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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
Archief van Huis te Hoorn, 1721-1897

Nummer van het archief:
855

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Stukken betreffende het huis

1 STUKKEN BETREFFENDE HET HUIS

1 Stukken betreffende koop, onderhoud en verhuur,
1721-1881. 1 omslag

2 Kwitantie voor de Van der Straeten voor betaling van advertenties in de 
Leidse Courant,
1795. 1 stuk

3 Stukken betreffende geschil tussen A. van der Straaten van den Hill, 
eigenaar, en de metselaar A. Nieuwkoop,
1826-1837. 1 omslag

4 Akten van borgstelling voor verbouwingen,
1897 en z.d. 2 stukken

5 Afschriften van publicaties betreffende de toren en de klok in de toren, met 
aantekening betreffende onderhoud en hoefslag van wegen en sloten bij het 
huis,
z.d. 1 stuk

6 Aantekening betreffende een weggebroken schoorsteen,
z.d. [19e eeuw]. 1 stuk

2 Rechten en verplichtingen

2 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

7 Aantekening betreffende de betaling van erfhuur aan de 
Grafelijkheidsrekenkamer door Thomas Volbergen over 17 morgen land aan 
de Vlietweg, afkomstig van Timon van Volbergen en de regulieren van Zeijl,
z.d. [na 1723]. 1 stuk

8 Stukken betreffende een geschil met schout en ambachtsbewaarders van 
Rijswijk over eigendomsrecht op bagger uit de sloot bij het huis,
1727-1753. 1 omslag

9 Kwitantie van de rekenmeester der Domeinen voor Gerard Thierens, 
eigenaar Huis te Hoorn, voor ontvangst van een vicarierente over land 
genaamd De Geer aan de Hoornbrug,
1736. 1 stuk

10 Aantekening betreffende het recht van overpad over de laan van het huis,
1746. 1 stuk

11 Kwitantie van de rentmeeester van de heerlijke goederen van Rijswijk voor 
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de weduwe Pellans van ontvangst van jaarlijse tijns op het huis,
1760; met kopie. 2 stukken

12 Bevelschrift voor schipper Usenaar om de heer Horemans te gelasten tot 
betaling van een rente op een morgen land, toekomend de beheerder der 
conventuale goederen te Delft, door de erfgenamen van de heer Hereman 
verkocht aan Jan 's Gravenmade,
z.d. [1776]. 1 stuk

13 Afschrift van een kennisgeving van de registratie van het recht van visserij 
voor de eigenaar van Huis te Hoorn,
1809. 1 stuk

14 Akten van bewijs van niet-bestaande hypothecaire inschrijvingen van de 
Bewaarder der Hypotheken,
1856-1891. 1 omslag

15 Brief met verzoek van D. Luiken aan Van der Straaten om toestemming tot 
baggeren langs de grindweg,
1860. 1 stuk

16 Brief van de bewaarder van de hypotheken en het kadaster aan Arie van den 
Bergh betreffende hermeting van een perceel,
1865. 1 stuk

3 Huisje bij de Hoornbrug

3 HUISJE BIJ DE HOORNBRUG

17 Stukken betreffende het huisje bij de Hoornbrug, door de eigenaren van Huis 
te Hoorn verhuurd aan de Hervormde Gemeente en in gebruik als 
armenhuis,
1782-1856, met afschrift van een akte uit 1677. 1 omslag

4 Onroerende zaken

4 ONROERENDE ZAKEN

18 Akten van veiling en verkoop van hout op de buitenplaats,
1738-1809, 1870. 1 omslag

19 Memorie betreffende bomen op de buitenplaats,
z.d. [18e eeuw]. 1 omslag

5 Waterstaat

5 WATERSTAAT

20 Stukken betreffende een geschil met schout en molenmeesters van de 
Plaspoelpolder over duikers onder de dam bij het huis,
1802-1807. 1 omslag
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21 Correspondentie met het Hoogheemraadschap van Delfland,
1721-1863. 1 omslag

22 Lijst van de beurtschuiten tussen Den Haag, Delft en Rotterdam,
z.d. [19e eeuw]. 1 stuk

6 Wegen en voetpaden

6 WEGEN EN VOETPADEN

23 Stukken betreffende het Jaagpad,
1828-1832; met afschriften van retroacta vanaf 1695. 1 omslag

24 Stukken betreffende de verbetering van wegen in het Westland naar Delft en 
het huis,
1836-1862. 1 omslag

25 Stukken betreffende de afrastering op de laan langs de Kleiweg en de laan 
van het nieuwe Huis te Hoorn,
1847-1849. 1 omslag
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