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1

Akte van transport door Gommer van Boshuysen Jacobszn. aan zijn neef
Franssoes van Boshuysen Floriszn., van een zesde deel van woning en
hofstede genaamd Ockenberch met negen morgen land,
1542-1543.
2 charters

2

Akte van transport door leden van het geslacht Van Boshuysen te Alphen en
Amersfoort aan meester Dirck Pijnssoen, schout van Delft, van vijf delen van
een woning en 9 morgen grond te Rijswijk genaamd Ockenburch,
1542.
1 charter

3

Akte van transport door meester Jan van Ylpendam aan meester Dirck
Pijnssoen, schout van Delft, van huis met grond, met akte van verhuur door
Dammas Harperszn, Gheryt Hugensz en Claes Jan Willemsz, kerkmeesters
van Rijswijk, aan meester Jan van Ylpendam van tien hont land, gelegen
achter diens huis,
1527, 1543.
2 getransfigeerde charters

4

Akte van consent door de Grafelijkheidsrekenkamer aan Dirck Pijnss tot
beplanting van de Haagweg vanaf de Hoornbrug tot de Cruysweg langs
beide zijden en verder westwaarts naar Rijswijk en oostwaarts naar de
Geestbrugge,
1546.
1 stuk

5

Akte van transport door Dirck Pijnsen, schout van Delft, aan zijn zuster
Hadewij Pijnssen, weduwe van Adam van der Duijn, van zijn hofstede
genaamd Ockenburch, met huis, barch en geboomte, groot ongeveer 21
morgen,
1552.
1 charter

6

Akte van decreet door het Hof van Holland aan Hadewij Pijnsdr, weduwe van
Adam van der Duijn, tot verkoop van de woning met 21 morgen grond
wegens een schuld aan het Sint Nicolaesgasthuis te Den Haag,
1569.
1 katern

7

Akte van consent door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan Adam
van der Duijn voor het plaatsen van een pomp aan de Heerenwech
(Haagweg) voor regelen van de inlaat van buitenwater in de sloten van zijn
landerijen,
1592.
1 stuk

8

Akte van consent door het Hoogheemraadschap van Delfland aan Clara van
der Mije, weduwe van Adam van der Duijn, voor het doorgraven van de
Heerenwech (Haagweg) en het leggen van een stenen brug ten behoeve
van de afvoer van het zand van de hoge geestgronden nabij de hofstede
Ockenburch,
1610, 1610.
1 stuk
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Akte van belening door de Ridderschap en de Staten van Holland van
jonkvrouw Maria van der Duijn, ambachtsvrouwe van Zaenen, met het
zwanenrecht voor de hofstede Ockenburch,
1605.
1 charter

10

Akte van transport door Jacob Tesmans uit Brabant aan Cornelis Nobelaer
Licentiaert van een losrente onder verband van de helft van circa zes
morgen land tussen de hofstede Ockenburch en de Kerklaan aan de
Vlietwech, met boomgaard, bouwmaterialen en de helft van tien hont land de
Schaapweipolder,
1615; met kwitantie en retroacta.
3 charters en 1 stuk

11

Akte van transport door meester Andries de Cocq, gevolmachtigde van
Josina Tesmans, aan Johanna Doubleth, weduwe van Francoys Thielmans
de Coninck, van een losrente met als onderpand zes morgen land aan de
Kerklaan,
1617.
1 charter

12

Akte van attestatie van transport door Wijnant Jansz van Elst, schout,
procureur van Jolalita den Coninck, aan Clara van der Mije, weduwe van
Adam van der Duijn, van vijf morgen 253 roeden grond ten oosten van aan
de Kerklaan, met vonnis betreffende toewijzing volgens recht van naasting
aan Jolalita den Coninck, weduwe Van der Laer, van deze grond en akte van
transport door Jacob van Tesmans te Antwerpen aan Otto van Buyren te
Den Haag van deze grond,
1616-1617.
2 charters en 1 stuk

13

Akte van belening door Frederik Hendrik, prins van Oranje, van Adam van
Wassenaer van Duvenvoirde met zwanenrecht voor zijn hofstede genaamd
Ockenburch,
1628.
1 charter

14

Akte van exploot door Willem van Bronckhorst, gerechtsbode, aan de
bewoners van huizen aan de zuidzijde van de Herenstraat en de oostzijde
van de Kerklaan betreffende opzegging van recht tot gebruik van
aangrenzende grond van de buitenplaats Ockenburg, met attestatie waarbij
bewoners verklaren dat de huizen met achteruitgangen op landgoed
Ockenburg hieraan geen rechten ontlenen en deze grond uitsluitend gebruikt
werd met toestemming van de eigenaar,
1643-1644.
2 stukken

15

Akte van attestatie van Abram Pieter van Leeuwen en Willem Arent Van Rijn
betreffende betaling voor het schieten van de sloot langs Ockenburch, met
verklaring betreffende deze betaling,
1665, 1678.
2 stukken

16

Akte van schuldbekentenis door Maria van Vredenburch, weduwe van Johan
Jacob van Wassenaer, als voogdes van haar dochter Maria, aan Denis
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Eskamp Dict de la Fontaine, onder verbintenis van een vogelkooi in de
Nieuwe Broekpolder met acht morgen leenland en de hofstede Ockenburg
met bijbehorende landerijen,
1692; met aantekeningen van de aflossing, 1708.
1 charter
17

Akte van verkoop door Johannes Voorburg, schepen van Rotterdam, en
Allard van der Duijn, advocaat van het Hof van Holland, als procureurs van
Maria van Vredenburch, weduwe van Jan Jacob van Wassenaer, van haar
bezittingen aan Cornelis de Jonge van Ellemeet,
1697.
1 charter en 1 stuk

18

Afschrift van sententie door het Hof van Holland van Maria van Vredenburch,
weduwe van Jan Jacob van Wassenaar, tot voldoening van de testamentaire
regeling voor hun kind,
1699.
1 stuk

19

Akte van consent door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland aan C. de
Jonge van Ellemeet tot beplanten van de Haagweg tussen de Hoornbrug en
de Kruisweg en verder westwaarts richting Rijswijk en oostwaarts richting
Geestbrug,
1697.
1 stuk

20

Akte van transport door de curatoren van Cornelis Oosterveen en Catrina
Nauta aan Roeland Munts van een huis en erf in de Oostbuurt,
1758.
1 stuk

21

Akte van verkoop door N.N. aan W. van den Bergh van de bouwmanswoning
vanouds genaamd Ottoberg,
1782.
1 stuk

22

Akte van opmeting, ontwerp en plattegrond van land, gekocht door Cornelis
Lloyd, gelegen achter zijn huis aan de Herenstraat,
1782.
3 stukken

23

Akte van exploot door de bode van Delfland van Hendrik Riem, timmerman,
wegens het plaatsen zonder consent van een hek langs de oostzijde van de
Kerklaan,
1783; met bijlage.
2 stukken

24

Rekest van Willem van den Berg aan Delfland met verzoek tot betaling van
de opbrengst van de verkoop van vier bomen langs de Delfsche weg
(Haagweg), verkocht door Delfland maar blijkens oude akten zijn eigendom,
1783.
1 stuk

25

Akte van transport door Willen van den Berg aan Cornelis Lloyd van 450
roeden land gelegen aan de zuidzijde van de Herenstraat,
1783.
1 charter

26

Akte van consent door Cornelis Lloyd aan Nicolaes van Os, slechter, voor
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het leggen van een riool en een zinkput,
1783.

1 stuk

Uittreksel uit akte van verpachting van wei-, hooi- , gras- en teelland
behorend bij de woning Ottoberg aan Dirk Ooijkaas,
1783.

1 stuk

28

Uittreksel uit het doopboek van de Rooms-katholieke parochie van Den
Haag van inschrijving van de doop van Willem van Bergen Henegouwen op
13 oktober 1745,
1784.
1 stuk

29

Akte waarbij Cornelis Lloyd aan Gerrit van Es het servituut verleent op vrij
licht voor het kelderraam van zijn huis aan de Herenstraat,
1784.
1 stuk

30

Akte van consent door het Hoogheemraadschap van Delfland aan Cornelis
Lloyd tot het aanbrengen van een houden dam in de sloot langs de Kerklaan
en verlenging van een schutting langs de Kerklaan,
1786.
1 stuk

31

Akte van schenking door Mary Coisgarne, weduwe van Cornelis Lloyd, aan
Samson Coys Garne Lloyd van een huis en tuin in de oostbuurt aan de
Herenstraat,
1791.
1 charter

32

Akte van transport door Nicolaes van Os aan Sampson Coysgarne Lloyd van
grond van het erf van zijn huis en de helft van de bestaande heiningmuur,
1791; met bijlagen.
1 charter en 2 stukken

33

Akte van transport door Willem van den Berg aan Sampson Coysgarne van
de helft van een bouwmanswoning met 20 morgen wei-, hooi- en teelland,
waarvan Cornelis Huijsman de wederhelft bezit,
1792.
1 charter

34

Notitie door Hendrik Ravesteijn voor Sampson Coysgarne Lloyd over de rol
van de eigenaren van Ottoburg bij de aanleg van een vaart in 1610, waaruit
blijkt dat zij een deel bezitten van de Zandvaart,
z.d. [c 1790]; met bijlage.
2 stukken

35

Akte van verkaveling van de eigendommen van Sampson Coysgarne Lloyd
en Cornelis Huijsman, gezamenlijke bezitters vab het gebied van de oude
buitenplaats Ottoberg,
1792.
1 katern

36

Akte van ontrekking door Wilhelmina Maatman, weduwe Callenfelts, en
Johanna Callenfelts, schuldeisers van Cornelis Huijsman, van de
buitenplaats Ottoburg aan het hypothecair verband,
1792.
1 stuk
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37

Akte van consent door het Hoogheemraadschap van Delfland aan Sampson
Coysgarne Lloyd en Cornelis Huijsman voor het schonen, uitdiepen en
verbreden van de sloot tussen hun land en de Haagse straatweg nabij de
Hoornbrug, uitkomende in de Haagse Vaart,
1793.
1 stuk

38

Akte van rooischeiding van de gronden van de erven Lloyd en Gerrit
Wijkamp door de Haagse rooimeester W. van Houten,
1793.

1 stuk

39

Akte van transport door Cornelius Lloyd aan Sampson Coysgarne Lloyd van
de helft van twee huizen en tuinen, waarvan de koper de wederhelft als
sinds 1787 bezat,
1793.
1 charter

40

Rekening voor Sampson Coysgarne van Lloyd en Cornelis Huijsman
wegens reparatie van de gemeenschappelijke dam en brugleuning en het
schonen van de sloot,
1798.
1 stuk.

41

Rekening voor Gerrit van der Lem wegens de koop van openbaar geveild
een huis, met kwitanties,
1802-1805.
3 stukken

42

Akte van admissie door het gemeentebestuur van Rijswijk van Gerrit van der
Lem tot vleeshouwer,
1804.
1 stuk

43

Kwitantie van Jan Hilgersom, schepen, voor Martina Ko. wegens betaalde
impost op het trouwen,
1804; met bijlage.
2 stukken

44

Akte van verkoop van Gerrit van der Lem aan mevrouw De ByeColenbrander van een schuldbrief, gevestigd op een huis,
1804; met bijlagen.

1 omslag

45

Akte van machtiging door Ann Amelia Smith, weduwe van Sampson
Coysgarne Lloyd, voor haar zwager Cornelius Lloyd te Rotterdam, inzake de
boedelexecutie, met uittreksel uit testament van Sampson Coysgarne Lloyd
en Ann Amelia Smith,
1805.
2 katernen

46

Akte van transport door Cornelius Lloyd, gemachtigde van Ann Amelia
Smith, weduwe van Sampson Coys Garne Lloyd, aan hemzelf van een 2
huizen met tuinen en land,
1805.
1 charter

47

Rekeningen van de onkosten voor transport van de nalatenschap van
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Sampson Coysgarne Lloyd, en betaling van collaterale successie,
1805.
2 stukken
48

Akte van consent van het Hoogheemraadschap van Delfland voor het
afsteken en verwijden van de sloot langs het landgoed, ten oosten van de
Kerklaan,
1806; met bijlagen.
1 omslag

49

Akte van verhuring door Gerrit van der Lem met Cornelius Lloyd van een
stuk land van ongeveer drie morgen,
1807.
1 stuk

50

Akte van consent van het gemeentebestuur aan Cornelius Lloyd voor het
aanbrengen van een afscheiding tussen de weg langs zijn huis aan de
Dorpsvoorstraat, genummerd A 64, en de helling naar de goot,
1808.
1 stuk

51

Inventaris van archiefbescheiden betreffende de eigendommen van
Ottoburg, met uittreksel van een akte uit 1562 inzake een servituut op een
loden goot tussen twee huizen,
1792 en z.d. [c 1800]; met bijlagen.
3 stukken

52

Publicatie van de openbare verkoop van het herenhuis Ottoburg met
toebehoren, met uittreksel uit het proces verbaal van de openbare verkoop,
1819-1820.
2 stukken

53

Akte van transport door de erfgenamen van Gerrit van der Lem aan Frederik
van der Lem, mede-erfgenaam, van een bouwmanswoning met land,
genaamd de Woning van Ter Nieuwburg,
1817; met afschrift.
2 stukken

54

Akte van verhuur door Cornelius Lloyd aan Jacobus van Nierop van een
perceel land van vijf morgen, grenzend aan de Kerklaan en de Herenstraat,
1811.
1 stuk

55

Brief van J. Riem, aannemer, aan Cornelius Lloyd betreffende goedkeuring
en aanbesteding van een bouwplan,
1812.
1 stuk

56

Akte van transport door Huijbert van der Hoop aan Abraham Solleveld van
een huis met tuin genummerd A 59,
1822.
1 stuk

57

Inventaris van de inventais van Anthony van der Lem en Johanna van der
Kroft,
1835.
1 katern

58

Akte van transport door Johanna van der Kooij en Nicolaas van Os aan
Cornelis en Nicolaes Jacobus van Os van een wagenmakerij aan de
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Herenstraat genummerd A 68, met akte van hypothecaire inschrijving en
onderhandse overeenkomst,
1838.
3 stukken
59

Akte van transport door J.F. Hommes en H.S. Hommes aan Antonius
Johannes van der Klugt van een tuin genummerd D 341,
1842; met bijlagen.
3 stukken

60

Akte van transport door Martina Kooremans, weduwe van Gerrit van der
Lem, aan Anthonius Johannes van der Klugt, meestere vleeshouwer, van
een huis en vleeshouwerij en bijbehorende tuin, gelegen tegenover de kerk
aan de Herenstraat, nummer A 63, sectie D 338 en 338,
1848; met bijlage.
2 stukken

61

Akten van verhuur en van transport door Catharina van der Hoop en
Dionisius van der Pot aan Antonius Johannes van der Klugt van een perceel
van vijf morgen weiland,
1856; met bijlagen.
1 omslag

62

Rekest van J.W. Schuurman en A.J. van der Klugt aan Hoogheemraadschap
van Delfland om toestemming tot rooien van bomne, met gunstige
beschikking,
1858.
2 stukken

63

Proces verbaal van toewijzing aan Abraham van Eldik van een huis aan de
Herenstraat, genummerd wijk A nr 66, sectie D nummer 339,
1860.
1 stuk

64

Proces-verbaal van toewijzing door Amelia Philippina Carron aan Nicolaas
Martinus Lagrand van een blok van drie huizen met tuinen, gelegen aan de
voorzijde van de Mallemolen te Den Haag,
1861.
1 katern

65

Akte van schuldbekentenis door J.F.S. ten Napel aan L.G. van der Klugt voor
ontvangst van 100 gulden, met de toezegging tot terugbetaling in vier
termijnen,
1886.
1 stuk

66

Akte van schuldbekentenis door A.W. Knoppert aan L.G. van der Klugt,
1888.
1 stuk

67

Proces-verbaal van toewijzing door Carel Vollgraff, gevolmachtigde van de
familie Marschal, aan Leendert Gerrit van der Klugt Antonieszoon van een
huis aan de Herenstraat, wijk A nummer 66, sectie D nummer 1212,
1893.
1 stuk

68

Brief van P. Süter aan L.G. van der Klugt betreffende achterstallige betaling
van huur door huurster van zijn woning,
1902.
1 stuk.
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Brieven waarin deelneming wordt betuigd over het overlijden van Ploon
(Apollonia) van der Klugt,
1903.
3 stukken

70

Afschrift van de akte van transport uit 1823 door Huibert van der Hoop aan
Gerard Boomer van de buitenplaats Ottoburg,
1912.
1 stuk

71

Afschriften van akten,
1783.

1 omslag

