman transporteert aan haar zwager Hendrick Cornelisz
Barrevoets schuitvoerder een huis en erf aan de Annastraat oostzijde,
1639.
1 charter

336

Schepenakte waarbij Arij Alsemgeest transporteert aan Jan Dirk van Veurde
een stuk kooltuinland, afkomstig van Sint-Agatha, buiten de Oostpoort,
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337

Authentiek afschrift van een akte van 31 december 1643 waarbij Abraham
de Coge kunstverkoper verkoopt aan Reijer de Heijde t.b.v. de stad Delft een
huis en erf achter het raadhuis ten zuiden van de stadswaag en ten noorden
van De Pellecaan,
z.d. [17e eeuw].
1 stuk

338

Stukken betreffende drie huizen aan de Pepersteeg zuidzijde, hoek
Voorstraat, waarvan het middelste is genaamd De Wilde Zee,
1763-1783.
4 charters

339

Schepenakte waarbij ds. Pierre l'Ange transporteert aan Johannes van der
Mandele een huis, tuin en erf aan de Oude Delft westzijde, met een aantal
huisjes en een vrije uitgang aan de Poppesteeg noordzijde,
1793; met retroacta, 1637-1777.
10 charters en 1 stuk

340-344

Stukken betreffende huizen aan de Poppesteeg noordzijde,
1631-1804; met retroacta vanaf 1610.
19 charters en 1 stuk
340
Schepenakte waarbij Geertruijd Bekkegem transporteert aan
Jan Christoffel van Heemskerk een huis en erf,
verpondingsnummer 3599, 1758; met retroacta, 1610-1748, 9
charters
341
Schepenakte waarbij executeurs-testamentair van Belia
Woutink transporteren aan Petrus Johannes van der Haagh
een huis en erf, verpondingsnummer 3603, 1802, 1 charter
342
Schepenakte waarbij executeurs-testamentair van Belia
Woutink transporteren aan Maria Gijzelaar een huis en erf,
verpondingsnummer 3605, 1802; met retroacta, 1703-1786, 3
charters
343
Schepenakte waarbij Arnoldus Schaap transporteert aan
Johannes van der Mandelen een huis en erf,
verpondingsnummer 3606, 1804; met retroacta, 1733-1803, 1
stuk en 3 charters
344
Schepenakte waarbij Joosgen Vrancken, vrouw van Adriaen
Gerritszoon Stolck glazenmaker transporteert aan Cornelis
Corneliszoon van der Kerck een huisje en erf, 1631; met
retroacta, 1610-1614, 3 charters

345

Schepenakte waarbij Johannes van den Berg transporteert aan Frans van
Beek een huis en erf aan de Voorstraat oostzijde,
1746; met retroacta, 1684-1739.
4 charters
N.B. Volgens retroacta huis Het Fortuyn.

346

Schepenakte waarbij Pieter van der Hel transporteert aan zijn zoon Jacobus
van der Hel een huis en erf aan het Oosteinde westzijde, voorheen twee
huizen, op de noordoosthoek van de Achterzak,
1802; met retracta, 1761-1797.
1 stuk en 4 charters

347

Stukken betreffende twee huizen en erven aan de Doornikstraat westzijde,
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wijk 2 nrs. 221-223,
1802-1835.
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1 charter en 4 stukken

348

Akte waarbij Dirk van Gent, plateelbakker, transporteert aan Hendrik
Engelbregt, grutter, een huis en erf aan de Gasthuislaan noorzijde, wijk 2 nr.
414,
1818.
1 stuk

349

Akte waarbij Johan van Bleijswijck als man en voogd van Clara van der
Burch, mede-erfgename van Sophia van der Burch, ten overstaan van
schout en gezworenen van Hoog- en Woudtharnas transporteert aan mr
Vranck van der Goes de helft van 41/2 morgen weiland aan de Woutlaen,
waarvan koper de andere helft bezit,
1674; met retroacta, (1425) 1437-1597, en inventaris, 1746. 10 charters en 1
omslag

350

Akte waarbij Johan Basius, heer van Harenkarspel, ten overstaan van de
gerechten van Hof van Delft en Vrijenban transporteert aan Julius van Moere
te Delft 4 morgen vrij hofland in de hoefslag Zuidmade en 31/2 morgen land
in de Kartuizerpolder, beide percelen afkomstig van het Kartuizerklooster,
1632; met retroacta, 1589-1616.
3 charters en 1 omslag

351

Rekening door notaris Roelandt van Edenburgh betreffende de boedel van
wijlen Pieter van der Engt,
1702.
1 katern

352

Akte waarbij Cornelis van der Gaag verhuurt aan Maria Johanna de Man
een perceel aan de Scheepmakerij, sectie C nr 32,
1871.
1 stuk

353

Schepenakte waarbij Christoffel Ninaber van Eijben transporteert aan
Coenraad Keeler een huis en erf aan de Nieuwe Langendijk noordzijde,
verpondingsnummer 1641,
1798.
1 charter

354

Schepenakte waarbij Jan Ka[..] transporteert aan Pieter de Jongh,
meestermetselaar, een huis en erf aan de Verwersdijk westzijde, genaamd
Het Witte Fortuijn,
1748.
1 charter
N.B. Aanvragen als charternr. ; door beschadiging deels onleesbaar.

355

Schepenakte waarbij Adriaan van Nispen transporteert aan Daniel Verdonck
een huis en erf aan de Oude Delft oostzijde, belend N Leendert den Draak
en Z mr Cornelis en Jan Keijser,
1726; met retroactum, 1723.
2 charters

356

Schepenakte waarbij Samuel Arienszoon Outshoorn, zwaardveger,
transporteert aan Adriaen Boogart, notaris, een huis en erf aan het Marktveld
noordzijde, belend O Joris Dircxz van Houten en W Cornelis Jansz
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Brouwershaven,
1649; met retroacta, 1579-1631.
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5 charters

N.B. Eellicht hetzelfde huis als inv.nr 357.

357

Schepenakte waarbij Elisabeth van der Wall, weduwe van Caspar van
Graauwenhaan de oude, transporteert aan Johan Philip Bruckel een huis en
erf genaamd de Gouden Poort aan het Marktveld noordzijde,
1793.
1 charter
N.B. Wellicht hetzelfde huis als inv.nr 356.

358

Schepenakte waarbij regenten van de Kamer van Charitate als
onderhoudende Clara Bolland, weduwe van Jacobus Ravensbergen,
transporteren aan Anthonij Galekoop een huis en erf, genaamd de Kleijne
Bosboom, aan de Binnenwatersloot noordzijde,
1769.
1 charter

359

Schepenakte waarbij Johan Graswinckel transporteert aan mr. Jacob
Vlaerdingerwout een huis, brouwerij en mouterij met toebehoren, waaronder
twee huisjes aan de Molsteeg, aan de Koornmarkt oostzijde, genaamd Het
Swaenshals,
1683; met retroacta en bijlagen, 1584-1646.
6 charters en 1 stuk

360

Notariële akte waarbij Johanna Don, weduwe van Hendrik Mose, aan de
Vlamingstraat transporteert aan Johannes Eterman, timmerman, aan de
Verwersdijk een huis en erf aan de Van der Mastenstraat noordzijde, wijk 6
nr. 512,
1827.
1 stuk

361

Schepenakte waarbij Baltus Arentsz Stamme transporteert aan Pieter
Danielsz Lotingh een huis en erf aan de Molslaan noordzijde, belend O Van
Bladen en W de koper zelf,
1682.
1 charter

362

Notariële akte van veiling en afslag van een winkelhuis en erf aan de
Choorstraat zuidzijde, wijk 5 nr 436, verkocht door Arie Johannes Koomans,
broodbakker, gekocht door Chr. Jansen te Delft,
1873; met retroactum, 1827.
2 stukken

363

Afschriften, gewaarmerkt door gemeentearchivaris Bouricius, van stukken
betreffende het korenmetershuisje, hoek Koornmarkt-Oude Langendijk,
1760-1785,
z.d. [functiejaren: 1907-1929].
1 omslag

364

Stukken betreffende de familie Middelburg en hun boerderij aan de
Rotterdamse weg,
1896-1927.
1 omslag

365

Inventaris van boedel en nalatenschap van Hendrik Nicolaas Braber,
wijnkoper te Delft,
1789.

1 stuk
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Stukken betreffende de executieverkoop van enkele huizen in de Vissteeg,
gekocht door Hermanus Dijkman,
1787.
2 stukken
N.B. Vgl. Executieboek O folio 41v.

367

Schepenakte waarbij Frans van Helderen transporteert aan Laurens Wolffers
een huis, tuin en erf, genaamd De Metale Pot, aan de Koornmarkt oostzijde
tegenover de Geer, strekkend tot het Achterom,
1805.
1 stuk

368

Stukken betreffende Oude Delft de panden 135-139, o.a. huis De Meebaal,
1777-1921.
3 charters en 1 pak

369

Akten van transport en decreet betreffende verkoop door Trijntgen
Sijmonsdochter, weduwe van Pieter Jacobszoon de Hooch, aan Franco van
der Meer te Delft, van een huis, schuren, bergen, boomgaard en dergelijke
met 28 morgen 3 hond land, te Pijnacker aan de Kerklaan en in Ruiven,
1634-1635.
2 charters

370

Akte waarbij burgemeesters van Delft ten overstaan van schout en
gezworenen van Vrijenban transporteren aan Jacob Vallensis te
Middelharnis twee percelen land van respectievelijk 4 morgen 296 roeden en
4 morgen 512 roeden,
1722; met bijlagen, 1722.
1 charter en 1 stuk

371

Kwitanties voor Pieter van der Chijs en diens executeurs-testamentair
wegens betaling van impost op koffie en thee, heere- en redemptiegeld, en
wagt- en tugtgeld,
1757.
3 stukken

372

Akte waarbij Barbara van Nederveen ten overstaan van schout en
gezworenen van Vrijenban transporteert aan Abraham van der Heul en diens
zoon Salomon 3 hond kooltuin waarop de kruitmolen staat,
1659; met bijlage, 1598.
1 charter en 1 stuk

373

Akte waarbij Johan van Bleijswijck Cornelisz ten overstaan van schout en
gezworenen van Vrijenban transporteert aan Salomon van der Heul drie
stukken weiland, samen circa 3 morgen,
1690; met notariële verkoopakte, 1690.
1 charter en 1 stuk

374

Akte waarbij Cornelis Janse Langelaan ten overstaan van schout en
gezworenen van Vrijenban transporteert aan Salomon van der Heul een
huis, schuur, berg etcetera, vanouds genaamd de Carthuijserswoninge, aan
de Buitenwatersloot, met ruim 12 morgen land, afkomstig van de kartuizers,
1708; met retroacta, 1610-1708.
3 charters en 1 stuk

375

Akte waarbij Dirck Huygenszoon aan de Buitenwatersloot ten overstaan van
schout en gezworenen van Vrijenban ten behoeve van de erven van Jacob
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van der Dussen verklaart voldaan te zijn wegens de verkoop van ruim 4
morgen land,
1624; met retroacta, 1576-1611.
4 charters
376

Akte waarbij Pieter Maartens Hogerscheijt ten overstaan van schout en
gezworenen van Vrijenban transporteert aan Salomon van der Heul 31/2
morgen weiland aan de Buitenwatersloot zuidzijde,
1716; met retroactum, 1703.
2 charters

377

Akte waarbij de erven van mr Gerrard Cornelis van Santen ten overstaan
van schout en gezworenen van Hof van Delft transporteren aan Salomon
van der Heul twee percelen vrij hofland in het hoefslag Zuidmade,
1702; met retroactum, 1652.
2 charters

378

Akte waarbij Quirinus van der Boon ten overstaan van schout en
gezworenen van Hof van Delft transporteert aan dr. Abraham van Bleijswijk 4
morgen 200 roeden vrij hofland in het hoefslag Zuidmade,
1744.
1 charter

379

Akte waarbij Steven Adriaan graaf van Welderen en Brigitta Catharina van
Schuijlenburg ten overstaan van schout en gezworenen van Hof van Delft
transporteert aan dr. Abraham van Bleijswijk 8 morgen 200 roeden land in
het hoefslag Zuidmade,
1755.
1 charter

380

Akte waarbij de kinderen van Jacob van der Meer en Christina van Zoelen
ten overstaan van schout en gezworenen van Hof van Delft transporteren
aan Salomon van der Heul 3 morgen 2 hond vrij hofland in het hoefslag
Zuidmade,
1707; met retroacta, 1614-1623.
3 charters

381

Akte waarbij Aart van de Wetering, wonend buiten de Kethelpoort, ten
overstaan van schout en gezworenen van Vrijenban, transporteert aan
Salomon van der Heul 1 morgen 290 roeden land,
1722.
1 charter

382

Akte waarbij de erven van Cornelis van Bleijswijk, gasthuispredikant, en
Geertruijd van Kleeff ten overstaan van schout en gezworenen van Hof van
Delft transporteren aan Cornelis van der Boon 4 morgen 2 hond vrij hofland
in het hoefslag Zuidmade,
1721.
1 charter
N.B. Aanvragen als charternr. ; retroactum bij inv.nr. 378?

383

Akte waarbij Johan Tedingh Berckhout, heer van Slijdregt, ten overstaan van
schout en gezworenen van Hof van Delft transporteert aan Salomon van der
Heul twee percelen vrij hofland, samen 7 morgen 110 roeden, in het hoefslag
Sad- of Suijddijck,
1694; met bijlage, z.d.
1 charter en 1 stuk

48

Losse aanwinsten Delft

598

384

Akte waarbij Nicolaas Ammerlaan ten overstaan van schout en gezworenen
van Vrijenban transporteert aan Salomon van der Heul 1 morgen land ten
noorden van de Kickert,
1667; met retroacta, 1597.
3 charters

385

Akte waarbij Jacob Gijbland, via zijn moeder Machtelt erfgenaam van zijn
grootvader Simon Arijensz van Groenewegen, ten overstaan van schout en
gezworenen van Hof van Delft transporteert aan mr. Cornelis Onderwater
21/2 morgen onvrij hofland in het hoefslag Zuidmade,
1657; met akte van vrijkoop, 1657.
2 charters

386

Akte waarbij de erven van Arijaentge Jacobsdochter de Loose, weduwe van
Harman Adriaenszoon Overgaeu, ten overstaan van schout en gezworenen
van Hof van Delft transporteren aan Gerrit Janszoon Vroom te Delfgauw 2
morgen 4 hond 42 roeden onvrij hofland in het noordeinde van Delfgauw,
1653.
1 charter

387

Akte waarbij Maerten Joriszoon Koij te Schiedam ten overstaan van schout
en gezworenen van Hof van Delft transporteert aan Neeltgen Jan
Aperszoons dochter, weduwe van Matheeus Janszoon Onderwater te Delft
drie morgen vrij hofland,
1620.
1 charter

388

Akten waarbij Adriaen Fransz Overschie ten overstaan van schout en
gezworenen van Hof van Delft transporteert aan Sijmon Ariensz van
Groenewegen 21/2 morgen en 17 hond hofland in het hoefslag Zuidmade,
1598; met retroacta, 1566-1595.
4 charters

389

Stukken betreffende twee huizen en erven aan de Voorstraat westzijde, wijk
6 nrs. 230 en 232,
1786-1837.
1 omslag

390

Stukken betreffende aankoop en beheer van een boerderij ten zuiden van de
Carthuiser sloot, met 38 morgen 518 roeden land te Vrijenban, Delft en Hof
van Delft, in 1823 gekocht door Theodorus baron van Herseele te 'sGravenhage,
1822-1877.
1 pak

391

Uittreksel uit de rekening van het molengeld voor de Hooge Polder van
Abtswoude,
1792.
1 stuk

392

Schepenakte waarbij mr. Jacop Berchszoon transporteert heer Harman
Pietersz de renten gespecificeerd in de doorstoken akten,
1477.
1 charter
N.B. Doorgestoken akten verloren.

393

Akte waarbij Cornelis Vrericszoon ten overstaan van Zeger van Dorp, baljuw
en schout van Hazerswoude transporteert aan Cornelia Pietersdochter,
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weduwe van Dirck Ottenszoon, een losrente van 24 carolusgulden per jaar
op 41/2 morgen land,
1550.
1 charter
394

Schepenakte waarbij mr. Pieter Starlinx transporteert aan Cornelis Joriszoon
van der Burch een losrente van 18 carolusgulden per jaar wegens de koop
van een huis en erf aan de Burgwal,
1577.
1 charter

395

Akte waarbij heer Jan van Almonde, ridder, en zijn broer Symon ten
overstaan van schepenen in Strijen transporteren aan hun vader Jan van
Almonde Willamszoon de helft van 14 meten land tussen de Loede en de
Maas, waarvan de andere helft toebehoort aan Wouter van Teylingen heer
Symonszoon, hun oom,
1402.
1 charter

396

Akte waarbij Adriaen van Berckenrode namens de Staten van Holland ten
overstaan van baljuw en schout en gezworenen van Abtsrecht transporteert
aan Cornelis Dammaszoon 5 morgen 4 hond land,
1598.
1 charter

397

Schepenakte waarbij Machtelt Gerijt Colijnszoons weduwe Cornelijs die
Bonger heeft gepand wegens verschenen renten op zijn huis in het
Noordeinde aan de Nieuwe Delft oostzijde,
1474.
1 charter

398

Schepenakte waarbij Geryt [onleesbaar] transporteert aan Huych Janszoon
een kamer en erf, zoals gespecificeerd in de doorgestoken akte,
1478.
1 charter
N.B. Doorgestoken akte verloren.

399

Schepenakte waarbij Katrijn Aelwijnsdochter transporteert aan Aecht Jan
Martijnszoons weduwe een kamer en erf, zoals gespecificeerd in de
doorgestoken akte,
1473.
1 charter
N.B. Doorgestoken akte verloren.

400

Akte waarbij Jacop Adriaens van Adrechem, burgemeester van Delft, ten
overstaan van baljuw en schout en gezworenen van Abtsrecht transporteert
aan Dirck Ariensz te Papsouw 17 hond land, afkomstig van de abdij van
Egmond,
1613.
1 charter

401

Schepenakte waarbij de voogden over de nagelaten kinderen van Pyeter
Adriaenszoon van der Poel, zilversmid, en Susanna Quasiers transporteren
aan Boudewijn de Man een tuin met een huisje buiten de Waterslootse
poort,
1625; met retroacta, 1590-1617.
6 charters

402

Schepenakte waarbij Pieter Jans de Zeeuw schoenmaker bekent schuldig te
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zijn aan dr. Cornelis 's-Gravesande 1.000 gulden, met als onderpand zijn
huis aan de Pepersteeg noordzijde,
1668.
1 charter
403

Schepenakte waarbij Philippus Maazeland en Maria Verhagen, echtelieden,
transporteren aan Joris van Mazeland een huis en erf aan de Jacob
Gerritsestraat westzijde,
1768; met retroacta, 1685-1698.
3 charter

404

Schepenakte waarbij Nicolaas Bricque en Margrieta van Swieten,
echtelieden, transporteren aan Catarina Huygere een in 1620 ten name van
Anna van Stock gevestigde losrente van 200 gulden per jaar op het gemene
land van Holland en West-Friesland,
1673.
1 charter
N.B. Doorstoken brief verloren.

405

Schepenbrief waarbij Simon van der Male schoolmeester transporteert aan
Catarina Gijs een in 1609 gevestigde losrente van 22 gulden per jaar op het
gemene land van Holland en West-Friesland,
1684.
1 charter
N.B. Doorstoken brief verloren.

406

Schepenbrief waarbij Willem Vranckenszoon cuijper aan de Gasthuislaan en
Wolphert Hendricxzoon backer bij de Rotterdamsepoort, namens hun
echtgenotes erven van Adriaen Corneliszoon seijlmaecker, transporteren
aan Hans Parmont, eertijds bakker, een in 1609 gevestigde losrente van 28
gulden 2 stuivers 6 denier per jaar op het gemene land van Holland en WestFriesland,
1623.
1 charter
N.B. Doorstoken brief verloren.

407

Notariële akte waarbij Adriaan Waardenburg zijn broers Jacobus en Gerrit
machtigt om zijn deel van de nalatenschap van zijn moeders vader Caesar
van Leeuwen te vorderen bij de Weeskamer te Delft,
1712; met bijlagen, 1681-1684.
2 charters met 1 stuk, en 1 stuk

408

Akte waarbij mr. Theodorus Graswinckel ten overstaan van schout en
gezworenen van Vrijenban transporteert aan Maerten Graswinckel 12
morgen weiland en teelland tussen de Delfgauwseweg en de
Rotterdamseweg, hem aangekomen van zijn grootmoeder Jannetgen
Adriaensdochter, en een kooltuin tussen de Rotterdamseweg en de Schie,
afkomstig van Koningsveld,
1651, met retroactum, 1617.
2 charter

409

Akte waarbij Claes Joriszoon ten overstaan van schout en gezworenen van
Abtsrecht bekent schuldig te zijn een rente van 8 pond van 40 groten
wegens de koop van 1 morgen 1 hond 25 roeden land bij Tanthoff van de
Staten van Holland en West-Friesland, afkomstig van het SintUrsulaconvent,
1598.
1 charter
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410

Akte waarbij de schout van Overschie en de ambachtsbewaarders van de
Zestienhovense en de Oudendijkse polders ten overstaan van schout en
schepenen van Overschie en Hogenban in de heerlijkheid van Delft
transporteren aan Arij den Hoed twee einden ringdijk in de droogmakerij van
Oudendijk, samen 3 morgen 137 roeden,
1794.
1 charter

411

Akte waarbij Willem van der Burgh te Catendrecht ten overstaan van schout
en schepenen van Overschie en Hogenban in de heerlijkheid van Delft
transporteert aan Thomas Fonteijn, secretaris van Overschie en Hoogenban,
23 morgen land in Blijdorp onder het ambacht Overschie, behorend bij een
bouwmanswoning in Beukelsdijk,
1791.
1 charter

412

Schepenoorkonde waarbij Neeltge Gerrits, weduwe van Heyndrick Cornaer,
wonend aan de Verwersdijk, transporteert aan Reynyer Verburch, brouwer,
een losrente van 6 gulden 5 stuivers per jaar, gevestigd in 1623 op
Bartolmees Euwoutszoon Rypervelt huikmaker, volgens de doorstoken akte,
1625.
1 charter
N.B. Doorstoken brief verloren.

413

Akte waarbij Catrina van der End, weduwe van Huibregt van Duin, ten
overstaan van schepenen van Vlaardingen transporteert aan Hermanus van
Munster, boekhouder en reder, een huis en erf aan het Koningsveld
oostzijde,
1757.
1 charter
N.B. In dorso: "Dese koopbrief behoord in eijgendom aan J.B. Kramer getransporteerd den
10 maart 1804 om tegens teruggaven van vijff guldens aan mij te restitueren. J.B. Kramer,
Delft, den 3 sept. 1804".

414

Akte waarbij mr. Cornelis de Jonge junior door het leenhof van Holland,
Zeeland en West-Friesland wordt beleend met een losrente van 7 gulden 10
stuivers per jaar, in 1566 gevestigd door Peter Aertszoon en Pieternelle
Henricxdochter, burgers te Delft, na opdracht door zijn vader mr. Cornelis de
Jonge senior,
1574.
1 charter

415

Schepenakte waarbij Willem Pieterszoon byersteecker te Melissant bekent
schuldig te zijn aan Michiel Lambrechtszoon van Crieckenbeeck, brouwer in
De Werelt, wegens gehaalde bieren 2.062 gulden 11 stuivers 4 penningen,
onder verband van zijn kromstevenschuit,
1621.
1 charter

416

Akte waarbij de erven van Marijtge Jorisdochter, weduwe van Adriaen
Claeszoon, ten overstaan van baljuw en schout en gezworenen van SintMaartensrecht transporteren aan de weduwe en de vijf kinderen van Jacob
Franszoon de Vries een woning met 21 morgen 12 roeden land tussen de
Schie en Tanthoff,
1661.
1 charter
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417

Akte waarbij de erven van Marijtge Jorisdochter, weduwe van Adriaen
Claeszoon, ten overstaan van baljuw en schout en gezworenen van
Abtsrecht transporteren aan de weduwe en de vijf kinderen van Jacob
Franszoon de Vries 4 morgen 5 hond 4 roeden land bij Tanthoff, afkomstig
van het Sint-Ursulaklooster,
1661, met retroacta, 1598-1639.
5 charter

418

Akte waarbij Aghtie Jacobs van der Valck, weduwe van Arij Dirckse
Hoogerwourt, ten overstaan van schout en schepenen van Wateringen
bekent schuldig te zijn aan Transisulianus Adolffus van Voorts, hofmeester
van de Prins van Oranje, 300 gulden wegens geleend geld, met als
onderpand een huis en land in de Wippolder,
1685.
1 charter

419

Akte waarbij de erven van Adriaen van der Meer ten overstaan van baljuw
en schout en schepenen van de baronie van Wassenaar en Zuidwijk
transporteren aan Transisulanus Adolphus van Voorst, heer van Jaarsveld
etc., een woning met 18 morgen 1 hond 10 roeden weiland en kenniptuinen
plus circa 30 morgen geestland of konijnenduinen plus twee 'crochten' van
samen 5 morgen 5 hond 8 roeden,
1693.
1 charter

420

Akte waarbij jonkheer Philip Jacob graaf van den Boetzelaar opdraagt aan
het leenhof van Polanen een woning en 16 morgen 3 hond 79 roeden land in
Monster en Poeldijk tussen de Boomwatering en de Heer- of Poeldijkseweg,
ten behoeve van Dirk Jacobszoon Bom te Monster, die het verkrijgt als
onversterflijk erfleen,
1706.
1 charter

421

Akte waarbij jonkvrouw Willeaen van der Woerd, vrouw van Gehrijt Bartout
van Heemskerke, verkoopt aan haar neef Willaem van Naeldwijc vier
hofsteden te Naaldwijk in 'dat slop', samen geldende 40 schellingen,
1393.
1 charter

422

Schepenakte waarbij executeurs-testamentair en voogden over de
minderjarige kinderen van Jan Schuyl en Bernardina Bouwmeester
transporteren aan Gerrit ter Meulen een huis en erf aan de Burgwal,
verpondingsnummer 1869,
1772, met retroactum, 1737.
2 charters

423

Schepenbrief waarbij Magdalena van Sprang, met machtiging van de heren
van de Weth vanwege het confinement van haar man, transporteert aan
Steven van Noorden een pakhuis en erf aan de Jan Vaar- of Hoefijzersteeg
noordzijde,
1769.
1 charter

424

Akte waarbij Baarthout van Slingeland en Margaretha Berk, echtelieden, ten
overstaan van schout en gezworenen van Biesland transporteren aan Grietje
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van der Boon, weduwe van Joris van der Tak, te Rotterdam een derde van
een partij land van 10 morgen, waarvan twee derde gelegen is onder de
poorterij van Delft, strekkend van de stadssingel tot de Leewatering,
1759.
1 charter
425

Schepenakte waarbij de executeurs-testamentair van Paulus van den Ende
en Johanna Jacobs, echtelieden, transporteren aan Bernard Mathot een huis
en erf aan het Marktveld noordzijde, verpondingsnummer 1457,
1804, met retroacta, 1679-1730.
4 charters en 1 stuk

426

Schepenakte waarbij Daniel Claeszoon olieslager zijn vrouw Maritgen
Jacobsdochter vrijwaart van schulden en aanspraken voortkomend uit de
hem toegekavelde goederen,
z.d. [16e eeuw/ 1582?].
1 stuk
N.B. Onderstuk met datering ontbreekt, evenals doorgestoken kavelcedul. In dorso: "1582
Memoriael boeck".

427

Notitie betreffende lasten op het "Jerusamlems Cruijs",
1640.

1 stuk

N.B. Aan achterzijde gemerkt "K", in zelfde hand als bij inv.nr 428.

428

Kwitantie van F. Korff voor Nijklaes Ruimvelt wegens betaling voor het
leggen van een loden goot tussen hun huizen,
1720.
1 stuk
N.B. Aan achterzijde gemerkt "N", in zelfde hand als bij inv.nr 427.

429

Stukken betreffende de overdracht door Anna van Berkel, weduwe van
Hendrik van den Bosch, aan haar zoon Arnoldus van den Bosch van al haar
roerende goederen,
1804-1807.
1 omslag

430

Akte van overeenkomst tussen Henrick Duyst en Frans Michielszoon over
hun erfscheiding,
1564; met 19e-eeuwse afschriften van andere stukken betreffende Duyst. 1
omslag

431

Koopvoorwaarden van een huis en erf aan de Koornmarkt westzijde,
strekkend tot de Oude Delft, ten zuiden van Gerrit Janszoon Graswinckel en
brouwerij de Ruijt, aangeboden door de erven van Catharina
Adriaensdochter van der Dussen, weduwe van Mairten Janszoon
Hogenhouck,
z.d. [c. 1617].
1 stuk
N.B. Datering afgeleid uit verhuring van het pakhuis voor dat jaar.

432

Akte waarbij voogden en administrateur over de minderjarige kinderen van
wijlen Joris Corneliszoon van Waelsdop kavelen met Adriaen Claeszoon te
Papsou ten overstaan van notaris H. Vockestaert 11 morgen weiland tussen
de Schie en de Papsouse weg,
1633.
1 stuk
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433

Akte waarbij landmeter N. Kruijkius verklaart dat het land in de Papsouwse
polder onder Abtsrecht, door ds. Joannes Costerus verkocht aan Cornelis
Adamszoon van Bergen, 2 morgen 107 roeden groot is,
1701.
1 stuk

434

Afschrift van een notariële akte uit 1684 betreffende betaling van erfpachten
op land onder Sint-Maartensrecht, toekomend aan de boedel van het huis
Kenenburgh,
z.d. [17e eeuw].
1 stuk

435

Afschriften van kwitanties uit 1696 van de rentmeester van de universiteit
van Leiden voor schout en secretaris van Pijnacker, curatoren over de
boedel van Cornelis Arienszoon Broeck, wegens aflossing van tijns op 12
morgen 1 hond land in Abtsrecht,
z.d. [c. 1700].
1 stuk

436

Kwitantie van de rentmeester van de universiteit van Leiden voor Arij
Ariszoon Cleijwegh voor rekening van Jacob Alewijnszoon Gijsen wegens
aflossing van tijns op 41/2 morgen land in Papsouw onder Abtsrecht,
1724.
1 stuk

437

Afschrift van een proces-verbaal van veiling en afslag in 1695 van 3 morgen
350 roeden land onder Abtsrecht, gekocht door dr. Albertus van
Groenewegen,
z.d. [c. 1695].
1 stuk
N.B. Onvolledig, aanvang ontbreekt.

438

Akten waarbij Johannes Verhulst verhuurt aan P.H. van der Kraaij een huis
en erf aan de Voorstraat westzijde, wijk 6 nr. 306,
1833 en 1837.
2 stukken

439

Inventaris van koperwerk, overgenomen door P. Vellekoop van A. Verhulst,
1847.
1 stuk

440

Akte van procuratie door Cornelis Zachariaszoon van Ophoven op Guilliame
de Graeff, Samuel Berckel en Willem Kittesteijn, zijn mede-executeurstestamentair van Adriaen Groenland, voor het transport van een huis, erf,
tuin en stalling aan de Oude Delft westzijde 'over de kraen',
1645; met bijlage, 1645.
2 stukken

441

Notariële akte waarbij Jan van Koetsveld du Crocq, notaris te Delft, en
Petronella Maria van der Chijs transporteren aan Cornelis van der Hout,
koopman in zaden, een huis en erf aan de Koornmarkt westzijde op de
zuidhoek van de Pepersteeg, wijk 2 nr. 89,
1813.
1 stuk

442

Authentieke uittreksels uit stukken van 1789 en 1797 betreffende de
uitvoering van een aantal testamentaire beschikkingen van Cornelia Jacoba
van Schuijlenburch, weduwe van Willem van Heemskerck, te Amsterdam
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1798.
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1 stuk

443

Franstalige notariële akte waarbij Antonij Koppert, 'cabaretier' (kroeghouder)
te Delft, transporteert aan Pieter Hoogerbrugge, 'paysan de tourbes'
(turfboer) te Overschie, 4 ha. 54 are 18 ca. buiten de Koepoort,
1813.
1 stuk

444

Notariële akte waarbij J.B. Lorrewa transporteert aan de gemeente Delft
transporteert het fabrieksgebouw Koornmarkt 22-26 met portierswoning en
paardenstal Molsteeg 9 en 19,
1921; met retroacta, 1816-1908.
1 pak
N.B. In 1925 door de gemeente verkocht aan G.C. Jense; diens erven schonken de oude
eigendomspapieren in 1962 aan het Gemeentearchief.

445

Akte van hypotheek ten laste van Jacobus Siepman, met als onderpand
Brabantse Turfmarkt 40 en Pieterstraat 2-8 en 3-5,
1909; met bijlagen en retroacta, 1863-1909.
1 omslag

446

Akte van hypotheek ten laste van Gijsbert Siepman, met als onderpand vijf
panden in Delft,
1935, met bijlagen en retroacta, 1837-1935.
1 pak
N.B. Bijlagen betreffende panden Nieuwstraat 16-18 (1837-1918), Hippolytusbuurt 37-37a
(1877-1931), Nieuwe Plantage 27 (1911-1927), Van de Spiegelstraat 46-48 (1928) en
Vlamingstraat 33-33a (1928).

447

Akte van hypotheek ten gunste van P.H.J. Siepman c.s. ten laste van J.F.
Hinfelaar met als onderpand Nieuwstraat 9,
1960; met retroacta, 1909-1913.
1 omslag

448

Akte waarbij P.H.J. Siepman verhuurt aan A.K. Andersen het huis Voorstraat
13,
1934.
1 stuk

449-450

Eigendomsbewijzen van Oude Delft 132 en een schuur daarachter, voor C.P.
den Boer, weduwe van F. Mijnlieff,
1903-1904; met bijlagen en retroacta, 1863-1904.
2 banden
449
Oude Delft 132, 1903; met bijlagen en retroacta, 1879-1903
450
Schuur tussen Oude Delft en Hippolytusbuurt, 1904, met
bijlagen en retroacta, 1863-1904

451-457

Stukken betreffende eigendommen van B.M.H. van Rijckevorsel te 'sGravenhage in de omgeving van Delft, beheerd door notaris Hoppe te Delft,
1687-1923.
7 omslagen en 3 charter
451
Land in de Woudsche Polder, Hof van Delft sectie A nrs. 21-25
en 469-470, voorheen Hoog- en Woudtharnas, 1687-1919, 1
omslag en 2 charters
452
Akte waarbij B.M.H. van Rijckevorsel te 's-Gravenhage
verhuurt aan Leonardus Hofstede te Overschie een
bouwmanswoning met 27 ha. 76 are 70 ca. land, 1918; met
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kadastraal plan 1888, 1 omslag
Land in de Krakeelpolder en de Kerkpolder onder Delft, sectie
A nr. 4027 en 1562-1563, 1757-1923, 1 omslag
N.B. Op oude omslag: "Huurder Groenewegen".

454

Land onder Rijswijk, sectie F nrs. 230, 231 en 580, 1811-1916,
1 omslag
N.B. Lees in huurcontract 1916 voor "Delft": "Rijswijk"; op oude omslag:
"ged. verhuurd aan Loos, ged. verhuurd aan v. Dongen".

455

Huis en land in de polder Schieveen onder Overschie, Sectia A
nrs. 1324-1325 en gedeelte 1364, 1828-1919, 1 omslag
N.B. Op oude omslag: "bewoonde door Jan Hofstede".

456

Huis en land in de Kerkpolder, aanvankelijk onder SintMaartensrecht, later Hof van Delft, uiteindelijk Schipluiden,
1809-1919, 1 omslag en 1 charter
N.B. Op oude omslag: "Nieuw-Kenenburg".

457

Land in Boterdorp onder Bergschenhoek, totaal 28 ha. 92 are
60 ca., 1811-1922, 1 omslag
N.B. Op oude omslag: "De Morgenster" en "huurder J. van Dijk".

458

Proces-verbaal van veiling en verkoop van een huis aan de Oude Delft
westzijde, wijk 5 nr. 16, door Catharina Elizabeth van Hoogeveen, weduwe
van mr. Hendrik Vockestaert, aan Martinus Anne Wijnaendts,
1815; met retroacta, 1685-1707.
1 stuk en 2 charters

459

Boedelscheiding tussen de kinderen tevens erfgenamen van Johannes
Peterse en Maria Wilhelmina van den Boogerd, onder meer betreffende het
huis De Roode Berry aan de Jacob Gerritsstraat westzijde, op de zuidhoek
van de Kromstraatsteeg,
1867; met retroacta, 1711 en 1730.
1 omslag

460

Schepenakte waarbij Gerrit Jan Franken transporteert aan Jasper Coen een
huis en erf genaamd Gorinchem aan de Markt westzijde, ten zuiden van het
stadsboterhuis,
1763; met retroactum, 1661.
2 charters

461

Akte van executoriale verkoop van molen De Otter, op de vest tussen de
Bagijnensteeg en de Dirklangensteeg, gekocht door Leendert Michiel de
Haan, particulier te Rotterdam,
1834; met retroacta, 1778-1797.
1 stuk en 2 charters

462

Stukken betreffende de panden Peperstraat 10 (1783-1897), Wijnhaven 3
(1794-1888) en Wijnhaven 1 (1834-1886),
1783-1897.
1 pak en 3 charters

463

Proces-verbaal van veiling, afslag en toewijzing van het pakhuis Oude Delft
96 door P. Ammerlaan Pz. aan G.J.B. ter Kuile te Vrijenban,
1894; met bijlage en retroacta, 1828-1894.
1 omslag

464

Stukken betreffende Oude Delft 197 en omliggende panden,
1625-1876.
1 pak en 1 charter
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465

Schepenakte waarbij executeurs-testamentair van Willem van Noortwijck en
Aagje van der Cingel transporteren aan Pieter Bron een huis en erf aan de
Oude Delft oostzijde, verpondingsnummer 3905,
1795; met retroacta, 1681-1767.
7 charters en 2 stukken

466-499

Stukken betreffende het pand Voorstraat 19, vanouds genaamd De Drie
Cimbellen,
1563-1960.
20 charters, 16 stukken en 9 omslagen
N.B. In huidige perceel opgenomen voormalige brouwerij De Flapkan en andere,
oorspronkelijk naburige percelen.

466
467

468

469
470

471
472

473

474

475

Schepenakte waarbij Jan Jan Aperszoon brouwer transporteert
aan Baerthout Willemszoon zijn huis, erf en brouwerij, 1563, 1
charter
Schepenakte waarbij de erven van Maritgen Adriaensdochter,
weduwe van Willem IJsbrantszoon brouwer, transporteren aan
Dirck Franszoon Bugge een huis en erf, eertijds brouwerij Den
Vergulden Biekorf, 1591, 1 charter
Akte waarbij Meijnsgen Hendricxdochter, weduwe van IJsbrant
Willemszoon, aan Dirck Franszoon Bugge, brouwer in De Drie
Cimbellen, toestaat een stuk muur van haar huis af te breken,
1591, 1 stuk
Akte waarbij Claes Jacobszoon en Dirck Franszoon een
akkoord sluiten over de poort van de laatste naast het huis van
de eerste, 1600, 1 stuk
Schepenakte waarbij Catharina Bartoutsdochter van den
Heuvel, dochter en enige erfgenaam van Barthoudt
Willemszoon van den Heuvel, transporteert aan Pieter
Maertenszoon metselaar huis, erf en brouwerij De Flapkan,
1609, 1 charter
Schepenakte waarbij Dirck Franszoon Bugge transporteert aan
Reijnier Dircxzoon Verburch huis, erf en brouwerij De Drie
Cimbellen, 1611, 1 charter
Schepenakte waarbij Pieter Maertenszoon metselaar
transporteert aan Reijnier Verburch, brouwer in De Drie
Cimbellen, een kamer, keuken, kelder en plaats met bornput
en secreet, alle onderdeel van brouwerij De Plapkanne, en het
recht op een gang naar de Oude Delft, 1612, 1 charter
Schepenakte waarbij Pieter Maertenszoon metselaar
transporteert aan Reijnier Verburch, brouwer in De Drie
Cimbellen, een huis en erf, onderdeel van brouwerij De
Flapkan, 1615, 1 charter
Schepenakte waarbij Pieter Maertenszoon Schulenburch
transporteert aan Reijnier Verburch, brouwer in De Drie
Cimbellen, een strookje van het erf van De Flapkan, 1630, 1
charter
Schepenakte waarbij Reijnier Verburch transporteert aan Adolf
Croesert huis, tuin en erf De Drie Cimbellen, met poort aan de
Oude Delft en molen, bierhuis, stalling en verdere gebouwen
van de vroegere brouwerij De Flapkan, 1641, 1 charter
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Schepenakte waarbij Adolf Croesert transporteert aan Reijnier
Verburch een losrente van 425 carolusgulden per jaar op zijn
huis De Drie Cimbellen, 1641, 1 charter
N.B. Aanvragen als charternr. ; door sneden gecancelleerd.

477
478

479

480

481

482
483

484
485

486

487

Schepenakte waarbij Adolf Croesert transporteert aan Adriaen
van Bleijswijck huis, erf en brouwerij De Drie Cimbellen, 1642,
1 charter
Akte waarbij notaris Van der Block verklaart op verzoek van
Adriaen van Bleijswijck Henrick Cloetingh zwaardveger te
hebben gelast de doorgang door de poort niet te beletten,
waarop Cloetingh antwoordde slechts te verhinderen dat er
bier door gevoerd wordt, 1643, 1 stuk
Minuten van contracten van Adriaen van Bleijswijck, brouwer in
De Drie Cimbellen, met Engeltgen Gooting, weduwe van
kapitein 't Jarck, en Arent Jacobszoon Leeuwevelt,
schrijnwerker, over binten in zijn zuidmuur, 1643, 2 stukken
Schepenakte waarbij Nicolaes Couckebacker, Jacob Delff en
mr. Maerten Hogenhouck, als aangenomen hebbende de
effecten en te voldoen de crediteuren van Adriaen van
Bleijswijck, transporteren aan Willem Coordij De Drie
Cimbellen met poort naar de Oude Delft en een deel van De
Flapkan, 1657; met verkoopvoorwaarden en schuldbekentenis,
1657, 2 charters en 1 stuk
Schepenakte waarbij Willem Coordij, meester-timmerman,
transporteert aan mr. Hendrick van der Eem De Drie Cimbellen
met poort naar de Oude Delft en een deel van De Flapkan,
1660; met verkoopvoorwaarden, 1660, 1 charter en 1 stuk
Stukken betreffende afspraken en conflicten tussen mr.
Hendrick van der Eem als eigenaar van De Drie Cimbellen, en
zijn buren, 1661-1681, 1 omslag
Akte waarbij notaris Cornelis Ouwendijck krachtens het
testament van juffrouw Cunera van der Eem, dochter van mr.
Hendrick van der Eem, ten overstaan van schout,
burgemeesters, schepenen en raden transporteert aan dr.
Johannes Swalmius het huis De Drie Cimbellen, 1693; met
bijlagen, 1692-1693, 1 charter en 1 omslag
Schepenakte waarbij Magdalena van Mierop, weduwe van dr.
Johannes Swalmius, transporteert aan mr. Willem Niclaaszoon
van Assendelft het huis De Drie Cimbellen, 1694, 1 charter
Schepenakte waarbij Magtildis Spiering Guldekroon,
gemachtigd door haar man mr. Willem van Assendelft,
transporteert aan Maximiliaan de Raven het huis De Drie
Cimbellen, 1721; met verkoopvoorwaarden, 1721, 1 charter en
1 stuk
Schepenakte waarbij Maximiliaan de Rave transporteert aan
Elisabet van Leeuwenhoek, weduwe van Leonard van
Amsterdam, huis De Drie Cimbellen, 1723; met notariële
koopakte, 1722, 1 charter en 1 stuk
Contract tussen Elisabeth van Leeuwenhoek en Christoffel van
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489
490

491
492

493
494
495
496
497
498

499

499-505

59

der Sluijs, waarbij wordt bepaald dat de zuidmuur van haar
achterkeuken een gemeenschappelijke muur zal blijven, 1732,
1 stuk
Schepenakte waarbij de erven van Elisabeth van
Leeuwenhoek transporteren aan Johanna Franken geboren
Hoogwerff huis De Drie Cimbellen, 1757; met proces-verbaal
van veiling en verkoop, 1756, 1 charter en 1 stuk
Stukken betreffende afspraken tussen Joanna Hoogwerff,
weduwe van mr. H. Francken, en de buren van De Drie
Cimbellen, 1771-1779, 1 omslag
Schepenakte waarbij executeurs-testamentair van Johanna
Hoogwerff weduwe Francken transporteren aan mr. Dirk Fijck
huis De Drie Cimbellen, 1787; met proces-verbaal van veiling
en verkoop, 1787, 1 charter en 1 stuk
Schepenakte waarbij mr. Dirk Fijck transporteert aan Aernout
Willem van Haeften huis De Drie Cimbellen, 1801; met
bijlagen, 1 charter en 1 omslag
Akte waarbij Johanna Cornelia ten Haeff, weduwe van
Aernoudt Willem van Haeften, transporteert aan Maria
Gerardina Josset huis De Drie Cimbellen, 1839; met bijlagen,
1839, 1 omslag
Akten waarbij Maria Gerardina Josset delen van het erf van De
Drie Cimbellen verkoopt aan Johannes Leeuwenberg, 18531854, 2 stukken
Proces-verbaal van veiling en verkoop van De Drie Cimbellen
door Maria Gerardina Josset aan Georgius Gussenhoven,
1856; met bijlagen, 1 omslag
Bewijs van niet-bestaande hypothecaire inschrijving voor
gemeente Delft, sectie C, nummer 1981 (De Drie Cimbellen)
voor Dirk Franciscus van Veen, 1892, 1 stuk
Akte waarbij Pieter Gerardus Rijken transporteert aan Hendrik
Willem Leonard Brückman De Drie Cimbellen, 1919; met
bijlagen, 1 omslag
Notariële akte van vaststelling van de eigendom van de
Flappoort, uitkomend aan de Voorstraat, voor 1/4 eigendom
van Hendrik Willem Leonard Brückman, 1939, 1 stuk
Geschiedenis van De Drie Cimbellen tijdens de bewoning door
de familie Brückmann, 1919-1960', door mevrouw N.
Brückman-Van der Valk, met transcripties van
eigendomspapieren door mevrouw Bogaard-Bosch, z.d. [c.
1960], 1 omslag
Fotokopieën van een fotoalbum dat alle kinderen Brückman in
1940 kregen, met opnamen in en om De Drie Cimbellen, z.d.,
1 omslag

Stukken betreffende De Drie Cimbellen, Voorstraat 19, afkomstig van F.G.F.
Lemmink, eigenaar van 1973-1979.
1970-1981.
1 pak en 5 omslagen
500
Correspondentie, voornamelijk betreffende restauraties, 1970-
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1981, 1 pak
Werkomschrijvingen betreffende restauraties, 1973-1975
Weekrapporten betreffende restauraties, 1973-1976
Bouwvergunning betreffende restauraties, aangevraagd 1973,
1977, met tekeningen
Overige tekeningen, 1973-1978
Stukken betreffende de verkoop aan A.E.D. Hartmann, 1979

Rekeningen, persoonsbewijzen en stukken betreffende de militaire dienst
van leden van de familie Mater-Olsthoorn,
1897-1960.
1 omslag
N.B. Kaart en foto geborgen bij Beeld en Geluid.

507
508

Ingekomen brieven bij de familie Heesterman,
1907-1971.
Afschrift van een gedicht van G.W. van Lienden,
z.d.

1 omslag
1 stuk

509

Afschriften van voorschriften en resoluties van de schepenen betreffende
ceremoniële en juridische aangelegenheden,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

510

Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland, gedrukt,
1786-1788.

1 omslag

511

Uittreksel uit een resolutie van het stadsbestuur van 29 mei 1784 betreffende
een rapport over de stadsfinanciën, met rapport,
z.d. [1784].
1 deel

512

Stukken betreffende voorstellen tot grenswijzigingen,
1897, 1907-1908.

1 omslag

513

Stukken betreffende het wetsontwerp voor de wijziging van de grens van
Delft en de opheffing van de gemeenten Hof van Delft en Vrijenban,
1919-1920.
1 omslag

514

Akte van transport door de curator van de boedel van Jan Cornelisz.
Brontgeest en Jannetgen Jansdr. aan Teunis Adriaensz. Braber van een huis
aan de noordzijde van de Molslaan, met aantekeningen betreffende
betalingen,
1653-1656.
1 charter

515-517

Lijsten van leerlingen van de Elout van Soeterwoudeschool per cursusjaar
en klas, met vermelding van rapportcijfers,
1933/1934-1960/1961.
3 delen
515
1933/1934-1938/1939
516
1939/1940-1948/1949
517
1949/1950-1960/1961
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Akten van transport van een huis, erf en bijgebouwen aan de westzijde van
de Oude Delft (wijk 4, nr 470) in het Hieronimusdal of -poort, met akte van
vonnis over plaatsing muur,
1619-1803.
14 charters en 1 stuk
N.B. In 1663 genaamd Rochelle, het betreft echter niet hetzelfde pand als inv.nr 160.

519

Akte van transport door Adriana Apollonia van Staveren, weduwe van
Cornelis Verbrugge, aan Arnoldus Schoncken van een huis en erf aan de
westzijde van de Jacob Gerritsstraat genaamd De Spiegel,
1793; met retroacta vanaf 1559.
23 charters en 1 omslag
N.B. Voorheen twee huizen, De Grote (Gecroonde) Spiegel en de Kleine Spiegel.

520

Akte van transport door Susanna van der Plank, weduwe van Tomas van der
Kemel, aan Jan Stokkum van een huis en erf aan de zuidzijde van de
Molslaan genaamd De Houtzager,
1746; met retroacta 1741.
2 charters en 1 stuk

521

Akte van transport door de erfgenamen van Leendert Hofsteede aan G.P.IJ.
Haagen van een huis aan de noordzijde van de Molslaan,
1927; met retroacta vanaf 1877.
1 omslag

522

Verslagen van communie- en kerstfeest en bijeenkomsten van St.
Franciscus Liefdewerken, met statuten en jaarverslagen,
1931-1932.
1 omslag

523

Notulen en jaarverslagen van de R.K. Vereniging De Katholieke Kring,
1908-1932.
1 omslag

524

Akte van transport van een lijfrente door het stadsbestuur aan Jan Cornelis
Roelofsz.,
1510.
1 charter

525

Akte van transport van een lijfrente door het stadsbestuur aan Hillebrant
Jansz. van Spaengen,
1521.
1 charter

526

Akte van transport door Jan Franchois van Bodegom aan Frans Dirck
Govertsz. van het recht op een rente,
1558; met retroakta 1553 en 1554.
3 charters en 1 katern

527

Akte van testament van Matheus Ghijsbrechtsz.,
1564.

1 charter

528

Akte van schuldbekentenis voor het restant van de koopsom van een huis
en erf aan de noordzijde van de Buitenwatersloot,
1568.
1 charter

529

Akte van dagvaarding op verzoek van Clement Cornelisz.,
1580.

1 charter

62
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530

Akte van commissie om het vellen van een vonnis op verzoek van Clement
Cornelisz. uit te voeren,
1580.
1 charter

531

Akte van commissie om het vellen van een vonnis op verzoek van Clement
Cornelisz. uit te voeren,
1584.
1 charter

532

Akte van borgstelling door N.N. aan Claes Jansz. van der Vorst,
1608.

1 charter

533

Akte van transport door Sijmon Lodewijcx van Alteren aan Ewout Jacobsz.
van der Dussen van een rentebrief,
1613.
1 charter

534

Akte van hypotheek op een huis naast De Witte Byecorff aan de
Voldersgracht,
1671.

1 charter

Akte van transport van een kooltuin aan de Kickert te Vrijenban,
1675.

1 charter

535
536

Akte van hypotheek op een huis en erf in de scheepmakerij buiten de
Rotterdamse poort, op de zuidwesthoek van het Herenpad,
1769.
1 charter

537

Akte van transport van de Carthuiserwoning te Vrijenban, met akten van
verhuur,
1798, 1822-1833.
1 charter en 1 omslag

538

Akte van transport van 22 morgen wei- en hooiland in het hoefslag
Zuidmade te Hof van Delft,
1798.
1 charter

539

Akte van transport door Adriaan de Bije aan Cornelis van der Goes van een
huis aan de westzijde van de Koornmarkt,
1727.
1 charter

540

Akte van toelating van Jacobus Stevens tot het College MedicoPharmaceutici,
1775.

541
542

Akte met getuigenverklaring,
1529.

1 charter
1 stuk

Akte van transport door Machtelt Gerritsdochter, weduwe van Hendrick
Huijst, aan Maarten Janszoon van een huis en erf aan de westzijde van de
Koornmarkt, met stukken betreffende plaatsing van een muur,
1578-1592; met retroacta vanaf 1519.
7 charters
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543

Akte van transport door Cornelis Johannes van Goens aan Maria Judith
Evans van een huis en erf aan de westzijde van de Oude Delft,
1800.
1 charter

544

Testament van Aeltgen Willemsdochter van der Heuvel,
1625.

1 charter

Correspondentie van de Sportraad Delft,
1971-1978.

1 omslag

545
546

Overdrukken uit Rijnland, mededelingenblad van de afdeling Rijnland van de
Nederlandse Genealogische Vereniging, betreffende Johannes du Forest,
opgenomen in verbeterhuis de Gouden A aan de Voorstraat te Delft,
2000.
1 omslag

547

Genealogie van de familie Ligthart, met briefkaarten en brieven, foto's en
drukwerk betreffende T.P. Ligthart, overleden te Rees in 1945,
1944-1947, 2002.
1 omslag
N.B. Foto's geborgen bij Beeld en Geluid.

548

Genealogie van de familie Van der Chijs over de periode 1561-1790,
z.d. [19de eeuw].
1 katern

549

Stukken betreffende opleiding en benoemingen van Ph. B. Libourel (18781954), met overdrukken van artikelen van en over hem,
1894-1954.
1 omslag

550

Afschrift van de rede van proffessor Obbink, uitgesproken bij de begrafenis
van prins Hendrik in 1934,
z.d.
1 stuk

551

Akte van transport door Arij Suijker aan Jan Sonne van een huis en erf aan
de noordzijde van het Achterom,
1742.
1 charter

552

Akte van transport door Pieter Kok en Harmanus van Velden aan Willem van
der Goes van 75 roeden land, met bepaling dat door dit land een sloot moet
worden aangelegd,
1779.
1 charter

553

Stukken betreffende organisatie van het symposium Milieu en ethiek, met
syllabus,
1990.
1 omslag

554-556

Dagboeken van S.J. Spijker,
1940-1945.
554
1940 november - 1942 september 22
555
1942 september 22 - 1944 augustus 6
556
1944 augustus 6 - 1945 oktober 2

3 omslagen
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Notulen en correspondentie van het Delfts Burgercomité voor het
Nederlands Studenten Sanatorium,
1950-1963.

598

1 omslag

558

Statuten, correspondentie en kasboek van de Stichting Delft doet het Zelf,
met als doel de oprichting van een sportaccomodatie,
1957-1965.
1 omslag

559

Dagboek en correspondentie van Arie Klootwijk, overleden in kamp Rees,
met afschriften, drukwerk en documentatie, verzameld door W.C. Stolk, en
stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor radiotelegrafie,
1925-1994.
1 omslag

560

Kasboek van de fuifavonden van de Arbeiders Toneel Vereniging Multatuli,
presentielijst van vergaderingen en lijst van leden met aantekening van
betaling contributie,
1917-1953.
1 deel

561

Stukken betreffende Kinderdagverblijf Kids & Co, in 1999 failliet gegaan,
1999.
1 omslag

562

Afschriften van stukken uit 1600 inzake proces tussen Cornelis de Witte en
Dirk Jansz. van Uijtenhage over koop van grond in Ruiven,
1624 en z.d.
2 stukken

563

Register met gedichten, opgedragen aan Betsij Eterman,
1886-1896.

1 deel

564

Memorie met beschrijving van de justitiële organisatie binnen de Republiek,
z.d. [18e eeuw].
1 deel

565

Memorie betreffende verplichtingen van gedeputeerden naar de synoden en
classis,
z.d. [18e eeuw].
1 deel

566

Verslag van een vergadering van de gedeputeerden naar de synode van
1758 in Den Haag,
z.d. [18e eeuw].
1 deel

567

Afschrift van een lijst van aanwezigen bij de begrafenis van Willem van
Oranje in 1584,
z.d. [19e eeuw].
1 deel

568

Register met preken (sermoenen) van Adam Sasbout, met portret-gravure,
z.d. [16e eeuw].
1 deel

569

Register met handtekeningen, gedichten en tekeningen, verzameld door
juffrouw Storm van der Chijs tijdens een reis door Spanje en Portugal,
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1 deel

570

Tekeningen en gedichten, opgedragen aan C. Ouboter van der Grient door
zijn leerlingen,
1830-1862.
1 omslag

571

Tekeningen en gedichten, opgedragen aan Marie Mandeau,
1876-1887.

1 omslag

572

Register met gezangen van de Waalse Kerk van Johannes Wigmans,
1864.
1 katern

573

Aantekeningen voor een publicatie betreffende Delfland door [Boitet],
z.d. [18e eeuw].
1 omslag

574

Register van de orde van dienst en gezangen (officium) in het klooster van
St. Agatha,
z.d. [15e eeuw].
1 omslag

575

Kroniek van de gescheidenis van het klooster van St. Agatha,
z.d. [c. 1441].

576

Aantekeningen van recepten,
z.d. [19e eeuw].

1 deel
1 omslag

577

'Dionysii Carthusiani summae vitiorum et vitutum libri duo', gedrukt te
Keulen, afkomstig uit de bibliotheek van het klooster van St. Agatha,
1533.
1 deel

578

Register met gedichten, opgedragen aan het gezelschap onder de spreuk In
voor- en tegenspoed, vereend en welgemoed, opgericht in 1794,
1794-1820.
1 deel

579

Artikelen betreffende de geschiedenis van het klooster St. Agatha en het
Prinsenhof, verzameld door P.E. Kleyn van Willigen,
1861-1890.
1 deel

580

Catalogus van geschied- en oudheidkundige voorwerpen, aanwezig bij de
Fundatie van Renswoude en het Weeshuis in Delft, door P.C. Visser,
1941.
1 katern

581

Afschrift van een verslag van een mirakel dat plaatvond in het klooster van
St. Clara te Delft in 1510, met stichtelijke teksten,
z.d. [16e eeuw].
1 katern

582

Afschriften van franse en nederlandse liederen,
z.d. [19e eeuw].

583

1 omslag

Register met gedichten van C. Scholl van Egmond, geboren te Delft 1777 en
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overleden te Nijmegen 1850,
1819-1839.
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1 deel

584

Afschriften van de instructies voor de vierschaar, de commissarissen voor
huwelijkse zaken en de weeskamer,
z.d. [18e eeuw].
1 deel

585

Register met afschriften van keuren en privileges van het stadsbestuur van
Delft,
z.d. [c. 1540]; met aanvullingen tot 1644.
1 deel

586

Register met afschriften van keuren en reglementen voor het bestuur van
het Hoogheemraadschap van Rijnland,
1664-1739.
1 deel

587

Register met afschriften van privileges voor het Hoogheemraadschap van
Rijnland,
1627-1751.
1 deel

588

Register met namen van leden van het stadsbestuur sinds 1300,
z.d. [begin 18e eeuw].

1 deel

589

Verslag van de gebeurtenissen tijdens de onderhandelingen over het
twaalfjarig bestand, overgenomen uit een handgeschreven verslag van
[N.N.],
z.d. [18e eeuw].
1 deel

590

Memorie betreffende de werkwijze van en de wijze van procedure voor de
Hoven van Justitie in Holland,
z.d. [18e eeuw].
1 deel

591

Register met gedichten ter gelegenheid van het zilveren bruiloft van Pieter
Haazelhorst en Margarethe den Hengst, later gebruikt als kasboek,
1794, 1872.
1 deel

592

Register met namen van leden van het stadsbestuur sinds 1310 en
afschriften van privileges betreffende de inrichting van het bestuur,
z.d. [eind 17e eeuw].

1 deel

Register met gedichten van H.L. Poot,
1901-1902.

1 deel

593
594

Memorie betreffende schildersgereedschappen en -technieken door J.
Schaap,
z.d. [20e eeuw].
2 katernen

595

Register met afschriften van keuren en privileges voor het stadsbestuur, met
plattegrond uit Boitet, De stad Delft,
z.d. [begin 16e eeuw].
1 deel

598
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'Oratio in laudem navigationis' door Hugo Grotius, met kopie,
z.d. [c. 1591].
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1 omslag

N.B. Betreft een handschrift over zeerecht door Hugo Grotius op achtjarige leeftijd
geschreven.
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Afschriften door Burgert van Yperen, naar een kopie van Maritje Aalbregt,
van preken, uitgesproken door Kornelis van Aken te Delft in 1688-1689,
z.d. [17e eeuw].
1 deel

598

Afschrift van 'Turbae Neapolitanae' door Aeg. ab Hoven,
1698.

599

'De Ludo literario', latijnse tekst door N.N.,
z.d. [17e eeuw].

1 katern
2 stukken

600

Memorie met lofredes op de Nieuwe Kerk te Delft door Leendert van Beke,
kastelein in het Gemenelandshuis van Delfland,
z.d. [c. 1700].
1 katern

601

'Disputatio juridica' door Cornelius van der Goes,
1709.

1 katern

602

Memorie betreffende de wezenslijn door Isaac van Haastert, met gedicht
'Vaderland en Koning',
1833 en z.d. [19e eeuw].
1 omslag

603

Memorie betreffende de burgerlijke bouwkunst door Karel Frederik Keer,
cadet aan de Artillerie- en Genieschool te Delft,
1823.
1 deel

604

Lijsten met namen van welgeboren mannen van Delfland, met
aantekeningen betreffende het bestuur van het baljuwschap, door [Pieter
Schim],
z.d. [18e eeuw].
1 deel

605

Aantekeningen betreffende plaatsen en gemeenten in Delfland door P.M.
Beelaerts,
z.d. [19e eeuw].
2 delen

606

Aantekeningen betreffende besluiten over de godshuizen door de Staten van
Holland en het stadsbestuur, alfabetisch ingericht,
z.d. [18e eeuw].
1 deel

607

'Elémens des doctrines et des préceptes de la religion chrétienne' door
Pierre Mounier, met aantekeningen en aanvullingen door J.J. Milders,
1826 en z.d.
1 deel

608

Aantekeningen betreffende de genealogie van de familie Van der Burch door
B.J.M. de Bont en M. van der Burg, voortgezet door N.N.,
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609

598
1 katern en 1 stuk

'Oratio de vera amicitia' door Adrianus van der Goes,
1824.

1 katern

610

Album met handtekeningen van aanwezigen bij de herdenking van het
verlenen van stadsrechten aan Delft in 1246,
1946.
1 deel

611

Aantekeningen betreffende de voorouders van Michiel Jansz. van Mierevelt
en Stijntgen Pieters,
z.d. [17e eeuw].
1 katern

612

Aantekeningen betreffende de afstammelingen van Dirck Jansz. van
Heemskerck van Beest en Grietje Jansdr. van Ruijven,
z.d. [c. 1600-1650].
1 katern

613

Aantekeningen betreffende de genealogie van de familie Van Beest,
z.d. [16e eeuw].
1 katern

614

Afschrift van 'Burgerlied op het afsetten van de raaden en aanstellen van de
anderen',
z.d. [18e eeuw].
1 stuk

615

Afschrift van een verslag van de inspectie van de 5 compagniën van Orange
Drenthe te Delft door de prins van Oranje in 1792,
z.d. [eind 18e-begin 19e eeuw].
1 katern

616

Afschriften van een bekendmakingen uit 1814-1815 betreffende viering van
feesten en bezoek van de keizer van Rusland aan Delft, met afschrift van
een verslag van dit bezoek,
z.d. [19e eeuw].
1 omslag
N.B. Origineel in archief Secretarie 1813-1938, inv.nr 185,volgnrs 278, 518, 596 en 721.

617

Afschrift van een feestzang ter gelegenheid van de inwijzing van de
Comediezaal te Delft in 1831,
1853.

1 stuk

618

Afschrift van een gedicht uit 1845 van J.C. Perk ter gelegenheid van de
afbraak van de stadswallen in Delft,
z.d. [19e eeuw].
1 stuk

619

Programma van vuurwerk te Delft in 1862, met prijslijst van consumpties,
z.d. [c. 1862].
2 stukken

620

Afschrift van 'De incendio excitato in civitate Delft' uit 1536, aanwezig in de
Koninklijke Bibliotheek,
z.d. [19e eeuw].
1 katern
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Afschrift van 'De Kruidtoren', gedicht over de St. Annatoren,
1784.
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1 stuk

622

Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Holland, Utrecht en Delft,
met verwijzing naar pagina's in onbekende publicatie,
z.d. [18e eeuw].
1 katern

623

Aantekeningen van citaten betreffende Delft in de Leidsche Studenten
Almanak,
1828.
1 katern

624

Afschriften van gedichten van Van Marken en C. Huijgens betreffende Delft,
gepubliceerd in de Delftsche Studenten Almanak in 1871-1872,
z.d. [19e eeuw].
1 stuk

625

Memorie betreffende de geschiedenis van de Waterslootse poort, met
afschriften van de notulen van vergaderingen van baljuw en vierschaar van
Delfland in de poort tussen 1760 en 1762,
z.d. [19e eeuw].
1 katern

626

Memorie met beschrijving van de orgels in de kerken te Delft door J.R.Th.
Tellegen,
1874.
1 stuk
N.B. Tekening geborgen bij Beeld & Geluid.

627

Memorie met beschrijving van een gedenkteken voor C.D.A. Schutter en B.
van Hoeij Schilthouwer van Oostee in de Nieuwe Kerk, geplaatst in 1834,
z.d. [19e eeuw].
1 stuk

628

Memorie betreffende de geschiedenis van het Fraterhuis en diverse
kloosters in Delft,
z.d. [18e eeuw].

1 stuk

629

Afschrift van de akte van verhuur in 1697 van het Prinsenhof door het
stadsbestuur aan de heer De Harlai,
z.d. [18e eeuw].
1 stuk

630

Afschrift van de inventaris van archiefstukken die in 1771 gevonden zijn in
de toren van het Prinsenhof,
z.d. [19e eeuw].
1 katern

631

'Klagte van de grote klok uit de Nieuwe Kerk te Delft genaamt Jezus',
gedicht,
z.d. [1808]; met afschrift.
2 stukken

632

Aantekeningen betreffende kerkmeesters, overgenomen uit notulen door
C.F. Gijsberti Hodenpijl,
z.d. [20e eeuw].
1 katern

70
633
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Memorie met beschrijvingen van gevelstenen door J.Soutendam,
z.d. [c. 1868].
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1 omslag

634

Afschriften van gedichten over Delft, personen uit en monumenten in Delft,
1714-1715 en z.d. [18e-19e eeuw].
1 omslag

635

Reglement van de buren van het stadsdeel zuidoosthoek (noordzijde
Gasthuislaan tot huis De Hooiberg) voor hun buurt, met namen van buren en
officieren,
1611.
1 katern

636

Reglement van de buren van de zuidzijde van de Molslaan,
1620.

637

Index van register van privileges en contracten,
1666.

1 stuk
1 katern

638

Afschriften van resoluties van de Staten van Holland uit 1747 en 1752,
z.d. [18e eeuw].
1 omslag

639

Afschriften van 'Smekinge tot godt' en 'Neederlands toestand' door Jacoba
Verbeek uit 1795,
z.d. [eind 18e-begin 19e eeuw].
1 stuk

640

Aantekeningen betreffende de genealogie van de familie Van der WellTromp,
z.d. [18e eeuw].
1 katern

641

Afschrift van het testament van Jacoubs van den Berg en Anna Maria Catoor
uit 1757, met rekening van de boedel van Leendert Herman, nagelaten aan
de dochter van zijn slavin Aspassia van Trangans, waarover Jacobus van
den Berg de voogdij uitoefende,
z.d. [18e eeuw].
2 katernen

642

Aantekeningen over biografiën van diverse personen,
z.d. [19e eeuw].

1 omslag

643

Afschrift van proces-verbaal van overdracht van buste van Anthonij van
Leeuwenhoek door het bestuur van Delfia aan het Meisjeshuis in 1909,
z.d. [20e eeuw].
1 katern

644

Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Jan Post en Geertruijda van
Duijn,
1764.
1 katern

645

Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van W. V. Bogaert en Kornelia van
Beaumont door H. Snakenburg,
z.d. [18e eeuw].
1 stuk
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Memorie betreffende Jacob van den Eijnden, pensionaris te Delft,
z.d. [17e eeuw].

1 stuk

647

Gedicht ter gelegenheid van het jubileum van de verpachting van het
Boterhuis door de familie Van der Chijs,
1863.
1 stuk

648

Afschrift van 'Prosopopel spreekende 't huijs Louvesteijn' door Arent van der
Meersch uit 1714,
z.d. [18e eeuw].
1 katern

649

Testamenten van Jan Christiaensz. van den Burch en Magdaleentge
Danielsdr. de Berch,
1615-1616.
2 stukken op perkament

650

Brief van Jan Cornelisz. van Bleiswijk aan Harpert Tromp, burgemeester van
Delft, waarin hij een exemplaar van een publicatie aanbiedt,
1675; met bijlage.
2 stukken
N.B. Mogelijk Bibel balance, in 1675 door Jan Cornelisz. van Bleiswijk gepubliceert.

651

Gedicht van Hugo de Groot, opgedragen aan Anna Carmen Visscher, latijn,
1621; met bijlage.
2 stukken

652

Afschrift van een gebed door P. de Groot,
z.d. [17e-18e eeuw]; met bijlage.

1 katern en 1 stuk

653

Brief van kerkenraad van Delft tot aanstelling van Antonius Hambrouck als
predikant op de zeevloot, met afschriften van biografieën over Antonius
Hambrouck, onder andere predikant te Schipluiden,
1637 en z.d.
1 omslag

654

Memorie met een biografie van Henricus Slatius,
z.d. [19e eeuw].

1 katern

655-657

Manuscripten en aantekeningen van J. Soutendam,
1869-1876.
3 omslagen
655
Manuscript 'Keuren en Ordonnantien', 1870
656
Manuscript 'Oudste Keurboek Delft', 1876
657
Aantekeningen ten behoeve van diverse publicaties, 18691876

658

Manuscript van 'De rechtspleging in Delft' door L.G.N. Bouricius,
gepubliceerd in de Delftse Courant,
z.d. [c. 1912].

659
660

Genealogie van de familie Velthuysen,
z.d. [18e eeuw].

1 omslag
1 stuk

Afschrift van een protocol voor het mededelen van de doodstraf aan een
veroordeelde,
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1 stuk

661

Afschrift van een brief van Philaletus Batavus over gebeurtenissen rond de
publicatie van twee schotschriften in Delft,
z.d. [18e eeuw].
1 katern

662

Aantekeningen van H.H. Vockestaert over inrichting van de regering sinds
de oudheid,
z.d. [18e eeuw].
1 katern

663

Afschrift van een uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland uit
1654 over de benoeming van bestuurders,
z.d. [17e eeuw].
1 katern

664

Lijst van commissarissen van huwelijkse zaken van 1600-1788, met
reglement voor het college,
z.d. [18e eeuw].
1 katern

665

Afschrift van de keur uit 1682 op het trouwen buiten de stad,
z.d. [18e eeuw].

1 stuk

666

Akte van klerk van de huwelijkse zaken voor George Philip Gas en Maria
van den Berg over proclamatie van voorgenomen huwelijk in de kerken,
1787.
1 stuk

667

Memorie betreffende de onrechtmatigheid van de verkoop van ambten door
regenten,
z.d. [18e eeuw].
1 katern

668

Afschrift van een resolutie uit 1750 over onderbrengen van vervolging over
gemene middelen bij het gehele college van schepenen,
z.d. [18e eeuw].
1 stuk

669

Manuscript van 'Een jurisdictie geschil in de 15e eeuw' door L.G.N.
Bouricius, gepubliceerd in Verslagen en Mededelingen Bronnen Oud
Vaderlands Recht,
z.d. [c. 1912].
1 omslag

670

Afschriften van reglementen voor de rechtbank,
1751.

1 omslag

671

Afschrift van een resolutie van de heren van de Wet over verbeterhuizen uit
1745, met aantekeningen betreffende opnames,
z.d. [18e eeuw].
1 stuk

672

Aantekeningen van d'Acquet van zijn werkzaamheden in de Weeskamer,
1713 en z.d.
1 omslag

673

Afschrift van een resolutie van de heren van de Weth uit 1628 over transport
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van onroerende goederen,
z.d. [17e eeuw].

73

1 stuk

674

Afschrift van een besluit uit 1787 van burgemeesters betreffende ontslag van
Jan de Vroom als brandmeester,
z.d. [18e eeuw].
1 stuk

675

Afschriften van resoluties uit 1675-1709 betreffende het thesauriersambt,
z.d. [18e eeuw].
1 omslag

676

Afschrift van een concept-instructie uit 1785 voor een college van finantie,
z.d. [18e eeuw].
1 stuk

677

Afschrift van een keur uit 1584 over het houden van varkens,
1806.

1 stuk

678

Aantekeningen betreffende de veepest van 1744-1755, met gedrukte preek
en prent,
z.d. [18e eeuw].
1 stuk

679

Afschrift van een memorie uit 1750 betreffende de salarissen van rector,
conrector en praeceptor van de Latijnse school te Delft,
z.d. [18e eeuw].
1 stuk

680

Afschriften van 'Oratio in laudem principis Eugenii' en 'Gratiarum actio et
oratio de eximiis constantiae fructibus' door Michaelis van Hoecke uit 1787,
z.d. [18e eeuw].
2 katernen

681

Kwitantie voor N. Dersjant van zijn toelage voor lessen op de school van het
Delftsche Departement tot Nut van 't Algemeen,
1806.
1 stuk

682

Stukken betreffende een proces door eigenaren van graven in de kerken te
Delft tegen een besluit van de kerkmeesters tot verhoging van de bijdrage
voor inspectie,
1819-1824.
1 omslag
N.B. Mogelijk bijlagen bij akte van notaris S.A. Scholten.

683

Aantekeningen uit diverse publicatie over de Engelse kerk te Delft,
z.d. [19e eeuw].

1 katern

684

Afschrift van een preek ter gelegenheid van een dank- vast- en bededag uit
1744,
z.d. [18e eeuw].
1 katern

685

Aantekeningen betreffende de Lutherse kerk te Delft,
z.d. [19e eeuw].

686

1 stuk

Aantekening betreffende de fusie van de afdeling Delft van de Maatschappij
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tot bevordering der Toonkunst met de Mannenzangvereniging,
z.d. [c. 1892].
687

Verslag van een lezing over J. van Utenhove, gehouden voor het
departement Delft van het Nut van het Algemeen,
z.d. (19e eeuw].

598

1 stuk

1 katern

688

Uittreksel uit notarieel protocol te Den Haag van 1674-1676 betreffende
rekest van Rooms-Katholieke ingezetenen te Delfshaven,
z.d. [20e eeuw].
1 stuk

689

Memories betreffende de oorsprong van duikers bij de Leidschendam,
z.d. [19e eeuw].
2 katernen

690

Gedicht van Claes Dircksz Pijnaker voor zijn ouders,
z.d. [18e eeuw].

1 stuk

691

Inventaris van de boedel van Claas Clement, opperstuurman van het schip
Noordnieuwland, overleden te Banda-Nevia,
1763.
1 katern

692

Manuscript voor een publicatie over Maasland door P.M. Beelaerts,
1882.

693
694
695

Gedicht van Caspar Fagel,
z.d. [18e eeuw].

1 deel
1 katern

Gedicht van D. Hims ter ere van Hendrik Wiaarda,
1733.

1 stuk

Register met schrijfoefeningen van Claas Pijnaker,
1740.

1 katern

696

Register met afschriften van privileges van de stad Delft, met naamlijsten
van bestuurders, aangelegd door Cornelis van der Goes,
1725.
1 deel

697

Gedichten van P.A. de Genestet in stenografie,
z.d. [20e eeuw].

1 deel

698

Aantekeningen betreffende verbetering en uitbreiding van 'De stad Delft' van
Boitet,
z.d. [18e eeuw].
1 omslag

699

Manuscript van 'Handleiding voor gemeentebesturen' door D.A.J.G.L.
Eggink, secretaris en ontvanger van Hof van Delft,
1895-1897; met bijlagen.
1 omslag

700-704

Manuscript van J.J. Vitriarius over 'De jure Belli ac Pacis' van Hugonem

Losse aanwinsten Delft
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Grotium,
z.d. [c. 1700].
700
Pars I
701
Pars II
702
Pars III
703
Pars IV
704
Pars V
705
706

Aantekeningen van M. Cohen betreffende Delftse drukken,
1951-1952.
Brief van de diaconie aan het Burgerlijk Armbestuur over bedeling,
z.d. [1910-1920].

75

5 delen

1 omslag
1 stuk

707

Gedicht van Jan Mension ter gelegenheid van het overlijden van Maria
Mulder-Braams,
1843.
1 stuk

708

Memorie betreffende rechtspositie Delfshaven, met aantekeningen
betreffende leden schutterij, wapens van ambachtsheerlijkheden en kerken
Delft en schenkingen,
z.d. [17e-18e eeuw].
1 omslag

709

'Delfts nalatenschap uit de Middeleeuwen' door L.G.N. Bouricius ,
1925.

710

1 stuk

Afschrift van de toespraak van J. Velthuijsen, voorzitter raad, bij de komst
van Lodewijk Napoleon naar Delft,
z.d. [na 1806].
1 stuk
N.B. Origineel in Stadsarchief 1e afdeling, inv.nr 5.

711

Brief van de Commissarissen over de leesbibliotheek aan bestuurders van
het Departement Delft der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen over
benoeming van een commissaris,
1854.
1 stuk

712

Afschriften van een vers over Willem V, gevonden in een collectezak te
Groningen,
z.d.
1 stuk

713

Akte met verklaring betreffende krankzinnigheid van Jan Baptist, zoon van
Marcus du Ferro, en opname in verbeterhuis de Drie Taarlingen,
1801.
1 stuk

714

Register met gedichten voor Mies Cordes,
1878.

1 deel

N.B. Trouwde 1883 met J.R. Tutein Nolthenius, directeur Calvé Delft.

715

Afschrift van de afscheidsrede van W.K. van Driel, hoofd interne Zaken, voor
mej. Bladergroen,

Losse aanwinsten Delft
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z.d. [1953].
716
717

Correspondentie van D.P. Oosterbaan met Dirk Coster,
1955-1960.
Memorie met beschrijving van de Oude Kerk,
z.d. [19e eeuw].

598
1 stuk
1 omslag
1 stuk

718

Gedicht van A. Loosjes ter gelegenheid van de opvoering van 'Emilia
Fabricius of Delft door buskruid verwoest' tijdens de kermis van 1807,
z.d. [19e eeuw].
1 stuk

719

Register met schrijfoefeningen van David Mot,
1603-1606.

1 katern

720

Oorkonde van de Schermvereeniging der Delftsche Nijverheid Excelsior voor
A. Hart,
1912.
1 stuk

721

Memorie van F.W. Braat voor zijn dochter Maria over zijn
levensgeschiedenis,
1886.

1 deel

Brief van P. van Bleiswijk aan N.N.,
1760.

1 stuk

722
723

Aantekening in 'Historien van de vromen Martelaren' betreffende plakaat
over lezing van missen voor de doden in het Oude Gasthuis,
z.d. [15e eeuw].
1 stuk

724

Gedicht van G. Metzelaar voor zijn grootouders,
1844.

1 stuk

725

Circulaire betreffende de oprichting van een hulp-zendingsvereniging,
1874.
1 stuk

726

Gedicht bij het overlijden van Henrikus Koot,
1810.

1 stuk

727

Lijsten van duitse krijgsgevangenen aan wie toestemming is verleend tot het
volgen van lessen aan de Technische Hogeschool,
1918.
2 stukken

728

Verslag van een rede van mevrouw Odijk ter gelegenheid van de opening
van een tentoonstelling van het werk van haar man,
1982.
1 stuk

729

Memorie over het gebruik van tortuur in de Nederlanden,
z.d. [18e eeuw].

1 stuk
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730

Memorie van A. Erdin betreffende geschiedenis van zijn familie en
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog te Delft,
z.d. [c. 1996].
1 omslag

731

Biografische aantekeningen betreffende personen uit Delft door P.M.
Beelaerts,
z.d. [19e eeuw].
1 omslag

732

Biografische aantekeningen betreffende personen uit Delfland door P.M.
Beelaerts,
z.d. [19e eeuw].
1 katern

733

Aantekeningen betreffende de geschiedenis van het baljuwschap Delfland
door P.M. Beelaerts,
1879; met aanvullingen.
1 deel

734

Aantekeningen betreffende de geschiedenis van de kloosters en ambachten
in Delfland door R. Boitet, met ingevulde vragenlijsten over bestuur van de
ambachten,
z.d. [c. 1730].
1 pak

735

Memorie betreffende het leven van Karel I, koning van Engeland,
1657.

1 omslag

736

'Poorters van Delft, hoort...', gecomponeerd door Pierre van Hauwe ter
gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het Delfts Madrigaalkoor,
1961.
1 deel

737

'Cantica Vitae', gecomponeerd door Pierre van Hauwe voor de Stedelijke
Muziekschool te Delft, met handtekeningen van de koor- en orkestleden,
1964.
1 deel

738

Afschrift van een beschrijving van de geschiedenis van de Kamer van
Charitate, de Diaconie en het Leprooshuis door Willem van der Leleij,
1899.
1 omslag

739

Manuscripten van romans van Jan H. Oosterloo, verschenen in 1962 en
1965,
z.d.
1 pak

740

Afschrift van het reglement van orde voor de kamer van schepenen van
1803,
z.d. [19e eeuw].
1 katern

741

Aantekeningen uit resoluties en notulen van 1699-1772 betreffende het
bestuur van de rechtbank,
z.d. [19e eeuw].
1 katern
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742

Manuscript van W. van Beek over Delft,
1936.
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1 omslag

743

Sonaten, ouverturen en symphoniën, verzameld door Pieter Kersbergen,
1887.
1 deel

744

Diploma van lidmaatschap van het Schutterlijk Genootschap van
wapenoefening onder de spreuk Tot herstel der Delftsche schutterij, voor
vrijheid en vaderland, voor Hendrik van der Borst,
1784.
1 stuk

745

Aantekeningen betreffende besluiten van het stadsbestuur van 1704-1737,
overgenomen uit het vijfde memoriaalboek van de burgemeesters,
z.d. [18e eeuw].
1 omslag

746

Notulen van vergaderingen van veertigraad door Adriaan Andriesz. van der
Goes, met afschriften van privileges en lijst van leden,
1679-1704; met bijlagen.
1 omslag

747-749

Rekeningen van de heffing van tienden in diverse gemeente, eigendom van
leden van de familie Van der Goes en Storm van 's Gravesande, met
bezwaarschriften tegen de heffing en stukken betreffende de afkoop van het
tiendrecht door de Tiendcommissie,
1863-1913.
3 omslagen
N.B. Kaart van tiendblokken rond Delft geborgen bij Beeld en Geluid.

747
748
749

Rekeningen, 1863-1902
Bezwaarschriften, 1909-1910
Afkoop, 1913

750

Register met tekeningen van oud-leerlingen, aangeboden aan E. van
Everdingen bij zijn veertigjarig jubileum als hoofd van de openbare school
1a, met handtekeningen van bezoekers receptie,
1908.
1 deel

751

Register met handtekeningen van bezoekers receptie ter gelegenheid van
het veertigjarig jubileum van E. van Everdingen als leraar aan de
burgeravondschool,
1908; met bijlagen.
1 omslag

752

Afschrift van een verzoekschrift van de Vrijwillige Jager Compagnie van Den
Haag aan burgemeester en wethouders van Delft om het vaandel in
bewaring te nemen, met tekst van de toespraak en gedicht, bij de overdracht
uitgesproken,
1832.
1 omslag

753-758

Genealogie van het nageslacht van Aelbrecht Hendricksz. van Leuninghen,
boekdrukker te Den Haag, met aantekeningen over zijn leven en werk en
kopieën en originelen van gedrukte publicaties vanaf 1562, door R.H.
Driessen, gehuwd met C.E.F. Kleijn, zijn nakomelinge,
z.d. [eind 19e-begin 20e eeuw].; met bijlagen.
4 delen en 2 omslagen
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753
754
755
756
757
758
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Deel I
Deel II
Deel III
Deel IV
Aantekeningen, 1 omslag
Publicaties, 1 omslag

759-760

Aantekeningen en manuscript betreffende vondelingen in Delft door H.J.A.
Visser,
z.d. [voor 1978].
2 omslagen
759
Aantekeningen
760
Manuscript

761

Manuscript van C.M.Verkroost voor een publicatie van de brieven van De
Genestet,
z.d. [c. 1964].
1 omslag

762

Correspondentie van Gerrit Paape, met manuscripten voor publicaties en
kasboeken,
1778-1787 en z.d.
1 omslag

763

Maunscript betreffende J.A.P. Richelieu, vermoedelijk overgenomen uit een
publicatie,
z.d. [17e - 18e eeuw].
1 stuk

764

Kopiën en foto's van titelpagina's van delftse publicaties,
z.d. [20e eeuw].

1 omslag

Stukken betreffende nalatenschap Cornelius Musius,
1573-1585.

1 omslag

765
766

Stukken betreffende Koningsveld,
z.d. [16e eeuw].

1 katern

767

'Adversaria van natuurkundige, historische en andere merkwaardigheden'
door Isaac van Haastert, met aantekeningen betreffende opvolgende
eigenaren,
1769-1835.
1 deel

768

Index op 'Adversaria van natuurkundige, historische en andere
merkwaardigheden' door Isaac van Haastert,
z.d. [18e eeuw].

1 katern

769

Aantekeningen van W.H. Vorstman voor een aanvulling op 'Adversaria van
natuurkundige, historische en andere merkwaardigheden' door Isaac van
Haastert,
z.d. [c. 1850].
1 omslag

770

Lijst met namen van Delftenaren, gepromoveerd aan de universiteit van
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Leiden tussen 1647-1813, overgenomen uit 'Bronnen tot de geschiedenis
der Leidsche Universiteit' van P.C. Molhuyzen,
z.d. [20e eeuw].
1 katern
771

Lijst van G.J.P. Kruyt en G.J. Morre van het maleisisch alfabet, met
toelichting,
1888.
2 stukken

772

Stukken betreffende het pensioenfonds van de Koninklijke Fabriek F.W.
Braat N.V.,
1936-1963.
1 omslag

773-790

Afschriften van publicaties, keuren en ordonnantiën van het stadsbestuur
van Delft over de periode 1580-1843, verzameld door P.W. van den
Boogaart, stadssecretaris van 1795-1811, in 1843 door zijn zoon
geschonken aan Burgemeester en Wethouders van Delft, met index,
z.d. [1795-1811].
18 delen
773
Deel 1
774
Deel 2
775
Deel 3
776
Deel 4
777
Deel 5
778
Deel 6
779
Deel 7
780
Deel 8
781
Deel 9
782
Deel 10
783
Deel 11
784
Deel 12
785
Deel 13
786
Deel 14
787
Deel 15
788
Deel 16
789
Index 1
790
Index 2

791-803

Dagboeken van C.J.J. de Man-Verouden,
1966-1980.
791
1966-1967 mei 27
792
1967 mei 28 - 1968 mei
793
1968 juni - 1969 mei 14
794
1969 mei 15 - 1970 januari 27
795
1970 januari 28 - december
796
1971 januari - augustus
797
1971 september - 1972 december 6
798
1972 december 7 - 1974 maart 7
799
1974 maart 9 - 1975
800
1976-1977 oktober 25
801
1977 oktober 28 - 1978
802
1979 januari - augustus 25

13 delen
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803

81

1979 augustus 26 - 1980 september

804

Ingekomen stukken, distributiekaarten en persoonsbewijzen van W.
Havenaar en S.J. Naaborg,
1933-1946.
1 omslag

805

Bonkaarten,
1941-1950.

806

1 omslag

Kranten met artikelen en aantekeningen betreffende familie Van
Oldenbarneveld,
1863-1864.

1 deel

807

Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Francoijs van der Lee en Maria
Strick,
1637.
1 stuk

808-810

Notulen van de jaar- en bestuursvergaderingen van de Loterij Vereniging,
vanaf 1969 Loterij Club 'Moed Houden' te Schipluiden, met presentie- en
ledenlijsten,
1906-1995.
3 delen
N.B. Reglement geborgen bij Beeld en Geluid.

808
809
810

1906-1949
1950-1980
1981-1995

811

Akten van transport door de Coöperatieve Warmoeziersvereniging De
Delftsche Groenteveiling G.A. aan de Veilingvereniging Westerlee van
percelen onder de gemeente Schipluiden, sectie D nrs 282-285 en 328-331,
1970; met retroacta vanaf 1916.
1 omslag

812

Akten van transport door diverse personen aan de Coöperatieve
Warmoeziersvereniging De Delftsche Groenteveiling G.A. van percelen
onder de gemeente Schipluiden sectie I nrs 3567-3568, 3780 en 3784,
1956-1965; met bijlagen.
1 omslag

813

Akte van transport door M. de Ronde aan de Coöperatieve
Warmoeziersvereniging De Delftsche Groenteveiling G.A. van percelen
onder de gemeente Schipluiden, sectie I, nrs 3852 en 3781,
1962; met retroacta vanaf 1820 en bijlagen.
1 omslag

814

Akten van transport door diverse personen aan de Coöperatieve
Warmoeziersvereniging De Delftsche Groenteveiling G.A. van percelen
onder de voormalige gemeente Hof van Delft, sectie D nrs 564 en 749,
1920; met retroacta van 1815.
1 omslag

815

Akten van transport door diverse personen aan de Coöperatieve
Warmoeziersvereniging De Delftsche Groenteveiling G.A. onder de
gemeente Schipluiden, sectie K nrs 938-939, 942, 948 en 960-961,
1921-1954; met bijlagen.
1 omslag
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816

Akten van transport door W. Bender aan de Coöperatieve
Warmoeziersvereniging De Delftsche Groenteveiling G.A. van een huis aan
de Piet Heinstraat te Delft,
1933; met bijlagen.
1 omslag

817

Correspondentie over arbeidsinzet en distributiekaarten van A.G. Heijning,
met circulaires, kranten en programma's van het zesde lustrum van de
Delftse Gymnasiasten Bond en Nederlands Volks Herstel dag,
1943-1949.
1 omslag

818

Paspoort en persoonsbewijs van M.J.A.M. Stok,
1941-1942.

2 stukken

819

Reglementen en verordeningen van instellingen op sociaal gebied in Delft,
1901-1957.
1 omslag

820

Rekeningen van ontvangsten en uitgaven door predikanten van de
Hervormde Gemeente uit het legaat C.J. de Man, met afschrift van de
bepalingen van het legaat,
1801-1976.
1 deel
N.B. Legaat werd beheerd door de Weeskamer, later het Ministerie van Financiën. Jaarlijks
keerde zij de rente-inkomsten uit het kapitaal uit aan twee predikanten te Delft. Deze
keerden de legaten uit aan de rechthebbenden.

821

Akten van koop van diverse percelen te Delft, Pijnacker en Maasluis en
hypotheekstelling voor A.W. van Tol,
1909-1973; met retroacta vanaf 1847.
1 omslag

822

Stukken betreffende het D.S.C., afkomstig van J. Sloos,
1926-1927.

1 omslag

823

Akte van oprichting, statuten, notulen en financiele stukken van Stichting De
Grote Markt, met documentatie en drukwerk,
1934-1936.
1 omslag

824

Afschriften van koopakten, door particulieren ter inzage gegeven aan het
Gemeentearchief,
z.d. [20e eeuw].
1 omslag

825

Stukken betreffende de politieke vereniging Progressief Nootdorp,
1974, 1982-1986.
1 omslag

826

Brochure van NV Apparatenbouw Delft,
z.d. [1960].

827

1 omslag

Inventaris van de boedel van Henricus Antonius van den Braak, gehuwd met
Adelaide Louise Christiane Bader,
1858.
1 katern
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828

Kopieen van stukken betreffende proces ter verkrijging van inzage in
draaiboek van staatsbegrafenis van een lid van het Koninklijk Huis,
verkregen na beroep op Wet Openbaarheid Bestuur, met kopie van het
draaiboek,
2001-2005.
1 omslag

829

Correspondentie van C. Vos en de heer Den Herder betreffende gevelstenen
en de klok in de Nieuwe Kerk,
1948-1951.
1 omslag

830

Akte van oprichting van de stichting Scoutcentrum Kruithuis,
1966.

1 katern

831

Akte van oprichting van de stichting Bouw Accommodatie Reigersberggroep
Delft,
1966.
1 katern

832

Gedichten van mevrouw L. van Zon,
z.d. [19e eeuw].

1 deel

833

Poeziealbum van Marie van Velzen, met uittreksel van de huwelijksakte van
Anthonius Hurkmans en Maria Clara Josephina van Velzen,
1865, 1908.
1 deel en 1 stuk

834

Vergunningen voor E. Verschuyl,
1942.

835

Reglement van de Kolenvereniging Ons Belang,
1931.

1 stuk
1 katern

836

Reglement van de Woningbouwvereniging Delfland, met kwitanties van
contributie,
1922, 1954.
1 katern

837

Kwitanties van betaling door het Armbestuur en de Armmeesters van
Nootdorp aan artsen en apothekers,
1653-1878.
1 omslag

838

Akte van verkoop door Cornelis Henricus Felix als borg voor een hypotheek,
opgenomen door Jacobus Kouwenhoven, van een broodbakkerij en twee
huizen aan de Rotterdamseweg,
1908.
1 katern

839

Akte van transport door Anna Maria Herps, weduwe Arij Duijvesteijn, aan
Johannes Hermanus Frerking van 2 morgen 2 hond wei- en hooiland aan de
westzijde van de Schie,
1785.
1 charter

840

Paspoort van Paulus Hendrik Jacob Siepman,
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1 stuk

841

Getuigschrift van H.H.M. de Wilde, brood- en banketbakker, voor IJsbrand
den Hengst,
1919.
1 stuk

842

Afschrift van een akte van overdracht uit 1605 door Philps, graaf van
Hohenloo, aan Johan van Oldenbarneveld van de erfpacht in Berckel,
gekomen van het klooster te IJsselstein,
z.d. [17e eeuw].
1 stuk

843

Correspondentie en drukwerk van Delftsche Dames-Gymnastiek Vereniging
Plato, vanaf circa 1950 Delftsche Gymnastiek Vereniging Plato, met notulen
van de oprichtingsvergadering,
1920, 1941-1995.
1 omslag

844-877

Kranten uit de Tweede Wereldoorlog,
1940-1945.
844
Veritas, 1944 juli - 1945 april
845
Veritas, 1945 mei - oktober

34 omslagen

N.B. Ook aanwezig in de bibliotheek. Gemicroficeerd, origineel niet ter
inzage.

846

Delftsche Courant, 1940-1945
N.B. Ook aanwezig in de bibliotheek. Gemicroficeerd, origineel niet ter
inzage.

847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

Nederlansch Nieuws, uitgave van het Oranje-bulletin voor Delft
en omstreken, 1944-1945
Oranje-bulleting, uitgave voor Den Haag en omstreken en
Delft, 1944-1945
Nieuwe Delftsche Courant, 1940
Paraat, weekblad voor de Vakbeweging voor Delft en
omstreken, 1945
Zuidhollandsch Dagblad, Delftse editie, 1944-1945
Vrij Nederland, 1941-1945
Trouw, 1943-1945
Het Nieuws, 1944-1945
De vliegende hollander, verspreid door de geallieerde
luchtmacht, 1944-1945
Telegraaf, 1940, 1944-1945
Algemeen Handelsblad, 1940-1941
Het Vaderland, 1940, 1942-1945
De Wervelwind, maandblad voor vrijheid, waarheid en recht,
verspreid door de R.A.F., 1942-1943
Het Dagblad, onafhankelijk orgaan in bezet Nederlands
gebied, 1944-1945
Het Parool, 1943-1945
De Ploeg, 1944-1945
Je Maintiendrai, 1944-1945
De Toekomst, 1944-1945
De Waarheid, 1944-1945
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866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878

85

Houdt stand, 1945
Ons Volk, 1944-1945
De Gids, 1944-1945
Op Wacht voor God, Nederland, Oranje, 1944
Den Vaderlant ghetrouwe, 1945
Slaet op den trommel, 1942, 1944
Kerkelijke mededelingenbladen, 1940-1945
De Unie, orgaan van de Nederlandsche Unie, 1940-1941
Het nationale dagblad, 1943
Volk en vaderland, 1942-1945
Storm SS, weekblad der germaansche SS in Nederland, 1944
Kranten waarvan slechts enkele exemplaren aanwezig zijn,
1940-1945

Circulaires en drukwerk uit de Tweede Wereldoorlog,
1940-1945.

1 omslag

879

Stukken betreffende de Delftse Studiekring voor maatschappelijke
vraagstukken,
1942-1945.
1 omslag

880

Verslag door H.A. Herstel van de gebeurtenissen in mei 1940, met
krantenknipsels en foto's,
z.d. [c 1970].
1 omslag

881

Lijsten met namen van joodse ingezetenen te Delft, met publicaties van antijoodse maatregelen,
1941-1944.
1 omslag

882

Concept en stencil van De overweldiging der Nederlanden door E.N. van
Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken,
1940-1941.
1 omslag

883

Brieven, persoonsbewijzen en overige egodocumenten,
1940-1947.

1 omslag

Brieven, ingekomen bij de burgemeester van Delft,
1941.

1 omslag

Distributiebescheiden,
1940-1946.

1 omslag

Overzicht van distrubutiebescheiden,
1941; met bijlage.

1 omslag

884
885
886
887

Kaartsysteem met namen en personalia van N.S.B. leden in Delft,
1940-1944.
1 omslag

888

Overzicht van de wijkindeling,
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889
890
891
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1942.

1 omslag

Periodieken uit de Tweede Wereldoorlog,
1941-1946.

1 omslag

Drukwerk betreffende Indonesië,
1944-1945.

1 omslag

Distributiebescheiden,
1916-1917.

1 omslag

892

Lijst van leerlingen van het Stedelijk Gymnasiusm met een 6-jarige cursus te
Delft,
1921-1922.
1 deel

893

Gedichten van M.A.M. 's Gravesande Guicherit,
1825-1879.

1 deel

894

Akten van doop en huwelijk van leden van de familie Fahrner, met bericht
betreffende overlijden in het orgaan van de Evangelisch Lutherse Gemeente,
1896-1951.
1 omslag

895

Concept van een publicatie over de familie Duindam,
2008.

1 omslag

896

Stukken betreffende bouw van een brug over de St. Annabaai te Curaca0,
gebouwd door N.V. Pletterij Enthoven,
1964-1971.
1 omslag

897

Stukken betreffende leden van de familie Preuninger, met reglementen van
het Stuiversfonds en St. Michiels- of Bezemmakersbus,
1857-1927.
1 omslag

898

Brieven, persoonsbewijzen en overige egodocumenten van A.Ph. Krijff,
woonachtig te Delft gedurende de Tweede Wereldoorlog,
1940-1946.
1 omslag

899

Belastingaanslagen, persoonsbewijzen en distributiebescheiden, afkomstig
van F. Donker Duyvis,
1917-1946.
1 omslag

900

Stukken betreffende Fredericus Cornelis en Wilhemina Boevé, lid van de
Oranjegarde te Bergen op Zoom en van de Gemeenschap van Oud Illegale
Werkers Nederland, huurders van een woning van de Katholieke
Bouwvereniging St. Hippolytus in de Pootstraat te Delft,
1920-2003.
1 omslag

901

Stukken afkomstig van Jan Jacob Willem de Groote en Elisabeth Gerdina
Remmelenkamp,
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902

Stukken afkomstig van de ouders en grootouders van Jan Jacob Willem de
Groote en Elisabeth Gerdina Remmelenkamp,
1900-1946.
1 omslag

903

Stukken betreffende stichting 't Schou te Schipluiden, opgericht met als doen
het beheren en aankopen van werken van de schilders Zandleven en
Tavenraat,
1971-1997.
1 omslag

904

Afschriften van toespraken door prof. dr. W. Martin en Van Karnebeek in
1927 ter gelegenheid van onthulling ramen in de Nieuwe Kerk, met
correspondentie van Kie Visser, de vrouw van W. Martin,
1944, 1948 en z.d.
1 omslag

905

Stukken afkomstig van ir. S.F.J. van Royen, voormalig directeur van de
Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek,
1957-1971.
1 omslag
N.B. Foto’s geborgen bij Beeld en Geluid. Met tekening: aanvragen met nummer 18880.

906
907
908

Circulaires van de Luchtbeschermingsdienst,
1942-1944

1 omslag

Drukwerk van de Arbeiders Muziekvereniging Crescendo,
1932-1940

1 omslag

Correspondentie van H. Swartouw, secretaris van de R.K.
Vincentiusvereniging,
1923-1960

1 omslag

N.B. Foto’s geborgen bij Beeld en Geluid.

909

Notities betreffende dagelijkse maaltijden van prof. Iterson, bioloog,
z.d. [1945-1950]
1 omslag

910

Stukken betrefeende het Komplan, verzameld door dhr Droog, architect,
1968-1993
1 omslag

911

Lijst van namen van veertigraden en lijfspreuken,
z.d. [1748].

912

Memorie met levensverhaal van Henny en Wil Vos,
2010.

1 katern
1 omslag

913

Rapport van Jacob Kunz en nummerbewijs voor moter van Adrianus Kunz,
1924, 1940-1941
1 omslag

914

Verslag van F.H. Kreuger over zijn werkzaamheden als ingenieur gedurende
de jaren 1955-2000,
2009
1 deel
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915-917

Stukken betreffende verkoop van de Hofstede Altena, leen van IJsselstein,
met stukken afkomstig van de opeenvolgende eigenaren,
1752-1814.
3 omslagen en 4 charters
915
Henrietta Catharina de Bije, gehuwd met Johan Verhage, en
Josina de St Martin, gehuwd met Jacob Maudrij, 1752-1765, 1
omslag en 2 charters
916
Cornelis Ammerlaan, gehuwd met Maria Pietersdr Overschie
en Jannetje Arijensdr van Leeuwen, 1757-1779
917
Pieter Ammerlaan, gehuwd met Cornelia Jacobs Reijgersberg,
1770-1814, 1 omslag en 4 charters

918

Stukken betreffende onderzoek naar gedrag van enkele Delftse ingezetenen
gedurende de oorlog door de zuiveringsraad,
1945.
1 omslag

919

Memorie van commissie uit de Veertigraad met voorstellen voor verbetering
van de stadsfinancien,
1784.
1 katern

920

Oorkonden met toekenningen van erepenningen aan ir. S.H. Stoffels, met
overdruk van een artikel van hem over onderwijs,
1952-1953 en z.d.
1 omslag

921

Diploma's, schoolrapporten en poeziealbum, afkomstig van Johannes Petrus
en Maria Deliana Loomans, met trouwboek van hun ouders,
1916-1954.
1 omslag

922

Rapport van de Delftsche Huishoud- en Industrieschool Rust Roest voor
Mieke Gaemers,
1941-1942.
1 stuk

923

Bijbel, geschonken aan Hester Wilhelmina Jacoba de Cuijper bij haar vertrek
uit het Meisjeshuis in april 1891,
1884, 1891.
1 deel

924

Afschrift van de ordonnantie van de Heren van de Wet betreffende de
ziekenbus van het Sint Michiels of straatwerkersgilde,
1662.
1 katern

925

Afschriften van akte van stichting in 1410 door Jan Jansz en Pouwels Jan
Wolfsz van een kaperie ter ere van Sint Laurens en Sint Gregorius in de
Oude Kerk en akte van bevestiging in 1410 door Frederik van Blankenheim,
bisschot van Utrecht, met aantekening betreffende aflossing hypotheek in
1640,
1605, 1640.
1 katern

926

Akte met verklaring omtrend gedrag voor Joannes von der Wijck uit
Westphalen, vanuit Breda naar Delft verhuisd,
1663.

1 stuk
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927

Akte van verkoop door meester Jan Wit, priester en vice cureit van Voorhout,
aan de Heilige Geest meesters te Delft van een aantal renten op landerijen
te Voorhout,
1443.
1 charter

928

Vonnis van het Hof van Holland in proces tussen Dirck Jorijsz te Delft,
eigenaar vicarie op het Heilige Geest altaar in de kerk te Noordwijk, tegen
Jan Jansz Mager te Noordwijkerhout,
1543.
1 charter

929

Testament van Jan Willebrantsz en Maertgen Pietersdr, wonend aan de
Laan te Pijnacker, ten overstaan van notaris Hugo van Heusden te Delft,
1589.
1 charter

930

Akte van transport door executeurs testament Aeltge Corstiaens, weduwe
Abram van der Sande, aan Arend Barendsz Rees van een huis en erf aan
de noordzijde van de Zeepsteeg,
1680.
1 charter

931

Akte van transport door Lijsbet Hofland aan Jan Bergwerf van een huis
genaamd de Roskam en erf te Hogenban onder de heerlijkheid van Delft,
1775.
1 charter

932

Bestekken van de verbouwin van het Post- en Telegraafgebouw aan
Hippolytusbuurt,
1905, 1925.
1 omslag

933

Manuscript met beschrijving van de geschiedenis van de Congregatie van
R.K. Jongelingen, met gedenkbundels ter gelegenheid van jubilea,
1937-1957.
1 omslag

934

Ingekomen brieven met informatie en documentatie bij auteurs publicatie
over Tweede Wereldoorlog,
1999-2000.
1 omslag

935

Verslagen van gesprekken en lezingen over en documentatie betreffende de
Tweede Wereldoorlog, afkomstig van D.P. Kok, huisarts te Delft,
1946-1990.
1 omslag

936

Verslag van de voedselcommissie Delft,
1944-1945; in tweevoud.

1 omslag

Manuscripten over Dirk Coster,
1969-1971; met bijlagen.

1 omslag

937
938

Stukken betreffende Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier,
2000-2005.
1 omslag
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939

Aantekeningen betreffende familie, historische en bijbelse data, aangelegd
door Johan Cornelisz van Bleiswijk en daar voortgezet door Maria en
Abraham van Bleiswijk,
1696-1752.
1 deel

940

Akten van huwelijkse voorwaarden en testamenten van Pieter van Bleiswijk
en Geertruijda Anthonia van Bleiswijk, met losse aantekeningen betreffende
familie en afbeelding wapen Theodorus van Bleiswijk, afkomstig uit inv nr
939, en verslag van de restauratie van dit register,
1753-1790.
1 omslag
N.B. Afbeelding wapen geborgen bij Beeld en Geluid.

941

Stukken betreffende de gereformeerde Jongelings Vereniging Paulus te
Delft,
1931-1954.
1 omslag

942

Persoonlijke stukken van Karel Landzaad en Johanna Maria van Velzen,
1939-1963.
1 omslag

943

Kasboeken van de firma Loomans,
1912-1919, 1979-1986.

1 omslag

Persoonlijke stukken van M. Loomans,
1930-1949 en z.d.

1 omslag

944
945-946

Statuten, notulen en correspondentie van de Stichting Muziek en Kind te
Den Hoorn,
1989-2000.
2 omslagen
945
1989-1993
946
1994-2000

947

Notulen en correspondentie Stedelijk Liturgisch Beraad Delft,
1978-1991.

1 omslag

948

Stukken betreffende de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Kanaalweg
te Delft,
1858-1969.
1 omslag

949

Stukken betreffende bezwaarschrift Adelbertparochie tegen bebouwing
Minervaplein, opgenomen in bestemmingsplan Voorhof,
1986-1990.
1 omslag

950

Correspondentie Groep Katholiek Westland en Stichting St Hippolytuskerk,
1971-1972.
1 omslag

951

Documentatie betreffende Calvé, verzameld door A. Verhoeff ten behoeve
van een publicatie over de fabriek,
1940-1972.
1 omslag
N.B. Periodieken en kopieen uit periodieken zijn niet opgenomen, dezen zijn aanwezig in
het archief van Calvé, archiefnr 182.
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952

Koopakten van percelen aan de Rotterdamseweg en Oude Delft 174, met
schuldakten ten laste van Kinderhuis Maria van Jesse,
1920-1961.
1 omslag

953

Stukken betreffende verbouwing bewaarschool aan de Prins Mauritsstraat,
1928.
1 omslag

954

Kaartsysteem met aantekeningen betreffende vondelingen in Delft door
H.J.A. Visser,
z.d. [voor 1978].
1 doos
N.B. Zie ook inv nrs 759-760.

955
956

Persoonlijke papieren van G.J. en J.H. Beckerman,
1894-2002.

1 omslag

Ingekomen brieven bij en kwitanties voor C. en P. Maas,
1799-1816.

1 omslag

957

Akte van verkoop door Christiaan Frederik Ruter aan Jacob van der Valk van
huizen in de Kruisstraat te Delft,
1851.
1 katern

958

Trouwboekje van P.H. Timmermans en U.M.H. Druskat,
1947.

959

Dagboek en persoonlijke papieren van Arie Huisman,
1940-1945.

1 katern
1 omslag

N.B. Dit dagboek is ook in druk verschenen, een exemplaar is aanwezig in de bibliotheek
van Archief Delft.

960

Stukken betreffende verlening vergunning voor verkoop van drank aan P.J.
de Kat,
1942.
1 omslag

961

Uittreksel uit de huwelijksakte van Johannes de Vos en Dina de Koning,
1835.
1 stuk

962

Stukken betreffende organisatie van de geneeskundige dienst te Delft,
1928-1952.
1 omslag

963

Rapport betreffende de gemeentelijke geneeskundige dienst te Delft,
concept en definitief,
1929.
1 omslag

964

Stukken betreffende de gemeentelijke HBS en MMS, afkomstig van A.A.
Land, leraar lichamelijke oefening,
1946-1974.
1 omslag

965

Stukken betreffende Het Kinderhuis, afkomstig van A.A. Land, bestuurslid,
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1 omslag

966

Stukken betreffende de Vereniging van leraren en onderwijzers in de
lichamelijke opvoeding in Nederland, afdeling Delft,
1930-1974.
1 omslag

967

Persoonlijke papieren van A.A. Land,
1919, 1947-1976.

1 omslag

968

Stukken betreffende opmeting van horecagelegenheden in verband met de
drankwet,
1927-1957.
1 omslag

969

Stukken betreffende kamerkoor Mikrofoon,
1998-2009.

970-971

Stukken betreffende straatcomite Oosterstraat,
1974-1989.
970
1974-1981
971
1982-1989

1 omslag
2 omslagen

972

Akte van verkoop door Joseph Anthonij Falger aan Johan Frans Knittel van
huis en erf, huidig adres Markt 30, met afschriften van de akten van verkoop,
genealogische aantekeningen betreffende familie Giessen, later eigenaren
van dit huis, en stukken betreffende de hoedenzaak van firma Giessen,
1822-1943; met retroacta vanaf 1564.
1 omslag en 7 charters

973-979

Stukken afkomstig van de familie Van Gelder, molenaars op de Pijnackerse
korenmolen, en hun nazaten,
1758-1989.
5 omslagen en 2 katernen
973
Reglement voor het begraven in de kerk te Pijnacker, 17621763, 1 katern
974
Stukken betreffende berekening van en conflicten over
maalloon van de eigenaren van de Pijnackerse korenmolen,
1758-1829
975
Akten van schuldbekentenis en doorhaling hypotheken van
Johannes van Gelder en Maria van der Wal, met kwitanties
van ontvangst huur en betaling belastingen, 1783, 1811-1843
976
Akten van testament en zakboek van Cornelis van Gelder,
molenaar op de Pijnackerse korenmolen, met akten van
schenking en boedelscheiding waarin hij erfgenaam is, 18081872
977
Zakboek van Johannis van Gelder, soldaat van vijfde regiment
infanterie, 1859, 1 katern
978
Getuigschriften, recepten en menukaarten van Jacob
Beekhuizen, gehuwd met een nazaat van de familie Van
Gelder, kok van het Delftsch Studenten Corps, 1904-1945
979
Teksten en gedichten, vermoedelijk uit preken of publicaties,
en dagboek, van [Maria Overkamp], echtgenoot van Jacob
Beekhuizen, 1897, 1942-1943 en z.d.
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980-987

Stukken afkomstig van commissies tot aanbieding van een relatiegeschenk
aan het Delftsch Studenten Corps bij vieringen lustra,
1873-1948.
8 omslagen
980
1873, 1878
981
1883
982
1888
983
1893, 1898
984
1903
985
1908
986
1913
987
1917-1948

988

Documentatie betreffende oprichting standbeeld voor Hugo de Groot,
kranslegging door deelnemers aan wereldcongres voor vrede bij het
standbeeld, herdenking uitgave De iure belli ac pacis en uitgifte Grotius
kalender
1886-1960.
1 omslag

989

Stukken afkomstig van Jan van den Engel, muzikant,
1939-1951.

1 omslag

990

Drukwerk betreffende Jan van den Engel en Bart Storm, muzikanten,
1928-1949.
1 deel

991-993

Publicaties van openbare verkopen, deels vermoedelijk afkomstig uit
notarieel archief,
1798-1915.
3 omslagen
991
1798, 1808
992
1809, 1814-1816. 1835, 1841, 1864
993
1907-1915

994

Manuscript betreffende het Marktspel van J. van Riel,
1947.

1 deel

995

Manuscript met aantekeningen van A. Dijkxhoorn over zijn werkzaamheden
als rechercheur van politie,
1952-1962.
1 omslag

996

Catalogi van veilingen van publicaties van, aantekeningen en drukwerk
betreffende Hugo de Groot,
1883-1962.
1 omslag

997

Manuscript met aanvullingen op publicatie over grafmonumenten in de Oude
en Nieuwe kerk uit 1684 door J.C. Kramer,
1913.
1 omslag

998

Biografie betreffende W.A. Boogaerdt, met menukaarten van lustra DSC en
studentenweekblad,
1905-1927, 1967.
1 omslag
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1 omslag

1000

Afschrift van de lijst met het salaris voor de secretaris van de Weeskamer
voor zijn werkzaamheden uit 1662,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1001

Kasboek van Pieter Cornelis van den Bosch, mineur 2e klasse in het
bataillon Mineurs en Sappeurs, met aantekening betreffende ontvangst van
kleding,
1871-1873.
1 katern

1002

Reglement van het Schilders Gilde, ondervereniging van de Nederlandse
Rooms-Katholieke Volksbond, afdeling Delft,
1898.
1 katern

1003

Reglement van het Rooms-Katholiek Typografengilde "Door eendracht
sterk", vakafdeling van de Nederlandse Rooms-Katholieke Volksbond,
afdeling Delft,
1898.
1 katern

1004

Stukken afkomstig uit de boedel van mevrouw Soek-Maas,
1831-1838 en z.d.

1 omslag

1005-1006

Financiële registers van de handelscompagnie van D.H. Bloemendaal en H.
Desaguliers,
1824-1825.
1 deel en 1 omslag
1005
Grootboek, 1 deel
1006
Journaal en winst- en verliesrekening

1007

Akte waarbij de inwoners van Delft burgemeester F.M. de Vries van Heyst
een buste en een raam aanbieden ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum,
met handtekeningen van de schenkers, met handtekeningen van bezoekers
van de receptie en gedrukte feestliederen,
1897.
1 omslag

1008

Register met aantekeningen van F.M. de Vries van Heyst van uitgebrachte
stemmen in vergaderingen van de gemeenteraad,
1897-1898.
1 deel

1009

Publicatie van de veiling van de inboedel van de apotheek van Anthonij
Hendrik Storck, met aantekeningen van de namen van de kopers en
opbrengst,
1740-1741.
1 deel

1010

Register van de obligaties, met aantekening van het interest, van de sociale
instellingen binnen Delft,
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z.d. [18de eeuw].
1011

1 katern

Register met afschriften van stukken betreffende de aankoop van diverse
ambachtsheerlijkheden door de stad Delft,
z.d. [18de eeuw].
1 deel
N.B. Betreft o.a. aankoop van Hof van Delft, Vrijenban en Hoog en Woud Harnas.

1012-1013

Register van personen, begraven op de begraafplaats Jaffa, met vermelding
van de gespeelde muziek door de organist Jan Hendrik Storm,
1930-1945.
2 delen
N.B. Zie ook inv.nr 1205.

1012
1013

1930-1941 juni 11
1941 juni 12 - 1945

1014

Aantekeningen betreffende de besluitvorming over het verlenen van subsidie
voor herstel van de schade, ontstaan door de ontploffing van het kruithuis in
1654,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

1015

Afschrift van een verzoek uit 1672 van de schutterij en enkele leden van de
veertigraad van Delft aan stadhouder Willem III om vernieuwing van het
stadsbestuur,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

1016

Stukken betreffende het Genootschap tot herstel der schutterij,
1785-1786.

1 omslag

1017

Afschrift van een verzoek uit 1787 van een aantal ingezetenen van Delft aan
het stadsbestuur om maatregelen te nemen om de rust in de stad te
bewaren, met namen van de ondertekenaars van het verzoek en uittreksel
van de resolutie hierop,
z.d. [18de eeuw].
1 omslag

1018

Concept van de feestrede van prof. J.M.Telders ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van de Koninklijke Academie in 1893,
z.d.
1 stuk

1019

Lijst van de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers van de
Leenbank,
z.d. [18de eeuw].

1 stuk

1020

Akte met uitspraak van Johan van Oldenbarnevelt in een geschil tussen
Gerrit van Rhijn als grootvader en voogd van Hendrik van Rhijn, op wie door
de graaf van Aremberg een beneficie op het H. Kruis altaar in de Oude Kerk
was geconfereerd, en Jacob van Nierop als vader en voogd van Crispijn van
Nierop, op wie door de Rekenkamer hetzelfde beneficie was geconfereerd
en bezitter hiervan sinds 1604,
1612.
1 stuk

1021

Afschrift van de lijst met volgorde in de processie van de deelnemers aan de
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1022

Afschrift door G.H.M. Delprat van een brief van Rombertus Ulenburgh met
een beschrijving van de laatste uren van het leven van Willem I,
1838; met latere afschriften.
1 omslag

1023

Lijst van giften voor en opbrengst van een collecte ten behoeve van de
prinses van Oranje,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

1024

Brief van Willem I aan H.A. Pickard, lid van de Sociëteit De Hoop te Delft,
met dankbetuiging voor een schenking,
1813.
1 stuk

1025

Verzoekschrift van Hendrik van Nassau aan prins Hendrik om terugbetaling
van een lening, aangegaan door Willem I ten behoeve van de aankoop van
de heerlijkheid Roosendaal,
1627.
1 stuk

1026

Brief van de secretaris van koningin Christina van Zweden aan Hugo de
Groot,
1636.
1 stuk
N.B. In het latijn.

1027

Afschrift van een akte van koning Karel II van Engeland voor Cornelis
Maartensz. Tromp met benoeming tot baronet,
z.d. [19de eeuw].
1 katern

1028

Afschrift van het testament van Lambrecht Willemszoon, pastoor van de
Oude Kerk, van 25 april 1550, met latere aanvullingen,
z.d. [16de eeuw]; met twee bijlagen.
1 omslag

1029

Afschrift van de akte van boedelscheiding uit 1798 van de nalatenschap van
Pieter van Bleiswijk, voormalig raadspensionaris,
z.d. [c. 1798].
1 katern

1030

Brieven van prins Frederik aan A. Van Beek, hoogleraar te Utrecht,
1823-1850.
1 omslag

1031

Brieven van H. De Larrey, kamerheer van prinses Wilhelmina, aan N.N.,
betreffende het hofleven,
1815-1816.
3 stukken
N.B. In het frans.

1032

Brieven aan F.T. Perk betreffende benoeming tot gemeenteontvanger van de
gemeenteraad en herdenking van 1572,
1872, 1877.
3 stukken

1033

Akte van benoeming van Hendrik Braggaar tot schipper op het
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1 stuk

1034

Akte van schuldbekentenis van Cornelis Pieterszoon Voorstad voor de
kinderen van Annetgen Adriaensdochter de Vos, gehuwd met Pieter
Corneliszoon Voorstad, ouders van de lener, met aantekeningen betreffende
aflossing,
1660-1679.
1 stuk

1035

Uittreksel uit het testament van Cornelis Tromp, luitenant, admiraal en
generaal van de Verenigde Nederlanden, opgemaakt door notaris A. Van
Saddenburg,
1692.
1 stuk

1036

Verzoekschrift van Martinus van Berckel, brouwer te Delft, aan de Staten van
Holland om wijziging van de tenaamstelling van twee bierstallen in
Stompwijk, met kopie van de akte van transport door Jacob van Ankeren,
brouwer te Delft, aan Martinus van Berckel van de bierstallen en besluit van
de Staten op het verzoek,
1741-1742.
1 katern

1037

Akte voor Jan Proot met bewijs van eigendom van een graf in de Oude Kerk,
1745.
1 stuk

1038

Bevelschrift voor G.M. Wiltens tot deelname aan de loterij van de Nationale
Militie, met getrokken lot,
1816.
2 stukken

1039

Akte voor Jan Hendrik Keeven en Gerritje Ravers met bewijs van voltrekking
van hun huwelijk,
1797.
1 stuk

1040

Akte voor Pieter Wiltens en Maria Mahij met bewijs van voltrekking van hun
huwelijk,
1792.
1 stuk

1041

Brieven van G. Verbeek en J. van Mullum aan Engebrecht,
1865 en z.d.

2 stukken

1042

Akte van contract tussen J.J. le Roy, predikant in Oude Tonge, en J. Allart,
boekhandelaar te Delft, over het drukken van een boek,
1826.
1 stuk

1043

Afschrift van een verzoekschrift van Jacob Meerman aan het stadsbestuur
om toestemming tot het maken van een uitbouw in de Poppesteeg, met
beschikking hierop,
1700-1701.
2 stukken
N.B. Met kaart, geborgen bij Beeld en Geluid.
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1044

Register voor D. Van den Bosch, leerling van de dagschool van het Delftse
departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, met
beoordelingen van zijn lesprestaties,
1830-1838.
1 katern

1045

Kwitanties voor Hendrik Landmeter voor de betaling van diverse belastingen,
met stukken betreffende het huwelijk van Jacob Landmeter en Ida van der
Kaaij en paspoort van Jacob Landmeter,
1798-1811.
1 omslag

1046

Uittreksel uit het orderboek van Adriaen Willeboortsz. Spieringshoek,
steenhouwer, met aantekeningen betreffende de levering van een steen met
het wapen voor de heer van Gouweriaan,
1638.
1 stuk

1047

Akte van toekenning van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid door
het Ministerie van Oorlog aan J. Petri, werkzaam bij het Rijks Artillerie
magazijn,
1866.
1 stuk

1048

Akte van verhuur door de gasthuismeesters aan Jan de Heuter, schout van
Delft, van twaalf morgen land in Vlaardingen,
1518.
1 stuk

1049

Brief van Gerard Pijnssen van der Aa, drossaard van IJsselstein, aan Philips
van Steeland, drossaard van Buren, met verzoek om het verzoekschrift van
Claes Adriaanszoon Meerland niet in zijn schepenbank in behandeling te
nemen,
1601.
1 stuk

1050

Uittreksel uit de akte van boedelscheiding van de nalatenschap van Arij
Claaszoon Valkenis, overleden te Maasland,
1762.
1 katern

1051

Afschrift van akte van benoeming in de adelsstand door Ferdinandus voor
Johan de Huter uit 1622, opgemaakt in Wenen, met genealogische
aantekeningen betreffende de familie De Huyter en aantekeningen
betreffende promotie- en adelsbrieven, gevonden in een familiearchief,
1625 en z.d. [17de eeuw]; met bijlage.
3 stukken

1052

Brief van het stadsbestuur aan Johan de Huyter met mededeling dat zij
minder materiaal hebben kunnen zenden dan waarom verzocht werd,
1569.
1 stuk

1053

Brief van G. Van Lennep aan J.J.F. Wap, leraar aan de Militaire Akademie te
Breda,
1828.
1 stuk

1054

Paspoort voor Johannes de Jongh,
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1055

Akte van lidmaatschap van het genootschap Christo Sacrum voor Elizabeth
Weteling,
1801.
1 stuk

1056

Brief van H. Wijn aan mr. Van Vredenburch, lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Delft,
1815.
1 stuk

1057

Brief van M. Salvador aan de weduwe Storm van der Chijs te Delft,
1872.

1 stuk

1058

Akte voor Maria Catharina van Bronsveld met bewijs van eigendom van een
graf in de Oude Kerk,
1753.
1 stuk

1059

Akte van benoeming van F.M. de Vries van Heijst, burgemeester, door de
societeit Phoenix tot buitengewoon erelid,
1879.
1 stuk

1060

Aantekening betreffende het besluit van het stadsbestuur tot aanstelling van
Cors Janszoon tot klapwaker, met handtekening van Gerrit Biese,
pensionaris,
1590.
1 stuk

1061

Akte van schuldbekentenis van Jan Janszoon Groningh, matroos op het
schip 't Huis ten Duijnen, voor J. Hoogstraten wegens voorgeschoten salaris,
met handtekening van Abraham van Bleiswijk,
1747.
1 stuk

1062

Brief van Dirck van Bleijswijk aan Joachim Oudaen betreffende de
waardebepaling van munten,
1674.

1 stuk

1063

Notitie betreffende gemaakt afschrift uit crimineelboek, met handtekening
van Hendrik van Bleiswijk,
1663.
1 stuk

1064

Brief van Hendrik van Bleiswijk aan N.N. betreffende vergadering van de
burgemeesters,
1698.
1 stuk

1065

Brieven van P. van Bleiswijk,
1754-1776, 1780.

1066

Brief van W. Blommestein aan Emants, pensionaris van Delft, met
aanbieding van een door hem gepubliceerd boek,
1778.

1 omslag

1 stuk
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1067

Brief van D. Buddingh aan de koningin met verzoek om betaling van salaris,
1842.
1 stuk

1068

Brieven van P.O. van der Chijs aan P.M. Beelaerts,
1854-1866.

1 omslag

1069

Bevelschrift tot betaling van Gecommitteerden op de werken bij
Hellevoetssluis voor de penningmeester, met handtekening van Ewoud van
der Dussen, afkomstig van een charter,
1610, 1621.
2 stukken

1070

Brief van Adriaan van der Ende aan de heer Van Willigen,
1830.

1 stuk

1071

Brieven van prins Frederik aan majoor Geisweit van der Netten en W. Storm
van der Chijs, met portet van de prins,
1819 en 1863.
3 stukken

1072

Brieven en fragment van brief van stadhouder Frederik Hendrik,
1630-1638.

3 stukken

1073

Akte van het stadsbestuur voor Helena van der Mij met verklaring dat zij de
wettige echtgenote is van Willem de Haen, opvarende van het VOC-schip
Oedekenskerk,
1712.
1 stuk

1074

Brieven van C. van der Goes aan F. Van Limborch, advocaat,
1734.

2 stukken

1075

Aantekening van P.M. Beelaerts betreffende schenking van zijn boeken aan
de stad Delft,
z.d. [c. 1890].
1 stuk

1076

Akte van B. Van den Boogaard, doktor, met verklaring dat Teunis Bollebak,
opgenomen in het Gasthuis, niet in staat is voor zichzelf te zorgen,
1802.
1 stuk

1077

Brief van A.L. van der Boon Mesch aan N.N.,
1813.

1 stuk

Brief van B. van der Dussen aan N.N.,
1740.

1 stuk

Brief van Graswinkel aan de resident Wicquefort,
z.d. [17de eeuw].

1 stuk

1078
1079

N.B. In het latijn.

1080

Brieven van Theodorus Graswinkel aan N.N.,
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3 stukken

N.B. In het latijn.

1081
1082

Brief van H. de Groot aan Jan van der String,
1631.

1 stuk

Brief van P. de Groot aan N.N.,
1672.

1 stuk

N.B. In het frans.

1083

Akte van overeenkomst tussen de ambachtsheer en de kerkenraad van
Schipluiden waarin is bepaald dat de kerkenraad voortaan de gelden voor de
diaconie zal mogen ontvangen en uitdelen,
1637.
1 stuk

1084

Brief van J.A. van Heemskerk, veertigraad, aan G.B. Emants, pensionaris
van Delft,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

1085

Brief van A. Heinsius aan N.N.,
1696.

1 stuk

Akte van attestatie van Josias Heinsius voor Anneke Wouters,
1614.

1 stuk

1086
1087

Akte van schenking door Frans Pieterszoon, wever, van zijn bezittingen aan
de armen, ten overstaan van J. de Heuijter en Jan Sasboutzoon, die
verklaren dat hij voorheen geleefd heeft van aalmoezen,
1535.
1 stuk

1088

Akte van attestatie van het Gymnasium van Breda dat een leerling de school
met goed gevolg heeft doorlopen, met handtekening van de rector Henricus
Hoogeveen, later rector aan de Latijnse school te Delft,
1756.
1 stuk

1089

Brieven van Philips, graaf van Hohenloo, luitenant in het staatse leger, aan
de stadsbesturen van Heusden en Gestel-Gemonde,
1581 en 1587; met bijlagen.
1 omslag

1090

Aantekening van of over Martinus Hertensius,
1626.

1 stuk

1091

Akten van attestatie voor Reijer van der Burch, Samuel den Ouden en
Guilelmo Vlaerdingerwout met verklaring dat zij de Delftse school met goed
gevolg hebben doorlopen,
1700, 1754 en 1794.
3 stukken

1092

Handtekeningen van hoofdlieden van het St. Lucasgilde, geknipt uit
archiefstukken en opgeplakt op bladen,
1611-1661.
2 stukken
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1093

Akte van attestatie van de regenten van het Weeshuis van Delft voor de
regenten van de weesarmen van Vlaardingen met verklaring dat
weeskinderen waarvan de ouders zijn overleden opgenomen worden in het
Weeshuis, ongeacht of zij geboren zijn binnen Delft of in een andere plaats,
1678.
1 stuk

1094

Handtekeningen van Japanse gezanten,
1862.

1 stuk

1095

Menukaarten van diners van Delphi Batavorum, met handtekeningen van
aanwezigen,
1895-1896.
2 stukken

1096

Akte van Helena van Stavenisse, weduwe van Anthonij van Bronkhorst, voor
de voogden van haar kinderen met verklaring dat zij niet opnieuw zal huwen
voordat er een inventaris is gemaakt van de boedel die zij met haar man
bezeten heeft,
1674.
1 stuk

1097

Brieven van S. Keijzer, hoogleraar aan de Indische Instelling, aan dr Wap,
1863 en z.d.
2 stukken

1098

Brief van Gaspar van Kinschot, pensionaris van Delft, aan Rem. van
Limborgh, advocaat-fiscaal,
1675.

1 stuk

1099

Brief van Gaspar Rudolf Kinschot aan Frans van Limboch, advocaat-fiscaal,
1740.
1 stuk

1100

Brief van J. Lebret aan J. Tideman,
1867.

1 stuk

1101

Brieven van Anthonie van Leeuwenhoek aan Lambert van Velthuysen en
H.K. Poot,
1679 en 1716.
1 omslag

1102

Correspondentie van Gerard van Loon met diverse personen,
1722-1758.

1 omslag

1103

Brief van prins Maurits aan de kerkenraden in Zeeland betreffende de
vredesbesprekingen, met verzoek om twee afgevaardigden te zenden voor
een conferentie hierover in Den Haag,
1588.
1 stuk

1104

Lijst van betalingen aan legereenheden, met bevelschrift tot betaling hiervan
door prins Maurits voor een stadsbestuur,
1590.
1 stuk
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1105

Brief van prins Maurits aan de Synode van Noord-Holland met verzoek om
de predikanten opdracht te geven te zwijgen over geloofstwisten,
1619.
1 stuk

1106

Akte van prins Maurits voor het stadsbestuur van Niervaert met consent tot
het afsluiten van een lening ten behoeve van de bouw van een stadhuis en
gevangenis,
1621.
1 stuk

1107

Brief van D. Meerman aan Hugo de Groot in Parijs,
1623.

1 stuk

1108

Akte van Macquelijn, medicine doctor, voor vice-admiraal F.A. Meurer met
verklaring dat de aanvallen van zijn vrouw het gevolg zijn van overmatig
drankgebruik,
1801.
1 stuk

1109

Akte van attestatie van S.J.M. van Moock, kostschoolhouder, voor L.
Landsman met verklaring dat deze bij hem gewerkt heeft als secundant in de
klas,
1820.
1 stuk

1110

Brief van H.A.A. van Berckel aan N.N.,
1860.

1 stuk

Brief van Marie de Nassau aan Huijgens,
1590.

1 stuk

1111

N.B. In het frans.

1112

Akte van benoeming door Maria van Oranje-Nassau van Philips van
Steeland tot zaakwaarnemer om de heerlijkheid Woerden in leen te
ontvangen,
1610.

1 stuk

1113

Brief van Maria van Oranje-Nassau aan de gedeputeerden van de Staten
van Utrecht met verzoek om haar pachter Pieter Pieterszoon vrijgeleide te
geven voor een reis naar Breda,
1588.
1 stuk

1114

Brief van Johan van Oldenbarneveld namens de Staten Generaal aan het
stadsbestuur van Den Bosch met verzoek om een einde te maken aan de
onwettige belastingheffingen door het leger op het platteland rond de stad,
1598.
1 stuk

1115

Afschrift van een brief uit 1619 van Johan van Oldenbarneveld aan zijn
vrouw en kinderen,
z.d. [17de eeuw].
1 stuk

1116

Brief van G. Paape aan N.N.,
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1792.

1 stuk

Brief van Betsy Perk aan Adriani,
1894.

1 stuk

1118

Akte van Bartholomeus van den Boogaard en Adrianus Bezemer, doktoren,
met verklaring betreffende de ziekte van Alida Agatha Posianus,
1801.
1 stuk

1119

Brieven van Hubert Korneliszoon Poot, met gedichten,
1724 en z.d.

1 omslag

1120

Brief van Arnout Sasbout aan Johan de Heuyter betreffende de nagelaten
goederen van jonker Jehan van Brancion,
1581.
1 stuk

1121

Akte van Amalia van Solms, prinses van Oranje, voor de heer van Zuijlichem
met verklaring dat hij niet gehoord is bij de besprekingen tussen de heer van
Brandenburg en de heer van Beverweert,
1660.
1 stuk

1122

Akte met verklaring door Cornelis Tromp dat hij de commissie voor Maerten
Tromp overgedragen heeft,
1680.
1 stuk

1123

Brief van H. van de Veer aan N.N.,
1869.

1 stuk

Akte van M.J. Macquelijn, stadsdoktor, met verklaring betreffende de
geestesgesteldheid van Maria Vink,
1801.

1 stuk

Brief van Johan Hendrik Voet, generaal majoor, aan N.N.,
1815.

1 stuk

Brief van J. van Voorst aan N.N.,
1792.

1 stuk

1124

1125
1126
1127
1128
1129

1130

Brieven aan professor Th. van Swinderen te Groningen,
1819, 1832, 1839.

3 stukken

Brief van dr. Wap aan N.N.,
1861.

1 stuk

Brief van De Man, weduwe van J. Wessels, aan N.N. betreffende het
overlijden van haar man,
1851.

1 stuk

Rekest van Philips van der Aa, dijkgraaf van Arkel, en Matheus de Castre,
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dijkgraaf van Vianen, aan Willem van Oranje, met verzoek om de Staten van
Holland een voorstel te doen tot aanleg van de Diefdijk, met beschikking
hierop,
1578.
1 stuk
1131

Brief van Willem van Oranje aan de Staten Generaal met verzoek om
betaling van de declaratie van de heer van Barchon,
1581.
1 stuk

1132

Akte van schuldbekentenis van Griet van Leijen voor de erfgenamen van
Willem Henrixzoon, opgemaakt in het fort van 's Gravenweerdt ten overstaan
van Henricus Hemichius,
1593.
1 stuk

1133

Brieven van D. van Kalken aan A. de Jager, hoofdonderwijzer in Rotterdam,
1859-1863.
1 omslag

1134

Brieven van Wilhelm Friedrich, koning Willem I van Nederland, met
aantekeningen betreffende resoluties over bestuurszaken en minuten van
verleende patenten en vergunningen uit de periode dat hij vorst was van
Fulda,
1804-1809, 1828, 1837.
1 omslag

1135

Brieven van D. Buddingh aan A. de Jager, hoofdonderwijzer in Rotterdam,
1842, 1850.
3 stukken

1136

Brief van M. van Marum aan N.N. betreffende een prijsvraag van de
Koninklijke Maatschappij over de uitvinding van de boekdrukkunst,
1810.

1 stuk

Aantekeningen betreffende een conflict over de verkiezing van een
veertigraad in 1674,
z.d. [18de eeuw].

1 stuk

1137

1138

Afschrift van het verzoek van A. van Vredenburg aan het stadsbestuur om
ontslag als veertigraad, met afschriften van het besluit hierover van 1777,
1777.
1 omslag

1139

Brieven aan een lid van de veertigraad met oproep tot bijwoning van een
vergadering ter vervanging van overleden of vertrokken leden,
1782, 1786 en 1794.
3 stukken

1140

Aantekening betreffende de wijze van benoeming van de secretaris van het
stadsbestuur en de weeskamer, met lijst van de sollicitanten naar deze
functie in 1695,
z.d. [17de eeuw].
1 stuk

1141

Lijst van werknemers van de gemeente Delft, met vermelding van de hoogte
van hun salaris,
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Register met afschriften van privileges betreffende de benoeming van leden
van het stadsbestuur en benoeming van ambtenaren, met uittreksels uit de
notulen van vergaderingen en uitslagen van stemmingen over nieuwe leden
van 1663-1674,
z.d. [17de eeuw].
1 deel
N.B. Het register is aangelegd door een lid van de veertigraad, beëdigd op 17 december
1663: dit waren Jacob Cornelisz. Boot Graswinckel en Hendrick Adriaensz. van
Spierinxhouck.

1143

Afschriften van de keur uit 1667 betreffende het achterlaten van kinderen
door hun ouders,
z.d. [18de eeuw].
2 stukken

1144

Register met richtlijnen voor de procedure van het verdelen van percelen
grond die eigendom zijn van meerdere eigenaren, met aantekeningen van
de salarissen van de verschillende functionarissen hiervoor en de verschillen
in procedure binnen ambachten onderling,
z.d. [16de eeuw].
1 katern

1145

Afschriften uit de notulen van de heren van de Wet uit 1780 betreffende de
invoering een reglement voor de notarissen, opgesteld door de
Commissarissen tot het werk der Notarissen, ingediend bij de
burgemeesters,
z.d. [18de eeuw].
2 stukken

1146

Lijst met namen en biografische aantekeningen van notarissen die in Delft
werkzaam zijn geweest,
z.d. [19de eeuw].
1 stuk

1147

Uittreksels uit keuren met richtlijnen voor markten van diverse
levensmiddelen, met instructies voor de marktmeesters,
z.d. [18de eeuw].

1 omslag

1148

Uittreksel uit de resolutie van 1778 van de burgemeesters betreffende de
werkzaamheden van de Commissie tot het werk van de stadsfinanciën,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

1149

Bevelschrift voor Lt. van der Veld tot betaling van de verponding,
1813.

1 stuk

1150

Bevelschrift voor de erfgenamen van Hendrick van Stockum tot betaling van
de verponding voor een huis op het Bagijnhof, met aantekening van
ontvangst,
1648.
1 stuk

1151

Bevelschrift voor de erfgenamen van Aechjen Sasbouts tot betaling van de
verponding voor een huis op het Bagijnhof,
1680.
1 stuk
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1152

Kwitantie voor Arent Janszoon van 't Sluisgen voor betaling van de kapitale
contributie,
1603.
1 stuk

1153

Kwitanties voor Willem Koje of Coeje voor betaling van het brandladder-,
emmer- en diepgeld,
1717-1720.
3 stukken

1154

Aantekeningen betreffende de verpachting van de vleesaccijns binnen Delft
en Delfshaven in 1703,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

1155

Afschrift door D. van Royen van de ordonnantie en de lijst met tarieven uit
1725 voor de tol bij de Hinderdam buiten de Haagpoort,
1737.
1 katern

1156

Afschrift van de timmerkeuren van 1536 en 1689,
z.d. [18de eeuw].

1 katern

1157

Afschrift van de ordonnantie voor de Commissarissen van de Godshuizen
van 1677,
z.d. [18de eeuw].
1 katern

1158

Afschriften van besluiten van de heren van de Wet betreffende regeling van
de financiële verhoudingen tussen de Kamer van Charitate en andere
instellingen van 1660 en 1661,
z.d. [17de eeuw].
2 stukken

1159

Memorie betreffende de geschiedenis van de Vereniging Helpt Elkander,
1886; in tweevoud.
2 stukken

1160

Brief van J. van der Wall aan D. van der Boon met een beschrijving van het
bestuur van de Kamer van Charitate, met envelope,
1773.
2 stukken

1161

Akte van verklaring voor N.N. dat hij de school van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen met goed gevolg heeft doorlopen,
1828.
1 stuk

1162

Afschriften van de ordonnanties voor de keurmeesters van de haring van
1616 tot 1674,
z.d. [18de eeuw].
1 katern

1163

Afschrift van een verordening voor de verkopers van verse zeevis,
c. 1835.

1164

1 stuk

Afschriften van stukken betreffende het bestuur en de bestuursleden van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie,
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1165

Akte van aanstelling van Jacobus van den Bergh tot kapitein op het schip
Oosterloo van de VOC,
1781.
1 stuk

1166

Akte van aanstelling van George Philip Gas tot kapitein op het schip Horssen
van de VOC,
1788.
1 stuk

1167

Afschrift van de resolutie van de heren van de Wet van 1731 voor de
plateelbakkerijen,
z.d. [18de eeuw].
1 katern

1168

Stukken betreffende plateelbakkerij De Bloempot,
1789-1842.

1169

Uittreksel van een keur betreffende het merken van zeep,
1640.

1 omslag
1 stuk

1170

Afschriften van ordonnanties van 1615 en 1620 op de kraan voor de
kraanmeester en -kinderen,
z.d. [18de eeuw].
1 katern

1171

Afschriften van en aantekeningen uit archiefstukken betreffende het St.
Lucasgilde,
z.d. [19de eeuw].
1 omslag

1172

Kwitanties, afgegeven aan Bruggen en Maes, kooplui te Delft,
1801-1825.

1 omslag

1173

Programma voor de buitengewone repetitie van een mannenzangvereniging,
1889.
1 stuk

1174

Afschrift van de dienstregeling en de tarieflijst van de nacht-autobusdienst
tussen Amsterdam en Rotterdam van 1934,
z.d. [20e eeuw].
1 stuk

1175

Afschrift van de ordonnantie van 1774 betreffende de korenschippers die
varen tussen Delft en Rotterdam,
z.d. [18de eeuw].
1 katern

1176

Lijst met namen en biografische aantekeningen van predikanten in Delft
tussen 1741 en 1881,
z.d. [19de eeuw].
1 katern

1177

Afschrift van het reglement van het Oud Diaconaal Leesgezelschap van
1831,
z.d. [19de eeuw].
1 katern
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1178

Memorie met plan voor de oprichting van een toneelgezelschap onder de
spreuk 'Tot nut en vermaak',
1789.
1 katern

1179

Reglement voor het gezelschap 'In voor en tegenspoed vereend en
welgemoed',
z.d. [18de-19de eeuw].

1 stuk

1180

Reglement voor de oprichting van een gezelschap van kapiteinen van Delft,
z.d. [18de-19de eeuw].
1 stuk

1181

Notulen van het gezelschap De Eendragt betreffende viering van het 25-jarig
bestaan en het gebruik van de bij deze gelegenheid vervaardigde beker,
1776-1780.
1 omslag

1182

Concepten van een reglement voor het Quartet gezelschap,
z.d. [19de eeuw].

1 katern

1183

Lijst met namen van bestuur en leden van de Oranjebond, opgemaakt ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaan, met foto,
1934.
1 katern

1184

Uittreksel uit het eerste jaarverslag van de afdeling Delft II van het
Nederlands Onderwijzers Genootschap,
c. 1900.

1 stuk

1185

Afschrift van het reglement van het Schutterlijk Exercitie Gezelschap van
1785, met concept van een akte van koop van een exercitieterrein,
z.d. [18de eeuw]; met bijlagen.
1 omslag

1186

Lijst van personen die de schutterswedstrijden gewonnen hebben en de titel
schutterskoning een jaar mogen dragen, met een verhandeling over de
geschiedenis van de wedstrijden en afbeeldingen van de uitgereikte
wedstrijdpenningen,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

1187

Stukken betreffende een tontine onde naam de Eendragt, opgericht in 1777,
1777-1819.
1 omslag

1188

Afschrift van het reglement van de St. Michiels- of bezemmakersbus van
1825,
z.d. [19de eeuw].
1 stuk

1189

Afschriften van de reglementen van de kaarters- of schrobbelaarsbus van
1832 en 1841,
z.d. [19de eeuw].
2 katernen

1190

Afschrift van een reglement voor de inrichting tot Herstel der Gezondheid
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1 katern

1191

Reglementen en lijst van de leden van de Opregte Vaderlandse Societeit,
opgericht in 1787,
z.d. [18de eeuw].
1 omslag

1192

Afschrift van het besluit van het stadsbestuur tot verlening van een
vergunning aan Wybo Fijnje tot uitgave van de Hollandsche Historische
Courant van 1775,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

1193

Afschrift van de instructie voor de collecteur van de doorvaart van
Delfshaven van 1744,
z.d. [18de eeuw].

1 katern

1194

Afschirft van de instructie van de havenmeester van Delfshaven van 1662,
z.d. [18de eeuw].
1 katern

1195

Akte van bevestiging van de huwelijkssluiting van Jan Vrijhof en Jaapje van
Schie,
1809.
1 stuk

1196

Stukken betreffende de benoeming van schoolmeesters in Delfgauw door de
molenmeesters en achtmannen van de Zuid- en Noordpolder van Delfgauw,
1607, 1749, 1781-1782.
1 omslag

1197

Afschrift van de akte van verhuring door Johan Gael aan Hendrik de Ronde
van weiland in Vrijenban in 1873,
z.d. [19de eeuw].
1 stuk

1198

Brieven van J. Disseldonk aan de baljuw van [De Lier] en L.J.J. de Mirell,
1796, 1808.
2 stukken

1199

Uittreksels uit het privilegeboek betreffende de eedsafleggingen van baljuws
tussen 1689 en 1721,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

1200

Testamenten van Aardes Sterk en Maria Groenendaal,
1894; met bijlage.

1201

Brief van Th. Munckerus aan Adriano Beekerts a Thienen,
1668.

1 omslag
1 stuk

N.B. In het latijn.

1202

Aantekeningen betreffende transporten van eigendommen in Delft en Hof
van Delft,
1838 en z.d.
1 omslag
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2 stukken

1204

Akte van scheiding van de boedel van Dirk Abrahamszoon van den Bos,
1854; met retroacta 1792.
1 katern en 2 charters

1205

Stukken afkomstig van de stadsklokkenist Jan Hendrik Storm,
1924-1942.

1 omslag

N.B. Zie ook inv.nrs 1012-1013.

1206

Notulen van de vergaderingen van de Veertigraad door Isaac Corneliszoon
Graswinckel, lid van de Veertigraad,
1654-1662.
1 omslag

1207

Aantekeningen van de vergaderingen van de Veertigraad door [Mattheus
Nicolaaszoon Gael], lid van de Veertigraad,
1659-1665.
1 deel

1208

Lijst van placaten die zijn afgekondigd binnen Delft van 1701-1712,
z.d. [18de eeuw].
1 katern

1209

Afschrift van de keur op het vestigen van hypotheken op onroerende zaken
van 1587,
1596.
1 stuk

1210

Afschriften van testamenten en beschrijvingen van de nalatenschap van
Magdalena van Almonde, met stukken betreffende het Hofje van Almonde
aan het Bagijnhof,
1606-1658.
1 omslag

1211

Uittreksel uit de Unie van Holland en Zeeland van 25 april 1576,
z.d. [16de eeuw].

1 katern

1212

Afschrift van een akte van verkoop door de Leenhof van Holland aan
Elisabeth Adriana van Brederode van de heerlijkheden van Maasland en
Maassluis, met verklaring van de bode dat hij de verkoop in 1670 heeft
afgekondigd op het stadhuis van Delft, met oproep aan rechthebbenden in
de heerlijkheden om zich te melden,
z.d. [17de eeuw].
1 katern

1213

Brieven van J. Meursius aan Theodoro Cantero en Petro Scriverio,
1596 en 1604; met bijlage.
3 stukken

1214

Testament van Baernt Diderichs van Waldon, opgemaakt door en met losse
handtekening van Cornelis Pijnacker,
1602 en z.d.
2 stukken

1215

Brief van A. van Ede aan C. van Alkemade,
1710.

1 stuk
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Bief van S. Vissering aan N.N.,
z.d. [19de eeuw].

1 stuk

Brief van Abraham Kall aan Van Damme,
1777.

1 stuk

Brief van J. van Luik aan de heer Frijling betreffende Paul de Kock,
1838.

1 stuk

Brief van J.R. T[horbecke] aan proffessor Tydeman,
1838.

1 stuk

Recepten voor medicijnen tegen hondsdolheid,
z.d. [18de eeuw].

2 stukken

1221

Afschrift van het adelsdiploma voor de familie d'Aspremont et Lynden,
geschonken door keizer Leopold I in 1676,
z.d. [18de eeuw].
1 stuk

1222

Brief van J. Lockhart aan J.B. Volmer,
1821.

1 stuk

1223

Brief van J.G.S. van Breda, secretaris van de Hollandse Maatschappij van
Wetenschappen, aan N.N.,
1852.
1 stuk

1224

Brief van A. Vosmaer aan P. van Damme,
1765.

1 stuk

1225

Lijst van de gedrukte resoluties van de Staten van Holland van 1531-1654
betreffende financiële, compagnie en scheepvaartaangelegenheden,
chronologisch geordend,
z.d. [17de eeuw].
1 omslag

1226

Register met afschriften van privileges, verleend aan de stad Delft en
resoluties van het stadsbestuur,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1227

Register met afschriften van resoluties van het college van schepenen van
1677-1745,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1228

Lijst van de namen van de leden van het stadsbestuur van 1300-1659,
aangelegd door Theodori van der Hoogh,
1656-1659.
1 deel

1229

Register met afschriften van privileges, verleend aan de stad Delft en het
Hoogheemraadschap van Delfland, en stukken betreffende processen, door
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hen gevoerd,
z.d. [17de eeuw].

1 deel

Register met afschriften van privileges, verleend aan de stad Delft,
z.d. [16de eeuw].

1 deel

1231

Register met afschriften van keuren en handvesten van het stadsbestuur,
aangelegd door Hendrick Aemszoon van der Burch,
z.d. [begin 17de eeuw].
1 deel

1232

Formulier met de eed voor nieuwe leden van de Delftse Volks- of
Burgersociëteit, met handtekeningen van leden die de eed hebben afgelegd,
1795.
1 katern

1233

Lijsten met namen van bestuurleden, ambtenaren en predikanten van 17281790,
z.d. [18de eeuw].
2 katernen
N.B. Vermoedelijk vervolg op de naamlijsten in Beschrijving der stad Delft door Boitet.

1234

Index op de privileges, resoluties en memorialen van de stad van 12661705,
z.d. [18de eeuw]; in tweevoud.
2 katernen

1235

Afschriften van privileges, verleend aan de stad Delft,
z.d. [18de eeuw].

1 katern

1236

Stukken betreffende de nalatenschap van Jacob Frederik van Sevender,
heer van Kenenburg in Schipluiden,
1634-1693.
1 omslag

1237

Register met afschriften van privileges, verleend aan de stad Rotterdam,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1238

Register met afschriften van resoluties van het stadsbestuur van Gouda,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1239

Register met afschriften van privileges, verleend aan de stad Gouda, met lijst
van leden van het stadsbestuur van 1618-1625,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1240

Register met beschrijving van het procesrecht binnen de stad Den Bosch,
opgemaakt door het stadsbestuur op verzoek van de landsheer van Brabant,
z.d. [c. 1610].
1 deel

1241

Notulen van de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,
aangelegd door de pensionaris van de stad Alkmaar,
1621-1627.
1 deel

1242

Register met namen van nederlandse schilders, aangelegd door Joh.
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Luïscius, genoemd Van Essen, alfabetisch geordend,
1740-1771.

1 deel

1243

Register met de namen van leden van het stadsbestuur, aangelegd door
Aper Meliszoon en bijgehouden tot 1675,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1244

Lijst met handtekeningen van collega's en tekst van een toespraak ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van E. van Everdingen, leraar aan de
Burgerschool,
1900.
2 stukken

1245

Lijsten met genealogische aantekeningen, met uittreksels uit kerkelijke
registers en akten van benoemingen, betreffende diverse families,
c. 1700-1806.
1 omslag

1246

Register met genealogische aantekeningen betreffende de nakomelingen
van Cornelis Pieterszoon Poorterman en Elizabeth Teunisdochter de Gaaij,
z.d. [19de eeuw]; met bijlagen.
1 omslag

1247

Register met namen van personen die voor 1904 zijn afgestudeerd aan de
Koninklijke Academie, de Polytechnische School en de Gemeentelijke
Instelling voor onderwijs in de taal- en volkenkunde van Nederlands-Indië,
alfabetisch geordend, aangelegd door P.E. Kleyn van Willigen,
z.d. [ c. 1904]; met bijlagen.
1 deel

1248

Register met de namen van leden van het stadsbestuur, bijgehouden tot
1791, met afschriften van archiefstukken betreffende inrichting van het
bestuur,
z.d. [17-18de eeuw].
1 deel

1249

Aantekeningen betreffende de genealogie van diverse families,
z.d. [17de eeuw].

1250

1 omslag

Fragment van de inventaris van een boedel,
z.d. [17de eeuw].

1 stuk

N.B. Betreft de folio's 30 en 35.

1251

Werkmateriaal van B.W.F. van Riemsdijk voor de publicatie "Historische
beschrijving van het klooster van Sinte Agatha", uitgegeven in 1894,
z.d. [eind 19de eeuw].
1 omslag

1252

Register met afschriften van privileges van 1246-1415 en keuren van de
stad Delft,
z.d. [1415-1471].
1 deel
N.B. Deels gepubliceerd door J.A. Fruin, Het oudste keurboek van Delft, in: Nieuwe
Bijdragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving, 1882.

1253

Register met afschriften van privileges van 1246-1536, met afschrift van een
placaat van Groningen van 1601, recepten voor medicijnen en teksten van
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1 deel

1254

Aantekeningen van de vergaderingen van de Veertigraad door [Cornelis 's
Gravenzande], lid van de Veertigraad, met gedrukte resoluties en plakaten,
1672-1677.
1 deel

1255

Index op zaaknamen uit diverse archiefstukken en publicaties betreffende
het bestuur, de functionarissen en de instellingen van de stad Delft,
aangelegd door [H.J. van Roijen],
z.d. [c. 1800].
1 deel

1256

Index op zaaknamen uit diverse archiefstukken en publicaties betreffende
het college van de Wet van de stad Delft, aangelegd door [H.J. van Roijen],
z.d. [c. 1800].
1 deel

1257

Register met afschriften van privileges en ambtseden van de stad Delft, met
naamlijsten van leden van het stadsbestuur, aangelegd door Euwout van der
Dussen,
1703.
1 deel

1258

Register met naamlijsten van leden van en afschriften van stukken
betreffende de inrichting van het stadsbestuur en ambtenaren, benoemd of
aangesteld door het stadsbestuur, aangelegd door M. van Heemskerck van
Beest en aangevuld door [Willem van der Lely],
c. 1705-1751.
1 deel

1259

Index op gedrukte keuren en ordonnanties van de stad Delft,
z.d. [18de eeuw].

1 deel

Afschriften van keuren uit het eerste keurboek,
z.d. [17de eeuw].

1 deel

1260
1261

Register met uittreksels uit stukken betreffende het havenmeesterschap en
index op keuren en resoluties van het stadsbestuur en de schepenen van
Delft,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1262

Aantekeningen van de schout van Delft betreffende vonnissen van de
schepenen,
c. 1775-1782.
1 deel

1263

Register met afschriften van privileges van 1246-1735 en keuren van de
stad Delft,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1264

Register met afschriften van privileges van 1246-1536 en keuren van de
stad Delft,
z.d. [begin 16de eeuw].
1 deel

116

Losse aanwinsten Delft

598

1265

Register met afschriften van privileges van 1246-1451 en keuren van de
stad Delft, aangelegd door Gerrit Ariaenszoon van Montfoort,
1545.
1 deel

1266

Register met afschriften van privileges van 1246-1597 van de stad Delft en
het hoogheemraadschap Delfland,
z.d. [c. 1600].
1 deel

1267

Register met afschriften van privileges en keuren van 1246-1536 van de
stad Delft,
z.d. [1536].
1 deel

1268

Register met afschriften van privileges en keuren van 1246-1536 van de
stad Delft,
z.d. [c. 1600].
1 deel

1269

Register met afschriften van privileges van 1246-1615 van de stad Delft en
van Holland,
z.d. [17e eeuw]; met register van latere datum.
1 deel

1270

Register met afschriften van privileges en contracten van 1246-1718 van de
stad Delft, met index,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1271

Register met afschriften van privileges van 1246-1567 van de stad Delft,
z.d. [16de-17de eeuw].
1 deel

1272

Register met afschriften van contracten en bewijsstukken van eigendommen
en rechten van 1410-1724 van de stad Delft,
z.d. [1725].
1 deel

1273

Register met afschriften van privileges van de stad Delft en het
Hoogheemraadschap Delfland, opgemaakt door Frans Jacobszoon Duijst,
met aanvullingen van zijn nakomelingen en deels gecollationeerd door Hugo
van Eijnden,
z.d. [eind 15de-begin 16de eeuw].
1 deel

1274

Register met afschriften van privileges en keuren van 1246-1668 van de
stad Delft, met index op zaaknamen,
z.d. [17de-18de eeuw].
1 deel

1275

Register met afschriften van privileges en contracten van 1246-1661 van de
stad Delft, met index op zaaknamen op een ander register,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1276

Register met afschriften van privileges en contracten van 1246-1703 van de
stad Delft, met index op zaaknamen,
z.d. [17de-18de eeuw].
1 deel
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1277

Register met afschriften van privileges, uitspraken in processen en keuren
van 1246-1597 van de stad Delft, met inhoudsopgave,
z.d. [16de eeuw].
1 deel

1278

Register met afschriften van privileges en keuren vanaf 1246 van de stad
Delft, met inhoudsopgave,
z.d. [16de eeuw].
1 deel

1279

Register met regesten van privileges van 1246-1773 van de stad Delft en het
Hoogheemraadschap Delfland,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1280

Lijsten met uitgebrachte stemmen door burgemeesters, schepenen en
veertigraden op kandidaten voor bestuursfuncties,
1660-1670.
1 katern

1281

Register met afschriften van privileges en keuren van het
Hoogheemraadschap van Delfland,
z.d. [17de eeuw].

1282

1 deel

Afschriften van archiefstukken betreffende de beeldenstorm binnen Delft in
1566,
z.d. [19de eeuw].
1 katern
N.B. Bevat oa een afschrift van Stadsarchief Eerste afdeling, inv.nr 56.

1283

Register met regesten van privileges van de stad Delft en het
Hoogheemraadschap van Delfland, die gepubliceerd zijn door D. van
Bleijswijk, en afschriften van privileges die nog niet gepubliceerd zijn,
aangelegd door K. van Alkemade en P. van der Schelling,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1284

Register met afschriften van privileges van 1246-1500 van de stad Delft en
het graafschap Holland,
z.d. [17de eeuw].
1 katern
N.B. Betreft folio's 849-934 uit een deel.

1285

Register met afschriften van privileges, keuren en vonnissen van 1246-1776
van de stad Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland, met index op
onderwerpen,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1286

Register met afschriften van privileges van 1246-1515 en keuren van de
stad Delft,
z.d. [16de eeuw].
1 deel

1287

Register met afschriften van privileges van 1266-1536 van de stad Delft,
z.d. [16de eeuw].
1 deel

1288

Register met afschriften van privileges en resolutiesn van 1408-1734

Losse aanwinsten Delft

118

598

betreffende de inrichting van het stadsbestuur van Delft,
z.d. [18de eeuw].

1 deel

1289

Register met aantekeningen uit de eerste zes memoriaalboeken over de
periode 1537-1749 van de burgemeesters,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1290

Notulen van de vergaderingen van de veertigraad, aangelegd door Pieter
Pauluszoon en Paulus Pieterszoon Teding van Berkhout, veertigraden, met
afschriften van resoluties en een verhandeling over adelverheffing,
1674-1753.
1 deel

1291

Notulen van de vergaderingen van de veertigraad, aangelegd door Johan
Anthoniszoon Thierens, veertigraad,
1682-1726.
1 deel

1292-1297

Notulen van de vergaderingen van de veertigraad,
1788-1793.

3 delen en 3 omslag

N.B. Mogelijk betreffen dit geen notulen van een lid van der veertigraad maar afschriften van
de notulenboeken in het Stadsarchief Eerste Afdeling. Auteur is onbekend.

1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298-1299

1788
1789
1790
1791, 1 omslag
1792, 1 omslag
1793, 1 omslag

Notulen van de vergaderingen van de burger gedeputeerden,
1795; met bijlagen.
1298
Notulen
1299
Bijlagen

2 omslagen

1300

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, aangelegd door M.A.
's Gravezande Guicherit, raadslid, met publicaties,
1824-1831.
1 deel

1301-1303

Afschriften van privileges, resoluties en keuren van 1246-1663 van de stad
Delft, geordend op onderwerp,
z.d. [18de eeuw].
3 omslagen
1301
Folio's 13-156
1302
Folio's 157-300
1303
Folio's 301-503

1304

Index op onderwerpen in de resolutieboeken van de Veertigraad van 1565-c.
1750,
z.d. [18de eeuw].
1 omslag

1305

Afschrift van een instructie over de wijze van procederen voor de rechtbank,
z.d. [18de eeuw].
1 omslag
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1306

Indices op onderwerpen op de keuren, resoluties en publicaties van het
stadsbestuur,
z.d. [19de eeuw].
1 omslag

1307

Index op onderwerpen met de letters A-M in de eerste acht keurboeken,
z.d. [18de eeuw].
1 katern

1308

Lijsten van bestuurders en functionarissen van het stadsbestuur uit R. Boitet,
Beschrijving der stad Delft, gedrukt, met handgeschreven aanvullingen,
1740-1773.
1 deel

1309

Register met verhandeling over en afschriften van privileges voor het
stadsbestuur, met naamlijsten van bestuurders en functionarissen,
c. 1672, met aanvullingen tot 1702.
1 deel

1310

Lijsten met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft, met
aantekeningen betreffende overlijden of ontslag, overgenomen uit
aantekeningen van Aper Meliszoon en daarna aangevuld tot 1740,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1311

Lijsten met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft tot
1662,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1312

Lijsten met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft tot
1881, met afschriften van privileges en resoluties betreffende de inrichting
van het stadsbestuur,
z.d. [18de-19de eeuw].
1 deel

1313

Register met het vervolg op de lijst met namen van bestuurders en
functionarissen van de stad Delft uit R. Boitet, Beschrijving der stad Delft, tot
1798,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1314

Register met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft tot
1691,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1315

Register met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft uit
R. Boitet, Beschrijving der stad Delft, gedrukt, met handgeschreven
aanvullingen en verbeteringen en aantekeningen betreffende stemmingen
voor benoemingen van nieuwe leden,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1316

Register met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft tot
1579, met lijst van de pensionarissen, secretarissen en officieren van 16781791,
z.d. [16de-18de eeuw].
1 deel
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1317

Register met afschriften van privileges en resoluties van de stad Delft, met
naamlijsten van leden van het stadsbestuur tot 1772,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1318-1319

Register met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft tot
1795, met afschriften van privileges en resoluties betreffende het
stadsbestuur en aantekeningen betreffende stemmingen voor benoeming
van nieuwe leden,
z.d. [18de eeuw]; met bijlagen.
1 deel en 1 omslag
1318
Register
1319
Bijlagen, 1 omslag

1320

Register met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft tot
1733, met afschriften van privileges en resoluties betreffende het
stadsbestuur,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1321

Register met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft tot
1784, met afschriften van privileges en resoluties betreffende het
stadsbestuur,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1322

Index van de functies in het officieboek van de burgemeesters,
z.d. [18de eeuw].

1 katern

N.B. Afschrift Stadsarchief Eerste Afdeling, inv.nr 347c.

1323

Register met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft en
afschriften van privileges en resoluties betreffende het stadsbestuur,
afkomstig uit De stad Delft door R. Boitet, gedrukt, met latere aanvullingen,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1324

Register met namen van bestuurders en functionarissen van de stad Delft tot
1753, met afschriften van privileges en resoluties betreffende het
stadsbestuur,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1325

Index op de keurboeken 1-10 van het stadsbestuur,
z.d. [18de eeuw].

1 deel

1326

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren,
z.d. [18de eeuw].
1 omslag

1327

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren,
z.d. [eind 18de eeuw].
1 deel

1328

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren, met index op zaken,
z.d. [18de eeuw].
1 deel
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1329

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren,
z.d. [17e-18de eeuw].
1 deel

1330

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren, met index op zaken,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1331

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren, met index op zaken,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1332

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren, met index op zaken,
z.d. [18de eeuw].
1 omslag

1333

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren, met index op zaken,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1334

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren, met index op zaken,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1335

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren, met index op zaken,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1336

Afschriften van reglementen voor de stedelijke rechtbank, de Vierschaar, en
gerechtelijke ambtenaren, met index op zaken,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1337

Stukken betreffende een conflict over de procedure van berechting van
matrozen op het schip De Gerechtigheid, gearresteerd in Indië en naar
Nederland gebracht, tussen het Hof van Holland en de schepenen van Delft,
verzameld door Van der Mieden, president [van het Hof van Holland],
1754-1755.
1 pak

1338

Afschriften van reglementen voor de Weeskamer, met index op zaken,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1339

Afschriften van reglementen voor de Weeskamer,
z.d. [18de eeuw].

1 deel

1340

Afschriften van reglementen voor de Weeskamer door Louijs Heijnsius,
1655.
1 deel

1341

Afschriften van reglementen voor de Weeskamer,
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z.d. [18de eeuw].

1 deel

Afschriften van reglementen voor de Weeskamer,
z.d. [18de eeuw].

1 deel

Afschriften van reglementen voor de Weeskamer,
z.d. [17de eeuw].

1 katern

1344

Register met namen van leden van de Ridderschap, Gecommitteerde
Raden, weesmeesters en secretarissen van de Weeskamer Delft tot 1798,
met afschriften van besluiten van de Weeskamer,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1345

Register met keuren van het stadsbestuur,
z.d. [17e eeuw].

1346

1 deel

Register met namen van notarissen, tussen 1574-1809 gevestigd in Delft,
met vermelding van de verblijfplaats van hun protocollen,
z.d. [c. 1810].
1 deel
N.B. Niet raadpleegbaar.

1347

Resolutie van het stadsbestuur op het notarisambt, met lijst van notarissen
binnen Delft en aantekening betreffende opvolgers en overdracht van
protocollen,
1663-1715.
1 deel

1348-1350

Stukken betreffende de nagelaten boedel van Hendrik van Hoorn, meesterplateelbakker,
1803-1804, 1828.
3 omslagen
1348
Inventaris
1349
Voorlopige rekening
1350
Eerste en tweede rekening, met bijlagen

1351

Notulen van de vergaderingen van de aandeelhouders van de Glasfabriek
Boers & Co,
1830-1868.
1 deel

1352

Correspondentie van Leon Winkel met koning Willem III, met tekst en muziek
van een lied, gecomponeerd door Leon Winkel voor de herdenking van het
kroningsjubileum van Willem III,
1832-1874.
1 omslag

1353

Afschriften van privileges, resoluties en keuren van 1270-1589 van het
Hoogheemraadschap van Delfland, met index,
z.d. [17de eeuw].
1 deel

1354

Afschriften van keuren van 1556-1632 van het Hoogheemraadschap van
Delfland,
z.d. [17de eeuw].
1 deel
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1355

Index op onderwerp op de privilege- en keurboeken van Delft, met korte
omschrijving van de inhoud van de privileges en keuren,
z.d. [18de eeuw].
1 pak

1356

Afschriften van privileges vanaf 1266 van Delft,
z.d. [18de eeuw].

1 deel

1357

Afschriften van resoluties en privileges betreffende de inrichting van het
stadsbestuur en verkregen rechten,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1358

Afschriften van keuren van het Hoogheemraadschap van Delfland,
z.d. [18de eeuw].

1 katern

1359

Afschriften van stukken betreffende een geschil uit 1784-1786 tussen de
hoofdlieden en de leden van de schutterij,
z.d. [eind]18de eeuw].
1 omslag

1360

Afschriften van toespraken van ir. S.H. Stoffel, onder andere voorzitter van
vereniging Het Princenhof en het comité Delft 700 jaar,
1936-1948.
1 omslag

1361

Stukken betreffende de Gereformeerde school aan de Nieuwe Langendijk,
1889-1964.
1 omslag

1362

Distributiebescheiden uit de Eerste Wereldoorlog,
1914-1918.

1 omslag

1363

Akten van transport van een huis met tuin en erf aan de Spoorsingel,
gemeente Hof van Delft sectie C nr 1852,
1912-1920; met bijlagen.
1 omslag

1364

Krantenberichten over Hof van Delft en telegram aan S.A. Manger Cats,
burgemeester van Hof van Delft van 1894-1920,
1919-1921.
1 omslag

1365

Convocatie aan Dirk Graswinkel over de uitgifte van een prent, met latijnse
opstellen van Hermanus Graswinkel,
z.d. [18de-19de eeuw].
2 stukken

1366

Stukken betreffende dienstbetrekking van H.J. van Munster bij de Koninklijke
Marine,
1854-1867.
1 omslag
N.B. Met foto, geborgen bij Beeld en Geluid.

1367

Brieven van oud-burgemeester D. de Loor aan de Delftsche Courant,
geschreven tijdens een reis die hem was aangeboden door de bevolking van
Delft, en afschrift van een toespraak tijdens de 12e taptoe,
1965.
1 omslag
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1368

Aantekeningen betreffende de herkomst van portretten en voorwerpen van
Hugo de Groot,
z.d. [19de eeuw].
2 stukken

1369

Register met namen van leden van de veertigraad van 1664-1707, met
vermelding van hun functies,
1695-1707.
1 deel

1370

Kwitanties en assignaten voor Maarten de Witt uit Delfshaven ter vergoeding
van ingeleverd goud en zilver,
1795.
1 omslag

1371

Brief van Mathijs Verschoor aan N.N. betreffende het herdrukken van een
Samenspraak,
1750.
1 stuk

1372

Testamenten van Bernardus Verhulst,
1824, 1864.

2 stukken

1373

Brieven met kennisgevingen betreffende huwelijk en overlijden van leden
van de familie Maas,
1774-1846.
1 omslag

1374

Kwitantie van J.W. Pieneman voor de raadsleden van Delft over de verkoop
van een portret van Willem I,
1817.
1 stuk

1375

Akte van transport door G. Keij aan T.J. Meijer van een houten loods bij de
Hooikade, met dwangbevel tot betaling van de koopsom,
1877-1878.
2 stukken

1376

Inventaris van de boedel van Johannes van der Dorst, weduwnaar van
Elizabeth van Stolburg,
1796.
1 katern

1377

Akte van transport door Belijtgen Claes, weduwe van Pieter
Sebastiaenszoon Kettingh, aan Frans Leendertszoon van Helden van een
huis en erf aan de westzijde van de Hippolytusbuurt genaamd Breda,
1640.
1 stuk

1378

Grootboek, journaal en memoriaal van Jacob Heesterman, handelaar in
koffie, tabak en kruidenierswaren te Delft,
1876-1880.
1 omslag

1379

Lijsten met tellingen door Klaar Kommers van der Markt van het aantal
woorden in een bijbel, geschonken aan een bibliotheek in Delft,
z.d. [18de eeuw].
2 stukken
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1380

Akte van verklaring van het stadsbestuur voor Hendrick Ghijn, koopman in
Hulst, betreffende de publieke afkondiging van de Pacificatie van Gent
binnen Delft,
1578.
1 stuk

1381

Afschrift van een keur van 1608 betreffende de dienstboden,
1616.

1 stuk

Verklaring van de binnenvader van het Gasthuis betreffende de
overlijdsdatum van Job Gordijn, overleden 13 april 1787,
1845.

1 stuk

1382

1383

Afschrift van een testament van Cornelis Swanenburgh en Aagje
Isaacsdochter Goethart, met afschrift van een testament van haar ouders
Isaac Goethart en Lijsbeth Pietersdochter Zuijdbuurt,
1761; met retroactum 1737.
1 omslag

1384

Afschrift van een akte van vrijstelling uit 1747 door de Staten van Holland
voor Wilhelmina Bort, weduwe van Johan van Alphen, van fidei-commis over
negen obligaties uit een erfenis,
1754.
1 katern

1385

Brief van A. Filbri aan de heer Van der Velden te Delft met verzoek om
toezending van geld,
1864.
1 stuk

1386

Brief van P. Servaas aan de heer Smallenburg te Leiden betreffende de
fabricage van een pottenbakkerij op de Paardenmarkt die te koop wordt
aangeboden,
1817.
1 stuk

1387

Akte van verkoop door Hermanus van Seppenwold aan Willem Blok van een
obligatie,
1765.
1 stuk

1388

Fragment van de rekening van de boedel van Simon Blok,
1805.

1 stuk

1389

Akte van verkoop van goederen uit de boedel van Willem van de Cruck en
Cornelia van Schooten, met vonnis van de Hoge Raad betreffende de
verdeling tussen de erfgenamen,
1697.
1 stuk

1390

Uittreksel uit een akte van voordijstelling van 1758 door Lucas van Krimpen
uit Maassluis, weduwnaar van Neeltje Adriaansdochter Patijn, van Gerard du
Feu en Rocus Blom,
1765.
1 stuk

1391

Fragment van een verklaring waarbij de weeskamer wordt ontslagen van het
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1 stuk

Stukken betreffende de nalatenschap van Hendricus Johannes Te Mey,
overleden 11 april 1909,
1909-1911; met retroacta vanaf 1739.
1 omslag en 6 charters
N.B. Charters aanvragen met charternummers 3648-3653.

1393

Stukken van de Bond van Delftsche Vereenigingen voor E.H.B.O.
betreffende organisatie van de hulpverlening bij de uitvaarten van koningin
Emma en prins Hendrik,
1933-1934.
1 omslag

1394

Stukken betreffende de papiertoewijzing aan kerkelijke periodieken,
1945-1947.
1 omslag

1395

Brief betreffende benoeming van mede-vennoten van de Stoom-zuivelfabriek
B. Veth en Co, met een brochure betreffende de botercontrole,
1904-1905.
2 stukken

1396

Aantekeningen betreffende geboorte en overlijden van leden van de familie
Klein vanaf 1851, afkomstig uit een bijbel, uitgereikt bij het huwelijk van
Johannes Anthonie Klein met Jannetje van der Struijff in 1877,
[1877]-1910.
3 stukken

1397

Reglement van de muziekvereniging De Delftsche Harmonie,
z.d. [c. 1900].

1 stuk

1398

Lijst met namen, functies en woonadressen van het stationspersoneel,
z.d. [20e eeuw].
1 stuk

1399

Kopie van het verslag van de Commissaris van Politie over 1903 ten
behoeve van het gemeenteverslag,
z.d. [1904].

1 stuk

1400

Akte van voorwaarden voor en veiling door de erfgenamen van Maria 's
Gravesande, weduwe van Willem van Noijen, aan Andries Voorstad van een
huis en erf aan de noordzijde van de Buitenwatersloot,
1710.
1 katern

1401

Brief van leden van de Leesvereniging aan M. Graaf le Grelle met een
steunbetuiging voor zijn sollicitatie naar de functie van bestuurslid,
1922.
1 stuk

1402

Akte van verkoop door Leendert Suijtgeest aan Hermanus van der Stap van
een huis en erf aan de westzijde van de Papenstraat,
1825.
1 katern
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1403

Akten van transport van diverse panden binnen Delft, met een regestenlijst
van akten die verloren zijn gegaan,
1813-1922.
1 omslag

1404

Stukken betreffende benoemingen tot onderwijzer en rentmeester van het
Weeshuis tot voorlezer en -zanger in de kerken, met getuigschriften en
huldeblijk,
1845-1901.
1 omslag

1405

Stukken betreffende de diensttijd bij de Landstorm en Nationale Militie van
Lambertus Houtzager, geboren te Delft in 1889,
1908-1921.
1 omslag

1406

Polis van een verzekering tegen diefstal voor J. van der Heide,
1917.

1 stuk

1407

Brief van J. van Heekeren aan A. van der Leeuw betreffende de levering van
boter aan Kaap de Goede Hoop en Batavia,
1862.
1 stuk

1408

Register met reglement, ledenlijst, notulen en spreuken van leden van het
Gezelschap 't Genoegen,
1797-1844.
1 deel

1409

Stukken betreffende lidmaatschap van de Luchtbeschermingsdienst en
distributiekaarten en -bonnen van H. Wijnmaalen,
1938-1945.
1 omslag

1410

Notulen en verslagen van reizen van de Delftsche Voortrekkers, afdeling van
de Nederlandse Padvinders Vereniging, met foto's,
1928-1933.
1 deel

1411

Aantekeningen betreffende termijnbetalingen door H.J. Tabbernal voor een
piano,
1917-1924.
1 katern

1412

Spaarbankboek van J.C. Storm-Waltman,
1936-1951.

1 katern

1413

Reglementen van de Genees- en Heelkundige Societeit Tot Nut van 't
Algemeen, opgericht in 1840, en de Ziekensocieteit en Toelaag-Fonds Tot
Algemeen Nut, opgericht in 1842, met bewijzen van lidmaatschap en
aandelen,
1860-1902.
1 omslag

1414

Groenboek en menukaart van F.E. samson, (kandidaat) lid van het Delfts
Studenten Corps,
1909-1910.
2 stukken
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1 omslag

1416

Rapporten van de Openbare School nr 4 en Instituut de Regt voor E.G.
(Ricus) Verkade,
1902-1913.
1 deel

1417

Stukken betreffende de studietijd van W.C.Q. van den Brandeler, student
aan de Technische Hogeschool,
1903-1908.
1 omslag

1418

Poëzie-album van Sophia Adriana van Baaren, geboren te Hof van Delft 3-31900,
1918-1956.
1 deel

1419

Register met [uittreksels van] preken, uitgesproken in de kerken van Delft,
1881-1919.
1 deel

1420

Getuigschrift van de eerste communie, diploma van de Congregatie van
Jongelingen en erkenningskaart van de Centrale Organisatie voor de
Veehandel voor M.W.J. Smelter (1893-1984),
1904, 1909 en 1947.
3 stukken

1421

Afschrift van een kontrakt uit 1602 tussen de Heilige Geest meesters en de
erfgenamen van Nicolaas van de Berge betreffende de belegging van een
legaat voor de armen, met een aanvulling uit 1607,
z.d. [17de eeuw].
1 stuk

1422

Stukken betreffende een geschil tussen Isack Gijsbert van Ketweg en
Arnoud Leer over de levering van wol aan het St. Joris Gasthuis,
1744.
1 omslag

1423

Stukken betreffende de nalatenschap van Frederijck Gommersdorff, met
genealogische aantekeningen,
1669-1671.
1 omslag

1424

Stukken betreffende de aanstelling, werkzaamheden en pensionering van
B.W.G. Prins, brandspuitmeester bij de brandweer van Delft,
1902-1927.
1 omslag

1425

Akten van benoemingen van Eugen Gugel tot hoogleraar aan de
Polytechnische school, later Technische Hogeschool, en verleningen van
onderscheidingen, met oorkonden en documentatie,
1864-1989.
1 omslag
N.B. Beeldmateriaal overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

1426

Brieven, recepten en kranten uit en betreffende de Tweede Wereldoorlog,
1943-1947.
1 omslag
N.B. Beeldmateriaal overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.
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Dagboek met oorlogsherinneringen van F.J. Drenth, lid van de Binnenlandse
Strijdkrachten, met persoonsbewijs en documentatie over de Tweede
Wereldoorlog,
1940-1945.
1 omslag
N.B. Beeldmateriaal overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

1428

Akte van overeenkomst tussen Dominicus van der Cleij en Teunis Janszoon
van der Veer betreffende verbouwing van de woning van Van der Cleij in de
Giststeeg,
1658.
1 stuk

1429

Rekening van Jan Bogerd, advocaat, van de kosten voor werkzaamheden
ten behoeve van processen,
1676; incompleet.
1 stuk

1430

Afschrift van het vonnis bij verstek door schepenen van Jacobus van Os,
metselaarsknecht, wegens diefstal van lood bij het Pesthuis,
1795.
1 stuk

1431

Schoolrapporten en getuigschriften voor Johannes van Leeuwen van de
Prins Willemschool A, De Ambachtschool en de Nijverheidsavondschool in
Delft,
1925-1936.
1 omslag

1432

Publicaties van openbare verkopingen, met aantekeningen van notarissen
betreffende registratie van verkopingen,
1812-1819.
1 omslag

1433

Stukken afkomstig van Cornelis Franciscus van Schie,
1912-1945.

1 omslag

Documentatie en circulaires van het Atelier van gebrand glas Het
Prinsenhof,
1893-1932.

1 omslag

1434

N.B. Beeldmateriaal overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

1435

Akten van verkoop, krankzinnigverklaring, onder curatele stelling,
boedelscheiding en kwitantie van het kantoor van Successierechten voor
leden van de familie Debertrand,
1865-1910.
1 omslag

1436

Stukken afkomstig van de familie Hartkoorn,
1751-1902.

1 omslag

N.B. Beeldmateriaal overgebracht naar de afdeling Beeld en Geluid.

1437

Lijst van akten betreffende het perceel Oude Delft 36 over de periode 16811902,
z.d. [20e eeuw].
1 omslag
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1438

Stukken betreffende transport en onderhoud van woningen aan het Rietveld
en de Broerhuissteeg,
1851-1972.
1 omslag

1439

Inventaris van goederen, in gebruik bij de 3e compagnie van de
Binnenlandse Strijdkrachten te Delft, met lijst van personeel,
distributiekaarten, persoonsbewijs en documentatie betreffende de Tweede
Wereldoorlog,
1942-1945.
1 omslag

1440

Kasboek van een vishandel, met naamindex en afschriften van gedichten en
spreuken,
1842-1858.
1 deel

1441

Bestekken voor de bouw van een wachthuis te Delfshaven en een volmolen,
[voor 1634] en z.d.
2 stukken

1442

Paspoort van Johannes Kruijs, soldaat in het 4e regiment infanterie,
1870.

1 stuk

1443

Lijsten van leerlingen van de Koning Wilhelminaschool in de Huyterstraat,
1930-1940.
1 omslag

1444

Uittreksels uit akten van de burgerlijke stand en begrafenisadministratie
betreffende voorouders van Nicolaas Jacob Knegtmans,
1828-1918.
1 omslag

1445

Stukken betreffende het volkspetitionement voor grondwettelijke gelijkstelling
van man en vrouw, georganiseerd door de Vereniging voor
Vrouwenkiesrecht, afdeling Delft, met documentatie over vrouwenkiesrecht,
1908-1914.
1 omslag

1446

Documentatie betreffende Maria Strick, verzameld ten behoeve van een
artikel in Delftse vrouwen van vroeger,
1975 en z.d.
1 omslag

1447

Akte van transport door de erfgenamen van Josina Hogervorst aan de firma
Piccardt van een huis, schuur en erf aan het Oosteinde, sectie D nrs 19992000,
1876.
1 katern

1448

Testament van Johannes Franciscus Zuydgeest, met hypotheekakten van
Damianus Petrus Antonius Zuydgeest,
1904-1938.
1 omslag

1449

Akten van transport van een huis met opstallen aan de Oude Delft met
bijgebouwen, sectie C nr 2436,
1834-1897; met bijlagen.
1 omslag
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Correspondentie van S.J. van Lingen,
1945-1970.
Formulier voor een stemgerechtigd burger van Delft,
z.d. [1795-1811].
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1 omslag
1 stuk

1452

Uittreksel uit het bevolkingsregister betreffende de familie Kasten, met
uittreksel uit de burgerlijke stand en verklaring betreffende inenting tegen
koepokken,
1879-1886.
3 stukken

1453

Akten van bekwaamheid als onderwijzeres voor Johanna Wilhelmina
Broesterhuizen, met een uittreksel uit de burgerlijke stand,
1905-1907, 1920.
1 omslag

1454

Aantekeningen betreffende de genealogie van de familie Pennis, met
correspondentie en gedichten,
1784-1959 en z.d.
1 omslag

1455

Akten van hypotheek van Jacob Verheul, met boedelbeschrijving van
Hendrika Poot, zijn echtgenoot, en boedelinventaris van Rocus Willem
Verheul,
1890-1912; met bijlagen.
1 omslag

1456

Oorkonde van burgemeester en wethouders voor R. A. Jellema ter
gelegenheid van de toekenning van de gemeentepenning bij zijn afscheid
als voorzitter van de Raad van Bestuur van Gist-Brocades N.V.,
1971.
1 stuk

1457

Vergunning voor W. Kok met toestemming tot vestiging in Delft,
1946.

1 stuk

1458

Afschrift van de huwelijksakte, persoonsbewijzen, distributiekaarten en
kennisgevingen van overlijden van Herman Rozier en Maria de Zeeuw,
1894-1955.
1 omslag

1459

Kopieën en foto's van eigendomsbewijzen vanaf 1544 van het voormalige
Meisjeshuis aan de Oude Delft, noordwesthoek Boterbrug, met transcripties,
z.d. [20e eeuw].
1 omslag

1460

Akte van transport van en akte van hypotheek voor C. Rust voor het pand
Molslaan 5, sectie D nummer 671, met stukken betreffende de
bedrijfsvoering van het café Van Ouds de Twee Kruikjes in dit pand,
1912-1968.
1 omslag

1461

Rooster van de lessen van de Gemeentelijke Nijverheidsavondschool aan
de Madelaan,
1931-1932.
1 stuk
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1462

Correspondentie van H.H. Schreinemachers, commandant van de Sociale
Verbindingsgroep 17 voor de Hulpactie van het Nederlandse Rode Kruis,
betreffende uitvoering van de hulpactie, met rapporten,
1945.
1 omslag

1463

Stukken betreffende terugbetaling van een aandeel van Leendert Cornelis
van Staveren door de Vereniging van Notarissen aan Alida Beets, zijn
weduwe, met extracten uit notulen van vergaderingen,
1848-1852.
1 omslag

1464

Stukken betreffende een geschil tussen de Stichting Stad Delft 750 jaar en
de gemeente Delft over registratie van het beeldmerk van de stichting bij het
Benelux Merkenbureau,
1991-1993.
1 omslag

1465

Akten van hypotheek van Johanna Maria Langerveld en Adriaan Josephus
Maria Tonino voor Karel Magendans, met als onderpanden een winkel met
bakkerij op de hoek van de Choorstraat met de Papenstraat en een woning
in Dertienhuizen,
1899 en 1908; met bijlagen en retroacta vanaf 1809.
1 omslag

1466

Notulen van vergaderingen en rapporten van de Werkcommissie Sporthal
Delft betreffende de bouw van een sporthal in Delft, met documentatie,
1964-1967.
1 omslag

1467

Kasboek van ontvangsten voor naaiwerk, met huiswerkoefeningen van de
Handelsschool en een levensbeschrijving van Geertruida Gijsberta van
Loon-van Leeuwen,
1920-1937 en z.d. [c. 1990].
2 stukken

1468

Reglement van het Gezelschap Practische Studie, opgericht in 1894,
1948.
1 katern

1469

Uitnodiging voor en agenda van de vergadering van de gemeenteraad,
1866.
1 stuk

1470

Register met aantekeningen uit resoluties, processtukken en privileges
betreffende de inrichting van het stadsbestuur, verkregen rechten en
aankoop en onderhoud van eigendommen,
z.d. [18de eeuw].
1 deel

1471

Reglement van de R.K. kiesvereniging "Recht en Plicht" te Delft, met
kwitantie voor J. Rethans,
1897, 1911.
2 stukken

1472

Getuigenverklaring over de denkbeelden en uitspraken van Joannes
Christianus van Erckel, priester op het Bagijnhof te Delft, die strijdig zouden
zijn met de kerkelijke leer,
1671.
1 stuk
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1473

Agenda's van de vergaderingen van aandeelhouders, met verslagen van de
directie en balansen en winst- en verliesrekeningen,
1920-1921.
1 omslag

1474

Rapporten en diploma's van E.M. van de Berg, met genealogische
aantekeningen, uittreksels van akten en rouwkaarten betreffende haar
familie,
1879, 1918-1949.
1 omslag

1475-1481

Ingekomen antwoorden van scholieren op vragen voor een examen in
verschillende vakken,
z.d. [19de eeuw].
7 omslagen
1475
Theorie van de zang
1476
Vormleer
1477
Zinsontleding
1478
Aarderijkskunde
1479
Rekenkundige voorstellen
1480
Spraakkundige ontleding
1481
Schoonschrijven

1482

Memorie van M. Lubeek met advies om Aaltje van der Hoeve wegens
overgang naar de Rooms-Katholieke Kerk het lidmaatschap van de
Gereformeerde Kerk te ontnemen,
1731.
1 katern

1483

Afschriften van de antwoorden van Joannes Bogardus, Joannes Becus en
Festus Honimius tijdens een conferentie tussen remonstranten en contraremonstranten te Delft in 1613,
z.d. [17de eeuw].
2 stukken

1484

Lijst van de nagelaten goederen van Josijntje Boudewijnsdr. van der Lande,
weduwe van Jan Govertsz. van Wesel,
z.d. [c. 1715].
2 stukken

1485

Afschrift van een verklaring betreffende de overdracht door de erfgenamen
van Pieter Willemszoon van Voorstad aan Hendrik Thierens van een
obligatie van 1649,
z.d. [17e eeuw].
1 stuk

1486

Aantekening betreffende de betaling door Willem Meulemans van de
recognitie voor het gebruik van stadsgrond met een huis en molen buiten de
Oostpoort,
1687.
1 stuk

1487

Aantekeningen en typoscript van G. Bloemendaal betreffende de
remonstrantse predikant Bernardus Vezekius,
z.d.

1 omslag
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1488

Ingekomen rouwkaarten en persoonlijke stukken van Maria Louisa Bijl,
directrice van de Openbare Leeszaal, en Jan van der Heide, met typoscript
van een rede ter gelegenheid van de herdenking van het veertigjarig
bestaan van de Openbare Leeszaal en poëziealbums,
1888-1965.
1 omslag

1489

Ingekomen geboorte-, huwelijk- en overlijdensberichten bij Cornelis
Christiaan Welling en Magdalena van der Beukel, met persoonlijke stukken,
1905-1955.
1 omslag

1490

Lijst met overzicht van het Krabbe-legaat, met aantekeningen betreffende de
geschiedenis van Delft,
z.d.
1 omslag

1491

Naamlijsten van leden van de burgerwacht, met aantekening betreffende de
verstrekking van wapens, circulaire betreffende opheffing en afschrift van
een rustbewaarderslied,
1848-1849.
1 omslag

1492

Lijsten van leden van de Commissie tot aanbieding van een nationale
huldeblijk aan Prins Hendrik, met circulaire,
1878.
1 omslag

1493

[Afschrift van een] Brief van een broer van Hugo de Groot aan Maria
Reijgersberg, met afschrift van een aantekening over de opvoeding van
kinderen van Hugo de Groot,
z.d. [1619].
2 stukken

1494

Afschrift van een request van 1620 van de vrouw van Hugo de Groot en de
kinderen van Rombout Hogerbeets aan de Staten Generaal, met
beschikking hierop,
z.d.
1 stuk

1495

Publicaties van het stadsbestuur, gedrukt,
1822-1878.

1496

1 omslag

Stukken betreffende aan- en verkoop en erving van percelen, onder andere
aan de Houttuinen, het Geldelosche Pad en de Plateelstraat door P.A.J.M.
Mater en W.J.M. Olsthoorn, laatst gewoond Houttuinen 20,
1914-1921; met retroacta vanaf 1844.
1 omslag
N.B. Fotoalbum geborgen bij Beeld en Geluid.

1497
1498

Papsoort van A. Ouwendijk, met drukwerk,
1944-1955.

1 omslag

Stukken betreffende heffingen van belasting op gedistilleerd bij de
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek,
1882-1934.
1 omslag
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Persoonlijke stukken van Andre Tjaarda,
1919-1982.

1 omslag

1500

Arbeidsregister en kasboeken van Meubelmakerij W.B. Wouters, werkplaats
Voorstraat 79a, met zakboek voor infanterie,
1885-1935.
1 omslag

1501

Spaarbankboeken van de Stichting Boekenfonds en Vereniging tot
IJsbestrijding, waarvan de secretaris van de Kamer van Koophandel
beheerder was,
1937-1964.
1 omslag

1502

Akte van transport door Huijbregt Harpert aan Jacobus Essens van een huis
en erf aan de zuidzijde van de Molsteeg,
1760.
1 charter

1503

Uittreksels uit notulen van schepenen,
1742-1757.

1504

1 omslag

Uittreksels uit notulen van Veertigraad en Heren van de Wet,
1636-1654.

1 stuk

1505

Akte van toekenning eredoctoraat door de Rijksuniversiteit van Gent aan
F.E.C. Scheffer, hoogleraar aan de TU, met ingekomen gelukwensen,
1936.
1 stuk

1506

Prent met gedicht op de geboorte van Willem Frederik, vanaf 1813 koning
Willem I,
1772.
1 stuk

1507-1510

Boekhouding van Ewoud A.J.H. Modderman, ingenieur Rijkscommissie voor
Grondmeting en Waterpassing, woonachtig aan Rotterdamseweg 2d, en
A.M.E.Modderman,
1902-1908, 1927-1938.
4 delen
1507
Kasboek en winst- en verliesrekening, 1903-1907
1508
Kasboek, 1902-1908
1509
Journaal van effecten, 1902-1908
1510
Journaal van effecten, 1927-1938

1511-1513

Financiele administratie Delftsche Courant,
1927-1952.
1511
Grootboek, 1927-1928
1512
Balansen, 1932-1945, 1947, 1 omslag
1513
Journaal, 1946-1952

1514
1515

2 delen en 1 omslag

Programma's van concerten in Prinsenhof en Nieuwe Kerk,
1976-1979.

1 stuk

Teksten van liederen en tekeningen uit de tweede wereldoorlog,
z.d. [c1945].

1 stuk
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Draaiboeken van de firma N.V. Delftsche Electrische Installatie Maatschappij
voor aanleg van verlichting tijdens de Taptoe, met tekeningen, foto's en
artikelen,
1954-1962.
9 delen
1516
1954
1517
1955
1518
1956
1519
1957
1520
1958
1521
1959
1522
1960
1523
1961
1524
1962

