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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Akte van belening van Francoijs, broer van Cathelijne van der Wijele, met 
land in Rijswijk,
1596. 1 charter

2 Akte van belening van Dirck Cuebels van der Loo, gemachtigde van 
Katherina Cuebels van der Loo, gehuwd met Francoijs van der Wiel, met 
land in Rijswijk,
1536. 1 charter

3 Akte van verkoop door Staten van Holland aan Laurens Huijgensz. Gael van 
land in de Plaspoelpolder, met akte van transport en akten van verkoop van 
het land aan Jan Henrick Broersen en door hem aan Davidt Janssen van der 
Meije,
1593-1595. 4 charters

4 Akte van verkoop door Staten van Holland aan Ghijsbrecht van Suijlen van 
land in Rijswijk, met akte van transport en akten van verkoop van het land 
aan Evert Cornelisz. Stocker, aan Jacob Janssen Decker, aan Frans 
Corenlissen Hensbrouck en aan Wouter Davidssen van der Mije,
1593-1634. 6 charters

5 Akten van belening van Niclaes van Teijlingen, gemachtigde van Jacob van 
der Wiele van de Werve, en van Arnoldus van Bosch, met land in Rijswijk,
1628, 1648. 2 charters

6 Akte van belening van Nicolaes, zoon van Francoijs van der Wijele en 
Katherina Coebels, met land in Rijswijk,
1564. 1 charter

7 Akte van belening van Francoijs van der Wiele met land in Rijswijk,
1591. 1 charter

8 Akten van transport van rentebrieven en schuldbekentenis,
1704-1705, 1782. 3 charters

9 Stukken betreffende vordering tot betaling van een lening door Adam van der 
Duijn aan Jan van der Wiele,
1620-1621. 2 stukken

10 Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Rijswijk en personen van 
[Schuurman],
z.d. 2 stukken

11 Aantekeningen betreffende de geschiedenis van Rijswijk en personen van 
de heer Frederiks ten behoeve van een lezing voor de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen,
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z.d. [c 1869]. 2 stukken

12 Concept van een lezing over de geschiedenis van Rijswijk,
z.d. [c 1905]. 1 katern

13 Brief van Eduard Houbolt aan het gemeentebestuur waarin hij een album 
met tekeningen te koop aanbiedt,
1938. 1 stuk

14 Staat met scheiding van de boedel van Adolphine Wilhelmine Anne van der 
Wijck, vrouwe van Warmond, gehuwd met Leopold, graaf van Limburg 
Stirum en Warmond,
1851. 1 deel

15 Album voor P.L.L. Post ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtjubileum als 
predikant van de Hervormde Gemeente, vervaardigd door J. van Heel,
1930. 1 deel

16 Akte van verhuur van land van prins Willem van Oranje in de Plaspoelpolder 
door het gerecht,
1791. 1 katern

17 Akte van procuratie van Diderick Buysero voor Hendrick Helt om namens 
hem een lening te sluiten,
1694. 1 stuk

18 Akte van schuldbekentenis van Leendert Jans Outshoorn voor Johan Bout,
1691. 1 stuk

19 Akte van doorhaling van een hypotheekakte van Willem Arents van Winden 
voor Pieter Boelen,
1681. 1 stuk

20 Aantekening betreffende de lasten op de scheepmakerij van Jan Maertens 
Lusthoff,
1698. 1 stuk

21 Akte van voorwaarden voor veiling van een partij haver door Simon van 
Rodenrijs, en aantekening betreffende toewijzing aan Gelijn van der Mees,
1775. 1 stuk

22 Akte met voorwaarden voor veiling door de executeurs van de boedel van 
Johan de Nobelaer van de hofstede Blootinge en land in Plaspoelpolder, met 
aantekening betreffende toewijzing aan Hugo van der Mast en Johan 
Anthonij Graswinckel,
1698; in tweevoud. 2 katernen

23 Akte van verklaring betreffende verkoop van lening met onderpand door 
Adriaen IJsbrandtsz aan Philips van Uijtwijck, met aantekening betreffende 
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aflossing,
1665, 1691. 1 stuk

24 Afschrift van akte van overdracht uit 1558 door Claes van der Duijn aan 
Cornelis Suijs van de visserij en vogelrij,
1577. 1 stuk

25 Afschrift van akte van transport uit 1537 door Lodewijck van Leefdale aan 
Jan Jans Millich van een erfrente op het klooster Nazaret,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk

26 Afschrift van akte van verkoop van een erfrente door klooster Nazaret aan 
Lodewijck van Leefdael,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk

27 Afschrift van akte van verkoop uit 1530 door Jasper van Treslonge en 
Catharina van Wijngaarden aan Reijnier Brunt van de woning Gruysbeek 
met land,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk

28 Afschrift van akte van verkoop uit 1443 door Lijsbeth, weduwe Huijbrecht 
Utervoird, Martijn Pieterszoon en Matijs Andrieszoon aan Jan Ruijchroks 
dochter van een woning met land in de Noordpolder,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk

29 Afschrift van een akte van verkoop uit 1478 door Huijge Dirk Dammaszoon 
aan Philips Ruijgrok van de Werve van geboomte op landgoed Ruijgrok,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk

30 Afschrift van een akte van verkoop uit 1484 door Johan van den Burgh en 
Elisabeth, weduwe Gerrit van der Burgh, aan Pieter Suijs, van land en 
rechten,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk

31 Afschrift van de oorkonde bij eerste steenlegging van de Prins 
Mauritsschool,
z.d. [begin 20e eeuw]. 1 stuk

32 Afschrift van een akte van verkoop uit 1560 door Hadewij Pijns, weduwe 
Adam van der Duijn, aan Cornelis Suijs, van afgedolven land,
z.d. [17e eeuw]. 1 stuk

33 Afschriften van akten van verkoop uit 1433, 1349 en 1440 door Willem, heer 
van Naaldwijk, Jacob Zoet Dircx en Willem Robbrechtsz aan Ansum 
Hugenszoon, Willem Robbrechtsz en Gerrit Willem Stormsz van land,
1592. 1 stuk

34 Bestek voor onderhoud van tolhek- en huis, woning, bruggen, kaden en 
beheining langs de Delfweg en het Jaagpad, met publicatie betreffende 
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aanbesteding,
1837, 1844. 1 katern en 1 stuk

35 Aantekeningen van H. Messemaker betreffende de geschiedenis van 
Rijswijk, met tekeningen,
z.d. [1980-1983]. 1 omslag
N.B. Tekeningen geborgen bij de topografisch historische atlas te Rijswijk, nrs 2306-2503.

36 Manuscript over de geschiedenis van Clarissa Maria, een houtzaagmolen 
aan het Rijswijkse jaagpad door H. Messemaker,
z.d. [c 1980]. 1 deel

37 Afschrift van een akte van verkoop van een rentebrief uit 1555 door Joost 
Franszoon, brouwer te Delft, aan Sijmon van der Does,
1607. 1 stuk

38 Inventaris van de boedel van Arent Louriszoon Heemskerck,
1670. 1 katern

39 Akte van verlening van recht tot in- en uitvaart in het Mallegat door Hendrik 
Riem, Pieter Hilgersom, Elisabeth Os, Willemina Kaptijn en Aplonia van 
Buijsen voor Dirk Hoenstok,
1797. 1 stuk

40 Concept van boek Rijswijk in zijn historie bezien door Belcampo,
z.d. [1966]. 1 omslag

41 Akten van verkoop van diverse percelen in Rijswijk,
1923-1942; met bijlagen. 1 omslag
N.B. Blijkens een aantekening bij de oude beschrijving zouden deze akten afkomstig zijn uit 
het archief van het Gemeentebestuur 1946-1978, mogelijk betreffen het retroacta bij 
eigendommen van de gemeente.

42 Kopieën van stukken uit 1892-1970 betreffende het huis Buitenrust, Delftweg 
103,
z.d. 1 omslag

43 Paspoorten van leden van de familie Somermeijer,
1916-1937. 1 omslag

44 Afschrift van een akte van transport door Adam van der Duijn aan Dirck 
Schoudt van twee huizen en percelen land,
1597. 1 stuk

45 Kopie van de aankondiging uit 1892 betreffende openbare verkoop van huis 
Ter Werve met 2 woningen, land en bos,
z.d. 1 katern

46 Afschrift van een brief van de stadhouder uit 1529 betreffende verplichting 
om transport van goederen te passeren voor de plaatselijke rechtbank,
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z.d. [16e eeuw]. 1 stuk

47 Transcriptie van bestekken voor het steenhouwers-, timmer- en metselwerk 
van de gedenknaald, opgericht in 1792, door F. Kuzen, medewerker 
Rijksgebouwendienst, met stukken betreffende restauratie,
1984. 1 omslag

48 Lijst van dopen en huwelijken tussen 1607-1633, uitgevoerd door jezuiten, 
met vertaling van een richtlijn voor rondtrekkende priester missionarissen, 
uitgevaardigd in 1620,
1986. 1 omslag

49 Aantekeningen uit het archief van de grafelijksheidsrekenkamer betreffende 
Rijswijk,
1986. 1 omslag

50 Kopieën van stukken betreffende de uitzending van kinderen uit Rijswijk door 
het Interkerkelijk Bureau in 1945,
z.d. 1 omslag

51 Publicaties van de ambachtsheer van Rijswijk betreffende verkoop van 
tiendgewas,
1814-1816. 3 stukken

52 Aantekeningen betreffende predikanten vanaf 1576,
z.d. [c 1900]. 1 omslag

53 Stukken betreffende protest door inwoners van Rijswijk onder leiding van 
A.A. Vorsterman van Oijen tegen stankoverlast langs de Delftse Vliet,
1897. 1 omslag

54 Keur van het Hoogheemraadschap van Delfland over bereiding van het 
voetpad langs de Vliet naar Leidschendam met trekpaarden,
1779. 1 stuk

55 Publicatie van de tarieven van tolheffing voor de straatweg tussen Delft en 
de Hoornbrug,
1746. 1 stuk

56 Circulaire betreffende inzameling ten behoeve van onderhoud van 
gezinsleden van militairen in het Nederlandse leger,
1815. 1 stuk

57 Publicatie betreffende aanbesteding van vernieuwing en onderhoud van de 
Delftweg tussen Delft en Den Haag,
1824. 1 stuk

58 Afschirft van de beschrijving van Risjwijk in het Aardrijkskundig 
Woordenboek van A.J. van der Aa,
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z.d. [c 1900]. 1 katern

59 Stukken afkomstig van D. en D.A. de Bruin,
1940-1945. 1 omslag

60 Circulaires en affiches,
1940-1945. 1 omslag

61 Kopie van akte van verhuur door Adriaan van der Merck van percelen land, 
behorend tot landgoed Leeuwendaal,
1699. 1 katern
N.B. Kopie uit Notarieel Archief Rijswijk, inv nr 7.

62 Kopieën van brieven van Dirck van de Werve en Petrus van der Maes 
tussen 1706-1738, met lijst van bezittingen van de Oud-Katholieke Kerk, 
geschonken door Maria van der Wielen van de Werve en Dirk van de Werve,
z.d. 1 katern

63 Akte van toewijzing van Herenstraat A 8, sectie A nr 305, gekomen uit de 
nalatenschap van Willem Niessen,
1842. 1 katern

64 Publicatie van openbare verkopen van land,
1813-1814. 1 omslag

65 Geboorte- en overlijdenskaart,
1988. 2 stukken

66 Stukken betreffende verbouw dienstencentrum Het Oude Raadhuis,
1988-1989. 1 omslag

67 Akte van transport van een huis met kolfbaan genaamd De Ruitje, gelegen 
op de hof van de Kerklaan en Herenstraat, met afschrift van de akte van 
verkoop uit 1743 door Jan Roël aan Josina Adriana Goodschalk,
1720 en z.d. [c 1930]. 1 charter en 1 stuk

68 Rapporten van B. Born, leerling aan de Rooms Katholieke Meisjesschool, en 
lijst van inenting tegen pokken,
1926-1935. 1 omslag

69 Kasboeken van P. van Leeuwen,
1951-1987. 1 omslag

70 Transcriptie van het cartularium van de rooms-katholieke parochie voor 
1573,
z.d. [20e eeuw]. 1 omslag
N.B. Origineel in archief Hervormde Gemeente, inv. nr 1.

71 Album van de leerlingen van Koning Wilhelminaschool voor H. Dekker ter 
gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als onderwijzer,



747 Collectie losse aanwinsten Rijswijk 13

1937. 1 deel

72 Aantekeningen en corrspondentie van S.E. Veldhuizen betreffende 
buitenplaats Pasgeld,
1965-1966. 1 omslag

73 Aantekening van verklaring door Everd Beuker betreffende afschieten van 
een dolle hond op de buitenplaats van de heer Van Vredenburch,
1793. 1 stuk

74 Aantekening van A.A. Vorsterman van Ooijen betreffende Rijswijkse 
buitenplaatsen,
1897-1900. 1 omslag

75 Circulaires van de Vereniging Christelijk Openbare Bibliotheek en Leeszaal,
1958-1960. 1 omslag

76 Kopieën van gedichten en lofreden door Cornelis van der Pot tussen 1797-
1800, wonend op Kraayenburg,
z.d. 1 omslag

77 Oorkonde van de Luchtbescherming voor E.G. van de Berg,
1945. 1 stuk

78 Dagboek van Rob Steinbruch,
1944-1945. 1 katern

79 Circulaires betreffende bevrijdingsfeesten, Nederlands Volksherstel en 
gebruik van stroom,
1945. 1 omslag

80 Publicatie betreffende bijeenkomst van de NSB,
1939. 1 stuk

81 Inventarissen van het archief van de Heren van Rijswijk, door R. Coster en 
J.W. van Zwieten,
1914-1945. 1 omslag

82 Akte van verkoop door J.C. Klaui van een huis in de Leliestraat,
1921. 1 katern

83 Stukken betreffende verzekering en sloop van het huis Beukenheim aan de 
Van Vredenburchweg,
1931, 1972-1973. 1 omslag

84 Akte van authorisatie door de pachter van de impost op het kluitgeld te 
Berkel voor de deurwaarder tot gijzeling van Jan Kerkhoff,
1738. 1 stuk
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85 Uittrekstel uit testament van C.C.A.J. van Straten, wonend huis Te Hoorn,
1863; met bijlagen. 1 omslag

86 Concept van publicatie door H.F.C. Berckenkamp over vooroorlogs Rijswijk,
1986-1988; met bijlagen. 1 omslag

87 Akte van transport door Christiaan van Groenesteijn, curator van de boedel 
van Abram van Drongelen, aan Cornelis Leenderts van Veen, van een huis,
1744. 1 charter

88 Foto's van een manuscript met geestelijke oefeningen, in de 16e eeuw 
eigendom van de familie Jehee,
z.d. 1 omslag

89 Manuscript van Johan Schwencke over geschiedenis van Rijswijk, met 
knipsels en jaarverslag van de Stichting Museum Rijswijk,
1961-1967. 1 omslag

90 Kopie van een brief van militante molukkers aan H.K.J. Beernink, secretaris 
van Rijswijk en kamerlid voor de K.R.P., met dreigement,
1961. 1 stuk

91 Akten van transport van villa Theodore aan de Van Vredenburchweg,
1925-1938. 1 omslag

92 Stukken betreffende taxatie en verkoop van vliegveld Ypenburg aan de staat,
1954-1956. 1 omslag

93 Akte van transport van een koetshuis met paardenstal aan de Kerklaan,
1924. 1 stuk

94 Manuscript van 'De status de T.H. Compagnie' door H.E. den Hamer, over de 
betrokkenheid van de compagnie bij de Slag om Ypenburg in mei 1940
2000. 1 stuk

95 Kasboeken van de familie Schiedges, wonende op de buitenplaats Hofrust,
1900-1909. 1 omslag

96 Kasboek van ontvangst van het molengeld in de Schaapweipolder,
1747. 1 katern

97 Oorkonden en kopie van een brief betreffende de firma Indola,
1933-1934. 1 omslag

98 Documentatie en aantekeningen betreffende de sportgeschiedenis van 
Rijswijk, verzameld door Y.C.J. Koster,
1990-1995. 1 pak

99 Akte van transport van land in Rijswijk en in Eikenduinen,
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1606. 1 charter

100 Akte van transport van een huis aan de noordzijde van Westeinde van 
Rijswijk,
1721. 1 charter

101 Akte van transport van 300 roeden weiland in de Noordpolder en twee 
morgen land, leenroerig aan Binckhorst,
1759. 1 charter

102 Akten van transport van vier morgen land in acht morgen aan de Vlietweg en 
tien morgen land In den Hock,
1537-1544. 3 charters

103 Akte van transport van boezemland of vlotland tussen de Ruigekade en de 
Haagsevaart,
1654. 1 charter

104 Akte van transport van 14 hont land in de Hoekpolder met tijns voor de abdij 
van Egmond,
1619. 1 charter

105 Akte van transport van 2 morgen, 1 hont en 92 roeden teelland, afkomstig 
van de abdij van Egmond,
1592. 1 charter

106 Akte van transport van huis en erf in het pastoorkrocht ten noorden van de 
kerk van Rijswijk,
1764. 1 charter

107 Akten van transport van huis De Prins van Oranje,
1740-1741. 2 charters

108 Akte van transport van huis met smidswinkel in het dorp,
1703. 1 charter

109 Akte van transport van 9 morgen 300 roeden geestelijk land in de 
Hoekpolder,
1608. 1 charter

110 Akte van transport van huis en erf, wasserij en blekerij op de grond van 
Francois Lormier,
1751. 1 charter

111 Akte van transport van 4 morgen 150 hont land,
1619. 1 charter

112 Akte van attestatie betreffende recht van overpad in Nieuwe Broekpolder,
1753. 1 stuk
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113 Akte van verlei van land aan de zijde van de Eest, leenroerig aan Te Werve,
1762. 1 charter

114 Akte van transport van woning en 12 morgen land in De Hoochkamer op 
Ockenburch onder Rijswijk,
1604. 1 charter

115 Afschrift van een vonnis uit 1619 van de Hoge Raad tussen de erfgenamen 
van Adam van der Duijn en Jan van der Wijele over de afvoer van zand van 
het land van Van der Duijn,
1619. 1 charter

116 Akte met getuigenverklaring van aantal ingezetenen ten behoeve van 
Gerard van Arnhem, gehuwd met Theodora van Wassenaar, over het 
verbreden van een sloot,
1636. 1 charter

117 Akten van uitgifte door Margreta de Nobelaer, weudwe van Jacob van 
Brunninkhuijse, aan Jacob Laurens Heemskerk en Gerrit Claes van Bergen 
in Henegouwen van land in erfpacht,
1713. 2 charters

118 Akten van koop en verkoop door Nicolaas Petrus Raaphorst te Wateringen 
aan A.J. Steinfoort te Den Haa van drie huizen en erven in het Dominesslop 
te Rijswijk,
1888, 1896. 2 katernen

119 Akten van transport voor het gerecht van Voorburg van een huis genaamd 
Hoeveburg met erf en tuin, gelegen aan de Geestbrug,
1708-1811. 5 charters

120 Akten van transport van een huis en erf, gelegen aan de noordzijde van de 
Heerenstraat, met akten van schuldbekentenissen door de kopers,
1709-1786. 7 charter

121 Akten van transport van een huis en erf, gelegen aan de noordzijde van de 
Heerenstraat, met akten van schuldbekentenissen en aantekeningen van 
aflossing door de kopers,
1670-1780. 6 charters

122 Stukken betreffende koop, verkoop en betaling van belasting voor huis en erf 
aan de noordzijde van de Heerenstraat, wijk A nummer 55,
1780-1849. 1 omslag en 1 charter

123 Akte van schuldbekentenis van Trijntgen Lourisdr., weduwe Leendert van 
der Speck, voor Jan Dircksz. Hensbrouck, waarvoor zij een huis en erf aan 
de zuidzijde van Heerenstraat als onderpand geeft,
1652. 1 charter
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124 Akte van transport door Jacob van den Akker aan Steeven Renting van twee 
huizen en erven aan de Heerenstraat,
1751. 1 charter

125 Akten van transport van een huis en erf aan de zuidzijde van de 
Heerenstraat,
1728-1807. 4 charters

126 Akte van verkoop door Jacobus Boom aan Antonius Johannes Wiel van een 
huis en slagerij aan de Heerenstraat nr 89,
1906. 1 katern

127 Akten van verkoop van een huis en erf aan de Heerenstraat, wijk A nrs 170-
171,
1879-1899. 1 omslag

128 Akten van transport van een winkelhuis met schuur, erf en tuin aan de 
Heerenstraat, kadaster sectie D nr 681,
1854-1879. 1 omslag

129 Akten van transport van woning, genaamd Schoonoord, daarvoor Dirxvliet, 
Trompenburg en Eijndenrust, met land in de Noord- en Plaspoelpolder,
1696-1807; met bijlagen. 1 omslag en 15 charters

130 Akte van transport door Jacob Jansz Kleijweg aan Jan Thomasz. Incoer van 
een steenplaats met opstal in de Plaspoelpolder,
1722. 1 charter

131 Akten van transport van land aan de Nieuweweg,
1751-1838; met bijlage. 1 katern en 3 charters

132 Akte van veiling en verkoop van een huis, erf en tuin aan de Torenstraat, 
kadaster sectie A nummer 1280,
1898; met bijlage. 1 katern en 1 stuk

133 Stukken betreffende een legaat, waaronder een huis aan de Kerklaan, door 
Johannes Hendrikus Valk aan Maria de Heij,
1891-1910. 1 omslag

134 Akte van transport door Corenlis van Wingerden aan Jan Hilgersom van een 
huis en erf in het Nobelaarsslop,
1810. 1 charter

135 Akte van authorisatie van Hendrik Anthonij van Alphen van den Broeck voor 
Francois Hoezee om namens hem een aantal huizen en stukken land te 
verkopen,
1810. 1 katern
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136 Akte van ontvangst door Rutger Johannes Cornelis Metelerkamp van de 
koopsom van diverse verkochte percelen,
1865. 1 stuk

137 Akte van verkoop door de erfgenamen van D. Boer aan koning Willem II van 
de buitenplaats Welgelegen,
1877. 1 stuk

138 Index van mannelijke ingezetenen van Rijswijk, met vermelding 
geboortedatum en plaats en naam vader, en lijst van mannen die hun naam 
niet konden schrijven,
1846. 1 deel

139 Index van personen wonend te Rijswijk, ingeschreven in de registers van 
landstorm, nationale militie en schutterij,
1842. 1 deel

140 Index op akten van overlijden van 1812 tot 1844 van ingezetenen, ouder dan 
20 jaar ten tijde van hun overlijden,
1844; met bijlagen. 1 deel

141 Index van gehuwde personen, in 1846 wonend te Rijswijk, met vermelding 
datum en plaats huwelijk,
1846. 1 deel

142 Index op huwelijksakten van 1812-1844,
1844. 1 deel

143 Index van overlijdensakten van 1812-1845 van ingegezetenen ouder dan 17 
jaar,
1846. 1 deel

144 Lijsten van ingezetenen en mannen en vrouwen die niet kunnen schrijven,
1846. 1 omslag

145 Lijst van personen, gehuwd in 1863,
1863. 1 stuk

146 Vergunningen en verklaring Nederlanderschap voor Cornelis Gerardus 
Gordijn, beurtschipper, met afschriften van stukken betreffende proces over 
vleeswaren,
1905-1925. 1 omslag

147 Trouwboekje van H.A. Verhagen en C. Kolkman,
1886. 1 deel

148 Kasboek van het molengeld van de Noordpolder van Rijswijk,
1705. 1 deel
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149 Memorie met beschrijving van de grenzen van de ambachtsheerlijkheid 
Rijswijk,
z.d. [1740]. 1 deel

150 Stukken betreffende de hofstede Valkrust, gelegen aan de Kerklaan,
1754-1879. 1 omslag

151 Stukken betreffende huur van land en dienstplicht van Cornelis Jacobus Bol,
1904-1938. 1 omslag

152 Paspoort van Jacobus Nicolaas van der Voort,
1891. 1 stuk

153 Concepten van de leggers van wegen en voetpaden,
1873. 1 omslag

154 Akte van transport door Thonis Leendertsz. van Haesbrouck aan Pieter 
Stalpart van der Wiele van 6 morgen 1 hont weiland in de Noordpolder,
1630. 1 charter

155 Kasboek van W.J. Kalkman, Jaagpad 8 te Rijswijk,
1950-1952. 1 deel


	Inhoudsopgave
	Beschrijving van het archief
	Beschrijving van de archiefbestanddelen

