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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
Plaatsingslijst van het archief van huis nieuwenhoorn en steenbakkerij de steenplaats te 
rijswijk, 1711-1881

Nummer van het archief:
745

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Akte van transport door Josephus Rotteveel en Anna Verschouw aan 
Aplonia Verschouw, weduwe van Adriaan Rotteveel, Jacomina Schrap, 
echtgenote van Cornelis Adriaen Rotteveel en Anna Schrap, weduwe van 
Pieter Suspet van de steenplaats aan de Delftse Vliet,
1711. 1 charter
Nb. De steenplaats was nagelaten door Anna Joosten de Ridder, dochter van Willem 
Francken Verschouw. Het bedrijf omvatte vijf morgen land en kende een opstal, ovenhuis, 
schuren loods, toegangslaan en waterpartij. Het lag aan het jaagpad langs de Delftse Vliet 
tussen de woning van Volbergen (Huis te Hoorn) en de eerste volmolen.

2 Akte van transport door consortium Rotteveel-Schrap aan Jan Thomasz 
Incour en Jacob Janse Clijweg van de steenplaats, met staat met 
verrekening van kosten tussen kopers,
1722. 1 charter en 1 stuk

3 Akte waarbij Jan Incourt, koopman te Den Haag, verklaart de boete, 
opgelegd door het Hoogheemraadschap van Delfland voor het bouwen van 
een houten speelhuisje zonder toestemming, alleen te betalen ter 
voorkoming van problemen en als erkenning van zijn rechten,
1763; met bijlage. 2 stukken

4 Akte van consent door het Hoogheemraadschap van Delfland aan de 
erfgenamen van Jillis Incourt voor het leggen van een duiker door de kade 
langs de kulk naar de steenplaats, ter verversing van het water in de sloten 
ten westen van de steenplaats,
1799. 1 stuk

5 Afschrift van vonnis voor Johan Gerard van Ravesteijn c.s., kopers van de 
steenplaats, over de eis tot betaling van verhoging van het kleinzegel op het 
transport van de steenplaats, met akte van transport door Hendrik Hermanus 
van der Hoek, namens zijn moeder Catharina Maria Kuypers , weduwe van 
Christiaan Hendrik van der Hoek, aan van Johan Gerard van Ravesteijn van 
de steenplaats,
1809-1810. 1 charter

6 Stukken betreffende de aankoop van de steenplaats door Campegius 
Cornelis van der Straten van Johan Gerard van Ravesteijn,
1811. 4 stukken

7 Akte van transport door drianus van der Straten, heer van den Hill aan 
vrouwe Margaretha Elisabeth van der Wall, weduwe van Boudewijn 
Onderwater, van de buitenplaats Nieuwenhoorn,
1846; met kaart. 1 katern

8 Akten van consent door het Hoogheemraadschap van Delfland aan vrouwe 
Margaretha Elisabeth van der Wall voor het maken van enkele 
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aanpassingen aan het landgoed,
1846. 2 stukken

9 Akte van overeenkomst tussen Margaretha Elisabeth van der Wall en het 
Gijsbert Gerard Murraij, secretaris van het Bestuur van de commissie tot 
onderhoud van Wegen in het Westland, betreffende het rooien van bomen 
langs de Kleiweg, grenzend aan het landgoed De Nieuwen Hoorn,
1847. 1 stuk

10 Akte van transport door Bernardus Hartogensius en zijn echtgenote vrouwe 
Rebecca Cassel aan Johannes Wilhemus Schuurman van de buitenplaats, 
voorheen genaamd Nieuwe Huis te Hoorn, thans Oversteen,
1852. 1 stuk

11 Kwitanties voor J.W. Schuurman voor betaling van grondbelasting en 
sluisgeld en binnenlandse kosten,
1857. 2 stukken

12 Akte van transport door Johannes Wilhemus Schuurman aan Maria Johanna 
van der Haak en haar echtgenoot Willem Anna Hattinga Raven van de 
buitenplaats de Steenplaats,
1857. 1 stuk

13 Akte van consent van het Hoogheemraadschap van Delfland aan het 
echtpaar Hattinga Raven-Haak voor het verplaatsen van de aarden wal en 
de toegang tot het landgoed,
1857. 1 stuk

14 Akte van verkoop door Bernardus van der Haak, procurator voor het 
echtpaar Hattinga Raven-Haak, aan Jacobus Hendrik Franciscus Lecomte 
van de buitenplaats voorheen genaamd de Steenplaats, nu Nieuwenhoorn,
1862; met bijlage. 1 katern en 1 stuk

15 Akte van consent door het Hoogheemraadschap van Delfland aan J.H.F. 
Lecomte voor het beplanten van Jaagpad en de kade langs de kulk en het 
verrichten van aanpassingen aan de kulk,
1863. 1 stuk

16 Aanslagbiljet voor de grondbelasting ten laste van J.H.F. Lecomte,
1863. 1 stuk

17 Akte van transport door Jacobus Hendrik Franciscus le Comte aan Pieter 
Martinus Johannes Kamerling van de buitenplaats Nieuwenhoorn,
1870; met bijlage. 2 stukken

18 Akte van transport door Pieter Martinus Johannes Kamerling aan Arend Wulf 
van de buitenplaats Nieuwenhoorn,
1872. 1 stuk
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19 Akte van transport door Arend Wulf aan Johannes Bartholomeus Maxwils 
van de buitenplaats Nieuwenhoorn,
1877; met bijlage. 2 stukken

20 Akte van transport door Johannes Bartholomeus Maxwils aan Christoffel 
Sablerolle van de buitenplaats Nieuwenhoorn,
1881; met bijlagen. 3 stukken
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