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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Vredenburch, Ambtelijke Stukken

Archiefbloknummer:
35355

Omvang:
630 inventarisnummer(s); 28,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 
zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Vredenburch, van
Vredenburch, mr. Adriaan van
Vredenburch, mr. Gerard van
Vredenburch, mr. Jacob van

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken uit hoofde van de diverse leden van het geslacht Van Vredenburch 
opgesteld als ontvanger-generaal der geestelijke goederen in Holland. Resoluties, brieven, 
adviezen. Er zijn veel rekeningen, met indexen op naam en plaats, kasboeken met maandstaten, 
voorwaarden voor verpachting en aanbesteding, blafferds met diverse soorten inkomsten 
(landpachten, renten e.d.). Er zijn allerlei titels van aankomsten (overdracht landerijen, losrentes 
e.d.) en resoluties van de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden plus aantekeningen 
betreffende het beheer van kerkelijke goederen.
Het tweede gedeelte van het archief bevat losse stukken opgesteld uit hoofde van andere functies,
voornamelijk betrekking hebbend op toezicht op dijken (Ringcommissie) en scholen. Tevens zijn er
veel rekeningen m.b.t. het bestuur van diverse ambachten en polders in de omgeving van Delft en 
stukken rakende (het bestuur van) de stad Delft.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële 
staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Familiearchief Van Vredenburch, Ambtelijke Stukken, nummer 
toegang 3.20.61.01, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Vredenburch, van, 3.20.61.01, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Eerste (ambtelijk) gedeelte: Stukken uit het archief van den Ontvanger-generaal der geestelijke goederen in Holland.

EERSTE (AMBTELIJK) GEDEELTE: STUKKEN UIT HET ARCHIEF VAN DEN ONTVANGER-GENERAAL 
DER GEESTELIJKE GOEDEREN IN HOLLAND.
Onder de talrijke papieren en bescheiden, door Jhr. Dr. C. G. W. F. van Vredenburch, buitengewoon 
gezant en gevolmachtigd minister te Brussel, aan het Algemeen Rijksarchief in bruikleen gegeven, 
nemen de stukken, op onderstaande lijst vermeld en afkomstig uit het archief van den ontvanger-
generaal der geestelijke goederen, eene belangrijke plaats in.

Het ambt van ontvanger-generaal dier goederen werd sedert 1738 tot aan de opheffing van dezen 
post op 1 Februari 1811, achtereenvolgens bekleed door Mr. Adriaan van Vredenburch, aangesteld 
19 September 1738, zijn zoon Mr. Gerard, benoemd 17 Juli 1739, en Mr. Jacob van Vredenburch, die 
op zijn beurt zijn vader sedert 26 Maart 1784 in dat ambt was opgevolgd.

De archieven van het kantoor werden den 7den April 1824 door den archivaris Van Wijn van de 
erfgenamen van den laatsten ontvanger overgenomen en, nadat ze in het daarop volgende jaar 
door het Amortisatie-syndicaat waren opgevraagd, eerst in 1860 en 1861 van het Departement van
Financiën op het Rijksarchief terug ontvangen.Achtereenvolgens, bij proces-verbaal van 14 
Augustus 1860 en 22 Juli 1861, werden door genoemd Departement (Financiën) een groot aantal 
archiefstukken aan het Rijksarchief overgedragen. Bij beide zendingen bevond zich een gedeelte 
van het archief van het voormalig kantoor der geestelijke goederen te Delft. Nadat deze beide 
gedeelten weer samengevoegd waren, werden ze in een voorloopigen inventaris beschreven.

Intusschen blijkt thans, dat de daarin opgenomen stukken niet het geheele archief van het kantoor
der geestelijke goederen uitmaken, en dat een vrij aanzienlijk deel van dit archief, bij de overgave 
in 1824, onder de familie van den laatsen ontvanger moet achtergebleven zijn. Het mag daarom 
van belang geacht worden, dat ook dit gedeelte nu aan het Algemeen Rijksarchief in bewaring is 
gegeven.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Onder de thans verkregen stukken verdienen enkele een bijzondere vermelding. In de eerste plaats
de oudste rekening van den eersten ontvanger Cornelis van Coolwijck, over de jaren 1572-1578.

Hoewel door de Staten van Holland eerst bij commissie van 8 September 1578 benoemd, was aan 
dezen ontvanger bij zijn instructie d.d. 21 October 1578 onder andere opgedragen na te gaan, 
welke inkomsten van beneficiën, vicarieën, canonisieën en andere geestelijke goederen, bestemd 
voor het onderhoud der predikanten, sedert 1573 nog niet geïnd waren, en welke betalingen aan 
predikanten sedert dien tijd reeds gedaan waren of nog moesten geschieden. De` uitkomst van dit
onderzoek vinden wij terug in zijn eerste rekening, die tot nu toe in de serie in het Algemeen 
Rijksarchief aanwezige rekeningen ontbrak.

Behalve een groot aantal duplicaten of exemplaren voor den rendant, van in het archief der 
Rekenkamer van Holland berustende rekeningen van de geestelijke goederen, treffen wij onder de 
nu verkregen verzameling een exemplaar aan van de daar ontbrekende rekeningen over 1791 en 
1808.

Met de inning der kerkelijke inkomsten waren, vooral in den eersten tijd na de oprichting van het 
geestelijk kantoor, in verschillende plaatsen van Holland particuliere ontvangers, kerkmeesters of 
andere daartoe aangewezen personen belast, die van hun ontvangst verantwoording verschuldigd
waren, hetzij rechtstreeks aan de provinciale rekenkamer, hetzij aan den ontvanger-generaal. Ook 
van de door hen opgemaakte rekeningen wordt een aantal in deze verzameling aangetroffen.

Als een belangrijke aanwinst mogen voorts beschouwd worden de thans verkregen oudste 
blafferds van de inkomsten van het geestelijk kantoor, aangelegd door de ontvangers-generaal 
tusschen de jaren 1585 en 1659, alsmede een aantal oude blafferds van inkomsten van pastorale-, 
kapittel- en conventuale goederen in verschillende plaatsen, welke, aanvankelijk beheerd door 
daartoe aangewezen rentmeesters, later ook onder het beheer van den ontvanger-generaal 
gebracht werden.

Als aanvulling van de reeds in het Algemeen Rijksarchief aanwezige journalen van ontvangsten 
verdienen die, welke in 1808 aangelegd zijn, en de kasboeken van ontvangsten van 1729-1809 en 
van uitgaven van 1765-1810 genoemd te worden.

De correspondentie van de Staten van Holland, Gecommitteerde Raden en latere besturen met 
den ontvanger-generaal bestond eenerzijds in de toezending van extract-resolutiën en 
aanschrijvingen, anderzijds in het geven van adviezen door den ontvanger-generaal op in zijn 
handen gestelde requesten. Deze correspondentie, welke niet verder aanwezig was dan tot het 
jaar 1738, is nu aangevuld met die van de jaren 1738-1814 en omvat dus mede de afwikkeling van 
de loopende zaken na de opheffing van het kantoor in 1811.

Ten slotte mag nog de aandacht gevestigd worden op een aantal titels van aankomst van renten 
en andere inkomsten in deze verzameling aanwezig, waaronder een drietal tot dusver onbekende 
Hollandsche charters, benevens een cartularium van schenkingen aan de Heilige-geestarmen te 's-
Gravezande en een van het Bagijnenhof aldaar, in het bijzonder vermeld mogen worden.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Bijlage A

BIJLAGE A
Copie van een reçu, berustende onder de papieren van de familie Van Vredenburch.
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Ontvangen bij mij, ondergeteekende, Archivarius van het Rijk, van de erfgenamen van wijlen Mr. 
Jacob Vredenburch, het navolgende archief van het gewezen kantoor-generaal der Geestelijke 
goederen, namelijk:

– 161 volumes van rekeningen.
– 176 journalen.
– 99 uitgaafboeken.
– 2 memorialen.
– 2 oude registers.
– 1 oud declaratieboek.
– 1 kast met loketten met de daarin behoorende papieren, volgens daarin zich bevindende 

inventaris.

's-Gravenhage, den 7den April 1824.

(was geteekend:) H. v. Wijn.

Bijlage B

BIJLAGE B
Copie van een brief van Cornelis de Fouw aan mr. J. W. van Vredenburch, burgemeester van 
Rijswijk, berustende onder de papieren der familie.

WelEdelGeboren Heer!

De heer Van Geyt, chartermeester van het Departement der Domeinen bij het Amortisatie-
syndicaat, is reeds in de gepasseerde week bij ons aan 's Rijks Archief geweest, ten einde aan den 
heere Van Wijn of den heere De Jonge kennis te komen geven, dat hij door de Permanente 
Commissie van voorsz. Syndicaat was geauthoriseerd, om onder anderen ook uit 's Rijks Archief 
over te nemen en af te halen de charters van het voormalige comptoir der Geestelijke goederen te 
Delft, zoo als dezelve in het gepasseerde jaar door UwelEd. Geb. bij voorn. 's Rijks Archief zijn 
overgebragt; en daar deze afhaling waarschijnlijk nog deze week geschieden zal, heb ik, ter 
behoorlijke overgave van dezelve, reeds tot heden toe te vergeefsch gezocht naar het van UwelEd. 
Geb. bekomen lijstje of de nota van de ingebonden rekeningen enz., en neem om die reden de 
vrijheid Uw Ed. Geb. zeer minzaam te verzoeken, om mij het plaizier te willen aandoen, om eens, al
was het slechts voor den tijd van een enkeld uur, Uw Ed. Geb. nota van dezelve ter leen te mogen 
hebben, ten einde dat momentelijk gemis te kunnen redresseeren.

Ik ben nu sedert een vol jaar ongesteld geweest en heb van het begin van November laatsleden tot
in het begin van Mei

(1924) I. 15

niet kunnen uitgaan en dus al dien tijd niet aan het Archief kunnen komen, door welke lengte van 
tijd ik mij volstrekt niet kan herinneren, waar ik dat lijstje of die nota geborgen heb.

Dat van de verdere stukken, welke in de kast geplaatst zijn, ligt prompt bij die stukken, alwaar ik 
dacht het andere mede te zullen vinden.

Vertrouwende, dat UwelEdelGeb. mijne vrijmoedigheid in dezen wel ien goede zal gelieven te 
duiden, heb ik de eer mij met alle hoogachting te noemen.

U WelEd.Geb. zeer gehoorzamen dienaar, (was geteekend:) Cornelis de Fouw. L.F.

's-Gravenhage, den 25 Octob. 1825.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
3.20.61.02 Archief van de familie Vredenburch, supplement

4.VRF Archief van de familie Vredenburch, kaarten

Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1. Eerste gedeelte

1. EERSTE GEDEELTE
Stukken uit het archief van den Ontvanger-generaal der geestelijke goederen in Holland.

A. Administratief beheer

A. ADMINISTRATIEF BEHEER

1-5 Ingekomen extract-resolutiën en aanschrijvingen van de Staten van Holland, 
Gecommitteerde Raden en latere besturen.
1738-1814 5 portefeuilles
Hierbij ook minuten van missiven van den ontvanger-generaal, geschreven naar aanleiding van de 
ontvangen aanschrijvingen.
1 1738-1760
2 1761-1780
3 1781-1797
4 1798-1805
5 1806-1814

6 Ingekomen extract-resolutiën van Gecommitteerde Raden en latere besturen, 
minuten van missiven van den ontvanger-generaal, brieven en andere stukken, 
betreffende de volgende onderwerpen:

De betaling van tarwe- en roggerenten in het land van Heusden en Langstraat. 
1651-1718
De verantwoording van de ontvangst van renten, door kerkmeesters van Oost- en 
Westzaan. 1747-1806
Verschuldigde renten, te betalen door de armenkas te Hilversum. 1773-1809
Erfpachten van landen onder Sassenheim. 1774-1810, 1 portefeuille

7 Ingekomen stukken betreffende de verkiezing van leden van den Parochie-raad in 
De Lier en het beroepen van predikanten aldaar.
1671-1810 1 portefeuille
Hierbij copie van het reglement voor genoemden Raad, vastgesteld door Gecommitteerde Raden 
van Holland bij resolutie van 17 Februari 1622, en enkele minuten van missiven van den ontvanger-
generaal.

8 Ingekomen brieven van kerkmeesters, predikanten, ontvangers en anderen.
1705 Maart 17-1812 December 7 1 portefeuille

9 Correspondentie met den ontvanger van het enregistrement en de domeinen te 
Heusden betreffende overname door dezen van het beheer der geestelijke 
goederen, gelegen in de landen, die bij het tractaat van 16 Maart 1810 aan Frankrijk 
zijn afgestaan.
1811 Januari 10-1812 Maart 13 20 stukken

10 Correspondentie met den Intendant-generaal der financiën en van de keizerlijke 
schatkist in Holland den directeur der staatsdomeinen, den inspecteur der 
domeinen en van het enregistrement, en den gewezen rentmeester-generaal van 
het kantoor der domeinen te Haarlem, betreffende de liquidatie van her kantoor 
der geestelijke goederen te Delft. Origineelen, copieën en minuten.
1811 Februari 8-1812 October 31 14 stukken

11-17 Minuten van adviezen van den ontvanger-generaal mr. Gerard van Vredenburch 
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aan Gecommitteerde Raden, uitgebracht naar aanleiding van ingekomen 
requesten; met copieën van deze requesten en bijlagen. Gerangschikt naar de 
plaatsnamen en volgens het folio, waarop deze in de journalen voorkomen.
1739-1774 7 portefeuilles
11 Fol. 4-16.
12 Fol. 17-38.
13 Fol. 39-60
14 Fol. 61-91.
15 Fol. 92-128.
16 Fol. 129-146
17 Fol. 147-175.

18 Minuten van adviezen van denzelfden ontvanger, gerangschikt naar verschillende 
onderwerpen en met verwijzing naar het folio, waarop deze in de journalen 
voorkomen.
1739-1774 1 portefeuille

Fol. 281, conventualen.
Fol. 283, lijfpensioenen te Loosduinen.
Fol. 285 en 286, vicarieën en proven.
Fol. 291 en 292, uitgaven tot subsidie der kantoren van comptabele personen.
Fol. 295-297, beleggen van penningen ten behoeve van het kantoor.
Fol. 299, randsoenpenningen en subsidiën.
Fol. 494, brengen van posten in de rekening bij verhaal.
Fol. 498, vicarieën en proven onder de administratie van het kantoor.
Fol. 534 en 535, kosten van het kerkelijk kantoor.
Fol. 535, traktement van den ontvanger. Rentgelders van tarwe- en roggerenten. 
Roggerenten, besteed voor het maken van de Baardwijksche overlaat. Dispuut 
over het invorderen van een dubbelen canon der erfpachten, renten, cijnsen enz.

19 Minuten van adviezen van denzelfden ontvanger, gerangschikt naar de plaatsen 
Geervliet, Hellevoetsluis, Krimpen a/d Lek, Made, Moerdijk, Nootdorp, Vianen en 
Zuidland, zonder verwijzing naar het folio van het journaal.
1746-1775 1 portefeuille

20 Minuten van adviezen over het collatie-recht van twee vicarieën, gevestigd op het 
St.-Pancrasaltaar in de Groote kerk te Dordrecht.
1771-1773 1 portefeuille

21-29 Minuten van adviezen van de ontvangens-generaal mr. Gerard- en mr. Jacob van 
Vredenburch, chronologisch gerangschikt.
1741-1809 4 bundels en 5 portefeuilles
21 1741-1768, 1 portefeuille
22 1775-1776, 1 bundel
23 1777-1780, 1 bundel
24 1781-1783, 1 bundel
25 1784-1789, 1 bundel
26 1790-1795, 1 portefeuille
27 1796-1802, 1 portefeuille
28 1803-1805, 1 portefeuille
29 1806-1809, 1 portefeuille

30 Index op de adviezen van den ontvanger-generaal mr. J. Slicher.
1690-1738 1 deeltje 8°

31 Index op de adviezen van den ontvanger-generaal mr. G. van Vredenburch.
1740-1783 1 deeltje 8°
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32 Register van uitgaande brieven van den ontvanger-generaal.
1743 October 4-1781 Juni 17 1 deel

B. Comptabel beheer.

B. COMPTABEL BEHEER.

33 Eerste rekening van Cornelis van Coolwijck, ontvanger-generaal der geestelijke 
goederen, van zijn ontvangst van de pastorieën, memoriën, getüden, vicarieën en 
andere geestelijke goederen, bestemd tot het onderhoud der predikanten. 
Afgehoord ter Rekenkamer van Holland 1590 November 13.
1572-1578 1 deel
Exemplaar voor den rendant.
Voor een index, zie de bijlage bij deze toegang.
Zie de serie Nadere Toegangen van het Rijksarchief in Zuid-Holland, nrs 93A 93B 93C

34-36A Rekeningen van mr. Gerard van Vredenburch, ontvanger-generaal der geestelijke 
goederen.
1780-1783 4 delen
Exemplaren voor den rendant.
34 42e rekening over 1780, afgehoord 1783 October 1.
35 43e rekening over 1781, afgehoord 1784 November 9.
36 44e rekening over 1782, afgehoord 1785 November 9.
36A 45e rekening over 1783, afgehoord 1786 November 9.

37-62 Rekeningen van mr. Jacob van Vredenburch.
1785-1810 21 delen en 5 portefeuilles
Exemplaren voor den rendant.
37 2e rekening over 1785, afgehoord 1787 November, 28., 1 deel
37A 1e rekening ovr 1784, afgehoord 1787, Maart, 7., 1 deel
38 3e rekening over 1786, afgehoord 1788 September 24., 1 deel
39 4e rekening over 1787, afgehoord 1788 December 17., 1 deel
40 5e rekening over 1788, afgehoord 1789 Juli 22., 1 deel
41 6e rekening over 1789, afgehoord 1790 November 3., 1 deel
42 7e rekening over 1790, afgehoord 1791 Juli 20., 1 deel
43 8e rekening over 1791, afgehoord 1792 November 21., 1 deel
44 9e rekening over 1792, afgehoord 1793 December 2., 1 deel
45 10e rekening over 1793, afgehoord 1794 December 17., 1 deel
46 11e rekening over 1794, afgehoord 1795 December 20., 1 deel
46A 12e rekening over 1795, afgehoord 1796 December 20., 1 deel
47 13e rekening over 1796, afgehoord 1797 December 22., 1 deel
48 14e rekening over 1797, afgehoord 1800 December 15, 1 deel
49 15e rekening over 1798, afgehoord 1804 Januari 30, 1 deel
50 16e rekening over 1799, afgehoord 1805 April 11., 1 deel
51 17e rekening over 1800, afgehoord 1805 Juli 29., 1 deel
52 18e rekening over 1801, afgehoord 1805 December 11., 1 deel
53 19e rekening over 1802, afgehoord 1806 Mei 22., 1 deel
54 20e rekening over 1803, afgehoord 1806 November 5., 1 deel
55 21e rekening over 1804, afgehoord 1807 Maart 4., 1 deel
56 22e rekening over 1805, afgehoord 1807 October 30., 1 deel
57 23e rekening over 1806, afgehoord 1808 Mei 25., 1 deel
58 24e rekening over 1807, afgehoord 1809 April 28., 1 portefeuille
59 25e rekening over 1808, afgehoord 1811 November 5, 1 portefeuille
60 26e rekening over 1809, afgehoord 1811 November 5, 1 portefeuille
61 supplet. rekening over 1809, afgehoord 1811 November 5., 1 

portefeuille
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62 27e conclusieve rekening over, 1810, afgehoord 1811 November 5., 1 
portefeuille

63-64 Borderellen op de rekeningen van de ontvangers-generaal.
1735-1810 2 portefeuilles
63 1735, 1738, 1742, 1759-1782.
64 1783-1810

65 Twaalfde particuliere rekening van den commies Cornelis Testart, van de 
ontvangsten en uitgaven der geestelijke goederen over de jaren 1606-1613, 
overgelegd aan den ontvanger-generaal Cornelis van Coolwijck en door dezen 
afgehoord en gesloten den
14en April 1618 1 deel

66-74 Journalen van het inkomen der geestelijke goederen, aangelegd in 1808, 
bijgehouden tot
1811 9 delen
66 Journaal A Moerkant en Langstraat, Land van Heusden en Meierij 

van 's-Hertogenbosch.
67 Journaal B. Alblasserwaard enz.
68 Journaal C. Haarlem enz.
69 Journaal D. Rijnland enz.
70 Journaal E. Delft enz.
71 Journaal F. Gouda enz.
72 Journaal G. Korendijk enz.
73 Journaal H. Losrenten enz.
74 Journaal van de abdij van Bern.

75 Alphabetische index op de namen van personen, die renten verschuldigd zijn, 
voorkomende in de journalen van 1715-1725.

1 deel

76 Alphabetische index op de plaatsnamen, voorkomende in de journalen van 1739-
1748.

1 stuk

77-82 Kasboeken van de ontvangsten van het geestelijk kantoor.
1729-1809
77 1729-1738
78 1739-1762
79 1763-1774 Mei.
80 1774 April-1781.
81 1782-1801
82 1800-1809

83 Generaal kasboek van de ontvangsten van het geestelijk kantoor.
1784-1810 1 deel
Dit deel bevat staten van de jaarlijksche inkomsten van het kantoor.

84-91 Kasboeken van de uitgaven van het geestelijk kantoor.
1765-1810 8 delen
84 1705-1770
85 1771-1776
86 1777-1781
87 1782-1783
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88 1784-1792
89 1793-1800
90 1801-1806
91 1807-1810

92 Register, houdende aanteekening der uitgaven van het geestelijk kantoor, gedaan 
door den commies A. Librecht, op order van den ontvanger-generaal.
1803 Juni - December 1 deel

93-98 Maandstaten van den stand der kas van het geestelijk kantoor.
1784-1811 5 delen 4° en 1 portefeuille
93 1784 Apr. - 1790 Juni, 1 deel
94 1790 Jan. - 1803 Jan., 1 deel
95 1791 Jan. - 1794 Nov., 1 deel
96 1803 Jan. - 1807 Febr., 1 deel
97 1805 Jan. - 1807 Febr., 1 deel
98 1808 Mrt - 1811 Jan., 1 portefeuille

Deze laatste maandstaten zijn niet ingeschreven in de daarvoor bestemde boeken.

99 Maandstaten van den stand der kas. Duplicaat.
1784 Maart - 1789 December 1 deel 4°
Voorin: "Notitie van eenige voorvallende zaken betreffende het kerkelijk kantoor", van de hand van 
den commies A. Librecht. 1774.

100 Rekening-courant van tractementen van predikanten, waarvan een derde deel 
werd uitgekeerd aan schuldeischers, ingevolge van door- Gecommitteerde Raden 
daarop verleende korting.
1709-1770 1 deel 4°
Achterin aanteekeningen omtrent den stand der kas, gehouden door den commies. 1774 Januari 20 -
1779 November 19.

101 Register van declaratiën wegens reiskosten, vacatiën en verschotten, gedaan door 
den ontvanger-generaal en de commiezen en klerken.
1781-1810 1 deel

102 "Verrekeningen" tusschen den ontvanger-generaal en de commiezen en tusschen 
de commiezen onderling wegens ontvangsten en uitgaven voor het geestelijk 
kantoor.
1770-1790 1 deel

103 Rolle van de verpachting der landen van het convent der Regulieren te 's-
Gravezande en van het convent Nazareth in Rijswijk, gedaan ten overstaan van 
gecommitteerden uit de Staten van Holland.
1593-1595 1 stuk

104 Rolle van de verpachting der landen van het convent der Regulieren te 's-
Gravezande, verpacht ten overstaan van gecommitteerden uit de Staten van 
Holland.
1595 November 16-25
Met verwijzing naar de principale rolle.

105-106 Rolle van de verpachting der landen onder het bewind en de administratie van den 
onvanger-generaal mr. Adriaan van Coolwijck, die met het jaar 1627 uit de huur 
waren vervallen, gelegen in de kwartieren van Heusden, de Langstraat, Zuid-
Holland, Arkel en Altena.
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1628 2 exemplaren
105 Bestanddeel 1.
106 Bestanddeel 2.

107 Conditiën van verpachting der landerijen en huizen gekomen van de abdij van Bern,
gelegen in het land van Heusden, de Meierij van 's-Hertogenbosch, het land van 
Ravestein, tusschen Maas en Waal, en onder Maarsbergen in Utrecht, verpacht in 
1654 Maart.

1 deel

108 Conditiën van verpachting van de tienden, toekomende aan verscheidene 
pastorieën en conventen in de kwartieren Zuid-Holland, Arkel, Altena, de 
Langstraat en Heusden, voor het jaar 1660.

1 stuk

109 Conditiën voor den verkoop van eenig esschenhout, staande op het kerkhof om de 
kerk te Eikenduinen, verkocht door commissarissen van Gecommitteerde Raden 
met den ontvanger-generaal Johan van Bleiswijk.
1685 Juli 5 1 stuk

110 Insinuaties, akten van arrest, declaratiën van deurwaarders, ingekomen brieven en 
andere stukken betreffende de inning van renten, toekomende aan het geestelijk 
kantoor.
1702-1808 1 portefeuille

111 Ingekomen opgaven van rantsoenpenningen, ten behoeve van het geestelijk 
kantoor gecollecteerd door de ontvangers van de gemeenelands middelen te 
Amsterdam, Haarlem, 's-Gravenhage, Rotterdam, Schiedam, Leiden, Gouda, Delft, 
Dordrecht, Gorinchem en Schoonhoven.
1784-1806 1 portefeuille

112 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het maken en onderhouden van 
een dijk onder Bergambacht, aanbesteed door Johan van Bleiswijk ontvanger-
generaal van de geestelijke goederen.
1686 1 stuk

113 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door mr. Johan Slicher, ontvanger-
generaal van de gesstelijke goederen. van het maken en onderhouden van eenige 
dijkjes in de buitenpolders van Hedikhuizen.
1731 1 stuk

a. Blafferds van het inkomen van het geestelijk kantoor.

A. BLAFFERDS VAN HET INKOMEN VAN HET GEESTELIJK KANTOOR.

114-133 Blafferds van de geestelijke goederen, aangelegd door den ontvanger-generaal 
Cornelis van Coolwijck.
1579-1606, bijgehouden tot 1612 20 delen
114 Zuid-Holland, 1585, bijgehouden tot 1588.
115 Zuid-Holland, 1589, bijgehouden tot 1588.
116 Zuid-Holland en Arkel, 1593, bijgehouden tot 1597.
117 Zuid-Holland, Arkel en Altena, 1598, bijgehouden tot 1605.
118 Rotterdam, Schieland, Gouda en Arkel, 1579, bijgehouden tot 1583.
119 Rotterdam, Schieland, Gouda en Arkel, 1589, bijgehouden tot 1594.
120 Schieland, Gouda, Bloys en Krimpenerwaard, 1600, bijgehouden tot 

1605.
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121 Rijnland, 1579, bijgehouden tot 1583.
122 Rijnland, 1595, bijgehouden tot 1598.
123 Rijnland, 1599, bijgehouden tot 1605.
124 Rijnland, 1606, bijgehouden tot 1612.
125 Delfland, 1584, bijgehouden tot 1588.
126 Delfland, 1595, bijgehouden tot 1599.
127 Den Haag en Eikenduinen, 1579, bijgehouden tot 1586.
128 Den Haag en Eikenduinen, 1587, bijgehouden tot 1591.
129 Den Haag en Eikenduinen, 1600, bijgehouden tot 1605.
130 Haarlem en Kennemerland, Amstelland en Gooiland, 1606, 

bijgehouden tot 1612.
131 Kapittelgoederen van Geervliet, 1606, bijgehouden tot 1612.
132 De conventen van de Proosdij en van Maria in Galilea in de Pooten te

's-Gravenhage, 1595, bijgehouden tot 1599.
133 De conventen van de Proosdij en van Maria in Galilea in de Pooten te

's-Gravenhage, 1600, bijgehouden tot 1605.

134-138 Blafferd van de geestelijke goederen, aangelegd door Cornelis Testart, commies van
den ontvanger-generaal Cornelis van Coolwijck.
1599-1606, bijgehouden tot 1612 5 delen
134 Zuid-Holland, Arkel en Altena, 1599, bijgehouden tot 1601.
135 Haarlem met Kennemerland, Amstelland, Gooiland, Rijnland, 

Delfland en de conventen in Den Haag, 1599, bijgehouden tot 1601.
136 Zuid-Holland, Arkel, Altena, Haarlem met Kennemerland, 

Amstelland, Gooiland, Rijnland, Delfland, de conventen in Den Haag,
het convent der Regulieren te Leiderdorp, Schieland, Gouda en Bloys
en het kapittel van Geervliet, 1602, bijgehouden tot 1605.

137 Zuid-Holland, Haarlem met Kennemerland, Amstelland, Gooiland, 
Rijnland, Delfland en de conventen in Den Haag, 1606, bijgehouden 
tot 1612.

138 Gouda en Bloys, Arkel, Altena, Schieland het kapittel van Geervliet 
en het conven der Regulieren te Leiderdorp, 1606. bijgerhouden tot 
1612.

139-145 Blafferd van de geestelijke goederen, aangelegd door den ontvanger-generaal mr. 
Adriaan van Coolwijck.
1619, bijgehouden tot 1637 7 delen
139 De Langstraat en het land van Heusden.
140 Zuid-Holland, Krimpenerwaard en het convent van den Donck.
141 Gouda en Bloys, Arkel, Altena en Schieland.
142 Haarlem met Kennemerland. Amstelland en Gooiland.
143 Rijnland.
144 Delfland en de conventen in Den Haag.
145 Het kapittel van Geervliet.

146-151 Blafferds van de geestelijke goederen, aangelegd door den ontvanger-generaal 
Dirck van Schilperoort.
1638, bijgehouden tot 1642 6 delen
146 Zuid-Holland.
147 Haarlem met Kennemerland, Amstelland en Gooiland.
148 Gouda en Bloys, Arkel, Altena en Schieland.
149 Rijnland.
150 Delfland.
151 Het kapittel van Geervliet en het convent der Regulieren te 
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Leiderdorp.

152-159 Blafferds van de geestelijke goederen, aangelegd door den ontvanger-generaal 
Johan van Bleiswijck.
1656-1659, bijgehouden tot 1663 8 delen
152 De Langstraat en Heusden, gemerkt A, 1656, bijgehouden tot 1660.
153 Zuid-Holland, gemerkt B, 1656, bijgehouden tot 1660.
154 Haarlem met Kennemerland enz., gemerkt C. 1656, bijgehouden tot 

1660.
155 Rijnland, gemerkt D, 1656, bijgehouden tot 1660.

156-157 Delfland, 1ste en 2de deel, gemerkt E, 1656, bijgehouden tot 1660.
156 Bestanddeel 1.
157 Bestanddeel 2.

158 Gouda met Bloys enz., gemerkt F, 1656, bijgehouden tot 1660.
159 Abdij van Bern, 1659, bijgehouden tot 1663.

160 Bladwijzer op de blafferds en journalen van de geestelijke goederen.
1656 1 deel

161 Register van alle renten en cijnsen, toekomende aan de gewezen abdij van Bern en 
gelegen in de Meijerij van 's-Hertogenbosch, aangelegd 1670 en bijgehouden tot 
1684.
1670 - 1684 1 deel

162 Generale blafferd van de inkomsten der geestelijke goederen, met verwijzing naar 
het folio, waarop die in de journalen voorkomen.
1687, bijgehouden tot 1790 1 deel
Hierin aangeteekend, wanneer verschillende renten afgelost zijn.

163 Register van alle landen, behoorende tot de geestelijke goederen, met aanwijzing 
onder welke jurisdictie ze gelegen zijn, gediend hebbende om daarop aan te 
teekenen de verklaringen, afgegeven aan de gaarders van den 100sten en 200sten 
penning, dat deze landen van de betaling dier lasten vrijgesteld zijn.
1687-1701 1 deel

164 Blafferd van verscheidene beneficiën, vicarieën. prebenden en diergelijke, 
gefundeerd in de kerken van de steden en dorpen in Holland en West-Friesland, 
staande ter collatie van de Staten van Holland of van particulieren, opgemaakt door
den provisioneelen ontvanger-generaal Dirck Crab, op last van Gecommitteerde 
Raden d.d.
22 Augustus 1653 1 deel
Dit deel is een duplicaat van in het Algemeen Rijksarchief reeds aanwezigen blafferd,. no. 586 van 
den inventaris.

165 Copie van bovengenoemden blafferd, gemaakt opkosten van den ontvanger-
generaal mr. Gerard van Vredenburch.
1752 1 deel

166 Register van de inkomsten van verscheidene vicarieën aangebracht volgens het 
plakkaat van de Staten van Holland van 12 December 1658, uit kracht waarvan ? der
inkomsten moest worden afgestaan tot onderhoud der predikanten.
Blijkens aanteekening in dit register is het plakkaat weeder buiten werking gesteld bij resolutiën van 
25 en 26 November 1666.
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167-168 Registers van "rentebrieven 't comptoir van den ontfanger-generaal Coolwijck 
aangaende mitsgaders erffpachtbrieven, overgelevert op de XXIIIIe rekeninge ende 
anders".

2 delen
Twee exemplaren. Achter in het eerste staan copieën van rentebrieven van 26 Mei en 6 Augustus 
1678, in het tweede copieën van rentebrieven van 6 Maart 1688-16 Augustus 1783.
167 Bestanddeel 1.
168 Bestanddeel 2.

168A "Journaal" van mr. Gerard van Vredenburch. Register van inkomsten van kerkelijke 
goederen.
1739 1 deel

169 Blafferd van losrenten en obligatiën, behorende aan het kerkelijk kantoor, 
opgemaakt omstreeks
1790, bijgehouden tot 1806 1 deel

170 Staat en inventaris van alle obligatiën en effecten, behoorende tot het kerkelijk 
kantoor van het voormalig gewest Holland, opgemaakt ter voldoening aan de 
aanschrijving van den Minister van Financiën van 23 October 1807, en lijst van 
losrenten, obligatiën en schuldbrieven van genoemd kantoor, welke volgens 
aanschrijving van den Minister van 12 April 1808 aan het ministerie van Financiën 
moeten ingezonden worden.
1807 - 1808 2 stukken

b. Rekeningen van diverse ontvangers.

B. REKENINGEN VAN DIVERSE ONTVANGERS.

171 Rekening van ontvangsten en uitgaven, gedaan door kerkmeesters van Assendelft, 
wegens hun beheer der renten en pastorie-goederen aldaar over 1738, 
overgeleverd, ten kantore van wijlen den ontvanger-generaal Johan Slicher, 
gesloten
1739 Maart 10 1 stuk

172 Negentiende rekening van Adriaan Groenlandt, rentmeester van de goederen van 
het collegie van Jeronimusdal binnen Delft, over 1623, afgehoord ter Rekenkamer 
van Holland.
1627 November 1 1 stuk

173 Vijftiende rekening van Jan Foppens, renimeester van het convent Eemsteyn buiten 
Dordrecht, over 1596, afgehoord ter Rekenkamer van Holland.
1598 Februari 9 1 stuk

174 Derde rekening van Gerrit de Paep Jansz., door de Staten van Holland 
gecommitteerd tot de ontvangst der geestelijke goederen, toebehoorende aan de 
kerk van Rijswijk en gelegen onder de jurisdictie van 's-Gravenhage. Rijswijk en 
Voorburg. Afgehoord ter Rekenkamer van Holland 1582 Januari 3.
1577 Februari 22-1578 Februari 22 1 stuk

175-176 Rekeningen van Joost van Leeuwen van de goederen, toebehoorende het convent 
van St. Agniet in 's-Gravenhage.
1596 en 1599 2 stukken
175 XXIIIe rekening, over 1596, afgehoord 1601 Mei 8.
176 XXVIe rekening, over 1599, afgehoord, 1601, Mei. 9.
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177 Een en dertigste rekening van Joost van Leeuwen, gecommitteerd tot de ontvangst 
der goederen van de Predicaren in 's-Gravenhage, over 1604. Afgehoord ter 
Rekenkamer van Holland
1605 October 22 1 stuk

178-179 Rekeningen van mr. Hugo van Oostrom, door den ontvanger-generaal mr. Adriaan 
van Coolwijck gemachtigd tot de ontvangst van huisrenten in Den Haag, 
toekomende aan de pastorie van 's-Gravenhage, het convent van Maria in Galilea 
en dat der Regulieren te Leiderdorp.
1631-1637 2 delen
178 Rekening over 1631-1636.

Het laatste, blad ontbreekt.
179 Rekening over 1637, gesloten ten kantore van den ontvanger-

generaal 1640 Jan. 12.

180 Drie en dertigste rekening van Dirck Hendricksz. Tromper, als rentmeester van de 
goederen der Regulieren te 's-Gravezande en van het convent Nazareth te Rijswijk 
over 1611. Afgehoord, ter Rekenkamer van Holland
1616 Juni 6 1 stuk

181 Negende rekening van Nicolaas Blanckaert, ontvanger van de geestelijke 
geannoteerde goederen in het kwartier van Heusden over 1578. Afgehoord ter 
Rekenkamer van Holland
1601 Juni 6 1 deel

182 Tweede rekening van Adriaen Jansz, van Cuyek, door den ontvanger-generaal mr. 
Adriaan van Coolwijek gesteld tot de ontvangst der geestelijke geannoteerde 
goederen in het kwartier van Heusden, aangewezen om daaruit te betalen de som 
van 600 gulden, door de Staten van Holland geaccordeerd tot subsidie der armen 
van Heusden, 1611-1620; gesloten door den commies van den ontvanger-generaal.
1621 September 1 1 stuk

183 Tiende buitengewone rekening van Adriaan Jansz. van Cuyck, particulier commies 
van den ontvanger-generaal van Coolwijck, wegens zijn ontvangst van de restanten 
der renten in het kwartier van Heusden, de stad en de meierij van 's-
Hertogenbosch. 1623-1637. Gesloten ter Rekenkamer van Holand.
1641 Februari 8 1 stuk

184-187 Rekeningen van Jacob Jansz. Bijll, gerechtsbode van Oudewater, van de ontvangst 
der zevengetijden en pastorie-goederen, behoorende aan de parochie-kerk te 
Oudewater.
1656-1659 4 stukken
184 Rekening voer 1656, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1664 Nov. 3.
185 Rekening over 1657, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1664. Nov. 3.
186 Rekening over 1658, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1664 Nov. 4.
187 Rekening over 1659, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1664. Nov. 4.

188-190 Rekeningen als voren, gedaan door Jannetje Pluymers, weduwe van Jacob Jansz. 
Bijll.



3.20.61.01 Vredenburch, van 21

1660-1669 3 stukken
188 Rekening over 1660, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1664
Nov. 5.

189 Rekening over 1662 gesloten door den commies van den ontv.-gen. 
1665. Oct. 4.

190 Rekening over 1669, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 
1671 Maart 17.

191 Rekening van de weduwe van den burgemeester Walhoven, in leven collecteur van 
de memoriën en zevengetijden binnen Schoonhoven 1660, gesloten door den 
commies van den ontvanger-generaal.
1662 Augustus 10 1 stuk

192-197 Rekeningen van Willem de Listige, collecteur van dezelfde inkomsten.
1699-1722 6 stukken
192 Rekening over. 1699, gesloten door den ontv.-gen. 1700 Oct. 11.
193 Rekening over 1713, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1713 Aug. 4.
194 Rekening over 1714, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1714 Oct. 15.
195 Rekening over 1715, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1715 Sept. 2.
196 Rekening over 1719, gesloten door den commies van den ontv.-gen 

1720 Sept. 4.
197 Rekening over 1722, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1722 Sept. 23.

198-201 Rekeningen van Jacobus van Bruggen, collecteur van dezelfde inkomsten.
1735-1738 4 stukken
198 Rekening over 1735, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1735 Nov. 14.
199 Rekening over 1736, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1737 Sept. 16.
200 Rekening over 1737, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1737 Sept. 16.
201 Rekening over 1738, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1739 April 9.

202-206 Rekeningen van Frederik Dijkman, collecteur van dezelfde inkomsten.
1739-1743 5 stukken
202 Rekening over 1739 gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1740 Juni 16.
203 Rekening over 1740, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1741 Maart 21.
204 Rekening over 1741, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1741 Dec. 20.
205 Rekening over 1742, gesloten door den commies van den ontv.-gen 

1743 Jan. 12.
206 Rekening over 1743, gesloten door den commies van den ontv.-gen. 

1744 Febr. 29.

207 Rekening van Philips Loncq, rentmeester der parochiekerk te Vlaardingen, van het 
inkomen van de pastoriegoederen en de vicarieën van het Vrouwen- en St.-
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Maertensaltaar te Vlaardingen. 1700-1703. Gesloten door den commies van den 
ontvanger-generaal.
1704 Juni 12 1 stuk

208-216 Rekeningen van den rentmeester Pieter Heckenhoek, wegens het beheer derzelfde 
goederen.
1708-1741 9 stukken
208 Rekening over 1708-1711, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1713 April 20.
209 Rekening over 1712-1715, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1717 Maart 25.
210 Rekening over 1716-1719, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1720 Dec 27.
211 Rekening over 1720-1723, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1724 Oct. 28.
212 Rekening over 1724-1727, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1727 Dec. 5.
213 Rekening over 1728-1731, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1731 Mei 25.
214 Rekening over 1732-1735, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1736 Mei 31.
215 Rekening over 1736-1738, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1738 Aug. 2.
216 Rekening over 1739-1741, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1742 Maart 20.

217-221 Rekeningen van den rentmeester Coenraad van den Ham, wegens het beheer 
derzelfde goederen.
1742-1756 5 stukken
217 Rekening over 1742-1744, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1745 Febr. 18.
218 Rekening over 1745-1747, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1748 April 4.
219 Rekening over 1748-1750, gesloten door den commies van den 

ontv.-gen. 1751 Aug. 28.
220 Rekening over 1751-1753, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1756 Febr. 2.
221 Rekening over 1754-1756, gesloten door den commies van den ontv.-

gen. 1758 Maart 29.

222 Borderellen op rekeningen van diverse rentmeesters.
1699-1705 8 stukken

– Op de 11e, 12e, 13e en 14e rekening van Mr. Johan van den Berg, rentmeester van het 
kapittel ten Hoogenlande binnen Leiden, 1699-1702.

– Op de 19e rekening van Mr. Nicolaas Bogaerd van Belois, rentmeester, der conventuale 
goederen van St. Aagten, Annen-Ursulen, Agneta en Barbara, de proostdij van Coningsveld 
en de Regulieren van Sion, 1702.

– Op de 3e en 4e rekening van Hendrick Daasdonk, rentmeester der conventuale goederen 
binnen en buiten Gouda, 1704 en 1705.

– Op de 10e rekening van Mr. Gerard Meerman, rentmeester van de universiteit te Leiden, 
1705.

c. Blafferds en staten van het inkomen van diverse geestelijke goederen.

C. BLAFFERDS EN STATEN VAN HET INKOMEN VAN DIVERSE GEESTELIJKE 
GOEDEREN.

223 Quohier van het inkomen der pastorie van Boskoop, gewaarmerkt door den schout 
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Gerrit Bouwensz.
1579 Juni 1 stuk

224 Quohier van de inkomsten van den predikant te Boskoop, gewaarmerkt door den 
predikant IJsbrandt Reijersz.
1583 Januari 25 1 stuk

225 Blafferd van de goederen van het kapittel van Geervliet, opgemaakt door Adriaen 
Baffelaer, kanunnik te Geervliet.
1573 1 deel

226 Blafferd van de goederen, eertijds behoord hebbende aan de abdij van Loosduinen,
alsmede van de goederen der Predicaren en van St. Agniet in 's-Gravenhage, 
opgemaakt door den rentmeester Johan Halling.
1624-1632 1 deel
In denzelfden band is gebonden eene copie van den blafferd, gehouden door Maarten Vlam, als 
ontvanger van de confiscatiën der goederen, die na het eindigen van het 12-jarig bestand 
geannoteerd zijn. 1638-1647.

227 Blafferd van landrenten, huisrenten, erfrenten en opstallen, aan het convent der 
Regulieren te 's-Gravezande toekomende, gehouden door broeder Gerardus 
Melantius Schoonhovius.
1568 en 1569 2 stukken in 1 band
N. B. Inv. Kloosters Delfland blz. 207, no. 11.

228-234 Blafferds van landpachten, renten, opstallen en andere inkomsten van het convent 
der Regulieren te 's-Gravezande, gehouden door den rentmeester Dirck Tromper.
1586-1593 7 delen
228 1586
229 1587
230 1589
231 1590
232 1591
233 1592
234 1593

Inv. Kloosters, Delfland blz. 380, nos. 19-25.

235 Staat van de landen en opstallen, toekomende aan het convent der Regulieren te 's-
Gravezande., naar opmetingen van den landmeter Coenraad Oelsz. van het jaar 
1566; gecopieerd door Dirck Tromper.
1574 1 stuk
Inv. Kloosters Delfland blz. 380, no. 12.

236 Staat van alle landen, gekomen van de Regulieren te 's-Gravezande met aanwijzing 
waar die gelegen zijn, door wie ze gebruikt worden en tot welke prijzen ze tot het 
jaar 1594 verhuurd zijn; opgemaakt door den rentmeester Dirck Tromper.
1595 1 stuk en 5 losse bladen
Inv. Kloosters Delfland blz. 381, no. 27.

237 Korte staat van de geheele ontvangst en uitgave. gedaan door Dirck Tromper, als 
rentmeester der goederen van het convent der Regulieren te 's-Gravezande en die 
van het convent Nazareth te Rijswijk over 1596; opgemaakt
1598 Maart 8 1 stuk
Inv. Kloosters Delfland blz. 381, no. 31.

238 Blafferd van het inkomen der goederen van het convent der Regulieren te 's-
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Gravezande en van het convent Nazareth te Rijswijk, opgemaakt door den 
ontvanger-generaal mr. Adriaen van Coolwijck.
1619 1 deel

239 Blafferd van de inkomsten van het kapittel van Heusden, opgemaakt in de tweede 
helft der
16e eeuw 1 deel
De eerste 8 bladen ontbreken, fol. 9-21 zijn zeer gehavend. In bewaring gegeven aan R.A. Noord-
Brabant.

240 Inventaris van rente- en erfpachtbrieven, afgegeven ten behoeve van het kapittel 
van Heusden (genummerd 4 tot 84).
1354-1598 1 stuk
Het eerste en laatste blad ontbreken.

241 Lijst van overdrachten, gedaan ter secretarie van de stad Heusden, van eenige 
panden, waarop renten gevestigd waren, verschuldigd aan het kantoor der 
geestelijke goederen.
1773-1779 1 deel

242 Copie van het quohier van alle leenen, welke Johan van Rijswijck in leen houdt van 
den huize van Soelen, liggende in het land van Heusden en Altena, van welke 
leenen het kantoor der geestelijke goederen er eenige moet, verheffen.
1676 1 stuk

243 Blafferd van renten en erfpachten van het convent der Regulieren te Leiderdorp, 
opgemaakt door den ontvanger Cornelis van Coolwijck in 1600, bijgehouden tot
1605 1 stuk

244 Lijsten van pastorie-renten, welke door kerkmeesters geïnd worden ten behoeve 
van het kantoor der geestelijke goederen, afgegeven door kerkmeesters van Velsen,
Castricum, Oostzaan, Amstelveen en Nieuw-Loosdrecht, ter voldoening aan de 
resolutie van Gecommitteerde Raden van Holland d.d.
27 April 1702 1 band

245 Quohieren van de landen, inkomsten, vruchten en emolumenten, toekomende aan 
de kerk van Wateringen, opgemaakt door kerkmeesters 1578 November 3 en 
December 29. Hierbij: notarieele copie van de rekening van Jan Aryensz.,als gaarder 
voor Jan Cornelisz., kerkmeester te Wateringen. van de inkomsten dier kerk over 
1577, gesloten door den predikant, den schout en buurlieden van Wateringen.
1578 December 10 3 aaneengehechte stukken

246 Blafferd, van de goederen van de kerk en van de gilden, alsmede andere geestelijke,
goederen, gelegen in het land van Woerden, opgemaakt door schepenen van 
Woerden.
1573 1 deel

C. Titels van aankomst enz.

C. TITELS VAN AANKOMST ENZ.
a. 's-Gravenhage.

A. 'S-GRAVENHAGE.

247 Acte van overdracht van eene losrente van 2 pond 's jaars, verzekerd op een huis en 
erf met 11/2 morgen lands in het ambacht van 's-Gravenzande, door Harman Claesz.
aan de memorie-meesters in 's-Gravenhage.
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1507 Maart 20 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 120, no. 57.

248 Memorieboek van de St.-Jacobskerk in 's-Gravenhage, geschreven door Huich 
Jansz, priester.
1560 1 deel
Niet raadpleegbaar
Inv. Kloosters Delfland blz. 115, no. 1.
Kan niet worden aangevraagd, zie 614.

249 Inventaris van alle brieven en registers, toebehoorende aan de Memorie van de St.-
Jacobskerk in 's-Gravenhage, welke volgens aanwijzing van Claes Direxz., eertijds 
priester in Den Haag, en mr. Cornelis Schoonen, rector der stad Haarlem, zich aldaar
bevonden in een oud kistje, opgemaakt door den ontvanger Cornelis van Coolwijck 
in Maart 1602.
Blijkens aanteekening in dezen inventaris, zijn de daarin vermelde stukken den 29sten Januari 1639 
door den commies Dirck Crab, namens de weduwe en erfgenamen van den ontvanger mr. Adriaen 
van Coolwijck, overgeleverd aan diens opvolger Dirck van Schilperoort.

250 Inventaris van verscheidene bezegelde brieven gevonden in een oud koffertje ten 
huize van Rochus Nieulandt, gewezen rentmeester van het convent van St. 
Elisabeth 's zusterhuis in 's-Gravenhage, opgemaakt door den notaris Gerardt 
Schenck en door dezen overgeleverd aan den ontvanger Coolwijck.
1612 April 19 1 stuk
De stukken in dezen inventaris vermeld, zijn op 28 Januari 1639 overgeleverd aan Dirck van 
Schilperoort.

b. 's-Gravezande.

B. 'S-GRAVEZANDE.

251 Cartularium van schenkingen, gedaan aan de Heilige-Geest-armen te 's-
Gravezande., aangelegd omstreeks 1450. Perkament.
1450 1 deel
Dit deel bevat acten uit de jaren 1312-1441. Achterin zijn met andere hand eenige acten van 1524-1573
bijgeschreven. Inv. Kloosters Delfland blz 330. no. 1.

252 Cartularium van het Bagijnhof te 's-Gravezande, opgemaakt door Cornelis 
Cornelisz. Gaerdynck, notaris en secretaris te 's-Gravezande, in de jaren 1506-1513. 
Perkament.
1506-1513 1 deel
Dit deel bevat acten van de jaren 1249-1511. Inv. Kloosters Delfland blz. 282, no. 11.

253 Schenkingsbrief van Machteld, gravin van Holland, van een stuk land, waarop de 
woning van Agatha weduwe van Andreas Bokelsz. gelegen is, aan de Bagijnen te 's-
Gravezande.
1266 October 14 1 charter
Eene copie van deze acte staat in het cartularium. Inv. Kloosters Delfland blz. 283. no. 13.

254 Acte van bevestiging door Jan I, graaf van Holland, van eene rente van 20 stuivers 
Hollandsch 's jaars, door zijn vader en grootvader geschonken aan de Bagijnen te 's-
Gravezande, te betalen door den rentmeester van Noord-Holland uit de renten van 
's-Gravezande.
1279 Juli 6 1 charter
Eene copie van deze acte staat in het cartularium. Inv. Kloosters Delfland blz. 286, no. 48.

255 Giftbrief van Aleid van Avennes van een stuk land (onder 's-Gravezande) aan de 
Bagijnen aldaar.
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1282 (december 13) 1 charter
Zeer beschadigd
Eene copie van deze acte staat in het cartularium. Inv. Kloosters Delfland blz. 285, no. 37.

256 Vidimus van den Prior en het gemeen convent der Regulieren van Bethanië te 's-
Gravezande d.d. 29 November 1436, van eene acte van schenking door Willem van 
Egmond aan de Bagijnen te 's-Gravezande van een steenen duiventil en een 
boomgaard met al hetgeen daarop staat.
1408 December 24 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 283. no. 14.

257 Acte van uitgifte in erfpacht van vier hond lands door Machteld Cupers en Soete 
Jans dr., oversten van het Bagijnhof te 's-Gravezande, aan de Regulieren van 
Bethanië aldaar, in ruil voor een boomgaard, dien het Bagijnhof in erfpacht krijgt, 
met toegift van eene jaarlijksche rente van een gouden kroon.
1432 Januari 31 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 215. no. 100.

258 Verklaring van Johannes Nicolaesz., prior van het klooster Syon bij Delft, Petrus 
Gerhardi, rector van het St.-Agnietenklooster in Delft, Judocus Petri en Johannes 
Johannesz., inwoners van 's-Gravezande, omtrent eene overeenkomst, gesloten 
tusschen den pastoor en het convent der Regulieren van Bethanië te 's-Gravezande,
betreffende afstand van zekere rechten, aan den pastoor toekomende, tegen 
betaling van een Wilhelmus schild 's jaars.
1437 Januari 23 1 charter
Inv. Koosters Delfland blz. 206. no. 4.

259 Acte van overdracht van eene, weide, groot 11/2 morgen, gelegen in het ambacht 
van de Lier, door Claes Aernt Gheryts zoons zoon aan den prior en het convent der 
Regulieren van Bethanië te 's-Gravezande.
1444 Juli 6 1 charter
N. B. Inv. Kloosters Delfland blz. 212, no. 62.

260 Acte van schenking door den prior en het gemeene convent der Regulieren van 
Bethanië te 's-Gravezande aan de Bagijnen aldaar van eene jaarlijksche rente van 
een Wilhelmus schild, eertijds gegeven aan den priester Pieter van der Sterre en 
verzekerd op het klooster en de kloostergoederen.
1451 September 3 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 288. no. 67.

261 Dagvaarding van den baljuw van 's-Gravezande door provisor en deken van 
Delfland om in Den Haag te verschijnen en zich te verantwoorden voor zijn fiscaal 
over zijne behandeling van de Bagijnen te 's-Gravezande als wereldlijke personen.
1458 Octobre 19 1 charter
N. B. Inv. Kloosters Delfland blz. 282, no. 5.

262 Acte van uitgifte in erfpacht door de Regulieren te 's-Gravezande, aan Ariaen Jansz.,
priester van een tuin bij den voormolen in het kapittel van Naaldwijk, tegen 
betaling van 18 stuivers 's jaars.
1463 Juli 21
Inv. Kloosters Delfland blz. 208, no. 15.

263 Verklaring van Ariaen Jansz., priester, dat bij van de Regulieren van Bethanië te 's-
Gravezande een tuin, gelegen bij den voormolen in het kapittel van Naaldwijk, 
gehuurd heeft voor 18 stuivers 's jaars.
1463 Juli 22 1 charter
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Zie de noot bij no. 262.

264 Acte van overdracht van 4 hond lands in het ambacht van Monster door Heinric 
Govertsz. aan de Regulieren te 's-Gravezande.
1466 Februari 6 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 213, no. 77.

265 Copie, gemaakt door den notaris Cornelis Cornelisz. Gaerdinck, van het testament 
van Gheryt van Culenborch, waarbij o. a. aan het convent der Regulieren buiten 's-
Gravezande 60 gemeten lands in Grijsoord vermaakt worden.
1473 Mei 5 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 211, no. 59.

266 Overeenkomst van prior en het gemeene convent der Regulieren van Bethanië te 's-
Gravezande met Willem van Nylant en Fedruyna van Amerongen tot nakoming van 
de bepalingen omtrent de verdeeling der nalatenschap van Gheryt van Culenborch. 
1477 October 12; gestoken door de acte van verdeeling d.d.
21 Juli 1477 2 aaneengehechte charters
Zie de noot bij no. 265.

267 Acte van overdracht van eene rente van 20 schellingen, staande op een huis aan de 
Nieuwe Delft te Delft. door Lijsbet Pieters dochter aan het convent der Regulieren 
te 's-Gravenzande. 1481 Mei 21, gestoken door eene oudere acte van overdracht d.d.
15 Maart 1457
Inv. Kloosters Delfland blz. 214, no. 84.

268 Schuldbekentenis van den deken en het gemeene kapittel van St. Adriaen te 
Naaldwijk aan de Heilige-Geestmeesteren te 's-Gravezande van eene rente van 8 
ponden Hollandsch, verzekerd op het land ter Made bij Delft.
1497 Juni 20 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 336, no. 68.

269 Testament van Claes Jansz., broeder in het convent der Regulieren van Bethanië te 
's-Gravezande, waarbij hij al zijne goederen aan het klooster vermaakt, onder 
beding dat het aan zijne erfgenamen zal betalen eene rente van een pond grooten 
Vlaamsch 's jaars en aan de broeders en leeken van het convent 2 pond Hollandsch 
tot eene pitantie.
1498 April 22 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 208, no. 17.

270 Schuldbekentenis van Bartholomeus Jansz., poorter van 's-Gravezande, aan den 
prior en het gemeene convent der Regulieren van Bethanië aldaar van eene 
jaarlijksche rente van 20 stuivers, verzekerd op zijn huis te 's-Gravezande.
1522 Februari 28 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 214, no. 85.

271 Acte van overdracht van eene losrente van 25 schellingen Hollandsch 's jaars, 
verzekerd op een huis te 's-Gravezande, genaamd de Valk, door Jan Spronck zoon 
aan den prior en het gemeene convent der Regulieren van Bethanië te 's-
Gravezande.
1527 Februari 19 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 214, no. 88

272 Acte van overdracht van eene erfelijke rente van 2 pond Hollandsch 's jaars door 
Heynrick Pietersz. c. s. als erfgenaam van Machteld Pieters dochter, bagijn, aan de 
oversten van het Bagijnhof te 's-Gravezande, welke rente een deel uitmaakt van 
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eene erfelijke rente van 10 pond, die zij gemeen had met het genoemde Bagijnhof.
1527 Maart 29
Aan dit stuk is gehecht de acte van overdracht der rente van 10 pond 's jaars d.d. 20 December 1510, 
en eene notitie van de koopers dezer rente, met opgave van hetgeen zij daar. voor betaald hebben. 
Inv. Kloosters Delfland blz. 289, no. 77.

273 Acte van toestemming, verleend door prior en procurator van het convent der 
Regulieren te 's-Gravezande aan de oversten van het Bagijnhof aldaar, tot het 
bouwen van een paterhuis op den grond van het convent der Regulieren tegen eene
recognitie van een halven stuiver 's jaars.
1533 Juni 19 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 282, no. 10.

274 Acte van overdracht van eene jaarlijksche rente van 18 pond, 15 stuivers door Dirck 
Westen aan prior en conventualen te 's-Gravezande, verzekerd op zijn huis en 41/2 
morgen land in het ambacht van Wateringen.
1559 Mei 12 1 charter
Inv. Kloosters Delfland. blz. 215, no. 94.

275 Verklaring van Arien Arienz., dat hij eene losrente van 4 pond 10 schellingen 's jaars, 
gevestigd op een boomgaard, groot 150 roeden, gelegeu te 's-Gravezande en 
afkomstig van het convent der Regulieren, welken boomgaard hij den 12en 
December 1595 van de Staten van Holland gekocht heeft, te zijnen laste neemt.
1596 Maart 21 1 charter

276 Inventaris van alle stukken, brieven, papieren en andere munimenten, welke 
gevonden zijn in het sterfhuis van Neeltgen Jans dochter, weduwe van Bastiaan 
Lambrechtsz. van der Cuyck, in leven rentmeester van de goederen der Regulieren 
te 's-Gravezande en van het convent Nazareth te Rijswijk, opgemaakt door den 
notaris Jan de Molijn jr. en overgeleverd aan den ontvanger-generaal Cornelis van 
Coolwijck.
1617 April 4 1 stuk
Deze inventaris heeft gediend bij de overdracht der stukken door de erfgenamen van mr. Adriaen 
van Coolwijck aan diens opvolger D. van Schilperoort, 1639 Januari 26.

c. Heusden.

C. HEUSDEN.

277 Vidimus van schepenen van Heusden van een testament van Roelof van Haastrecht 
en Aleyt, zijne huisvrouw, d.d. 10 Januari 1505, waarbij zij aan het kapittel binnen 
Heusden en het Onze-Vrouwen-gilde aldaar ieder eene rente van een gouden 
Philips schild vermaken, gevestigd op 7 hond lands in den banne van Wijk; alsmede 
van eenige oudere acten betreffende genoemde rente.
27 September 1507 1 charter
Ontbreekt

278 Vidimus van schepenen van Heusden d.d. 7 Maart 1511 van eene acte van opdracht 
van 3 gouden Rijnsche guldens, gevestigd op 5 morgen land te Wijk op Biesheuvel, 
door de erfgenamen van Arend Dirksz. van Wijck aan deken en kapittel van 
Heusden, en van enkele andere acten op deze opdracht betrekking hebbende.
1496-1501 1 charter
Ontbreekt

279 Vidimus van schepenen van Heusden d.d. 13 Maart 1539 van eene opdracht door 
kerkmeesters van Genderen aan den deken van het kapittel van Heusden van eene 
rente van 3 gouden Karolus guldens, gevestigd op 2 morgen land in den ban van 
Genderen, ten behoeve van eene prebende, gesticht door Korstiaen Zegersz., 
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priester, en Hadewich, zijne moeder; alsmede van eenige andere acten op deze 
opdracht betrekking hebbende.
1538 Maart 29 en 31 1 charter
Ontbreekt

d. Leiderdorp.

D. LEIDERDORP.

280 Inventaris van alle stukken en papieren, toekomende aan het convent van de 
Regulieren in Leiderdorp, genaamd Engelendaal, opgemaakt door Jan van Hout, 
secretaris van Leiden.
1583 1 deel

e. Rijswijk.

E. RIJSWIJK.

281 Acte van overdracht van eene erfelijke rente van 18 pond 's jaars door de Heilige-
Geestmeesters te Delft aan het convent der Regularissen van Nazareth te Rijswijk.
1472 Mei 9 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 166. no. 22.

f. Diverse acten.

F. DIVERSE ACTEN.

282 Afschrift, gemaakt door den notaris Cornelis Cornelisz. Gaerdynck van eene acte 
van consent van schout en schepenen van Monster aan de parochie aldaar, dat het 
land, nagelaten door Dirk van Egmond, vrij zal zijn van schot tegen betaling van 3 
pond Hollandsch 's jaars.
1432 Maart 9 1 charter

283 Toestemming van bisschop David van Bourgondië, dat de zusters van de derde 
regel van St. Franciscus te Vlaardingen overgaan tot de Regularissen van St. 
Augustinus.
1465 Januari 12 1 charter
Inv. Kloosters Delfland blz. 164, no. 1.

284 Acte van uitgifte door de Staten van Holland van een tuintje bij de pastorie van 
Koudekerk aan Cornelis Jansz. te Hazerswoude tegen eene erfpacht van 30 stuivers 
's jaars, te betalen aan den ontvanger-generaal der geestelijke goederen.
1594 October 26 1 charter

285 Acte van uitgifte in erfpacht, uit naam van den ontvanger-generaal der geestelijke 
goederen, van een morgen land buitendijks in het Meerland onder Vlijmen in het 
land van Heusden, ten behoeve van het dorp Vlijmen tegen eene jaarlijksche pacht 
van 6 ponden.
1783 Augustus 16 1 charter

D. Inventarissen.

D. INVENTARISSEN.

286 Inventaris van de registers en papieren, toebehoorende aan het comptoir-generaal 
van de kerkelijke goederen, opgemaakt door den ontvanger-generaal mr. Gerard 
vanVredenburch ingevolge resolutie van Gecommitteerde Raden van Holland d. d. 
31 Maart 1744, ingeleverd 12 Juli 1755 en goedgekeurd
30 September 1755 1 deel
In dit deel ligt een extract uit de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland, d.d. 30 
September 1755, waaruit blijkt, dat dit exemplaar aan den heer Van Vredenburch teruggegeven is.
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287 Copie van den inventaris van mr. Gerard van Vredenburch met nadere aanduiding 
van de in de loquetten aanwezige stukken.
12 Juli 1755 3 quaterns

288 Lijsten van de registers en papieren van het kantoor der kerkelijke goederen, 
gediend hebbende bij de overdracht der stukken door de erfgenamen van mr. 
Johan Slicher aan zijne opvolgers mr. Adriaan en mr. Gerard van Vredenburch.
1738-1743 8 stukken

289 Lijst van de registers en papieren van het voormalig. kantoor der kerkelijke 
goederen, opgemaakt na
1811 1 stuk

290 Lijsten van registers en papieren, afkomstig van het voormalig kantoor der 
kerkelijke goederen, welke na de overdracht dezer papieren in 1824 nog bij de 
familie Van Vredenburch achtergebleven waren, opgemaakt door jhr. J. W. Van 
Vredenburch.
1825 Augustus 22 9 stukken

E. Resolutiën betreffende het beheer der kerkelijke goederen en aanteekeningen, verzameld en gemaakt door de ontvangers-generaal mr. Gerard en mr. Jacob van Vredenburch.

E. RESOLUTIËN BETREFFENDE HET BEHEER DER KERKELIJKE GOEDEREN EN 
AANTEEKENINGEN, VERZAMELD EN GEMAAKT DOOR DE ONTVANGERS-GENERAAL MR. 
GERARD EN MR. JACOB VAN VREDENBURCH.

291-292 Copieën van resolutiën der Staten van Holland en hunne Gecommitteerde Raden, 
rakende het kantoor der kerkelijke goederen.
1715-1760 2 delen
291 1715-1752
292 1752-1760

293 Resolutiën van de Staten van Holland en hunne Gecommitteerde Raden 
betreffende kerkelijke zaken, verzameld en gecopiëerd op kosten van mr. Gerard 
van Vredenburch.
1578-1735 1 deel

294-295 Index op de resolutiën, placaten en andere acten van de Staten van Holland en 
hunne Gecommitteerde Raden betreffende de zaken, het kantoor der kerkelijke 
goederen aangaande, opgemaakt door mr. Gerard van Vredenburch, over de jaren
1577-1783 2 deeltjes 8°
294 1577-1735
295 1735-1783

296 Extract uit den generalen index op de resolutiën der Staten van Holland en hunne 
Gecommitteerde Raden onder het artikel "Geestelijke goederen". 1577-1609, en 
onder het artikel "Kerkelijke zaken".
1526-1599 10 quaterns

297 Index op de resolutiën van Gecommitteerde Raden van Holland betreffende zaken, 
het kantoor der kerkelijke goederen aangaande.
1738-1784 4 bladen

298 Copieën van resolutiën van de Staten van Holland en hunne Gecommitteerde 
Raden, van requesten, missiven en adviezen van vorige ontvangers-generaal, en 
van instructiën en reglementen aangaande het beheer der geestelijke goederen, 



3.20.61.01 Vredenburch, van 31

verzameld dooi mr. Gerard van Vredenburch, over de jaren 1579.
1730 1 portefeuille

299 Stukken over verschillende onderwerpen, verzameld door mr. Gerard van 
Vredenburch.
1623-1768 1 portefeuille
Deze portefeuille bevat: Index op requesten, adviezen en besluiten betreffende aanstelling, ontslag, 
emeritaat, huishuur, kindergeld enz. van predikanten, 1623-1755.
Alphabetische lijst der standplaatsen van predikanten, 1739; naamlijsten van overleden predikanten 
en hunne weduwen, 1682-1736.
Naamlijst van predikantsweduwen, 1739-1768.
Notitie van alle renten, erfpachten en cijnsen, onder beheer van het kantoor der kerkelijke goederen,
1729.
Lijst van kortbare renten, waarvan de korting in de rekening van 1729 in uitgaaf is gebracht.
Overzicht van den staat der kas van het kantoor, 1739-1744; lijsten van restanten van erfpachten, 
1732-1736.

Index op requesten, adviezen en besluiten betreffende aanstelling, ontslag, 
emeritaat, huishuur, kindergeld enz. van predikanten. 1623-1755
Alphabetische lijst der standplaatsen van predikanten, 1739; naamlijsten van 
overleden predikanten en hunne weduwen. 1682-1736
Naamlijst van predikantsweduwen. 1739-1768
Notitie van alle renten, erfpachten en cijnsen, onder beheer van het kantoor der 
kerkelijke goederen. 1729
Lijst van kortbare renten, waarvan de korting in de rekening van 1729 in uitgaaf is 
gebracht. 1729
Overzicht van den staat der kas van het kantoor, 1739-1744; lijsten van restanten 
van erfpachten, 1732-1736. 1732-1744

300 Copieën van oude rentebrieven en andere stukken betreffende renten onder beheer
van het kantoor deg kerkelijke goederen.
1348-1722 1 portefeuille

301 Aanteekeningen omtrent de kerkelijke geschiedenis van de verschillende steden en 
dorpen in Holland, verzameld door mr. Gerard van Vredenburch.
1756 1 deel

302-303 Aanteekeningen van den ontvanger-generaal mr. Jacob van Vredenburch omtrent 
het beheer, de inkomsten en uitgaven van het kantoor der kerkelijke goederen.
1784-1806 2 deeltjes 8° en 9 losse bladen
Deze deeltjes, nagenoeg van gelijken inhoud, bevatten: eene naamlijst der opeenvolgende 
ontvangers-generaal;
Overzicht van de verschillende inkomsten van het kantoor, de wijze van inning en hoeveel ze 
bedragen hebben in de jaren 1784-1802;
aanteekening omtrent de aflossing van erfpachten en renten;
staat van de jaarlijksche bedragen van losrenten, het kantoor der kerkelijke goederen toekomende, 
1784-1806;
opgave van gekochte obligatiën en effecten;
overzicht van ontvangen rantsoenpenningen, gecollecteerd door de ontvangers der 
gemeenelandsmiddelen ten behoeve van het kantoor, 1784-1806;
staat van de traktementen der predikanten in de steden en dorpen, met vermelding van de namen 
dergenen, die dit ambt bekleedden sedert 1784;
staat van uitgaven aan weduwen van predikanten, 1784-1804;
opgaven van bijslag op traktementen, uitgaven aan kindergeld en voor zoons van predikanten, die in
de theologie studeeren, 1792-1804;
overzicht van andere uitgaven;
copieën van resolutiën van de Staten van Holland en hunne Gecommitteerde Raden, van het 
Uitvoerend Bewind en van het Staatsbewind, betreffende de betaling van predikantstraktementen 
en andere uitgaven, 1792-1806.
302 Bestanddeel 1, 1 deel
303 Bestanddeel 2, 1 deel
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2. Tweede gedeelte

2. TWEEDE GEDEELTE
Stukken, uit andere openbare archieven afkomstig of daarop betrekking hebbende.

I. Commissie van Landbouw in het departement Holland, zuidelijk gedeelte

I. COMMISSIE VAN LANDBOUW IN HET DEPARTEMENT HOLLAND, ZUIDELIJK GEDEELTE
Deze stukken zijn afkomstig van mr. Jacob van Vredenburch, benoemd tot lid dier commissie bij 
besluit van den Raad-pensionaris van 25 October 1805 no. 9, en in de vergadering dier commissie tot
voorzitter gekozen.

304 Korte notulen van de Commissie van Landbouw in het departement Holland, 
zuidelijk gedeelte, ingesteld bij Staatsbesluit van 9 September 1805.
1805 November 20-1813 Juni 15 1 portefeuille

305 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande brieven.
1805 September 9-1812 October 3 1 portefeuille

II. Ringcommissie, belast met het toezicht op de dijken in den ring tusschen de Lek, den Goudschen IJsel, de Maas, de Noordzee en het IJ.

II. RINGCOMMISSIE, BELAST MET HET TOEZICHT OP DE DIJKEN IN DEN RING TUSSCHEN 
DE LEK, DEN GOUDSCHEN IJSEL, DE MAAS, DE NOORDZEE EN HET IJ.
Deze stukken zijn afkomstig van mr. Johan Willem van Vredenburch, bij Koninklijk decreet van 15 
Juni 1810 benoemd tot lid dier commissie en daarna aangewezen tot haar secretaris.

306 Notulen van de vergaderingen der commissie, met bijlagen.
1810 Juli 17-1813 April 25 1 portefeuille

307 Klad-notulen, 1810 Juli 17-1812 April 19, ontwerpen van agenda's, 1810 September 
23-1813 April 25, minuten van rapporten wegens den schouw der dijken, 1810 
September-1813 September, en minuten van uitgaande brieven.
1810 Juli 31-1813 1 portefeuille

308 Ontwerp-agenda voor een vergadering, te houden op 19 September 1813 (welke 
blijkbaar niet heeft plaats gehad), met ingekomen- en minuten van uitgaande 
stukken sedert de vergadering van 25 April 1813 tot 23 November 1813, en stukken, 
ingekomen, nadat de commissie bij de regeeringswijziging voorloopig met de 
voortzetting van hare werkzaamheden bleef belast.
1813 December 6-1816 Maart 1 portefeuille

309 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, welke buiten de notulen zijn 
gehouden.
1810 Augustus 28-1813 November 7 1 portefeuille

310 Brieven, ingekomen bij den secretaris: van den voorzitter D.C. Gevers van 
Endegeest. 1810 Juli 12-1816 Maart 16, van de leden. 1810-1816, van de leden, 
houdende approbatie op voorstellen en adviezen van den secretaris. 1810-1813. van 
de inspecteurs van den Waterstaat. 1810-1816, van secretarissen van 
heemraadschappen. 1810-1815, van ontvangers der verponding. 1811. en van 
particulieren.
1810-1816 1 portefeuille

311 Minuten van rapporten wegens den schouw der dijken.
1810 September 24-1813 September 25 1 portefeuille

312 Taxatie-lijsten van den aanslag in het onderhoud der ringdijken voor ingelanden 
van de waterschappen, liggende binnen den ring, met begeleidend schrijven vans 
de taxateurs d.d. 16 September 1812. Taxatie-lijsten voor het onderhoud der 
ringdijken van het hoogheemraadschap van Delfland, dat van Schieland en dat van 
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den Lekdijk bovendams, vastgesteld door de Ringcommissie 19 September 1813. 
Verschillende memoriën en tabellen rakende de taxatie der ingelanden en de 
daartegen ingebrachte bezwaren.

29 stukken

313 Ingekomen requesten van gehoefslaagden, houdende bezwaren tegen hun aanslag 
in het onderhoud der dijken volgens de taxatie-lijsten, opgemaakt ingevolge de wet
van
31 Januari 1810 1 portefeuille

314-315 Ingekomen tabellen van dijk-, sluis- en molengelden, betaald in de jaren 1800-
1809, van de polders gelegen in het hoogheemraadschap van Delfland, ingezonden 
ter voldoening aan artikel 7 van het reglement op het beheer der dijken van 15 Juni 
1810. In duplo.
1800-1809 2 delen
314 Bestanddeel 1
315 Bestanddeel 2

316-317 Ingekomen tabellen van dijk-, sluis- en molengelden, betaald in de jaren 1800-
1809, van de polders, gelegen in het hoogheemraadschap van Rijnland. In duplo.
1800-1809 2 portefeuilles
316 Bestanddeel 1.
317 Bestanddeel 2.

318 Ingekomen tabellen van dijk-, sluis- en molengelden, betaald in de jaren 1800-
1809, van de polders, gelegen in het hoogheemraadschap van Schieland, in het 
grootwaterschap van Woerden en in den ring van den Lekdijk bovendams.

1 portefeuille

319 Ingekomen tabellen van dijk-, sluis- en molengelden, betaald in de jaren 1800-
1809, van de overige waterschappen en polders, staande onder het toezicht der 
Ringcommissie.

1 portefeuille

320 Berekening van het gemiddelde jaarlijksche bedrag der dijk-, sluis- en molengelden,
door den secretaris getrokken uit de ingezonden tabellen.

1 portefeuille

321 Verzameling van reglementen en instructies voor de ringcommissiën, lijsten van de 
polderbesturen, keuren, ordonnantiën en reglementen voor polders en 
waterschappen, staande onder het toezicht der Ringcommissie.

1 portefeuille
III. Schoolopziener in het 9e district van Zuid-Holland.

III. SCHOOLOPZIENER IN HET 9E DISTRICT VAN ZUID-HOLLAND.
Deze stukken zijn afkomstig van mr. Johan Willem van Vredenburch, als schoolopziener aangesteld 
bij besluit van den Souvereinen Vorst van 4 Maart 1815 no. 87.

322-325 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken.
1815 April 3-1839 Juni 15 4 portefeuilles
322 1815 April 3-1824 Dec. 29, nos. 1-157.
323 1825 Febr. 4-1830 Dec. 11, nos. 158-282.
324 1831 Jan. 3-1836 Dec. 12, nos. 283-487.
325 1837 Jan. 12-1839. Juni 15, nos. 488-555.

326-327 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken.
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1815 April 3-1839 Juni 1 2 deeltjes
326 1815 April 3-1830 Oct. 21.
327 1831 Jan. 3-1389 Juni 1.

328 Brieven, reglementen en andere stukken, ingekomea bij den schoolopziener, welke 
niet in de genummerde verzameling zijn opgenomen.
1814 October 7-1831 April 7 1 portefeuille

329 Memoriën over het lager onderwijs, door mr. J. W. van Vredenburch aangeboden 
aan den Koning 1829 Juli 30 en Augustus 31, met de daartoe betrekkelijke 
correspondentie.

13 stukken

330 Processen-verbaal omtrent den uitslag, en ingeleverd werk van vergelijkende 
examens, gehouden voor de betrekking van onderwijzer in verschilleude plaatsen 
onder het ressort van den schoolopziener.
1815-1837 1 portefeuille

IV. Commissie uit het Vertegenwoordigend Lichaam, belast met de belangen der uitgeweken Bataven.

IV. COMMISSIE UIT HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM, BELAST MET DE BELANGEN 
DER UITGEWEKEN BATAVEN.
Deze stukken zijn afkomstig van mr. Jacob van Vredenburch, lid van genoemde commissie.

331 Extract-besluiten van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam, 
gezonden aan de Commissie tot het werk der uitgeweken Bataven, en eenige 
missiven van het Uitvoerend Bewind en requesten van 
belanghebbenden.ingekomen bij genoemde commissie.
1799 September 4-1801 Juli 21 1 portefeuille

V. Cantonnale kiesvergaderingen.

V. CANTONNALE KIESVERGADERINGEN.

332 Processen-verbaal van de vergaderingen, gehouden in het canton Delft, 
arrondissement Rotterdam, en in het canton Voorburg, arrondissement Den Haag, 
ter verkiezing van 9 kiezers voor het departementale college, 15 voor het 
arrondissements-college, 30 candidaten voor den gemeenteraad, 2 voor de functie 
van vrederechter en 4 voor die van assessor.
1813 Juli 16-27 1 portefeuille

VI. Cantonnale vergadering, belast met de indiening van bezwaren tegen de taxatie van bebouwde eigendommen.

VI. CANTONNALE VERGADERING, BELAST MET DE INDIENING VAN BEZWAREN TEGEN DE 
TAXATIE VAN BEBOUWDE EIGENDOMMEN.
Deze stukken zijn afkomstig van mr. J. W. van Vredenburch, lid dier vergadering.

333 Ingekomen brieven en bijlagen, ontvangen door mr. J. W. van Vredenburch, 
burgemeester van Rijswijk, als lid der Cantonnale vergadering.
1829 Juli, Augustus 15 stukken

VII. Commissaris, tijdelijk belast met het toezicht op de vee-inspectie in het 9e district van Zuid-Holland.

VII. COMMISSARIS, TIJDELIJK BELAST MET HET TOEZICHT OP DE VEE-INSPECTIE IN HET 9E
DISTRICT VAN ZUID-HOLLAND.
Deze stukken zijn afkomistig van jhr. J. F. van Vredenburch, als tijdelijk commissaris aangesteld bij 
besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 15 April 1867.

334 Ingekomen brieven en aanschrijvingen. 1867 April 15-1868 April 9 Copie-boek van 
uitgaande brieven. 1867 April 29-1868 April 14. Staten van onkosten wegens 
desinfectie van stallen, opgaven van verrichte werkzaamheden en declaraties van 
reis- en verblijfkosten van de opzichters. Wekelijksche staten van den toestand van 
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den veestapel in het 9de district van Zuid-Holland.
1867 October en 1868 Januari-April 1 portefeuille

VIII. Verzamelde stukken en aanteekeningen.

VIII. VERZAMELDE STUKKEN EN AANTEEKENINGEN.

335 Rekening van Abraham van Rijswijk, gecommitteerd tot de ontvangst der 
geannoteerde goederen in het land van Altena over 1607, overgelegd aan Thomas 
Genits, ontvanger-generaal van de gecontisqueerde goederen, en door dezen 
afgehoord en gesloten den 13den Augustus 1609. Exemplaar voor den rendant.
1607 - 1609 1 stuk

336 Twee en dertigste rekening van Adriaan van der Goes, rentmeester-generaal van de 
grafelijkheidsdomeinen van den Briel en het land van Voorne, over 1656, afgehoord
en gesloten ter Rekenkamer van Holland den 5den September 1661. Exemplaar 
voor den rendant.
1656 - 1661 1 deel
In de serie rentmeestersrekeningen, aanwezig in het Algemeen Rijksarchief, ontbreekt de rekening 
over 1656.

337-338 Eerste en tweede rekening van Jacob van Vredenburch van Adrichem, gedeputeerde
te velde, wegens uitgaven ten behoeve van het leger te velde en bij het beleg van 
Namen in 1695, afgehoord en gesloten door gedeputeerden van den Raad van State
en gecommitterden uit de Generaliteits-rekenkamer den 13den Februari 1696. 
Exemplaren voor den rendant.
1695 - 1696 2 delen
337 Bestanddeel 1.
338 Bestanddeel 2.

339 Brief van Johan de Witt aan zijn broeder Cornelis, burgemeester van Dordrecht, 
over het publiek gebed. Met 3 bijlagen.
1663 Juni 30 4 stukken

340 Brief van Jacob van Wassenaer aan Egbert Meeuwsz. Cortenaer.
1658 September 9 1 stuk

341 Order, gegeven door Johan Maurits van Nassau, als bevelhebber van het leger, aan 
den commandant van het garnizoen te Nieuwersluis, om de wanordelijkheden, 
door de militairen aldaar bedreven, tegen te gaan.
1674 December 27 1 stuk

342 Korte notulen van het behandelde in de vergaderingen van het College ter 
Admiraliteit op de Maas.
1659 Januari 9-1660 Mei 13 1 pak

343 Extract-resolutiën van de Staten-Generaal. copieën van brieven, bestekken van te 
bouwen en lijsten van gereed liggende schepen, memoriën en andere stukken 
betreffende zaken, behandeld in het College ter Admiraliteit op de Maas.
1657-1660 1 pak

344 Copieën van allerhande stukken betreffende admiraliteitszaken, voornamelijk van 
de Admiraliteit op de Maas.
1636-1656 1 pak

345 Aanteekeningen omtrent verschillende zaken, Lehandeld in de vergaderingen van 
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het College ter Admiraliteit op de Maas.
1682-1684 1 pak

346 Overeenkomst, gesloten tusschen eenige raden ter Admiraliteit op de Maas, 
omtrent het begeven van ambten, 1720 Maart 6, en lijst van ambten, welke door dit
College begeven worden.
1732 2 stukken

347 Lijsten van de opbrengst der convooien en lieeuten over 1680-1720, en van de 
ontvangst der diverse kantoren over
1721-1723 1 pak

348 Notulen van de vergaderingen der kamer Delft van de Oostindische Compagnie.
1735 Januari 6-1739 October 30 en 1745 Januari 6-1748 November 25 1 portefeuille

349 Brieven, ontvangen door mr. Gerard van Vredenburch als bewindhebber der 
Oostindische Compagnie ter kamer van Delft; enkele minuten en copieën van 
brieven van zijn hand; eenige extractresolutiën en afscheidsrede, gehouden bij zijn 
aftreden als bewindhebber in 1773.
1759 Juli 15-1774 Januari 14 1 portefeuille

350 Korte notulen en aanteekeningen van het verhandelde ter vergadering van de 
Staten van Holland, 1585 December 20-1587 Augustus 17, en index op de 
resolutieboeken van de jaren
1586-1588 1 quatern

350BIS Punten ter behandeling in de vergadering van de Staten van Holland en andere 
stukken, namens het gewest aan Delft toegezonden.
1701-1709 1 pak

351 Korte notulen en aanteekeningen omtrent het verhandelde in de vergadering der 
Staten van Holland. Vermoedelijk afkomstig van Arend? van den graaff.
1670 Februari 5-December 20 1 portefeuille

351BIS Extract-Resolutiën van de Staten van Holland nopens inundatiën en opdracht van 
posterijen.
1672, 1747 2 stukken

352 Aanteekeningen omtrent het verhandelde in de vergadering der Staten van 
Holland.
1786 September 7-1787 Sepember 16 43 bladen

352BIS Dagbladen van het verhandelde ter vergadering der Provisioneele Representanten 
van Holland op
16 Februari en 23 April 1795 1 omslag

353 Brief van den rentmeester Hugo Eelbo aan Gecommitteerde Raden van Holland 
over de verpachting der zalmvisscherijen in de Maas, gesteld in handen van 
commissarissen tot de zaken. rakende het kantoor der domeinen in Zuid-Holland, 
met bijlage, 1742 September 26, en aanteekeningen en brieven betreffende deze 
visscherij, verzameld door mr. Adriaan van Vredenburch, lid van Gecommitteerde 
Raden.
1734, 1738 en 1742 13 stukken
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354 Korte notulen van de besognes, gehouden door Gecommitteerde Raden van 
Holland met Commissarissen van het Hof, naar aanleiding van een verzoek van mr. 
Willem Pesters om copie te mogen ontvangen van een crimineele sententie, door 
het Hof gewezen tegen mr. Jacob Pesters, met extract-resolutiën en andere 
stukken, op deze zaak betrekking hebbende.
1735 Januari-27 1736 December 21 18 stukken

355 Instructiën voor de Staten van Holland, 1581 Maart 17, voor Gecommitteerde 
Raden, 1590 Februari 16 en 1623 November 21, en voor dijkgraaf, heemraden, 
penningmeester en boekhouder van de dijkage van Beijerland, 1631 Maart 16. 
Rapport der commissie tot wijziging der instructie voor den Raadpensionaris, 1651 
Juni 21 Concept-instructie voor den advocaat-fiscaal en procureur-generaal van 
Holland, 1739, en instructie voor den commissaris van het manuaal van het klein 
zegel, 1772 April 13. Commissie-brieven van de Staten, Copieën.
1593, 1672 en 1747 10 stukken

356 Staten van het aantal huizen in de verschillende steden van Holland, hun 
oppervlakte en het bedrag, waarvoor ze zijn aangeslagen in de verponding, 1632; 
idem van de opbrengst der verponding in 1632 en van den 200sten en 10000sten 
penning in 1654; idem van de nieuwgebouwde huizen in 1654, 1665 en 1687; idem 
van achterstalligen 200sten penning over 1667-1669 en van restanten van 
verponding en 100sten penning op de verschillende lkantoren, 1691-1693 en staat 
van den aanslag in de verponding van de goederen van den stadhouder Willem III.

8 stukken

357 Staten van de gewone en buitengewone lasten van de provincie Holland, 1650, 
1676, 1679, 1680 en 1693, en Staten van de inkomsten en uitgaven van het kantoor 
van den ontvanger-generaal van Holland.
1677 en 1678 11 stukken

358 Staten van de opbrengst der verpachte middelen in Holland.
1671-1677 en 1715 1 omslag

358BIS Stukken nopens de belasting van het klein zegel.
1691 en 1708 1 omslag

359 Aanteekeningen uit de notulen van Gecommitteerde Raden van Holland over de 
invoering eener personeele quotisatie.
1742 1 omslag

360 Staten van de intresten van genegoticerde kapitalen en van lijf-en losrenten, 
waarmee de verschillende kantoren in Holland zijn belast.
1691-1695 4 stukken

361 Staten van kapitalen, loopende ten laste van de Generaliteit.
1697 2 stukken

362 Staten van het beloop van het familiegeld in de steden van het Noorder- en 
Zuiderkwartier van Holland.
1716 2 stukken

363 Korte notulen van de onderhandelingen van Gecommitteerde Raden uit beide 
kwartieren van Holland omtrent het plan tot het heffen van een liberale gifte, 1747 
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Augustus 7-9, en extract-resolutiën van de Staten van Holland omtrent die heffing.
1747 September 5-October 7 9 stukken

364 Naamlijst van de munters en knapen van de munt te Dordrecht, met eenige 
aanteekeningen omtrent hun huiselijke omstandigheden en notitie omtrent hun 
vrijdom van imposten.
Z. j. 1 stuk

365 Borderellen op de 33ste en 34ste rekeningen van mr. Jacob van der Esch, 
commissaris op het manuaal van het klein zegel van Holland.
1704 en 1705 2 stukken

366 Memoriën, rapporten en resolutiën betreffende 's lands magazijnen en fortificatiën 
van Holland. Copieën.
1739-1744 7 stukken

367-368 Lijsten van personen, die wegens jachtovertredingen gedagvaard zijn voor het 
college van houtvester en meesterknapen van Holland.
1742-1774 1 band en 1 portefeuille
367 1742-1758
368 1759-1774

369 Brieven, ingekomen bij mr. Adriaan van Vredenburch, meesterknaap van Holland, 
en copieën van resolutiën en publicatiën betreffende de jacht.
1740-1759 1 band

370 Brieven, ingekomen bij mr. Gerard van Vredenburch, meesterknaap van Holland, en
copieën van resolutiën en andere stukken betreffende de houtvesterij.
1764-1783 1 portefeuille

371 Gedrukte publicatiën en reglementen op het uitoefenen van de jacht.
1702-1782 25 stukken

372 Rekeningen van de penningmeesters van de groote visscherij van de steden Delft, 
Rotterdam, Schiedam en Brielle. 1688 Mei 1-1689 April 30. Punten van deliberatie 
voor gedeputeerden tot de zaken der groote visscherij ter vergadering te Delft. 
1689, 1709 en 1734. Extract-resolutiën, memorieën en aanteekeningen betreffende 
de groote visscherij en reglement van justitie, vastgesteld door gedeputeerden van 
de vier steden voor de groote visscherij en haringvaart op de Maas. Copieën.
1703 September 20 18 stukken

373 Aanteekeningen, gedrukte stukken en courantenartikelen over de gebeurtenissen in
verschillende plaatsen in
1786 en 1787 44 stukken

373BIS Notulen van de vergaderingen van commissarissen van het Nationaal Fonds. Met 
bijbehoorende stukken.
1787 1 omslag

374 Brief van Daendels aan zijn Geldersche en Overijselsche landgenooten, 1794 
October 21, en aan de municipaliteit van Delft, 1795 Maart 22, en proclamaties, 
gericht aan het Bataafsche volk. Copieën.
1794, 1795 en 1799 6 stukken
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375 Request van mr. Nicolaes van der Dussen, baljuw en dijkgraaf van het land van 
Strijen, aan Gecommitteerde Raden van Holland om restitutie van door hem 
betaalde kosten wegens het aanmonsteren, wapenen en oefenen der ingezetenen 
in 1672, met appointement van Gecommitteerde Raden:
1682 April 29 1 stuk

376 Request van schout, ambachtsbewwaarders, molenmeesters en verdere regenten 
van Zegwaard om vrijstelling van verponding gedurende 6 jaren voor de ingelanden
van den polder "de Binnenweg", met appointement van Gecommitteerde Raden.
1694 Mei 6 1 stuk

377 Advertissement van rechten, aan den Hoogen Raad van Holland overgegeven in de 
volgende procedures: jhr. Willem van Dorp, dijkgraaf van Delfland, c.s. contra 
Stephana van Rossum, vrouwe van Rijnsburg, na 1592.
1593-1631

Jhr. Gerrit van Roon c. s. contra dijkgraaf en hoogheemraden van Bonaventura, 
over den eigendom van 48 morgen lands. 1594
Dijkgraaf en heemraden van het waterschap van Woerden en burgemeesters en 
regenten van Woerden en Oudewater contra schout en gemeene ingelanden van 
het Westeinde van Waarder en Langeweide en van de Zuidzijde en Weipoort in 
Bodegraven. 1593, 6 stukken
Jan Dirksz. Marcus en de weduwe van Sybrant Occo contra burgemeesters en 
regenten van Amsterdam, 1595; mr. Adalbert van der Nieburch te Utrecht contra 
Dirck Cornelisz. en schepenen van Schermerhorn. 1595
Burgemeesters en regenten van Leiden en rector en senaat van de universiteit 
contra burgemeesters en regenten van Amsterdam. 1631, 6 stukken

378 Advies van de vroedschap van Gouda op het voorstel tot het opdragen der 
souvereiniteit over de Vereenigde Nederlanden aan den koning van Frankrijk. 
Copie. In duplo.
1584 September 23 2 stukken

379 Resolutiën en ingekomen stukken van de Staten-Generaal en de Staten van Holland
naar aanleiding van het voornemen tot het houden eener nationale synode. 
Copieën.
1617 en 1618 7 stukken

380 Brieven en andere stukken van de Nederlandsche gevolmachtigden voor de 
vredehandeling te Munster aan de Staten-Generaal. Copieën.
1646 Juli 3-1647 Januari 19 28 stukken

381 Deductie, dienende om te bewijzen, dat de bewering, dat Gouda errtijds haar plaats
in de vergadering der Staten van Holland vóór Amsterdam gehad en dat rechet van 
voorzitten voor zekere som gelds aan Amsterdam afgestaan zou hebben, onwaar is.
1663 Februari 22 1 stuk
Geteekend: C. E.

382 Extract-resolutiën van de Staten van Holland en die van Zeeland, en andere stukken
over de delatie van het vorstendom Gelre en het graafschap Zutfen aan den Prins 
van Oranje.
1675 Februari 7-16 4 stukken

383 Aanteekeningen en uittreksels uit de staten van oorlog van
1708 en 1713-1716 4 stukken
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384 Gedrukte stukken en copieën van resolutiën van de Staten van Holland en de 
vroedschap van Haarlem en van eenige brieven en requesten betreffende de 
verkiezing van burgemeesters buiten de voordracht om.
1757 September 28-1759 September 6 12 stukken

385 Extract-resolutiën van de Staten van Holland en copieën van ingekomen stukken 
over verschillende onderwerpen.
1593-1777 26 stukken

386 Staten en lijsten van ambten, welke begeven worden door Gecommitteerde Raden 
van Holland of door de Staten-Generaal, opgaven omtrent de aan die ambten 
verbonden tractementen, naamlijsten der officianten en extract-resolutiën van de 
Staten-Generaal omtrent de wijze van voorziening in ontstane vacatures.
1661, 1665, 1785 10 stukken

386BIS Privilegiën en uitspraken aangaande Hof van Delft van 1316-1536.
18e eeuw 1 deel

IX. Stukken uit plaatselijke archieven.

IX. STUKKEN UIT PLAATSELIJKE ARCHIEVEN.

387-391 Rekeningen van mr. Willem van Assendelft, secretaris van Biesland, wegens zijm 
beheer der waarborgeu afkoppenningen voor de uitgeveende landen in Biesland, 
afgehoord en gesloten door schout en gerechte van Biesland, ambachtsbewaarders
van Hof van Delft en molenmeesters van den Bieslandschen polder.
1742 - 1755 5 delen
387 1742-1744
388 1745-1747
389 1748-1750
390 1751-1753
391 1754-1755 (door zijne weduwe Adriana Hoeg-werff).

392 Rekeningen van mr. Wilem van Assendelft van den ordinaris 40en, 80en, 20en 
penning, boeten van ongefundeerde processen met de 10e verhooging, 
extraordinaris 40en penning wegens publieke verkooping van roerende goederen, 
impost op het trouwen en begraven, collateraal, 40en en 80en penning van 
verkochte domaniale goederen enz. In de jurisdictie van Biesland, overgelegd aan 
de Rekenkamer van Holland.
1 October 1741-ult. December 1755 1 portefeuille

393 Rekeningen als voren van mr. Willem van Assendelft, secretaris van Hoog- en 
Woudharnas, in de jurisdictie van Hoog- en Woudharnas met Groeneveld. -ult.
1 October 1741 Deecember 1755 1 portefeuille

394 Rekeningen van mr. Willem van Assendelft als gaarder van de ordinaris en 
extraordinaris verponding in Hoog- en Woud-Harnas met Groeneveld, afgehoord 
en gesloten door schout en gerechte.
1742 en 1743 4 stukken

395 Rekeningen van mr. Willem van Assendelft wegens zijn beheer der uitgezette 
penningen van het ambacht van Vrijenban om daaruit te betalen de riemtalen, 
afgehoord en gesloten door schout en gerechte van Vrijenban.
1742-1755 14 stukken
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396 Rekeningen van mr. Willem van Assendelft van de verpachting der visscherijen en 
verkooping van houtgewas in de geabandonneerde landen van Klein Vrijenban, 
afgehoord en gesloten door landen van Klein Vrijenban, afgehoord en gesloten 
door schout en gerechte van Vrijenban.
1742-1755 14 stukeen

397 Rekeningen van mr. Willem van Assendelft, secretaris van Vrijenban, wegens zijn 
beheer der waarborg- en afkooppenningen voor de uitgeveende landen in 
Vrijenban.
1742-1755 5 stukken

398 Rekeningen van ambachtsbewaarders in Hof van Delft van hun beheer der 
sluisgelden in genoemd ambacht, overgelegd aan burgemeesters van Delft, als 
ambachtsheeren en als gecommitteerden wegens de landgifterij, alsmede aan 
regenten van het weeshuis en van het gasthuis.
1742-1755 15 stukken

399 Rekeningen van mr. Willem van Assendelft van de ontvangsten en uitgaven door 
hem gedaan als landgifter van Hof van Delft, overgelegd aan gecommitteerden van 
de Veertigraden der stad Delft.
1742-1755 14 stukken

400 Blaffered van den 100en en 200en penning van goedeien, gelegen in Biesland, met 
aanteekening van gedane betalingen over
1742-1755 1 deel

401-413 Blafferd van de ordinaris verponding, morgenen sluisgelden over Hof van Delft; 
verponding, binnenlandsche omslagen en sluisgeld over Biesland; verponding, 
riemtaien en sluisgeld over Vrijenban en van landen, die met Vrijenban in het 
sluisgeld contribueeren; verponding over Hoog- en Woudharnas; verponding, 
binnenlandsche kosten en tijnsem over Ruiven.
1742-1754 13 delen
401 Bestanddeel 1
402 Bestanddeel 2
403 Bestanddeel 3
404 Bestanddeel 4
405 Bestanddeel 5
406 Bestanddeel 6
407 Bestanddeel 7
408 Bestanddeel 8
409 Bestanddeel 9
410 Bestanddeel 10
411 Bestanddeel 11
412 Bestanddeel 12
413 Bestanddeel 13

414 Rekening van Adriana Hoogwerff, weduwe van mr. Willem van Assendelft, in leven 
hoofdofficier der stad Delft, van zijn ontvangsten van crimineele en lijfstraffelijke 
zaken sedert 1 Januari 1752 tot het overlijden van mr. W. van Assendelft, 20 Januari 
1756; overgelegd aan gecommitteerden van de Rekenkamer van Holland.

1 stuk

415 Rekeningen van mr. Simon van der Sleyden, als gaarder der verponding in de 
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heerlijkheid Ruiven, over 1746; Rekeningen van mr. Simon van der Sleyden, als 
gaarder van den 100en en 200en penning, over 1747. Rekeningen als voren van mr. 
Willem van Assendelft, als gaarder der verponding. over 1747. 1748, 1749 en 1750: 
100e en 200e penning, 1748, 1749, 1750 en 1751, overgelegd aan schout en 
schepenen van Ruiven. Aanschrijvingen van de Staten van Holland aan schout en 
gereechte van de heerlijkheid Ruiven betreffende de verponding.
1748-1750 12 stukken

416 Rekeningen van ambachtshewaarders van Hof van Delft van het morgengeld in 
genoemd ambacht. overgelegd aan burgemeesters van Delft als ambachtsheeren 
en als gecommitteerden van de landgifterij, en aan regenten van het Vrijenban 
(binnen) van het sluisgeld van genoemd ambacht.
1742-1755 14 stukken

417 Rekeningen van diverse ambachtshewaarders van Vrijenban (binnen) van het 
sluisgeld van genoemd ambacht, overgelegd aan schout en achtmannen van 
Vrijenban (binnen en buiten).
1742-1754 13 stukken

418 Copieën van ambachtsrekeningen van Rijswijk. 1790 en 1812-1833. Borderellen op 
de ambachtsrekeningen van Rijswijk. 1749-1751 en 1754-1758. Copieën van 
rekeningen van afgekochte veenlanden. Copie-quohieren van slagturven.
1812-1835. 1812-1828 1 portefeuille

419 Copieën van rekeningen van molenmeesters van den Plaspolder, 1811-1836. van den
Hoekpolder, 1811-1836 en van den Schaapweipolder.
1810-1836 27 stukken in 1 portefeuille

420 Copieën van rekeningen van molenmeesters van den Noordpolder, 1811-1836, van 
den Nieuwen Broeekpolder, 1812-1835 en van den Ouden Broekpolder.
1811-1836 1 portefeuille

421 Stukken betreffende de betaling van door ingezetenen van Rijswijk ten dienst der 
Fransche troepen in 1795 geleverde fourage en voor wagenvrachten. (Copieën.) 
Ingekomen brieven bij het gemeentebestuur van Rijswijk, en minuten van 
uitgaande brieven, betreffende declaratiën voor wagenvrachten en leverantiën ten 
dienste der geallieerde troepen in 1813 en 1814, van de jaren
1814, 1815, 1816 en 1829 1 portefeuille

422 Proces-verbaal van de beraadslagingen van de munieipaliteit van Rijswijk, 24 Mei 
1812, conditiën van verpachting van het ophalen van haardasch en vuilnis in die 
gemeente, met de daarover gevoerde correspondentie met den sous-préfet in Den 
Haag.
1812 Mei 5 stukken

423 Brief van den Directeur van Policie over de kantons Delft aan den burgemeester van
Rijswijk betreffende onderzoek te Rotterdam en Delft naar de beleening of verkoop
van twee suoeren paarlen, met een verklaring van juweliers en goudsmeden te 's-
Gravenhage omtrent hetzelfde onderwerp.
1826 April 23 en Mei 9 2 stukken

424 Copieën van resolutiën van Gecommitteerde Randen en andere stukken 
betreffende het bouwen van eene Roomsche kerk te Rijswijk, in 1784, schikkingen 
omtrent het beheer der armenkassen, 1783 en 1786, omtrent het gebruik van het 
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kenkgebouw, de pastorie enz. 1798, copie-octrooien tot het heffen van torengeld, 
1715 en 1750, en request aan het Vertegenwoordigend lichaam tot het heffen van 
een belasting, onder de banaming torenpacht.
1801 13 stukken

425 Reglement voor het beheer van het ambacht van Rijswijk, met ontwerpen en 
memoriën daartoe betrekkelijk. Origineele en copieën.
1750-1752 30 stukken

426 Notitiën, extracten uit notulen, copieën van contraeten enz. rakende het ambacht 
van Rijswijk, verzameld door mr. G. van Vredenburch.
1750-1760 22 stukken

427 Copieën van allerhande stukken betreffende den Noordpolder onder Rijswijk, 
verzameld door mr. Jacob van Vredenburch.
1781-1810 23 stukken

428 Copieën van bestekken en conditiën van verpachting van het onderhoud der 
molens in diverse polders onder Rijswijk.
1783, 1786 en 1789 10 stukken

429 Request van schout, molenmeester en kroosheemraden van den Plaspoelpolder 
onder Rijswijk, aan de Hoogheemraden van Delfland, met appointement van
7 Juli 1712 1 stuk

430 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van twee grintwegen onder de 
gemeente Rijswijk met opgave van bijdragen tot dat doel te geven door 
verschillende ingezetenen, verzameld door jhr. J.F. van Vredenburch.
1879 9 stukken

431 Begrooting van inkomsten en uitgaven voor de gemeente Rijswijk, dienst
1880 1 stuk
Ontwerp of copie

432 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven van ihr. J.F. van Vredenburch,
als kapitein-commandant van de rustende schutterij te Rijswijk, met eenige staten 
en naamlijsten van de schutters.
1862-1876 1 pakket

433 Rekeningen van mr. J. W. van Vredenburch, als gemachtigde van burgemeesters van
's-Gravenhage tot de adinistratie der tiende, visscherijen, cijnsen en andere 
inkomsten, behoorende aan de ambachtscheerlijkheid Rijswijk.
1819-1831 13 stukken

a. Afkomstig van jhr. J.F. van Vredenburch, dijkgraaf.

A. AFKOMSTIG VAN JHR. J.F. VAN VREDENBURCH, DIJKGRAAF.

434 Begrootingen van inkomsten en uitgaven van het hoogheemraadschap van 
Delfland. Bestekken en voorwaarden van aanbesteding van werken ten behoeve 
van het hoogheemraadschap. Reglement van orde en wijzigingen, daarin gebracht, 
voor de verschap. Instructies voor ambtenaren en beambten.
1847-1879 1 portefeuille

435 Ingekomen brieven en rapporten bij den dijkgraaf en stukken, gesteld in handen 
van een commissie uit het hoogheemraadschap van Delfland.
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1870-1879 1 portefeuille

436 Aanteekeningen of korte notulen van de vergaderingen van dijkgraaf en 
hoogheemraden van Delfland.
1853-1857, 1860-1871. 1873-1879 1 portefeuille

b. Afkomstig van jhr. Mr. J.W. van Vredenburch, hoofdingeland.

B. AFKOMSTIG VAN JHR. MR. J.W. VAN VREDENBURCH, HOOFDINGELAND.

437 Minuten en copieën van brieven, gewisseld tusschen dijkgraaf en hoogheemraden 
van Delfland en de hoofdingelanden, over de verdediging van Delflands stranden 
1826, en Staten en beramingen van kosten, door Delfland te dragen in de jaren
1825 en 1827 1 portefeuille

c. Afkomstig van mr. Jacob van Vredenburch, dijkgraaf.

C. AFKOMSTIG VAN MR. JACOB VAN VREDENBURCH, DIJKGRAAF.

438 Lijsten en staten van bekeuringen van molenmeesters, gedaan door de boden van 
het hoogheemraadschap van Delfland en overgelegd aan den dijkgraaf mr. Jacob 
van Vredenburch.
1804-1813 1 pakket

439 Kohieren van slagturven in de polders, gelegen onder het hoogheemraadschap van 
Delfland.
1804-1813 1 portefeuille

X. Stukken rakende de stad delft.

X. STUKKEN RAKENDE DE STAD DELFT.
a. Privilegiën; handvesten

A. PRIVILEGIËN; HANDVESTEN

440 Register van privilegiën, handvesten en keuren van de stad Delft.
1246-1480 1 deel
Opgesteld eind XVIe eeuw. Vóórin staat "N(icolaes) van Assendelft".

441 Register van privilegiën, octrooien, overeenkomsten enz. Betreffende de stad Delft.
1246-1709 1 deel
Aangelegd in de 17e eeuw; met aanvullingen uit de 18e eeuw. Achterin: a. chronologische lijst van de 
stukken; b. alphabetische index naar de onderwerpen.

442 Register van privilegiën, octrooien, overeenkomsten enz. Betreffende de stad Delft.
1246-1703 1 deel
Vrijwel gelijkluidend aan no. 441. Aangelegd in de 18e eeuw door mr. Gerard van Veredenburch. 
Achterin indices als in no. 441.

443 Register van "privilegiën, handvesten en andere authentijeque stukken, rakende de 
stad Delft en derzelver jurisdictie".
1246-1664 1 deel
Vóórin tafel op den inhoud. Stukken, die "in dezer stede beschryvinge en in de gedrukte 's lands jaer-
en stede-boeken openbaar zijn", zijn hierin niet in extenso opgenomen.

444 Register van privilegiën, handvesten, keuren enz. Der stad Delft, berustende in de 
schepenkamer.
1246-1667 1 deel
Aangelegd in de 17e eeuw. Vóórin alphabetische index op den inhoud.

445 Alfabetische index op no. 441.
1 deel
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446 Chronologische lijst van en alfabetischen index op de stukken, voorkomende in no. 
444.

1 deel
Hierin tevens de text van enkele stukken.

b. Resolutiën en keuren; publicatiën van het stadsbestuur.

B. RESOLUTIËN EN KEUREN; PUBLICATIËN VAN HET STADSBESTUUR.

447 Registers van diverse resolutiën der stad Deft.
1572-1725 1 deel
Achterin aanteekeningen over politieke gebeurtenissen in Delft, 1747-1752. In het deel afschriften 
van de missive décisoire van Willem III (1674 December 26) en de memorie van den pensionaris van 
Delft over de magistratuur (1747).

448 Resolutiën van den Veertigraad van Delft.
1674-1680; 1696-1713 1 omslag

449 Kladaanteekeningen, gehouden ter vergadering van den Veertigraad van Delft 
(stemnotities, enz.).
1687 1 bundel

450 Aanteekenningen van de vergaderingen der munieipaliteit van Delft.
1795 1 omslag

451 Secrete resolutiën van burgermeesteren van Delft.
1736, 1746, 1755 1 omslag

452 Keuren en ordonnantiën van Delft.
(c. 1536-1700.) 1 omslag

453 Keuren van ordonnantiën van Delft.
1516-1795 1 bundel
Voornamelijk gedrukte stukken.

454 Diverse keuren en reglementen van Delft.
18de eeuw 1 lias
gedrukt

 lias

455 Publicatiën van het stedelijk bestuur.
1795-1798 1 omslag
gedrukt

456 "Recueil van de stad Delft"; index op verschillende onderwerpen in de resolutiën, 
keuren enz. van Delft en Delfland. (bis.)
(c. 1715.) 2 banden
Vóórin index op de titels der verschillende hoofdstukken.

457 Index als no. 456. Begin
18de eeuw 1 band

457BIS Alfabetische index op bijzondere onderwerpen betreffende het bestuur van Delft 
veelal met verwijzing van de registers en laden in het archief.
18e eeuw 1 stuk
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458 Alfabetische index op de resolutiën van "heeren veertigen en vroedschappen van 
Delft".
1565-1734 1 deel

459 Tafel op no. 458.
1 deel

460 "Register op 't sommier van de 9 eerste keurboeken der stad Delft." Alphabetische 
index.
(c. 1760.) 1 deel

461 "Register op 't sommier van de 20 eerste kamerboeken der stad Delft." Alfabetische 
index.
(c. 1740.) 1 deel

462 "Generale tafel van de keurboeken der stad Delft." Alfabetische index.
(c. 1736.) 1 deel

463 Fragmenten van indices op keurboeken enz.
2 stukken

c. Stedelijk bestuur.

C. STEDELIJK BESTUUR.

464 Stukken rakende "de weth van Delft en Delfshaven".
1677-1752 1 bundel
Voornamelijk gedrukte stukken.

465 Stukken rakende de regeering der stad Delft.
1807-1812 1 omslag
Voornamelijk gedrukte stukken; verde publicatiën en een brief van den burgemeester aan mr. J. W. 
van Vredenburch, en aanteekeningen vermoedelijk van dezen laatste.

466 Stukken rakende extraordinaris electies (suppleties) bij overlijden enz. van 
opengevallen plaatsen in de regeering.
1672-1713 1 omslag

467 Stukken betreffende den Veertigraad (lijsten van stemmingen. stukken rakende 
ontslag en aftreden enz.).
(1672-1750) 1 portefeuille

468 Stukken in den Veertigraad behandeld; kladnotulen, memories enz.
1785-1786 1 bondel

469 Aanteekeningen betreffende de nominaties en electies van diverse 
regeeringspersonen.
1734-1736 1 omslag

470 Aanteekeningen betreffemde stemmingen en de wijze van stemmen in den 
Veertigraad.
1737 en 1751 1 omslag

471 Memorie nopens de verkiezing tot Veertigraad.
1770-1772 1 omslag



3.20.61.01 Vredenburch, van 47

472 Mijceelen voor diverse regeeringsambten in Delft.
1653-1672 1 bundel
Op deze lijsten de namen van de personen, die voor de vervulling der ambten niet in aanmerking 
kunnen komen ("te mijden zijn"). Hierbij tevens de uitslag van de stemmingen aan. geteekend.

473 Register bevattende mijceelen. Met aanteekeningen over de verkiezingen.
1740-1769 1 deel

474 Lijst der in 1672 te Delft en in andere Hollandsche steden afgezette regenten.
(c. 1700.) 1 deel

475 Notitie van de "heeren Veertigraeden, soo als die successivelijck zijn geboren, 
mitsgaders wat emploven dieselve in die regeeringe hebben gehadt of bedient".
1736 1 deel

476-481 Naamlijsten van burgemeesters, schepenen, veertigen, afgevaardigden ter dagvaart
en andere regeeringspersonen in Delft.
476 1300-1673

Opgesteld in 1645; vervolgd tot 1673.
477 1300-1673

Hierbij verschillende aanteekeningen.
478 1300-1759

Opgesteld door Willem van de Graeff en vervolgd door Franco van der Goes (1680-
1700) en Adriaen van Vredenburch (1701-1759).

479 1300-1778. (bis)
Dit deel bevat de lijsten van Boitet, welke vervolgd zijn on met aanteekeningen 
voorzien tot 1778.

480 1476-1690
481 1501-1748

Hierin lijsten van burgemeesters en schepenen van 1501-1748, alsmede mijceelen 
en daarop gevolgde electies, 1606-1740.

482 Stukken rakende de verkiesbaarheid tot veertigraad, in het bijzonder met 
betrekking tot het poorterschap.
17e, 18e eeuw 1 omslag

483 Stukken nopens de geschillen in de regeering omtrent de electie van de ambten.
1685-1687 1 bundel

484 Stukken nopens de geschillen in de regeering, voornamelijk rakende de electies.
1785 1 bundel
Hierbij een concept (?)-conventie tusschen leden van den oud-raad der stad..................omtrent het 
vervullen der ambten (1782).

485 Memorie betreffende hetgeen ter gelegenheid der vacature van de 
veertigraadsplaats in 1768 is gepasseerd
1768 2 stukken

486 Extract-resolutiën van de Staten van Holland nopens de geschillen over de 
samenstelling van de wet in Delft.
1786 Januari 5 en October 6 2 stukken
gedrukt

487 Verordeninen en reglementen op het wegblijven bij verkiezingen, schouwingen enz.
("Jan Apers executie")
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1637-1638, 1653-1654, 1688 1 omslag

488 Informatiën van Raden van den Hove en Rekenmeesters op de veertigen, zes en 
dertigen en vroedschappen van Dordrecht, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda. 18e
eeuwsch afschrift. (bis.)
1526 2 stukken

489 Notities van P. Halling nopens het recht van de stad Delft, politieke gebeurtenissen 
(verkiezingen), kerkeraadsvergaderingen, schouwzaken enz.
(c. 1700) 1 deel
In 1716 door Halling aan zijn neef Adriaen van Vredenburch toegezonden. Hierin eenige losse 
stukken van P. Halling's hand.

490 Memorie betreffende rechten en privilegies der stad Delft.
2e helft 18e eeuw 1 omslag

491 Diverse notities nopens de regeering in Delft.
1662; 18e eeuw 1 omslag

492 Eeden (formulieren) en stukken nopens het vaststellen van verschillende eeden 
voor regeeringspersonen.
1747-1749 en 1786 2 omslagen

493 Stukken rakende de beschuldiging van G. Putmans, veertigraad, door zijn medelid 
Tromp in verband met zijn vermogensaangifte voor den 200en penning.
1676 1 omslag
Hierbij een acte van boedelscheiding met zijne vrouw (1693).

494 Stukken nopens de rehabilitatie van mr. Garard Gael, in 1672 als lid van de regeering
in Rotterdam ontslagen.
1700 1 stuk

495 Aanteekening betreffende de electie van H. G. d'Acquet, op recommandatie van 
den stadhouder en gouvernante tot burgemeester gekozen.
1748-1753 1 omslag

d. Pensionarissen, secretarissen.

D. PENSIONARISSEN, SECRETARISSEN.

496 Accoord getroffen tusschen burgemeesters en schepenen van Delft in zake het 
geschil over het medestemmen door pensionaris en secretaris in de wet. 
(Concept?).
1661 1 stuk

497 Stukken nopens de pensionaris en secretarissen van Delft.
1661-1739 1 omslag

498 Stukken rakende de aanstelling van een derden secretaris.
1786 1 omslag

e. Bevolking.

E. BEVOLKING.

499 Acten van toelating tot poorters; lijsten van poorters.
1683-1786 1 omslag
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500 Statistische opgave van het aantal inwoners van Delft; verder van het getal 
runderen en paarden.
1748 1 omslag

f. Gerecht.

F. GERECHT.

501 Register, inhoudende ordonnantiën en keuren nopens de vierschaar (instructies 
voor gerechtsboden, procureurs enz.).
(c. 1600.) 1 deel
Vóórin tafel op den inhoud. Achterin extract van de ordonnantie van 30 Mei 1609.

502 Register, inhoudende ordonnantiën en keuren nopens de vierschaar (instructies 
voor gerechtsboden, procureurs enz.).
17e eeuw 1 deel
Fol. 111 verso tafel, fol. 111 verso alph. index op den inhoud. Achterin accoord tusschen magistraat en 
kerkeraad (21 Maart 1617), instructie voor commmissarissen politiek in den kerkeraad (1674) en 
"wetten van schepenen, die si alle in de vernieuwinge van de wth resumeren" (1671-1763).

503 Register, inhoudende ordonnantiën en keuren nopens de vierschaar (instructies 
voor gerechtsboden, procureurs enz.).
Eind 17e eeuw 1 deel
Fol. 95 vlgd. tafel op den inhoud; voorts alphabetische index op de voornaamste onderwerpen. Fol. 
97 vlgd. (met 18e eeuwsche hand) resolutiën en notulen, gehouden door schepenen van Delft (1699-
1716). Verder aanteekeningen betreffende verschillende ceremoniën.

503BIS Copie resolutie van schepen.
1699-1716 1 omslag

504 Stukken nopens aanstelling van schepenen, schepen-rechtspraak enz.
1651-1652 1 omslag
Hierbij eenige stukken nopens het verschil tusschen Amsterdam en de Staten van Holland nopens de
verschil tusschen Amsterdam en de Staten van Holland nopens de nominatie van schepenen, aan 
den stadhouder te zenden (1690).

505 Stukken nopens het jurisdictiegeschil ontstaan tusschen de regeering van Delft en 
de gouvernante in het Hof van Holland naar aanleiding van de gevangenneming 
van twee personen.
1755 1 bundel

506 Stukken rakende het hoofdofficierschap in Delft.
17e en 18e eeuw 1 omslag

507 Stukken rakende het schoutambt in Delft.
17e en begin 18e eeuw 1 omslag

508 Stukken rakende het schoutambt in Delft.
1786-1789 1 omslag

509 Voorwaarden en overeenkomsten omtrent de aanstelling van onderschouten in 
Delft, Delfshaven en Rijswijk.
1748 1 omslag

509BIS Keur "op de kleyne rolle" (proceduren in kleinere schuldzaken)
1714 1 stuk
gedrukt
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1 stuk
g. Huwelijksche zaken, boedelverervingen.

G. HUWELIJKSCHE ZAKEN, BOEDELVERERVINGEN.

510 Ordonnantiën betreffende de huwelijksche zaken.
1643-1731 2 stukken
In een der stukken lijst van commissarissen van huwelijksche zaken 1600-1733.

511 Ordonnantie op het maken van testamenten, disposities van uitersten wil en 
successie van goederen.
(1536). (c. 1750.) 1 stuk

512 Stukken nopens het recht van exue door vreemdelingen in Delft en Delftenaren 
elders verschuldigd.

1 omslag

512BIS Overeenkomst tusschen Leiden en Delft over het beheer en de executie van 
onbeheerde boedels.
1668 (bis.) 2 stukken

h. Fabricage.

H. FABRICAGE.

513 Memorie van commissarissen van de fabricage van de werken, die besteed moeten 
worden.
1787 1 stuk

514 Reparatie van de stadsgrachten enz.
1786 1 omslag

515 Ontslag aanvraag van J. van der Wall als inspecteur der fabricage.
1787 1 stuk

516 Memorie betreffende de diverse stadsgebouwen.
18e eeuw 1 omslag

517 Stukken betreffende de afbraak van den kruitmolen onder Vrijenban, even buiten 
Delft.
1746-1766 1 omslag

i. Politie.

I. POLITIE.

518 Brandkeur.
(c. 1689) 1 stuk

519 Ordonnantie op het aansteken van lantaarns.
1786 1 stuk
gedrukt

520 Ordonnantie op het uittrekken van straatsteenen.
1595. 1636 1 stuk

521 Publicatie omtrent het sluiten van huizen en winkels op St. Nicolaasavond.
1787 1 stuk
gedrukt
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522 Publicatie, houdende verbod van uitgave of verspreiding van den Post van den 
Neder Rijn.
1787 1 stuk
gedrukt

j. Levensmiddelen voorzorg.

J. LEVENSMIDDELEN VOORZORG.

523 Aanteekening betreffende de in 1698 ingekochte en in 1699 weder verkochte 
granen.
1699 1 stuk

k. Toezicht marktwezen en handel.

K. TOEZICHT MARKTWEZEN EN HANDEL.

524 Keur op de makelaardij van de granen.
1729, 1739 1 stuk
gedrukt

525 Aanstelling van Pieter Romboutsz. Balans tot meter van de 5 maten.
1723 1 stuk

526 Aanstelling van Stijntje van der Lugt tot turftonster.
1753 1 stuk

527 Memorie nopens de lakenhal.
1751-1752 2 stukken

528 Keur op de vischmarkt.
1735 1 stuk
gedrukt

529 Voorstel tot wijziging van de voor vreemde huurders bezwarende bepalingen in de 
keur op de kaasstallen.
Z. j. 1 stuk

530 Requesten, ordonnanties, lijsten van vrachtloonen van marktschippers op 
Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag.
17de, 18de eeuw 1 bundel

l. Zorg voor verkeerswezen.

L. ZORG VOOR VERKEERSWEZEN.

531 Onderhandelingen en overeenkomst met den heer van Maaslandssluis over het 
trekpad en het veer tusschen Delft en Maassluis.
1708-1709 1 omslag
Hierbij stukken nopens de onderhandelingen met boven genoemden heer over den koop van de 
heerlijkheid. 1702-1703.

532 Stukken rakende den trekweg tusschen Tolburg en den Dam.
1708 2 stukken

533 Overeenkomst nopens den weg door Schipluiden.
1675 1 stuk

534 Request en resolutie nopens den weg buiten de Ketelpoort.
1757 1 stuk
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535 Proces tusschen Delft en Rotterdam nopens het verhoogen van de "Lage Brug" te 
Overschie.
(c. 1705.) 1 bundel

m. Toezicht op bedrijven en beroepen.

M. TOEZICHT OP BEDRIJVEN EN BEROEPEN.

536 Extract-resolutie op de molenaars.
1738 1 stuk

537 Stukken nopens het recht om te 's-Gravenhage brouwnering te mogen uitoefenen. 
(Gedr.).
1686 1 omslag

538 Stukken nopens het verzoek van de gezamenlijke brouwers te Delft, in afwijking 
van de ordonnantie van 1710, de brouwerij "De drie zonnen" te mogen afbreken.
1710-1712 1 omslag

539 Diverse stukken nopens de brouwnering.
Z. j., 1707 2 stukken

540 Verzoek van de roustokers en koornbranders van de stad en haven om afslag van 
den impost op stadsgemaal.
1738 1 stuk

541 Memorie van de koorn- en brandewijnbranders te Delft, Delfshaven, Leiden, 
Rotterdam, Schiedam, Heusden en Oudewater "relatief het verzamelen en 
debiteren van brandersgist". (Gedr.).
1787 1 stuk

542 Request naar aanleiding van de voorgenomen oprichting eener kaarsensmelterij.
1749 1 stuk

543 Notitie betreffende de ceremoniën voor schepenen. bij het examineeren van den 
chirurgus.
1721 1 stuk

n. Gilden.

N. GILDEN.

544 Stukken nopens de gilden in het algemeen.
1731, 1735 1 omslag

545 "Poincten ende articulen etc. concernerende het schippersgilde binnen Delft".
(c. 1713.) 1 deel
Bevat de keur op het schippersgilde van 1575 met de ampliaties. Achterin een accoord van het 
grootschippersgilde met Nicolaas Persoons te Delfshaven d.a. 1717.

546 Stukken nopens het geschil tusschen de vletters ter eene, en de grootschippers en 
marktschippers ter andere zijde.
1724 1 stuk

547 Stukken nopens het geschil tusschen de bezemmakers te Delft en de 
marktschippers op Den Haag.
1787 1 omslag
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548 Diverse stukken nopens het schippersgilde.
1714-1750 1 omslag

549 Benoemingen tot deken van het mandemakersgilde.
1750, 1787 2 stukken

550 Stukken betreffende het bontwerkersgilde van St. Jan Baptiste.
18de eeuw 1 omslag

551 Keure of ordonnantie voor het St. Josephsgilde".(Gedr.).
1781 1 stuk

o. Bussen.

O. BUSSEN.

552 "Memorie van alle de keuren van de bussen binnen Delft".
1722 1 stuk

553 Stukken betreffende de verdenking van Philippus Blommendael, een der 
hoofdfiguren der smidsbusse, ten aanzien van een tekort in de busboeken.
1724-1725 1 omslag

p. Stedelijke instellingen.

P. STEDELIJKE INSTELLINGEN.

554 Stukken nopens de oprichting van de compagnie van assurantiën te Delft en de 
liquidatie derzelve.
1720-1729, 1741 1 omslag
Hierbij een project voor een "traité à faire entre la compagnie des Indes Espagnoles et la compagnie 
de Delff", z. j.

555 Stukken rakende de bank van leening te Delft en Delfshaven.
1676-1813 1 bundel

Staat van de constitutie der Bank van Leening (1676-1679), waarbij tevens eene 
18e eeuwsche lijst van de dagelijksche werkzaamheden van de bedienden van de 
bank. 1676-1679, 18e eeuw
Dagregister en maandstaten 1699-1701
Staten (van dagelijksche kasopnamen; maandstaten), memoriën, ordonnantiën 
enz. 1722-1724
Memorie nopens de voorgevallen verliezen van de bank te Delfshaven. 1775
"Balance" en "Staat" van de bank. 1812, 1813
Reglementen 1614 en 1708

556 Stukken rakende de Weeskamer te Delft.
1593-1713 1 bundel

Register van octrooien en keuren op de weeskamer 1593-1697
Memorie nopens de hervorming van de weeskamer 1713
Stukken, rakende diverse boedels.
Diverse stukken (staten, memoriën enz.).

557A-557B-F Stukken rakende het Weeshuis.
1655-1810 2 pakken
557A Extr.-resolutie van regenten van het weeshuis (1703-1793) en de wet 

betreffende het weeshuis (1628-1786). 1628-1793
557B-F ,

Memories copieën van ingekomen en uitgegane stukken van de 
vergaderingen van regenten 1681-1809



54 Vredenburch, van 3.20.61.01

Instructies van dienaren. 1681-1809
Stukken rakende de weeshuisschool (1808-1810), de weeshuiskermis
(eind 18e eeuw), geschil met de Kamer van Charitaten enz.
Staten van lasten (1731-1736; 1782-1791), van consumptiën (1784-
1810) etc. 1731-1810
Notitie betreffende de lotenhouders in de loterij ten behoeve van 
het weeshuis 1655

558A-558D Stukken rakende de Fundatie van Renswoude.
1754-1795 3 pakken
558A Verkorte notulen der vergaderingen der regenten 1754-1793
558B-C ,

Aanteekeningen, extract-resolutiën, instructies e. a., stukken nopens
de fundatie 1766-1882
Memorie betreffende de vergadering van regenten 1775

558D Receuil uit de notulen en resolutiën, aangelegd c. 1787

559 Verzoek van de Kamer van Charitaten om verlichting van lasten.
1697, 1700, 1745 1 omslag

560 Stukken betreffende het legaat van Cornelis Accoley voor de studie van enkele 
jonge mannen.
(c. 1710.) 1 omslag

561 Stukken rakende het Meisjeshuis te Delft.
1741-1746 1 omslag

562 Stukken rakende het Tucht- en Dolhuis.
1670-1787 1 omslag

563 Stukken rakende de Latijnsche scholen.
1712 1 omslag

564 "Leges scholae Delphensis". (Gedr.).
1682 1 stuk

565 "Catalogus bibliothecae collegii literari gymnasii Delphensis". (Gedr.).
1721 1 deel

566 Stukken nopens het Fraterhuis te Delft.
1692-1709 1 omslag

q. Kerken en Godshuizen.

Q. KERKEN EN GODSHUIZEN.

567 Stukken rakende de Nederd.-Hervormde kerk te Delft.
17e eeuw, 1708-1709, 2e helft 18e eeuw 1 bundel
Hierbij aanteekeningen nopens benoemingen van commissarissen tot de synode (1699).

568 Stukken betreffende de Waalsche kerk en gemeente.
(c. 1700)-1750 1 bundel

569 Stukken nopens de uitoefening van den Katholieken godsdienst, in het bijzonder in 
het Westland (brieven van geestelijken, aanteekeningen, enz.).
1708-1710 1 omslag
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570 Stukken nopens diverse kerkelijke aangelegenheden.
17e en 18e eeuw 1 omslag

571 Ordonnantie op de aanstellingen van commissarissen over de godshuizen (1677), 
benevens alfabetischen index op de resolutiën van de Staten en de wet van Delft 
betreffende de godshuizen.
(1731) 1 deel

572 Stukken betreffende de godshuizen van Delft.
1650-1759 1 omslag

r. Finantiën.

R. FINANTIËN.

573 Stukken betreffende de hervorming van de finantiën van Delft.
1784-1787 3 bundels
Voornamelijk stukken rakende de "commissie tot de financiën" (notulen van de vergaderingen der 
commissies, rap porten en bijlagen, sc. standsrekeningen, borderellen enz.).

574 "Concept voor een nieuw middel van belastinge".
18e eeuw 1 stuk

575 Stukken van finantieelen aard, aangelegd en verzameld door mr. P. Halling 
(memoriën, staten, enz.). Begin
18e eeuw 1 omslag

576 Stukken van finantieelen aard, voornamelijk rakende de verponding. Begin
18e eeuw 1 omslag

577 Stukken van finantieelen aard.
(c. 1745) 1 omslag

578 Stukken van finantieelen aard.
1795-1798 1 omslag

579 Diverse stukken van finantieelen aard.
18e eeuw 1 omslag

580 Notities betreffende schaalcollectes.
1653-1670, 1708-1711, 1715-1745, 1786 1 omslag

581 Stukken rakende het brandladder-, emmer- en diepgeld.
1699, 1716, 1717, 1735 1 omslag

582 Memorie van de verpachtingen en opbrengst van de stadsaccijnzen over Delft en 
Delfshaven.
1739, 1745, 1749 1 omslag
Hierbij eenige gedrukte stukken betreffende de accijnzen te Dordrecht (1751).

583 "Ordonnantie van de officianten en de burgeren weduwe-beurs der stad Delft". 
(Gedr.).
1739 1 stuk

584 Memorie betreffende de emolumenten, in de qualiteit van burgemeester en 
schepen getrokken en bedieningen in deze qualiteit vergeven.



56 Vredenburch, van 3.20.61.01

1718-1734 1 omslag

585 Lijst van salarissen van de schepenen.
1646 1 stuk
Hierin tevens de keur "op de timmerage na den grooten brand van 1536".

586 Lijst van emolumenten door ............ als adjunct ter dagvaart van H. E. Gr. M. 
ontvangen.
1726, 1736-1740, 1741 1 omslag

587 Recognitiën door de verschillende officianten (raden, secretarissen, ontvangers e. 
a.) verschuldigd.
1745-1746 1 bundel
Hierbij eenige stukken uit de 17e en begin 18e eeuw.

588 Stukken nopens de verplichting tot betaling van het recht van begraven.
18e eeuw 1 omslag

s. Stadsheerlijkheden; Delftshaven.

S. STADSHEERLIJKHEDEN; DELFTSHAVEN.

589 Reglement op de regeering van Delfshaven. (Gedr.).
1725 (bis) 1 omslag
Hierbij eenige stukken nopens aanstellingen (1699) en rekeningen van de beurs Matroos Matroos op
Delfshaven (1689).

590 Stukken betreffende publieke werken, vallende al of niet ten laste van de stad Delft 
of van de Oostindische Compagnie.
1704, 1714, 1738 1 omslag

591 Stukken betreffende het havenmeesterschap te Delfshaven. (aanstellingsbrieven, 
memoriën, instructies, staten enz.).
1745-1748, 1785-1786 1 omslag

592 Lijsten van werken, bestekken, leveranciers enz. te Delfshaven.
1745-1748 1 omslag

593 Staatboek van de ontvangsten en betalingen, gedaan door mr. A van Vredenburch 
als havenmeester te Delfshaven.
1715-1717 1 deel
Hierin als losse stukken instructies (1715, 1717), liquidaties met den kastelein te Delfshaven (1715, 
1717, 1748), registers van betalingen, gedaan door mr. François Nicolaes van den Born, als 
havenmeester (1712-1714), staat van ontvangsten en uitgaven van den havenmeester (1748) 
borderellen en rekeningen (1717).

594 Nominaties van welgeboren mannen in de hooge heerlijkheid van Rijswijk.
1751 2 stukken

595 Stukken rakende de administratie van den ontvanger van de verponding en het 
sluisgeld in Oud- en Nieuw-Poortland.
1708-1739 1 omslag

t. Schutterij enz.

T. SCHUTTERIJ ENZ.

596 Resolutie aangaande de schutterij. (Gedr.).
1672 1 stuk
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597 Stukken nopens de schutterij en vrijcorpsen.
1786-1787 1 bundel
Hierbij waren eenige 17e eeuwsche stukken nopens de schutterijen gevoegd.

598 Stukken nopens de contributiën voor de burgerkrijgsraden.
1796 1 omslag

599 Memorie nopens het stadskanon, liggend voor het St.-Joris gasthuis.
1703 1 stuk

u. Aangelegenheden van de Staten van Holland.

U. AANGELEGENHEDEN VAN DE STATEN VAN HOLLAND.

600 Resolutiën en stukken nopens de aanstelling van adjuncten ter dagvaart van de 
Staten.
1655, 1721, 1778 3 stukken

601 Geloofsbrieven en intrekkingen van credentialen voor Delftsche afgevaardigden ter 
dagvaart.
1787, 1795 1 omslag

602 Resolutiën van Delft nopens onderwerpen, in de Statenvergaderingen te 
behandelen.
1746 2 stukken

603 Verzoek van de Gecomm. Raden van Holland tot opening van de poorten tot 
doortrekking voor gedeputeerden ter generaliteit.
1690 1 stuk

v. Particuliere aangelegenheden van diverse personen.

V. PARTICULIERE AANGELEGENHEDEN VAN DIVERSE PERSONEN.

604 Deductie namens juffrouw Agatha Welhoeck tegen haar vader mr. Gerard 
Welhoeck, oud-burgemeester van Delft. nopens een tegen diens zin aan te gaan 
huwelijk.
1661 1 stuk

605 Bekentenis van Nicolaes van der Mast, gewezen raad van de Admiraliteit te 
Rotterdam, nopens zekere diefstallen, welke aan de Admiraliteit te Rotterdam 
geschied waren.
(1622) 18e eeuwsch afschrift 1 stuk

606 Requesten tot boedelbereddering van Adriaan van Bleiswijck.
1656 2 stukken

607 Interrogatoriën van verschillende personen te Delft en Dordrecht ten verzoeke van 
de voogden van juffrouw Margaretha van Bleiswijck.
1663 1 omslag

608 Sollicitatiebrieven, brieven van voorschrijving en recommandatie enz. Voor diverse 
ambten.
17e en 18e eeuw 1omslag
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w. Diverse stukken.

W. DIVERSE STUKKEN.

609 Notulen van de vroedschap van Haarlem over toekenning van meerderen 
volksinvloed.
24, 29 April 1787 2 stukken

610 Beschrijving van de plechtige installatie van Willem IV in den Raad van State.
1747 1 stuk

611 Acte van indemniteit, verleend door armmeesters van de H. Geest armen te 
Schipluiden.
1742 2 stukken

612 Besluiten van de Synoden der waalse kerken in nederlema, met emkele bijgevoegde
stukken.
1695-1759 1 band
Aanw. 1962.

614 Fotokopie van 248
Zie inv. nr. 33 op blz. 229
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Bijlagen

B I J L A G E N
Index op inventarisnummer 33

INDEX OP INVENTARISNUMMER 33
Op 8-9-1578 stelde de Staten van Holland, Cornelis van Coolwijk aan als eerste ontvanger over alle
geestelijke goederen. Dit had een tweeledig doel, n.l.:

a. om de predikanten etc. finantieel te kunnen onderhouden
b. om te voorkomen dat deze gelden c.q. goederen in verkeerden handen zouden vallen.

In de diverse acten wordt dit kantoor aangeduid met het "geestelijk kantoor te Delft".

Daar de rekeningen en andere bescheiden in bruikleen aan het Algemeen Rijksarchief te Den Haag 
zijn gegeven door Jhr. Dr. C.G.W.F. van Vredenburch, staat deze verzameling van stukken op dit 
archief bekend als de "collectie van Vredenburch".

De oudste rekening (inventarisnummer 33) is een lijvig boek van ruim 900 folio's zonder index. 
Vandaar dat C.C.J. Lans 1 daarop een zeer summiere klapper heeft vervaardigd, op grond van de in 
dit deel voorkomende plaatsnamenhoofdjes, met daarachter de folio nummers.

Ten slotte is nog te vermelden, dat tot folio 765 de inkomsten genoteerd zijn en daarna de 
uitgaven.

(v = verso, dat wil zeggen, de tegenoverliggende pagina.)

Plaatsnamenhoofdjes Folionummer (s)

Aar ter 277v

Aalsmeer 790, 152

Aarlanderveen 254v, 797v, 888v(?)

Alblas 3v, 848, 857

Alblasserwaard 3, 857

Alfen 343, 806

Ameiden 834

Ammerstol 669, 844v, 860

Amstelland 163, 885

Amsterveen 163v, 840

Anthonispolder St. 48, 777v, 837, 849v, 869v

Arkel 902v

Arkel, land van 670v, 818, 902v

Asperen 689v

Barendrecht 109v

Bergambacht 770v, 860

Beijerland 54v, 778v

1 Malakkastraat 20, Den Haag
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Plaatsnamenhoofdjes Folionummer (s)

Belois 611, 818, 899v

Benthuizen 32l, 803v

Benthoorne 326

Berkel 307, 458, 589

Berkenwoude 22, 862

Beverwijk 144

Billerhoek 28v

Bleiswijk 600v, 817

Blokland, Hoog 674, 903v

Bodegraven 168v

Boskoop 339v, 805v

Brandwijk 859

Burgraverveen 159

C, zie K

Cillaershoek, zie G

Delft 416, 444v

Delftland 416, 809, 893v

Delfshaven 814

Dichoorn 158

Dordrecht 766

Eijk en duinen 420v, 448, 546v, 894v

Ewoutharnasch 600

Geertruidenberg 2

Giessen Ouderkerk 16

Gillershoek 864

Glijbeland 859

Goijland(?) 163

Gorinchem 670v

Gouda 611, 818, 899v

Gouderak 745v

Goudriaan 836

Gravenzanden 456, 585v
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Plaatsnamenhoofdjes Folionummer (s)

Groot Ammers 665v, 900v

Den Haag 228v, 423, 462v, 513v, 809, 842, 
893v

Haagambacht 447

Haarlem 128, 789, 838v, 885

Haastrecht 652v

Hazerswoude 3l6v, 802, 841v, 890

Heemskerk 145v

Heerjansdam 55, 871v

Heeroudelandsambacht 63, 779v, 873v

Heynenschijdenambacht 73v

Heyneoort 52, 778, 871

Henrik Ido Ambacht 783, 851, 876v

Heukelum 689v

Hillegersberg 697v, 829v, 906

Hillegom 407v, 892v

Hodenpijll 457v

Hogeveen 326

Honsholredijk 452v

Hoornaar 824, 903

In 't Veen 747v

Jacobswoude 243v

Calshagen 289v

Capelle a/d IJssel 742, 847, 906v

Katwijk (bij Zegwaard?) 306v, 795

Katwijk op de Rijn 230

Kedichem 688, 904v

Ketel 575, 594v, 895v

Charlois 112, 785v, 883

Kouderkerk 247, 796v, 854v, 888v

Kralingen 724

Krimpen a/d Lek 23v, 862v

Krimpenerwaard l8v, 860
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Plaatsnamenhoofdjes Folionummer (s)

Cromstrijen 45

Cuydelstaart 289

Kijfhoek 70v, 779v, 850v, 876

Leerbroek 686v

Leerhoek 825, 904

Leiden 167v, 445, 791

Leiderdorp 244

Leimuiden 275v, 798v

de Lier 169v

Liere (in Rijnland) 840v, 853, 886

de Linde 837v, 850, 872v

Lisse 239v, 403, 793v, 855v

Loosduinen 448v

Louwestein (Gorinchem) 823v

Maasdam 38v, 774v, 848v, 867

Maasland 457, 585v, 815

Meerkerk 834v

Mijnsherenland 42, 776v

Moerkapelle 734

Moerkerkerland 863

Molenaarsgraaf 858

Monster 181v, 452v

Moordrecht 742v

Naaldwijk 181v, 452v

Nieuwerkerk a/d IJssel 734v, 831

Nieuweveen 3l5v, 801

Nieuwkoop 295

Nieuwland 672, 903

Nieuwpoort 662v, 823

Noordeloos l8, 688v

Noorden 288v

Noordwijk 390v, 806v, 892

Noordwijkerhout 243
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Plaatsnamenhoofdjes Folionummer (s)

Nootdorp 594

Oegstgeest 230v, 887v

Ommoerden 705, 720

Oosterwijk 688, 904v

Op de Veen 574

Ouderkerk a/d IJssel 18v, 861v

Oudewater 792

Overschie 691, 828v, 845, 850, 905v

Papendrecht 4

Pernis 122, 788, 838

Poeldijk 452v

Polsbroek 663

Portugaal 119v, 787

Putte 749

Puttershoek 26, 771v, 663

Pijnakker 459, 590

Reeuwijk 363, 691

Rhoon 116v, 786v, 883v

Ridderskerk 93v, 783v, 838, 851v, 879v(?)

Rotterdam 690, 706, 827

Ryderwaard 871v

Ryenwerkerk onder Haarlem 852v

Rijnland 167v, 791, 886

Rijnsaterwoude 286

Rijnsburg 415, 808

Rijsoort 91, 782v

Rijswijk 193

Rotterdam 690v, 706, 827

Sassenheim 238v

Scheluinen 671v

Schevelingen 420

Schiedam 576, 690v, 827v
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Plaatsnamenhoofdjes Folionummer (s)

Schieland 690v, 827, 905v

Schipluiden 457v, 587, 816

Schobbelandsambacht 66v, 875

Schoonhoven 446, 611v, 820v, 899v

Zegwaard 300, 306v

Zevenhoven 287v, 799v

Zevenhuizen 724v, 830

Sloten 147

Sloterdijk 147, 838v, 885

Sluipwijk 363, 383, 891

Zoetermeer 300, 307, 313, 462, 889v

Zoeterwoude 296, 462

Stolwijk 665v, 900

Stompwijk 460v

Streefkerk 8v, 769v

Strien 773, 836v, 865v

Strijen 32v

Zwijndrecht 781, 875

Ter Aar 277v

Veen, in 't 747v

Veen, op de 574

Velsen 183v

Vianen 831v

Vianen, land van 827

Vlaardingen 567v, 813

Vlaardingerbroek 571v

Vlist 663

Voorburg 193, 459

Voorhout 414v, 807

Voorne 749

Voorschoten 218, 461v, 841, 887v

Vrouwengilde (bij Zoetermeer) 307

Waarder 169

Waddingsveen 326v, 804v, 890v
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Plaatsnamenhoofdjes Folionummer (s)

Warmond 243v, 796

Wassenaar 212v, 423, 462v, 513v, 887

Wateringen 513, 794v, 886v

Weesp 791v

Westmaas 45v, 776, 849, 869v

't Woud 844, 600

IJsselmonde 107, 784v, 882v

Diverse:

- gelichte penningen 907v

- bode-, schrijfloon etc. 910v

- salarissen 920

- verbaal 926v
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