Nummer Toegang: 749

Inventaris van de collectie carel bloemen,
1930-1947, met verzamelde archivalia vanaf
1628

Archief Delft

Collectie Carel Bloemen

749

3

I N H O U D S O P G AV E
Inhoudsopgave

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...............................................................................5
BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN..............................................................7
1 Algemeen........................................................................................................................7
2 Bijzonder.........................................................................................................................7
2.1 Plaatselijk bestuur.............................................................................................................7
2.1.1 Heren van Rijswijk.....................................................................................................7
2.1.2 Keuren en reglementen.............................................................................................8
2.1.3 Bestuursinrichting en bestuursfunctionarissen...........................................................9
2.1.4 Financiën...................................................................................................................9
2.1.5 Archief........................................................................................................................9
2.2 Economisch en maatschappelijk leven..............................................................................9
2.2.1 Heerlijke rechten........................................................................................................9
2.2.2 Handel.....................................................................................................................10
2.2.3 Politiek.....................................................................................................................10
2.2.4 onderwijs.................................................................................................................10
2.2.5 Museum...................................................................................................................11
2.2.6 Maatschappelijk hulpbetoon.....................................................................................11
2.3 Godsdienstig leven..........................................................................................................11
2.3.1 Algemeen.................................................................................................................11
2.3.2 Katholieke kerk van Rijswijk.....................................................................................11
2.3.2.1 Algemene geschiedenis parochie.....................................................................11
2.3.2.2 Geestelijken.....................................................................................................13
2.3.2.3 Parochiebestuur...............................................................................................14
2.3.2.4 Kerkgebouwen.................................................................................................14
2.3.2.4.1 Oude dorpskerk........................................................................................14
2.3.2.4.2 Kerk aan de Zandweg (1784-1898)..........................................................15
2.3.2.4.3 Kerk Van Vredenburchweg (gebouwd 1896/1897)....................................15
2.3.2.5 Armenzorg........................................................................................................15
2.3.3 Hervormde kerk van Rijswijk....................................................................................15
2.3.3.1 Algemeen.........................................................................................................15
2.3.3.2 Kerkgebouw Oude Dorpskerk..........................................................................16
2.3.3.3 Predikanten......................................................................................................17
2.4 Justitie.............................................................................................................................17
2.5 Landstorm.......................................................................................................................17
2.6 Adellijke geslachten en personalia..................................................................................17
2.7 Historische gebouwen.....................................................................................................19
2.8 Overige aangelegenheden..............................................................................................20

749

Collectie Carel Bloemen

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief
Naam van het archief:
Inventaris van de collectie carel bloemen, 1930-1947, met verzamelde archivalia vanaf
1628
Nummer van het archief:
749
Archiefbewaarplaats:
Archief Delft
Samenvatting:
Nader in te vullen.

5

Collectie Carel Bloemen

749

7

Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen
1 Algemeen

1 ALGEMEEN
1

Plaatsingslijst van de verzameling Carel Bloemen,
1947.

1 omslag

2

Artikelen betreffende de oudste geschiedenis van Nederland in het
algemeen en van Rijswijk in het bijzonder,
1941 en z.d.
1 omslag

3

Lijsten van archivalia en kaarten in het Rijksarchief van Zuid-Holland (13091788) betreffende de historie van Rijswijk alsmede van archivalia in het
Gemeentearchief van Delft betreffende de hoge heerlijkheid Rijswijk, de
tienden en tol Delftweg,
z.d.
1 omslag

4

Afschrift van een artikel van J.J. Moerman in het Jaarboek 1940 van de
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, getiteld "De brandschatting van
Den Haag door Jonker Frans van Brederode (7 maart 1489)",
z.d.
1 omslag

5

Aantekening betreffende omvang, de bebouwing en de bevolking van
Rijswijk in 1494 en 1514, ontleend aan bronnenpublicaties van prof. dr R.
Fruin,
z.d.
1 katern

6

Afschrift van een artikel van S. Bleeker in deel XXIII (1898) van de Bijdragen
voor de geschiedenis van Haarlem, getiteld "Rijswijk bij 's-Gravenhage ten
tijde van de hervorming",
z.d.
1 katern

7

Transcriptie van een akte uit het rechterlijk archief van Rijswijk d.d. 28 juli
1577, waarin Claes Corneliszoon Schael op verzoek van Cornelis
Adrianssen verklaren, dat laatstgenoemde door de ongeregeldheden in de
periode 1572 - 1574 veel schade heeft geleden,
z.d.
3 stukken

2 Bijzonder

2 BIJZONDER
2.1 Plaatselijk bestuur

2.1.1 Heren van Rijswijk

2.1 PLAATSELIJK BESTUUR
2.1.1 HEREN VAN RIJSWIJK

8

Transcriptie van een akte d.d. 20 maart 1316, waarbij graaf Willem van
Henegouwen de verkoop van het ambacht Rijswijk door Diederik van
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1 stuk

9

Transcriptie van een akte uit het Privilegeboek van Delft d.d. 3 mei 1450,
waarbij hertog Philips van Bourgondië verzoek van de stad Delft en de
ingezetenen van Rijswijk en Schipluiden zich voor zichzelf en voor zijn
nakomelingen verplicht de aan de hoge heerlijkheid van beide ambachten
verbonden jurisdictie voor altijd in de boezem van de grafelijkheid Holland te
zullen laten,
z.d.
4 stukken

10

Transcriptie van een akte uit het archief van de stad Delft d.d. 24 juli 1579,
waarin wordt verklaard, dat de stadspensionaris Pieter van der Meer een
bedrag van 600 ponden Vlaams in de kas van de Rekenkamer van Holland
heeft gestort als vergoeding voor de belening van de stad Delft met de hoge
heerlijkheid van Rijswijk,
z.d.
1 stuk

11

Transcripties van stukken uit het archief van de stad Delft betreffende de
toekenning van een derde deel van de criminele boeten aan de
ambachtsheer van Rijswijk,
z.d.
3 stukken

12

Transcripties van de notariële akte van 10 maart 1688, waarbij Nicolaas van
der Duyn de heerlijkheid Rijswijk verkoopt aan mr Johan Dedel, gemachtigde
van de burgemeesters van 's-Gravenhage, en van de kwitantie, waarin Van
der Duyn verklaart, dat de kooppenningen aan hem zijn voldaan,
z.d.
3 stukken

2.1.2 Keuren en reglementen

2.1.2 KEUREN EN REGLEMENTEN
13

Transcriptie van de keur van de hoge heerlijkheid Rijswijk, vastgesteld door
baljuw en welgeboren mannen van Rijswijk op 9 mei 1620 en goedgekeurd
door burgemeesters en raad van de stad Delft op 8 augustus 1621,
z.d.
1 katern

14

"Keure ende ordonnantie over den ambachte ende heerlijckheydt Rijswijck",
opgemaakt door ambachtsheer, schout, ambachtsbewaarders en
gezworenen van Rijswijk op 23 augustus 1622, goedgekeurd door het Hof
van Holland op 22 septembeer 1628, met een afschrift van het privilege van
hertog Karel van Bourgondie aan graaf Johan van Nassau van 20 april 1474
betreffende de uitoefening van de rechterlijke macht in Rijswijk en
"Ordonnantie van de weeskamer tot Riiswiick", vastgesteld op 12 juli 1619,
1628 en z.d.
1 omslag

15

Reglement voor het ambacht Rijswijk, vastgesteld door ambachtsheren en
ingelanden van Rijswijk op 29 april 1752,
1753; in twaalfvoud.
1 omslag
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2.1.3 Bestuursinrichting en bestuursfunctionarissen

2.1.3 BESTUURSINRICHTING EN BESTUURSFUNCTIONARISSEN
16

Transcriptie van een stuk uit het archief van de stad Delft betreffende de
bestuurlijke organisatie van de hoge heerlijkheid Rijswijk,
z.d.
1 stuk

17

Lijst van schouten van Rijswijk (1420-1619),
z.d.

18

Lijst van welgeboren mannen van Rijswijk (1597),
z.d.

2 stukken
1 stuk

19

Transcripties van stukken uit het archief van de stad Delft betreffende de
oppositie van protestantse ingezetenen van Rijswijk tegen de benoeming
van een katholieke heerlijkheidssecretaris (1675, 1676),
z.d.
1 omslag

20

Aantekeningen uit het archief van de stad Delft betreffende de vervulling van
het schoutambt (1709) en de waarneming van het baljuwschap (1730),
z.d.
2 stukken

2.1.4 Financiën

2.1.4 FINANCIËN
21

Transcriptie van akte uit het rechterlijk archief d.d 23 juli 1577, waarbij
Rijswijkse ingezetenen op verzoek van Cornelis Hendriczen en Pauwels
Andryes verklaringen afleggen betreffende de procedure tot vaststelling van
de ambachtsrekening,
z.d.
3 stukken

2.1.5 Archief

2.1.5 ARCHIEF
22

Afschriften van inventarissen van het oud-archief van Rijswijk en van het
archief van schepenen van Rijswijk, overgetypt naar de originelen van J. H.
Hingman (1875),
z.d.
2 katernen

2.2 Economisch en maatschappelijk leven

2.2.1 Heerlijke rechten

2.2 ECONOMISCH EN MAATSCHAPPELIJK LEVEN
2.2.1 HEERLIJKE RECHTEN

23

Aantekeningen uit de registers van de Grafelijke Leenkamer van Holland en
van de Leenkamer van de Abdij van Egmond betreffende de belening van
heerlijke rechten, tienden, landerijen, huizen en overige zaken in Rijswijk
(1300-1792),
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2 katernen

24

Transcriptie van een gedeelte uit de rekening van de 100e penning in
Rijnland over 1424 met opgave van Rijswijkse ingezetenen die zijn
aangeslagen,
z.d.
3 stukken

25

Transcriptie van een charter uit het archief van de stad Delft d.d. 2 augustus
1582, waarbij de Staten van Holland de helft van de Ockenburgertienden in
Rijswijk verkopen aan de stad Delft, met aantekeningen betreffende de
verkoop van respectievelijk de helft van de korentienden, de geesttienden en
de henneptienden,
z.d.
1 omslag

2.2.2 Handel

2.2.2 HANDEL
26

Transcripties uit het Privilegeboek van Delft betreffende het octrooi waarbij
de Staten van Holland aan de stad Delft het alleenrecht gunnen voor het
exploiteren van herbergen en taveernes in het gebied tussen de Haagse
Poort van Delft en de Hoornbrug (1597, 1612),
z.d.
1 omslag

27

Transcripties van een akte uit het archief van de stad Delft d.d. 25 april 1652,
waarbij het stadsbestuur van Delft en de ambachtsheer van Rijswijk,
Nicolaes van der Duyn, een overeenkomst sluiten ter bestrijding van illegale
broodbakkerijen in het gebied tussen Delft en de Hoornbrug,
z.d.
1 stuk

2.2.3 Politiek

2.2.3 POLITIEK
28

Kranteknipsel van 10 januari 1932 betreffende onenigheid in de R.K.
Kiesvereniging te Rijswijk,
1932.

1 stuk

2.2.4 onderwijs

2.2.4 ONDERWIJS
29

Transcriptie van een akte uit het rechterlijk archief van Rijswijk d.d. 17
januari 1580 betreffende een geschil tussen de schoolmeester Jan Janszoon
en de baljuw Jasper Vincentszoon over het functioneren van de eerste,
z.d.
6 stukken

30

Transcriptie van een akte uit het rechterlijk archief van Rijswijk d.d 20
oktober 1706, waarin de schoolmeester Johannes van Tol een verklaring
aflegt betreffende uitspraken van Pieter Wouterszoon van Overvoorden
aangaande de plannen voor de bouw van een nieuwe school en
gevangenhuis,
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2 stukken

2.2.5 Museum

2.2.5 MUSEUM
31

Stukken betreffende de oprichting van een oudheidkundig comite en een
oudheidkundig museum in Rijswijk,
1940.
4 stukken

2.2.6 Maatschappelijk hulpbetoon

2.2.6 MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON
32

Stukken betreffende een artikel over de Gemeentelijke Instelling voor
Maatschappelijk Hulpbetoon in de Originele Rijswijksche Courant,
1937-1938.
6 stukken

2.3 Godsdienstig leven

2.3.1 Algemeen

2.3 GODSDIENSTIG LEVEN
2.3.1 ALGEMEEN

33

Uittreksels uit en afschriften van artikelen betreffende de kerkbouw en
kerkinrichting en het godsdienstig leven in de middeleeuwen,
z.d.
1 omslag

34

Aaantekeningen uit "Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer
vaderen in de vijftiende eeuw", van de hand van W. Moll (Amsterdam, 1854),
z.d.
1 katern

35

Kranteknipsel uit De Tijd van 28 oktober 1940 betreffende de ontwikkeling
van het devotieprentje sedert de vijftiende eeuw,
1940.
1 stuk

2.3.2 Katholieke kerk van Rijswijk

2.3.2 KATHOLIEKE KERK VAN RIJSWIJK
2.3.2.1 Algemene geschiedenis parochie

2.3.2.1 ALGEMENE GESCHIEDENIS PAROCHIE
36

Aantekeningen betreffende de geschiedenis van de katholieke kerk van
Rijswijk,
z.d.
1 omslag

37

Manuscripten van een niet uitgegeven studie van de hand van Bloemen over
de geschiedenis van de katholieke kerk van Rijswijk,
z.d.
1 pak

38

Afschrift van een artikel van P. Zwart in het Jaarboek 1894 van de
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe "Eenige historische bijzonderheden
betreffende de Roomsch Katholieke parochie van Rijswijk",
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1 katern

39

Afschriften van artikelen van A. Driessen in de delen XXIV (1899) en XXV
(1900) van de Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem,
bedoeld als aanvulling op een artikel over Rijswijk in deel XXIII (1898),
z.d.
2 katernen

40-42

Transcripties, reprodukties en regesten van het Cartularium of Memorieboek
van de kerk van Rijswijk (1369 - 1598),
z.d.
3 delen
40
Transcripties, met index
41
Fotografische reprodukties
42
Regesten

43-45

Transcripties, reprodukties en regesten van charters uit het archief van de
katholieke, vanaf 1572 de protestantse kerk van Rijswijk (1422-1732),
z.d.
2 delen en 1 katern
43
Transcripties
44
Fotografische reprodukties
45
Regesten, 1 katern

46

Kranteknipsel uit Het Vaderland van 22 juni 1941 met een artikel van
Bloemen, getiteld "De vereering van het H. Sacrament in het
middeleeuwsche Rijswijk",
1941.
1 omslag

47

Aantekeningen uit de "Beschrijvinghe der stadt Delft" van Dirck van
Bleyswijck (Delft, 1667) betreffende het middeleeuws kerkelijk leven en het
Rijswijks parochieleven in deze periode,
z.d.
2 katernen

48

Aantekeningen uit het "Memoriael, raeckende de ambachtsheerlijkheid
Rijswijk" in het heerlijkheidsarchief, betreffende de reformatie in Rijswijk
(1468-1575),
z.d.
1 deel

49

Transcriptie van een ongedateerde akte uit het rechterlijk archief van
Rijswijk, waarin schout en gerecht zich beklagen over de provocerende
houding van de "papisten of roomsgesinden" (1649),
z.d.
2 stukken

50

Reprodukte van een placcaat van de Staten van Holland en West-Friesland
d.d 21 september 1730 betreffende de uitoefening van de R.K. godsdienst,
z.d.
1 stuk

51

Transcripties van stukken uit het archief van de Staten van Holland en WestFriesland betreffende het verzoek van de katholieke gemeenschap van
Rijswijk om vrijstelling van het recognitiegeld aan de baljuw van Delft als
vergoeding voor het voorrecht van vrije godsdienstoefening in Rijswijk (1749,
1758),
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1 katern

52

Transcriptie van een brief van het gemeentebestuur van Rijswijk aan de
kerkmeesters van de parochie H. Bonifacius d.d 14 oktober 1847 betreffende
de verlichting van de Van Vredenburchweg vanaf het dorp tot aan de kerk,
z.d.
3 stukken

53

Statistisch overzicht van het aantal parochianen, gedoopten, buitenechtelijke
kinderen, eerste communicanten, huwelijken, overledenen en heilige
communies gedurende de periode 1873-1938, ontleend aan het Liber
Memorialis uit het archief van de parochie van H. Bonifacius,
z.d.
2 stukken

54

Kranteknipsel uit de Residentiebode van 26 januari 1940 betreffende een
causerie van Bloemen over de geschiedenis van de katholieke kerk van
Rijswijk op een bijeenkomst van de St. Josephgezellenvereniging,
1940.
1 stuk

55

Jaarboek van de katholieke kerk van Rijswijk voor 1941 en 1942 met een
overzicht van alle katholieke kerkelijke en sociale instellingen,
1943.
1 katern

2.3.2.2 Geestelijken

2.3.2.2 GEESTELIJKEN
56

Aaantekeningen betreffende Rijswijkse geestelijken (1299-1732),
z.d.

1 omslag

57

Transcripties van stukken uit het archief van de Staten van Holland en WestFriesland betreffende het verlenen van admissie aan katholieke geestelijken
voor het ambt van priester van Rijswijk (1730-1758),
z.d.
1 omslag

58

Lijst van pastoors en kapelaans (1817-1872), ontleend aan het archief van
het Departement van het R.K. Eredienst,
z.d.
1 omslag

59

Transcripties van stukken uit het archief van de parochie H. Bonifacius
betreffende een geschil tussen de leden van het zangkoor en pastoor P.L.G.
Boin (1867),
z.d.
1 omslag

60

Programmaboekje uitgegeven ter gelegenheid van het gouden priesterfeest
van pastoor J.S. van Buchem, met portret,
1935.
1 katern

61

Aantekeningen betreffende Adam Claeszoon, kapelaan op het Huis te Werve
(1503-1546),
z.d.
2 stukken
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62

Stukken betreffende het veertigjarige ambtsjubileum van pastoor H.A. de
Kruyff in 1901,
z.d.
1 katern

63

Stukken betreffende pastoor Petrus van der Maes (1702-1730),
z.d.

1 omslag

2.3.2.3 Parochiebestuur

2.3.2.3 PAROCHIEBESTUUR
64
65-68

Lijst van kerkmeesters (1439-1556),
z.d.

1 omslag

Transcripties van gedeelten uit de notulen van het parochiebestuur (18481869/1884),
z.d.
4 katernen
65
1848-1854 mei 18, met bibliografie van publicaties over dr H.
Schaepman
66
1854 mei 18 - 1860 maart
67
1860 april - 1867 december 30
68
1867 december 31 - 1869 januari 8, met transcripties van
stukken over het beheer van het Maria Liefdesgesticht (18661884)

2.3.2.4 Kerkgebouwen

2.3.2.4.1 Oude dorpskerk

2.3.2.4 KERKGEBOUWEN
2.3.2.4.1 Oude dorpskerk

69

Transcripties van stukken uit het archief van het Metropolitaankapittel van de
Oudbisschoppelijke Clerezy te Utrecht betreffende de stichting van het
kerkgebouw aan het Binnenpad (1680-1700),
z.d.
1 omslag

70

Reproduktie en transcriptie van een akte uit het archief van de
Oudbisschoppelijke Clerezy te 's Gravenhage betreffende de schenking door
Maria van der Wielen van de Werve van een perceel grond en een geldsom
voor het bouwen van een kerk en pastorie ten behoeve van de katholieke
gemeenschap van Rijswijk in 1692,
z.d.
1 katern en 1 stuk

71

Reproduktie en transcriptie van een publicatie van de hand van pastoor
Petrus van der Maes, waarin deze naar aanleiding van een geschil met Dirck
Wuytiers van de Werve over het patronaatsrecht een uiteenzetting geeft over
de stichting van de kerk aan het Binnenpad (1739),
z.d.
1 omslag
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2.3.2.4.2 Kerk aan de Zandweg (1784-1898)

2.3.2.4.2 Kerk aan de Zandweg (1784-1898)
72

Transcripties van stukken uit het archief van Gecommiteerde Raden van
Holland en West-Friesland betreffende de bouw van de kerk aan de
Zandweg (1784),
z.d.
1 katern

73

Teksten van een tweetal leerreden, uitgesproken bij de inwijding van de kerk
op 17 november 1784,
1784.
1 deel

74

Aantekeningen uit het archief van de parochie H. Bonifacius betreffende de
bouw, inrichting en onderhoud van de kerk (1784-1829),
z.d.
1 katern

75

Aantekeningen uit het archief van de parochie H. Bonifacius betreffende het
orgel,
z.d.
1 katern

76

Stukken betreffende de verbouwing van het kerkgebouw en de bouw van
een nieuwe pastorie,
z.d.
1 omslag

2.3.2.4.3 Kerk Van Vredenburchweg (gebouwd 1896/1897)

2.3.2.4.3 Kerk Van Vredenburchweg (gebouwd 1896/1897)
77

Stukken betreffende de bouw, inrichting en inwijding van de kerk (18961899),
z.d.
1 omslag

2.3.2.5 Armenzorg

2.3.2.5 ARMENZORG
78

Transcripties van stukken uit het archief van de parochie H. Bonifacius
betreffende het fonds van de Heilige Geest Armen (1786-1867),
z.d.
2 katernen

79

Transcripties van stukken uit het archief van de parochie H. Bonifacius
betreffende het beheer van het Maria Liefdesgesticht (1855-1859),
z.d.
1 omslag

2.3.3 Hervormde kerk van Rijswijk

2.3.3 HERVORMDE KERK VAN RIJSWIJK
2.3.3.1 Algemeen

2.3.3.1 ALGEMEEN
80

Afschrift van de inventaris van het archief van de hervormde kerk,
z.d. [circa 1930].

1 deel

16

81
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Transcripties van stukken uit het archief van de hervormde kerk van Rijswijk
betreffende een verzoek van de municipaliteit om opgave van het aantal
lidmaten en bezittingen, alsmede betreffende de instelling van een
"Commissie tot waarneming van de zaken der kerk" (1798),
z.d.
5 stukken

2.3.3.2 Kerkgebouw Oude Dorpskerk

2.3.3.2 KERKGEBOUW OUDE DORPSKERK
82

Artikelen en concepten van artikelen van de hand van Bloemen betreffende
de geschiedenis van de kerk,
1941, 1942.
1 omslag

83

Aantekeningen betreffende de inrichting van de kerk vanaf de
middeleeuwen,
z.d.

1 omslag

84

Transcripties van een tweetal akten uit het rechterlijk archief van Rijswijk
betreffende reparatiewerkzaamheden in de jaren 1582 en 1584,
z.d.
4 stukken

85

Stukken betreffende de kapel van de heren van Te Werve,
z.d.

1 omslag

86-88

Transcripties en reprodukties van stukken betreffende het geschil tussen
protestanten en katholieken over het eigendomsrecht (1798-1800),
z.d.
2 omslagen en 1 katern
86
Transcripties van stukken uit het archief van de hervormde
kerk
87
Reprodukties van stukken uit het archief van de hervormde
kerk
88
Transcripties van stukken uit het archief van de parochie H.
Bonifacius, 1 katern

89

Aantekeningen uit deel III van de Voorlopige Lijst der Nederlandsche
Monumenten (1915) betreffende de Rijswijkse dorpskerk,
z.d.
2 stukken

90

Stukken betreffende de restauratie in de jaren 1920 en 1927,
z.d.

7 stukken

91

Aantekeningen uit het tijdschrift Taxandria (1918) en het Jaarverslag
1918/1919 van de Rijkscommissie voor de Monumenten betreffende het 18e
eeuwse handschrift Verhees, dat een afbeelding bevat van de oude
dorpskerk,
z.d.
1 katern

92

Aantekeningen uit mr P.C. Bloys van Treslong's "Genealogische en
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heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie ZuidHolland" (Utrecht, 1922) betreffende de graven in de oude dorpskerk,
z.d.
1 katern
2.3.3.3 Predikanten

2.3.3.3 PREDIKANTEN
93

Aantekeningen uit de kerkrekeningen betreffende de tractementen van
Rijswijkse predikanten (1568 - 1716),
z.d.
1 stuk

94

Lijst van Rijswijkse predikanten (1572-1599), ontleend aan het Archief voor
Kerkgeschiedenis, nieuwe serie, dl XXVIII (1955),
z.d.
1 stuk

2.4 Justitie

2.4 JUSTITIE
95

Transcripties van rekeningen uit het archief van de stad Delft betreffende de
executie te Rijswijk van Jannetgen Jans op 7 september 1647 en van Pieter
Claeszoon alias Claeskop op 9 juni 1663,
z.d.
1 omslag

97

Transcriptie van een extract uit het dingboek van baljuw en welgeboren
mannen van Rijswijk over de jaren 1749 - 1797 betreffende de veroordeling
van de timmerman Johannes Korte Jansse vanwege het in staat van
dronkenschap molesteren van wandelaars op de Rijswijkse weg, het zingen
van vrijheidsliederen en het lidmaatschap van het patriottische genootschap
in Poeldijk (25 mei 1789),
z.d.
1 omslag

97

Transcriptie van een stuk uit het archief van de stad Delft betreffende de
opbrengst en de verdeling van boeten in Rijswijk tussen de stadhouder en
de baljuw,
z.d.
1 stuk

2.5 Landstorm

2.5 LANDSTORM
98

Concept van een reglement voor de Landstorm van Rijswijk,
z.d. [circa 1815].

3 stukken

2.6 Adellijke geslachten en personalia

2.6 ADELLIJKE GESLACHTEN EN PERSONALIA
99
100

Stukken betreffende het geslacht Bam,
z.d.

1 omslag

Genealogie van het geslacht Barckman Wuytiers, met deelgenealogie van
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de aanverwante geslachten Barckman, Beels, Stalpaert van der Wiele en
Wuytiers,
z.d.
1 omslag
101

Afschrift van een artikel over Hugo Bloot of Blotinghe, monnik van de Abdij
van Egmond, gepubliceerd in aflevering 2, jaargang 1938, van het tijdschrift
Egmondiana,
z.d.
3 stukken

102

Aantekeningen betreffende de geslachten Van der Burch, Van der Duyn en
Suys, en het kasteel Den Burch, ontleend aan "Stamboek van het Adelijk
Geslagt van Van der Burch met desselfs wapenen", aanwezig bij de Hoge
Raad van Adel,
z.d.
1 katern en 1 stuk

103

Aantekeningen betreffende de genealogie van het geslacht Van der Duyn,
z.d.
4 stukken

104

Aantekeningen betreffende de genealogie van het geslacht Von Fisenne,
met overlijdensannonce van jhr mr L.E.M. Von Fisenne,
1939 en z.d.
1 katern en 1 stuk

105

Aantekeningen betreffende de genealogie van het geslacht De Jonge,
z.d.
1 stuk

106

Aantekeningen betreffende de genealogie van het geslacht Kerckwerve,
z.d.
1 stuk

107

Aantekeningen betreffende het leven van Nicolaas Molenaar (1850-1930),
architect van de katholieke kerk aan de Van Vredenburchweg,
1930.
5 stukken

108

Stukken betreffende het geslacht De Nobelaer,
z.d.

1 omslag

109

Aantekeningen betreffende de genealogie van het geslacht Van der Kun,
z.d.
1 katern en 1 stuk

110

Aantekeningen betreffende de genealogie van het geslacht De Pottere,
z.d.
1 stuk

111

Aantekeningen betreffende de genealogie van de geslachten Ruychrock en
Van der Werve,
z.d.
1 omslag.

112

Aantekeningen betreffende de genealogie van het geslacht Suys,
z.d.
3 stukken
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2.7 Historische gebouwen

2.7 HISTORISCHE GEBOUWEN
113

Aantekeningen uit de registers van overdracht van onroerende goederen
betreffende de koop en verkoop van huizen en buitenplaatsen te Rijswijk
(15e-18e eeuw),
z.d.
1 omslag

114

Concept van een artikel van de hand van Bloemen over het kasteel Te
Blotinghe,
1939.
1 omslag

115

Stukken betreffende het kasteel Den Burch, met afschrift van de inventaris
van het huisarchief,
1941 en z.d.
1 omslag

116

Reprodukties en transcripties van akten uit het rechterlijk archief van Rijswijk
betreffende de hofstede Gruysbeek (1443, 1478, 1530),
z.d.
1 omslag

117

Stukken betreffende plannen tot restauratie van het Huis te Hoorn,
1939, 1942.
1 omslag

118

Stukken betreffende het klooster nazareth,
z.d.

1 omslag

119

Reprodukties van een tweetal kaarten van de omgeving van het Huis ter
Nieuburgh, met kranteknipsel uit Het Vaderland van 13 mei 1939 betreffende
Haagse paleizen in Frederik Hendrikstijl,
1939 en z.d.
3 stukken

120

Uittreksel uit akte betreffende vererving van buitenplaats Ottoburgh van de
familie De Jong van Ellemeet, via Adolf Julius Burchard, baron Van Huffel,
op Frederik Lodewijk Christiaan graaf Van Rechteren (circa 1781),
z.d.
1 stuk

121

Afschriften van artikelen over klooster Sion en Fraterhuis Hieronymusdal te
Delft,
z.d.
2 stukken

122

Stukken betreffende de herberg Witsenburg, later Kuys-Witsenburg,
1939 en z.d.
1 omslag

123

Transcriptie van een akte uit het rechterlijk archief van Rijswijk d.d. 21 april
1588, waarbij schout en schepenen een onderhandse overeenkomst tussen
Hendrick Peerboon, gemachtigde van Pieter Suys, voogd van Catharina
Suys, en de Leidse molenaar Huybrecht Corneliszoon aangaande het
bouwen van een korenmolen bij de Hoornbrug bekrachtigen,
z.d.
2 stukken
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124

Transcriptie van een schepenaktie uit het archief van de stad Delft d.d. 16
december 1632, waarbij schout en gezworenen van Rijswijk een strook
weiland, behorende bij de oliemolen en steenoven aan de Vliet in eeuwige
erfpacht ontvangen van Hendrick Duyst, heer van Zevenhuizen,
z.d.
1 stuk

125

Aantekeningen uit het archief van de stad Delft betreffende de koop van een
volmolen aan de Haagse trekvaart door de timmerman Hendrick Janszoon
van Heeckel van de burgemeester van Delft (1648),
z.d.
1 stuk

2.8 Overige aangelegenheden

2.8 OVERIGE AANGELEGENHEDEN
126

Transcripties uit diverse archieven,
z.d.

1 omslag

