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Archief Delft
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Akte van transport door de voogden van de kinderen van Jacob de Bruxellis, 
burggraaf van Dormael, aan meester Gerardt van Graswinckel van 
landerijen en huis, gelegen tussen de Brede Heerweg en de Broeksloot, met 
de bepaling dat de landerijen, in gebruik bij van der Hoogh, uitpad hebben 
over de Rijswijkse kade of de Heerweg,
1656. 1 charter

2 Akte van belening door Henri de Vernes de Lavaillé, heer van de 
ridderhofstad van de Binckhorst, namens Jacobus Gardijn, van Constantia 
van Hove, weduwe van Gerardt Graswinckel, met een stuk warmoesland 
met tuinhuis, gelegen achter Witsenburg,
1692. 1 stuk

3 Akte van attestatie door Barendt Grevers, eigenaar van Witsenburg, aan 
Johan Anthony Graswinkel met recht van overpad voor rijtuigen vanaf de 
Rijswijkse straatweg via de Kerklaan tot zijn woning, gelegen achter 
Witsenburg,
1714. 1 stuk

4 Akte van verkoop van de buitenplaats door Geertruijde Bort, weduwe van 
Johan Anthony Graswinkel, aan Francoys Constantijn Pielat,
1714. 1 katern

5 Afschrift van de akte van transport uit 1715 door Geertruijde Bort, weduwe 
van Johan Anthony Graswinkel aan Francoys Constantijn Pielat,
1734. 1 katern

6 Akte van transport Isaac door Johannes Constantijn Pielat de Blagny aan 
Zeeger van Zenewijnvan een perceel land van 7 morgen 300 roeden met de 
helft van 3 morgen leengoed van de Binckhorst,
1759; met bijlagen. 1 charter en 2 stukken

7 Uittreksel uit de akte uit 1656 betreffende transport aan Gerardt van 
Graswinckel, zonder beschrijving van de bepaling inzake het uitpad,
1760. 1 stuk

8 Afschrift van akte van belening uit 1706 door Henri dú Vernes de Lavalé, 
heer van Binckhorst, aan Johan Anthony Graswinkel, met drie morgen land 
op grond van Witsenburg em de helft van drie morgen afkomstig van het 
land van Witsenburg, met afschrift van akte van transport uit 1714,
1765. 2 stukken

9 Akten van verkoop en transport door Clasina de Prato, echtgenote van Isaac 
Johannes Constantijn Pielat de Blaigny, aan Johannis Arnoldus van der 
Werve van de buitenplaats met weiland groot vier morgen, leengoed van het 
huis De Binckhorst,
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1768; met bijlage. 2 charters en 1 stuk

10 Akte van verkoop door Johannis Arnoldus van de Werve aan Pieter Schade 
van de buitenplaats,
1769, in tweevoud. 2 stukken

11 Akte van consent door de hoogheemraden van Delfland aan Pieter Schade 
voor het vernieuwen van het riool door de weg tussen Witsenburg en Rijswijk 
en het leggen van een dam in de Boezemsloot,
1776. 1 stuk

12 Akte van transport door Johannes Henricus Clements, echtgenoot van Alida 
van Zennewijnen, aan Paulus Bosveld, van perceel van zeven morgen en 
driehonderd roeden en de helft van drie morgen, leen van huis De 
Binckhorst,
1781. 1 charter

13 Akte van consent door de hoogheemraden van Delfland aan Pieter Schade 
voor het vernieuwen van het kozijn van de pomp in de weg tussen 
Witsenburg en Rijswijk,
1793. 1 stuk

14 Akte van verkoop aan Maria Adriana van Alphen, echtgenote van Benjamin 
Frieswijk, van de guitenplaats genaamd Veldzigt,
1802. 1 katern

15 Akte van verhuur door Maria Adriana van Alphen aan Jacobus van Nierop 
van twee stukken land, gelegen bij de hofstede,
1803, met aantekening van betaling huur 1804-1807. 1 stuk

16 Akte van verhuur door Paulus Bosveld aan Apolonia van der Bijl, weduwe 
van Leendert van Haastert, van een stuk land,
1805. 1 stuk

17 Uittreksel uit akte van transport door vrouwe Maria Adriana van Alphen aan 
Hendrik Antony van Alphen van den Broek van de buitenplaats Veldzigt met 
weiland, met akte van overboeking
1809-1810. 2 stukken

18 Akte van transport door Jacob Wilhelm Roedig aan Johanna Meijners-Van 
Hoogstraten van de buitenplaats Veldzigt, met akte van niet-bestaande 
hypothecaire inschrijving
1816. 2 stukken

19 Brief met gunstige beschikking van de Minister van Waterstaat voor Johanna 
Meijners op verzoek tot het kappen van knotwilgen achter haar huis,
1816, met bijlage. 2 stukken

20 Akte van transport door de familie Van Hoogstraten aan Nicolaas 
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Koekebakker van de buitenplaats Veldzicht,
1829; met bijlagen. 1 omslag

21 Akte van transport door Nicolaas Koekebakker aan Thomas Theodore 
Gleichman van de buitenplaats Veldzicht,
1829; met bijlagen. 1 omslag

22 Akte van verhuur van Johan Frederik Akkerman aan Cs. Seijdeman van een 
stuk weiland,
1838; met bijlage. 2 stukken

23 Akte van transport door Thomas Theodore Gleichman, gemachtigd door zijn 
moeder Johanna Cremer, weduwe van Johan George Gleichman, aan 
Bartholomé Constantin de Bast, van de buitenplaats Veldzigt,
1838; met bijlage. 1 katern en 1 stuk

24 Akte van ruiling door Bartholomé Constantin de Bast van de buitenplaats 
Veldzigt tegen een huis aan de Herengracht te Den Haag, eigendom van 
Jean Baptiste Loisset,
1838; met bijlage. 1 katern en 1 stuk

25 Akte van transport door Jean Baptiste Loisset aan Josephus Jacobus Baron 
van Geen van de buitenplaats Veldzigt met bijbehorende grond,
1844. 1 stuk

26 Uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger met opgave van de 
eigendommen van Josephus Jacobus Baron van Geen, met notitie over 
bepalingen bij de verkoop van een strookje grond door de eigenaren van 
Witsenburg aan de eigenaar van Veldzigt,
1846. 2 stukken

27 Akte van verkoop door de erfgenamen van Josephus Jacobus Baron van 
Geen aan Rutger Johannes Cornelis Meterkamp van de buitenplaats 
Veldzigt
1847; met bijlagen. 1 omslag

28 Akte van verkoop door Rutger Johannes Cornelis Meterkamp aan Jan Rueb 
van de buitenplaats Masthof (voorheen Veldzigt) en twee percelen land, aan 
Johannes van der Salm de buitenplaats Stadwijk met twee percelen weiland 
en aan Michael Hendrik Verhulst, Eleazar Barend Tak en Daniël Kieffer een 
woonhuis met was- en blekerij,
1865; met bijlagen. 1 omslag

29 Uittreksel uit de akte van scheiding van de boedel van Jan Rueb betreffende 
de toewijzing van de buitenplaats Masthof aan zijn weduwe Johanna Maria 
van Loon,
1871. 1 stuk

30 Akte van transport door Johanna Maria van Loon aan Anna Catharina 
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Arnolda Koch, echtgenote van Jan Nicolaas Blaauw, van de buitenplaats 
Masthof,
1874; met bijlage. 1 katern en 1 stuk

31 Notitie over de voorwaarden bij de verkoop uit 1865 van twee percelen 
weiland door R.J.C. Meterkamp,
z.d. [c 1874]. 1 stuk

32 Uittreksel uit de kadastrale legger met opgave van de eigendommen van 
Anna Catharina Arnolda Koch, weduwe van J.N. Blaauw,
1884. 1 stuk

33 Uittreksel uit de akte van verkoop van landerijen, behorend tot Hofrust, aan 
Martinus en Cornelis Zanen, timmerlieden te Den Haag, met akte van 
terugkoop onder voorwaarden door Anna Catharina Arnolda Koch,
1884-1885. 2 katernen

34 Akte van grensscheiding tussen Anna Catharina Arnolda Koch, eigenaresse 
van Hofrust, voorheen Masthof, en de gemeente tussen de secties A en D 
over voetpad, naar aanleiding van een conflict over eigendom van de 
iepenbomen langs het voetpad,
1887. 1 katern

35 Akte van transport door Anna Catharina Arnolda Koch aan Josephus 
Franciscus Constantinus Schiedges van de buitenplaats Hofrust,
1888. 1 katern

36 Akte van overeenkomst tussen Josephus Franciscus Constantinus 
Schiedges en het gemeentebestuur over eigendom van de oprijlaan van 
Hofrust, ten onrechte bij het kadaster geregistreerd als eigendom van de 
gemeente,
1892. 1 stuk

37 Uittreksel uit de kadastrale legger met beschrijving van de laan langs perceel 
A 1461, geregistreerd op naam van Anna Catharina Arnolda Koch,
1894. 1 stuk

38 Afschrift van akte van overeenkomst tussen de familie Schiedges, eigenaar 
van de buitenplaats Hofrust en de familie Kuys, eigenaar van de uitspanning 
Witsenburg, over de wederzijdse erfdienstbaarheden,
1894. 1 katern

39 Akte van overeenkomst tussen F.C.A. Schiedges en de gemeente Rijswijk 
betreffende aanleg van een elektriciteitsdraad over de oprijlaan van de 
buitenplaats,
1894. 1 stuk

40 Brieven van notaris J.H. Schuurman aan Schiedges betreffende overdracht 
van een stukje sloot nabij de gereformeerde kerk,
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1898. 3 stukken

41 Akte van rectificatie van de eigendomoverdracht van het perceel sectie A nr 
1236 aan de eigenaar van Hofrust, met verdeling van dit perceel tussen 
eigenaar en de gemeente, voor zo ver dit perceel samenvalt met de 
Schoolstraat,
1902. 1 stuk

42 Afschriften van akten van verkoop en lijsten van verkopingen van de 
buitenplaats,
z.d [19-20e eeuw]. 1 omslag

43 Akte van belening door Jonan de Roij en Catharina van Wassenaar, heer en 
vrouwe van de hofstede De Binckhorst, van Zeeger van Zenewijnen met de 
helft van drie morgen land, gelegen in een perceel van vier morgen, 
afkomstig van het Huis Witsenburg,
1778. 1 charter
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