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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Handschriften Derde Afdeling [verworven tot 1950]
Periode:
1238-1950
Archiefbloknummer:
33019
Omvang:
41.70 meter; 1719 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Frans.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, gedrukte en getypte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700
zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De
Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Algemeen Rijksarchief, Derde Afdeling
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat een aantal losse stukken (vaak afschriften of kopieën) van de 13e tot en met de
19e eeuw. Een enkel stuk dateert uit de 20e eeuw. De collectie Handschriften is zeer divers en
bevat ondermeer oorkonden, charters, regesten, tresoriersrekeningen, notariële verklaringen of
akten, processtukken, sententies, resoluties, rekeningen, kohieren, wapenboeken, keuren,
handvesten of privilegies (van steden in Holland en Zeeland), octrooien, brieven van
hoogwaardigheidsbekleders als graven, stadhouders en raadpensionarissen, commissies,
promotiebullen van particulieren, lijfrentes, testamenten en oude inventarissen. Verder zijn er
stukken over de staatsinrichting en geschiedenis van oude regeringscolleges als de Raad van State
en het Hof van Holland. Daarnaast zijn in dit archief documenten te vinden (akten van transport,
verkoop, belening of scheiding) betreffende roerende- en onroerende goederen in de regio ZuidHolland. Een aantal stukken heeft de waterstaat in de regio als onderwerp: aanleg en onderhoud
van dijken en besluiten van hoogheemraadschappen (Delfland, Rijnland en Schieland).
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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.
Een enkel stuk kan in slechte staat verkeren, wat tot gevolg heeft dat het niet geraadpleegd kan
worden. Een opgave van het inventarisnummer op deze plaats is nagelaten, aangezien de
materiële staat en de bijbehorende reproductiemogelijkheden niet een permanente situatie
vormen (restauratie, verfilming, etc.). Bij het aanvragen met de terminal krijgt u echter een
mededeling terzake.
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. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
.
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, Handschriften Derde Afdeling [verworven tot 1950], nummer
toegang 3.22.01.01, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950, 3.22.01.01, inv.nr. ...
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Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De zogeheten Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief was het rijksarchief voor de provincie
Zuid-Holland. De hier beschreven 1500 nummers uit de collectie handschriften omvatten de
aanwinsten die de derde afdeling van het Algemeen Rijksarchief tot en met het jaar 1950 door
schenking of koop rijker is geworden. Uiteraard leende deze bonte verzameling zich niet voor een
systematische opzet. Bezwaarlijk is dit overigens niet omdat door de uitvoerige index de
toegankelijkheid is gewaarborgd.
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN

1A-3E

Supplementen tot het groot-charterboek van Holland etc. bevattende afschriften
van oorkonden van de hand van mr. F. van Mieris over de jaren 839-1580, met
repertoria,
18de en 19e eeuw
11 portefeuilles en 2 delen
In de nrs. 1A - 1D en ten dele ook in 2A - 2D tal van afschriften van Kluit, Bondam, Van Wijn en in
inv.nr.1A 19e eeuwse aanvullingen door Bakhuizen van den Brink, Hingman e.a.

3F

1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3A
3B

839-1389
1390-1400
1400-1420
1421-1436
1436-1445
1446-1455
1456-1467
1467-1482
1482-1500
1500-1580

3C-3E

Repertoria
3C
3D
3E

Op 1e en 2e deel, alfabetisch op plaatsnaam
Op 3e en 4e deel, alfabetisch op plaatsnaam
Op 1e deel, p. 1-218, chronologisch

Afschriften van oorkonden, c. 743-1662, vervaardigd door mr. F. van Mieris,
18de eeuw
1 band
Deze oorkonden zijn met kleine tekstveranderingen merendeels in het groot-charterboek van
Holland opgenomen.

3G

"Geslacht van Beaumont & Blois, Heeren van Schoonhoven en van der Goude enz.".
Afschriften vervaardigd door mr. F. van Mieris van oorkonden uit de periode 13101476 betreffende Jan van Beaumont, heer van Gouda en Schoonhoven, de hem
opvolgende graven van Blois uit het geslacht Chatillon en de uit hem gesproten
bastaarden,
2e helft 18de eeuw
1 omslag
Hierbij 19de eeuwse aantekeningen over de geslachten Chatillon, Blois, Blois van Treslong en over
de vermeende afstamming van De Cock van Herwjnen en IJsendoorn uit het geslacht Chatillon en
over enige andere geslachten.

4

Afschriften van oorkonden uit de periode 1300-1345 betreffende Holland en
Zeeland welke bij Van Mieris ontbreken en gevonden zijn in het Algemeen
Rijksarchief en elders,
c. 1860-1880
1 portefeuille

5

"Bijdragen tot het Charterboek van Holland en Zeeland, 1300-1482", bevattende
opgaven door Soutendam, Rammelman Elsevier, De Stoppelaar, Molhuysen,
Vermeulen, G. de Vries e.a. van oorkonden uit de periode 1300-1482, berustende in
de archieven van Delft, Leiden, Middelburg, Amersfoort, Assendelft, Texel, Alkmaar
en andere gemeenten, alsmede afschriften door Molhuysen, G. de Vries en
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Bakhuizen van den Brink van oorkonden uit de archieven van Kampen en andere
plaatsen en regesten van oorkonden van de hand van Van Limburg Brouwer etc.
19de eeuw
1 portefeuille
6

"Kopy van het Oorkondenboek uit vreemde archieven", bevattende afschriften van
de hand van Bakhuizen van den Brink, Van den Bergh e.a. van oorkonden over de
jaren c. 715 - c. 1300,
19de eeuw
1 portefeuille

7

Archief van de Commissie voor het Oorkondenboek.
1857-1880

1 portefeuille

Bevat: Notulen van de vergaderingen der door de Koninklijke Academie, afd. Letterkunde,
aangewezen commissie voor het uitgeven van een oorkondenboek van Holland en Zeeland;
Minuutrapporten aan de Kon. Academie over het werkplan en de verrichtingen der commissie;
Ingekomen brieven bij de commissie of haar leden en minuten van uitgegane brieven alsmede
diverse stukken betreffende ontvangsten en uitgaven en briefwisseling van de leden der commissie
en opgaven van oorkonden en afschriften door Bakhuizen van den Brink, Van den Bergh e.a. van
oorkonden uit Belgische, Engelse en Nederlandse archieven.

8

Regesten van de hand van Van Limburg Brouwer van oorkonden betreffende
Holland en Zeeland,
1303-1407, 19de eeuw
1 portefeuille

---

Regesten van de hand van Van Limburg Brouwer van oorkonden betreffende
Holland en Zeeland verzameld voor zijn uitgave van de "Boergoensche Charters",
1428-1482, 19de eeuw
4 portefeuilles
Enkele komen niet in het gedrukte werk voor terwijl andere daarentegen in het gedrukte werk
voorkomen welke hier ontbreken.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 9.
Vervallen; plaats onbekend.

10

Notulen van de eerste vergadering van de Staten van Holland en West-Friesland
gehouden op 19 juli 1572, afschrift.
1826
1 omslag
Afschrift naar het origineel in eigendom van H. van Wijn, gewaarmerkt door J.C. de Jonge.

11

Akten uit de periode 1418-1427 uit het familiearchief Nothaft berustende in het
Beierse Hauptstaatsarchiv te München met betrekking tot de Vitzdom Hendrik
tresorier van Holland, Zeeland en Friesland, met een lijst der stukken.
c. 1950
1 omslag
Fotokopieën.

12

Regesten van de hand van Bakhuizen van den Brink en Van den Bergh van charters
die niet op hun plaats waren aangetroffen.
19de eeuw
2 omslagen
Ontbreekt
Ontbreekt.

13-22

Tresoriersrekeningen der grafelijkheid van Holland over de jeran 1343-1425.
1804-1805
10 portefeuilles
Afschriften vervaardigd door Van heinsbergen, gewaarmerkt door H. van Wijn.

13
14
15

1343-1347
1346-1359
1358-1361
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16
17
18
19
20
21
22
23
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1360-1366
1366-1372
1372-1376
1376-1383
1384-1387
1386-1391
1402-1425

Rekeningen van Jan Tolnaer van de ontvangsten en uitgaven wegens Heer Jan van
Bloys, heer van Schoonhoven en Gouda, over de periode 1366 en 1368.
1e kwart 19e eeuw
Afschriften.

24A

Open brief van Maximiliaan, Rooms keizer, aartshertog van Oostenrijk, waarbij
deze Philips II toestemming verleent tot het werven van troepen in Duitsland om de
opstand in de Nederlanden te bedwingen.
5 maart 1567
1 stuk
Gedrukt met originele ondertekening en opgedrukt zegel

24B

Contra-rol van de tiend verkoop in Vlaardingen van de oogst 1562 getekend door
mr. Cornelis de Jonge, rekenmeester in Holland.
18 juli 1562
1 stuk

24C

Brief van Human Jansz. van Drunen aan het Hof van Holland houdende toezending
van een niet daarbij aangetroffen attestatie. Gelijktijdig afschrift,
5 september 1639
1 stuk

24D

Notariële getuigenverklaring afgelegd door Pieter Gijsbertsz. Koort en Jan Teunisz.
Jongman, wonende onder het gerecht van Hilversum, ten verzoeke van de fiscaal
der grafelijke domeinen van Holland met betrekking tot het leggen van een steiger
langs de Hilversumse vaart.
3 februari 1727
1 stuk

24E

Inventaris van enige goederen op 9 november 1572 door gevluchte kooplieden uit
Vlaanderen langs de tol te Gouda gevoerd, met daarop gestelde akte van taxatie.
10 februari 1573
1 stuk

24F

Akte, waarbij Adriaan Pauw, ridder, heer van Bennebroek, Jan Gilliszoon, bleker,
een blekerij onder Bennebroek en zijn toebehoren verhuurt. Notarieel afschrift.
28 november 1649
1 stuk
Overgelegd in een proces over de nalatenschap van de weduwe van Jan Gillisz., 23 juni 1655.

24G

Getuigenverklaringen afgelegd voor schepenen van Strijen op verzoek van Jan van
Barry, secretaris van het Hof van Holland en commissaris van de rekenkamer,
omtrent het geschikt maken voor wei- of bouwland van de broekgrond aldaar,
eertijds in gebruik bij de Heilige Geestmeesters en het aanleggen van dammen.
1527-1540
1 omslag

24H

Verklaring afgelegd voor schepenen van Leiden door Jan Gijsselen, poorter van
Leiden, ten laste van de kassier van de bank van lening aldaar.
1 april 1594
1 stuk
Gemerkt "RH" en "B".
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24I

Stukken met betrekking tot een proces voor het gerecht en in appèl voor
leenmannen van IJselstein tussen Peter Jansz. van Schayck, impostmeester, en jhr.
Gillis van Creton.
1596-1597
5 stukken

24J

Uittreksel uit een brief van Adolf Herdinck te Middelburg aan Adriaan van Dam,
procureur bij het Hof van Holland, betreffende schulden van de boedel van Jan
Lenaertsz,
8 september 1530
Copia Copiae,
1552
1 stuk

24K

Akte van protest gepasseerd voor Jan Walewjns, notaris te Antwerpen, door
Cornelis de Hooghe en zijn echtgenote Maritgen Cornelis Trompersdochter contra
Cornelis Yemantsz. te Middelburg wegens de aflossing van een obligatie.
10 juli 1578
1 stuk

25A

"Copie van het verhandelde by de Staaten van Hollandt, aengaende de stede
Grootenbroek. Gedrukt, in den jare 1575".
1575
1 stuk

25B

Rapport van een onderzoek gehouden door mr. Pieter du Breul, advocaat-fiscaal,
mr. Vincent Cornelisz, gecommitteerde van de domeinen en financiën, mr. Willem
van Alcmaer, procureur-generaal en Gerrit Renoy, auditeur van de rekeningen,
omtrent beschuldigingen geuit tegen Cornelis Beuning, burgemeester van
Amsterdam, en andere regenten aldaar en omtrent de wederdopers aldaar,
augustus 1538
Afschrift,
10 Maart 1564
1 stuk

25C

"Articlen de K. Mat. overgegeven bij den Eedelen van Hollandt, daerop die beede
geconsenteert is den eerste dach van junio anno 1537".
16 mei 1537
1 stuk

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 26. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 27. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 28. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

29

Stukken afkomstig van de procureur-generaal uit processen gevoerd zowel voor de
Hoge Raad als voor het Hof van Holland, ingekomen en minuten van uitgaande
stukken bij het Hof en andere stukken in rechtzaken gediend hebbende.
1518-1679
1 pak
Op de omslagen in dit pak komen van de stukken de volgende beschrijvingen voor:.
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Minuut-brief van (het Hof van Holland?) aan de procureur-generaal van de Grote
Raad te Mechelen met betrekking tot het geschil tussen hem en de heer van
Heuckelem over de heerlijkheid van der Merwede, 19 juni 1542
Relaas van de deurwaarder D. Minnesanck wegens publikatie te Rotterdam van
een plakkaat van het Hof van Holland tegen landlopers etc. van, 4 april 1588
Rolle van de Procureur-generaal, 1600-1604
Comparitiën voor Cornelis Oem als commissaris van het Hof van Holland, 15711576
Minuut-rapporten in zaken behandeld voor commissarissen van het Hof van
Holland, 1571
stukken betreffende het geschil tussen schepenen van Limmen, Castricum,
Uitgeest, Akersloot, Heilo en Oostdam contra Gerrit van Berckenroode, baljuw van
Kennemerland, 1593, met enige brieven van de baljuw geadresseerd aan Johan
Vermeer, advocaat van het Hof van Holland.
stukken met betrekking tot het geschil tussen de procureur-generaal van het Hof
van Holland contra de ingelanden en eigenaars van de landen van Kleiburg,
Middelhil en Noordbroek aan de noortzijde van Brielle buitendijks, 1589
stukken met betrekking tot het geschil tussen de procureur-generaal van het Hof
van Holland contra Ada Bouwensdochter,weduwe van Pieter Wijnantsz., 1591
stukken met betrekking tot het geschil tussen de voornoemde procureur-generaal
contra jhr. Cornelis van der Mijle, 1591
stukken met betrekking tot het geschil tussen jhr. Johan van Mathenes, heer van
Lisse, voor de bode van Lisse contra Claes Cornelisz. Costerman.
stukken met betrekking tot het geschil tussen de voornoemde procureur-generaal
contra Adriaan de Burggraef te Gorinchem betreffende de heerlijkheid
Emmikhoven.
stukken met betrekking tot een geschil tussen de voornoemde procureur-generaal
voor de rentmeestergeneraal van Noord-Holland contra Pieter Sanguyn,
deurwaarder van het Hof betreffende het onderhoud van een muur achter de
Doelen door de eigenaars der huizen aan de Nieuwe Houtstraat te 's-Gravenhage.
stukken betreffende een geschil tussen de voornoemde procureur-generaal contra
Johanna van Zwieten, vrouwe van Opmeer en Zevenhuizen.
tussen de voornoemde procureur-generaal contra Walraven van Arkel, 1549
tussen de voornoemde procureur-generaal uit naam van de rentmeester van de
épargnes contra Quirijn Dirksz. in Papsou, 1558
contra Joost van Dam, secretaris van het Hof van Holland, 1552
contra Otto van Arkel, ambachtsheer van Werkendam, 1591
contra Johan van Mathenesse en Abraham van Almonde, 1587
contra Cornelis Willemsz. Noorderwiel uit naam van jhr. Lambrecht van
Bronckhorst, 1596
contra enige tappers in het ambacht van Stolwijk, 1598
Ontbreekt 15-12-1976.
contra burgemeesters en regeerders van Amsterdam.
contra het convent van de karthuizers buiten Diest en de Regulieren van Rugge
buiten Brielle.
Jan Willemsz. en Thomas Pouwelsz. c.s., inwoners van Nieuwveen contra de
voornoemde procureur-generaal betreffende de betaling van hennip- en
raaptienden, 1552
Joost van Rijswijck, ontvanger-particulier van de 10e penning in het kwartier van
Arkel met de voornoemde procureur-generaal contra Rochus Willemsz., schout
van de Wijk.
Cornelis van Flory en Willebrord Arendsz., koopman te Egmond aan de Hoef
contra de voornoemde procureur-generaal betreffende de koop van een gedeelte
van het bos van Egmond, 1631
contra Maarten ten Berge, koopman te Amsterdam, c. 1577
baljuw van Nieuwkoop contra Jacob Hugensz., 1597
contra jhr. Goordt van Brecht betreffende visserij in het Heelsche water, 1547
contra inwoners van de provincie Utrecht over het graven van turf in Gooiland,
1525-1527
contra Anna van Walschcapelle, weduwe van kapitein Harri van der Veere, 1541
contra Jacob Bronwater c.s., erfgenamen van Margaretha Ruttendochter te
Dordrecht, 1579
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baljuw, schout en schepenen van Oud-Beierland contra de voogden der kinderen
van Maarten Bastiaansz. de Recht, 1647
contra Anna Jacobsdr., weduwe van Jan Fransz. te Delft, 1580
contra Gerrit Claasz. van Leeuwen c.s., eigenaars van een stuk land in de ban van
Alfen betreffende tienden, 1558
contra de erfgenamen van Cornelis van Mierop, 1613
contra Abraham Cornelisz. Senye.
contra Joost van Zijl c.s., zich noemende houtvester en officieren van de heer van
Zevenbergen over de Heemskerker duinen, 1539
Vraagpunten door de voornoemde procureur-generaal aan het Hof van Holland
overgegeven om daarop te horen de baljuw van Tholen en getuigen contra Jan en
Frans van de Wouwer.
contra de waarschappen en regeerders van Westzaan.
Minuten van antwoorden door de procureur-generaal aan het Hof van Holland
overgegeven in een geding over de gorzen en landen in Bonaventura.
contra de schout van Bergen betreffende het recht op gestrande goederen, 1628
De graaf van Solms contra de procureur-generaal, 1600
contra de baljuw van Egmond aan de Hoef, 1596
contra Pouwels Aartsz., baljuw van Middelharnis, 1594
contra Joost van Hillegom voor Agniet Joorden Gerbrandsdochter, 1552
contra Ada Boons, weduwe van Pieter Wijnants betreffende land onder
Vlaardingen, 1550
contra de officier en burgemeesters van Rotterdam betreffende het zich
toeëigenen van geconfisqueerde goederen, 1624
de ontvanger van de tienden van Gorinchem en het land van Arkel contra Rochus
Willemsz., schout van Wijk en twee gezworenen, 1544
contra Gijsbert van Hardenbrouck, heer van Heerjansdam, 1653
contra Aert Conings te Dordrecht c.s., 1594
contra die van Herpt, Hedikhuizen etc.
contra Wouter Gerritsz. van Muyden alias Wilde Wouter.
contra Frans Cornelisz. te Geervliet (crimineel), 1599
de baljuw van Waterland contra Jan Jansz. Dekker en Neeltje Jansdochter te
Nieuwendam (crimineel), 1556
contra Jan Cornelisz. Geluwenhecht te Tholen (crimineel), 1612
contra Hendrik Jacobszoon Cloeck, schout van Schellinckhout (crimineel), 1612
Enige inwoners van Loosdrecht contra schepenen van Loosdrecht, 1573
Het kapittel van de Hofkapel contra Jan Claesz., pater van het St.
Elisabethsconvent in den Haag, 1546
Informatiën gezonden aan Nicolaas van Kinschot, advocaat-fiscaal van Holland en
Zeeland, betreffende een kwestie tussen de baljuw van Zuid-Holland, P. de
Roodre, en zekere Jan Cornelis Theunen, 1629-1630
Alexander van Cappelle, heer van 's Heeraartsberg contra Pieter Magnus,
ambachtsheer van Bergambacht Leendert Cornelisz. c.s. contra jhr. Engelbrecht
van Oyenbrugge, weduwnaar van Anna van Dorp.
Dagvaarding voor het Hof van Holland ten verzoeke van mr. Cornelis Bartoutsz.,
ontvanger van de heergewaden etc. benevens de procureur-generaal gedaan aan
Dirk van Teylingen als rentmeester van de graaf van Egmond, om achterstallige
heergewaden en andere rechten te betalen, 20 maart 1543, met relaas van de
deurwaarder, 21 maart 1543
Mandement van appèl van het Hof van Holland ten verzoeke van Jacob Albertsz.
van Egmond van Meerestein c.s. tegen de houtvester van Holland, d.d. 28 april
1646, met relaas van de deurwaarder, 1 mei 1646
processtukken en aantekeningen omtrent een geding voor het Hof van Holland
tussen Jan Spierinck van Wel, rentmeester, en Anthonis Aertsz. over het weiden
van schapen op het Wijkerzand bij Heusden, 1537
Insinuatie aan schout, schepenen en secretaris van Oud- en Nieuw-Beierland
wegens het weigeren van het opdragen van landerijen aan Anthonie Repelaer op
grond dat daarvan geen pondgeld was betaald, met relaas, 1650
Interrogatie van Catharina Woutersdochter en Cornelis Jacobsz.
Eleonora van Schoonbeke te Breda contra jhr. Arnout van Dorp, 1598
Joost van Leeuwen, rentmeester van de exploiten van het Hof van Holland contra
de gepretendeerde crediteuren van Wouter van Rumpht te Utrecht, 1598
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Minuut van de informatie genomen door Simon van Veen als commissaris van de
rekenkamer van Holland omtrent het in beslag genomen schip en goederen van
Willem Claesz., schipper van Middelburg, door de tollenaar van Spaarndam, 1590
Uittreksel uit het 3e memoriaal van de griffier van het Hof van Holland, W. van
Swieten, betreffende een draaiboom op de weg geheten de Poten in Den Haag,
1463
Notarieel afschrift van een verzoekschrift van Jacob de Huyter aan het Hof van
Holland met appointement van het Hof, 3 januari 1643
Verklaring van de advocaat D. Dimmer omtrent de beantwoording door de in ons
land geweest zijnde Deense gezanten van de vraag "aan wien volgens de
Deensche wetten gevonden goederen toekomen", beantwoord op verzoek van de
advocaat-fiscaal van Holland.
Declaraties van de procureur-generaal van het Hof van Holland waarvoor
ordonnantiën zijn verleend op de rentmeester van Zuid-Holland, W. van Beveren,
over 1667 en 1668
Declaratie van de advocaat-fiscaal mr. R. van Limburch, waarvoor ordonnantie is
verleend op de rentmeester-generaal W. van Beveren, 1670
stukken met betrekking tot de inning van penningen wegens de verkochte
geestelijke verpande landen in Holland, 1582
Advies van kerkmeesters van Hoorn op Texel omtrent de opbrengst van de impost
op de vis, 1553
Brief aan de kamer van Justitie te Vianen overgegeven door Willem van de
Nieupoort in de zaak contra Gerrit van Reygersteyn, 1646
Insinuatie van het Hof van Holland aan schepenen van Middelburg betreffende
evocatie van een proces met relaas van de deurwaarder, 1518
Uittreksel uit een sententie van het Hof van Holland betreffende de verkoop van
de heerlijkheid Egmond, 1605
Dagvaarding voor de tollenaar te Dordrecht om te verschijnen voor het Hof van
Holland wegens het aanhouden van paarden, 1596
Brief van Wilhem Dircxen, schout van Amsterdam, aan het Hof van Holland
betreffende een te Antwerpen gedrukt boekje gevonden op Jan Claesz., gevangen
te Amsterdam, 1543
Verzoekschrift door J. van Olthuys aangeboden voor Wijntgen, weduwe en
boedelhoudster van Goert Aertsz. aan gecommitteerden van het gerecht (?) om
het proces, dat zij voerde over de nalatenschap van haar man, te beëindigen, 1599
Artikelen door de procureur-generaal overgegeven aan het Hof van Holland om
daarop te horen Michael Ophovius, prior, gevangene op de Voorpoort, c. 1623
procureur-generaal van Holland contra Claes Hermansz. c.s., bedijkers van de
aanwassen in het IJ en het meer van Assendelft nabij St. Aagtendijk, zj.
Extract-resolutie van de Staten van Holland inzake het vervolgen van
beschuldigden van het plegen van overspel met het gedrukte plakkaat van 11
september 1677 (Resolutie van 29 juli 1679)
Anna Starck contra de ontvanger van de confiscatiën, 1582
contra burgemeesters en regeerders van Delft betreffende de tienden van
Maasland en Schipluiden, 1585
contra jhr. Daniel van Boetzelaer, heer van de Merwede, 1586
Johan van Bourgoignen, heer van Froidemont, Zevenhuizen, Zegwaard en
Vuursche contra de procureur-generaal betreffende moedwilligheden door die
van Gooiland in de heerlijkheid de Vuursche, na 1568
contra Willem van Drenckwaert als man van Maria van der Laen, 1586
contra Anna Verhulst, huisvrouw van Pieter Staes, c. 1595
Pieter Riemen van Ditmarsen contra Rette Foppesz. en Jan Jorisz. c.s., 1595-1596
contra de baljuw en schepenen van Beierland, 1598
contra Johan van Raesvelt, heer van Moerkerken, 1601
contra de heren van St. Jan en burgemeesters etc. van Haarlem betreffende
slikken, rietlanden etc. in het Wijkermeer, 1606
Tyman Barentsz. van Ents te Hoorn contra Cornelis Snelleman, koopman te
Amsterdam, 1609
Schout en ambachtsbewaarders van Kalslagen, Rijnsaterwoude, Leimuiden,
Friezekoop, Zevenhoven, Noorden etc. contra de pachters van Heymansbrug,
Doesbrug en andere bruggen in Leiden betreffende vrijdom van tol voor
turfschepen, 1615
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Akte van volmacht gepasseerd voor Pauwels Meeuwesteyn, notaris te Brielle, door
Arien Lenertsz. van Geervliet te Brielle voor zijn broer Jan Lenertsz. om een hem
door het overlijden van Stijntgen Willemsdochter te Delft toegevallen erfenis te
innen met kwitanties voor de ontvangen sommen.
1626-1628
1 stuk

31A

Stukken betreffende een proces voor de Hoge Raad tussen Walraven van
Brederode, heer van Vianen en Ameide en zijn gewezen rentmeester Cornelis van
Delft.
1597
2 omslagen

31B

Onderhandeling over de ontvangst en rekening van de 1200 duizend schilden door
de koning van Frankrijk te Bayonne aan de commissarissen van de keizer betaald
ingevolge het vredestractaat van Cambray,
mei-juni 1530
Afschriften,
16e eeuw
1 omslag

31C

Ordonnantie van Karel V voor het Hof van Holland voor de oplossing van alle
geschillen spruitende uit de omslag van de beden en andere lasten in de dorpen van
Holland en Friesland,
8 september 1518
Afschriften,
16e eeuw
3 stukken

31D

Stukken afkomstig van de procureur-generaal uit processen gevoerd zowel voor
het Hof van Holland als voor de Hoge Raad.
1584-1643 en z.d.
10 omslagen
Op de 10 omslagen komen de volgende beschrijvingen van de stukken voor:.
Conclusie van de procureur-generaal contra Adriaan Pietersz. over de eigendom
van 2 morgen aanwassen in de Verdronken Waard, na 1542
Stukken gediend hebbende in een proces voor het Hof van Holland en de Hoge
Raad tussen Floris van Sonnevelt en de crediteuren van Jan Gerrit Egbertsz.,
brouwer te Leiden, 1584
Minuut-conclusie van de procureur-generaal tegen schout, burgemeesters en
regenten van Den Haag gehouden voor de Hoge Raad met betrekking tot de
publikatie van Keuren.
Mandement van de Hoge Raad voor Pieter Brantsz. te Hem tegen Heert Symonsz.,
schout van Hem en Oosterblokker, waarbij hun zaak verwezen wordt naar het Hof
van Holland, 1605
Conclusie van de procureur-generaal tegen Jan Gijsbrechts c.s. wegens het leggen
van een overtoom in de dijk aan de westzijde van "Sanerdam" (getekend H. de
Groot).
Informatie genomen bij de advocaat-fiscaal Hugo de Groot omtrent het verkopen
van zuidvruchten door Jan Jansz. van Amsterdam vanuit zijn schip in plaats van ze
in Den Haag op de markt te verkopen, 1609
Aantekening van zaken, waarvoor die van 's-Gravenhage geen keuren mogen
maken zonder approbatie van het Hof.
Minuut-verzoekschrift van de procureur-generaal aan de Hoge Raad betreffende
een proces tegen jhr. Daniel v.d. Boetselaer.
Brieven van G.W. Coggeman aan mr. Theodore Graswinckel, advocaat bij het Hof
van Holland, in een zaak contra Pauwels Blanckaert en Maritgen Symonsdr. c.s.,
1642-1643
Aantekeningen omtrent een proces tussen de rekenkamer en de raad der
Nassouwse Domeinen over het Honderland en zijn aanwassen.
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31E

Stukken gediend hebbende in een proces voor het Hof van Holland tussen Louise
de Rouchillon, weduwe van Cesar Tronchin du Breuil, c.s. te Amsterdam en Antony
de Groot te 's-Gravenhage over het recht van drukken der Haagsche Couranten.
1744
1 omslag

31F

Sententies betreffende het vrij mogen laden en lossen van Haarlemse poorters,
2 stukken
a

b

---

in Amsterdam, uitgesproken door de Grote Raad van Mechelen in 1570. Afschrift
door de secretaris der stad Haarlem van 18 april 1697 en
in Middelburg, uitgesproken door het Hof van Holland in 1599. Afschrift door
Simon Rosenboom van 1700.

Stukken betrekkelijk de tractementen en verdere indemniteiten der ministers van
Holland aan de buitenlandIsche hoven", Extract-resolutiën van de Staten van
Holland, afschriften van brieven van gezanten en aantekeningen toegezonden aan
of verzameld door de raadpensionaris P. Steyn.
18de eeuw
1 pak
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 32.
Overgebracht naar het archief van Pieter Steyn. Toegang 3.01.24. Inv.Nrs. 242-273; 284; 286-301;
356-357.

---

Aantekeningen, afschriften en gedrukte stukken betreffende diverse tractaten door
de Republiek met vreemde mogendheden gesloten tussen de jaren 1648 en 1770,
afkomstig van de raadpensionaris P. Steyn.
18de eeuw
1 pak
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 33.
Overgebracht naar het archief van Pieter Steyn. Toegang 3.01.24. Inv.nrs. 302-318; 320-322; 330-332;
338-339; 349; 351-355; 365-366; 371.

---

Portefeuille met stukken afkomstig van de raadpensionaris mr. P. Steyn
bevattende:
Tractaten tijdens de zevenjarige oorlog.
1756-1758
stukken betreffende de staat der Engelse financiën.
1759-1770
staat van de in- en uitvoer van Engeland.
1761-1766
stukken betreffende het allooi van een door de Staten-Generaal aangeboden
medaille en keten.
1764
staat van losrenten van steden, dorpen en godshuizen in Holland.
1764
stukken betreffende een straatweg van Luik naar 's-Hertogenbosch.
1765-1770
stukken betreffende de betrekkingen met Marokko en Algiers.
1767-1769
Instruction für·die zu Verfertigung des Entwurfs zu einem neuen Gesetz-Buche
verordnete Commission, Moskou 1767 (gedrukt). [Ontbreekt.]
Staat van de Engelse, Franse, Spaanse en Deense zeemacht.
1768-1770
Traité de commerce entre la France et la ville de Hambourg.
1769
stukken betreffende de betrekkingen met Munster en Keulen.
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1769-1771
Détail sur le système de finances adopté en Suède.
1770
Lijst der vreemde negotiatiën in de Republiek lopende.
1770
stukken betreffende de verkoop van het wrak van het schip De Koopman in
Engeland
maart 1771.
Conventie tussen de keizer "et la porte Ottomanne".
1771
Order van de koning van Pruisen betreffende de behandeling van uit Holland
gevluchte bankroetiers.
12 augustus 1771
stukken betreffende de aanhouding van Jean la Coste jeune, burger van Rotterdam,
te Brusse.
1772
stukken betreffende de aanhouding van een Hollands schip in de Dantziger wateren
bij Termunde.
1772
stukken betreffende de verbreding van de rivieren de Dijle en Demer tussen
Mechelen en Diest.
1772
stukken betreffende het onderzoek naar contrabande in de haven van Lissabon.
1772
stuk betreffende het opbrengen van het Hollandse schip De Twee Gebroeders te
Konstantinopel.
1772
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 34.
Overgebracht naar het archief van Pieter Steyn. Toegang 3.01.24. Inv.nrs. 62; 138; 233-235; 323-329;
332a-337; 340-347; 350; 358-364; 367-370.

35

"Register van korte annotatiën van bijzondere zaken, getrokken uit de resolutiën
van de Staten van Holland, de Staten-Generaal, den Raad van State enz., loopende
over de jaren 1524-1757 door Simon van Slingelandt, raadpensionaris van Holland
en anderen".
[1524-1757], 18de eeuw
1 deel
Met een index voorin het deel.

36

37-38

"Oude instructiën en ordonnantien voor den Raad van State en ThesaurierGeneraal", toebehoord hebbend aan de raadpensionaris mr. P. Steyn.
18de eeuw

1 deel

Stukken rakende de domeinen van Holland, waarschijnlijk 38 afkomstig van de
advocaat-fiscaal Van der Cracht.
18de eeuw
2 pakken
In portefeuille nr. 37 bevinden zich stukken ondermeer betrekking hebbend op de volgende zaken:.

37

het ontslag en het afscheid van de thesaurier-generaal Hop.
schout, dijkgraaf, baljuw en andere ambtenaren op de eilanden
Texel, Vlieland en Terschelling.
verzoek van Simeon Petrus Collot d'Escury, heer van Naaldwijk en
Sliedrecht, betreffende landerijen gelegen in de Konijnstiend in het
bedijkte Nieuwland bij 's-Gravenzande.
de pacht te voldoen door Ary de Koning voor de Plaat genaamd de
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Oude en Nieuwe Been.
declaraties van salaris en verschotten van procureurs-generaal en
advocaten-fiscaal voor de hoven van justitie in Holland, ingezonden
ter financie van Holland, waarop door de Financie ordonnantie tot
betaling werd verleend.
de bedijking van de Krabbe.
zeker gors onder Zuid-Beierland aan het Haringvliet.
verzoek van Jacobus Brenks om een knaapplaats in de Munt.
de nalatenschap van Jean Batiste (de) Coulon, geboren te Arras en in
juli 1768 te Dordrecht verdronken.
onrechtmatige toeëigening van domaniale landerijen onder
Hilversum door eigenaars van bouwlanden aldaar.
de Haagse schipper Ad. de Bruyn.
landen in de Noordpolder onder Assendelft.
aangespoelde koffie op het strand van Zandvoort en de verkoop
daarvan door de jood Nathan Levi.
reparatie van kerk, pastorie en school van Cillaarshoek.
de boedel van Margrita den Broeder.
vendumeesterschap van Den Haag.
de boedel van Jan Meyer, overleden te Oude Tonge.
samenstelling der regering van Holland volgens een propositie van
Enkhuizen.
brieven van J. Lulofs.
afschrift van een brief van B. Goudriaan Az. aan de heer Huydecoper
van Maarseveen over de veerdammen aan het Lexkens Veer.
placcaat Staten van Zeeland met afschriften van adviezen van het
Hof van Holland en de Hoge Raad "betreffende recht van successie.
memorie voor het leggen van een duiker in één der kanalen van de
vijver in Den Haag.
memorie omtrent het plaatsen van stenen palen om het plein in Den
Haag.
instructie voor de opzichter van het Haagse bos etc.
copie-instructie voor de waagmeesters te Rotterdam.
verbetering van de rivier de Merwede.
notitie van vacatiën door H. Horstman, onder-houtvester, wegens
een onderzoek van een plan tot verversing der grachten van Den
Haag.
verzoek van Anthony Macarij in verband met een uitvinding.
verzoek van Jan Rickers junior, kapitein ter zee, om surceance.
In portefeuille nr. 38 bevinden zich ondermeer de volgende stukken:.

38

Getuigenverklaring afgelegd ten verzoeke van mr. Pieter v.d. Poll,
baljuw van Amstelland.
processtukken voor hoogheemraden van Amstelland tussen Reinier
Luyk contra Pieter van der Poll, baljuw van Amstelland.
afschriften van akten betreffende de heerlijkheid Werkendam.
brief van een weduwe Koenen betreffende betaling van een door
haar verkochte plantage in Suriname etc.
brief van J.M. Schmits over een medisch onderwerp.
brief van majoor Van Reenen te Dordrecht aan de commies Mooser
betreffende benodigde munitie.
brief van W. Pernis ter begeleiding van een advies over de
rechtsgeldigheid van een testament.
brieven van mr. G. Emants, secretaris van Gecommitteerde Raden.
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brief van S. van Reyn aan ? uit Rotterdam.
brief van P. van Rosenbergh aan Paulus Hoyer van Brakel, procureur
voor beide hoven van justitie in Holland.
39

"Remarques ende solutien van schout, burgemeesteren ende schepenen van 'sGravenhage op het ampele bericht van den Hove van Hollandt, gedaan aan de
Edele Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, by missive
van den 15. April 1707 over het als doen ontstaene geschil van jurisdictie tusschen
het Hof ende den Hage", gedrukt.
[1707]
1 deel

40

Recueil van resolutiën van de Staten van Holland betreffende de afzonderlijke
leden, voornamelijk de Ridderschap, en over enige andere belangrijke zaken tussen
de jaren 1544 en 1609.
[1544, 1609], 18e eeuw
1 deel

41

Missiven van de rekenkamer aan de Staten van Holland,
1641-1654
Afschriften,
17e eeuw

1 portefeuille

Niet onmogelijk het begin van net-registers van verzonden brieven daar de foliering doorloopt alsof
de katernen in één band gebonden hadden moeten worden. Eén katern ontbreekt.

42

Aantekening omtrent de gedrukte vindplaatsen van de huldigingseed van Karel V in
1515.
c. 1700
1 stuk
In dorso "D" en "Staet van de aengebragte goederen van Johan Erckelens ten huwelijk gaende met
Catharina Helsinge, in date den 9 september 1661".

43

"Register van de bij 't Hof verleende provisien van justitie".
1810

1 katern

Dit register diende als bewijs van de ontvangen zegelrechten en werd tevoren door de griffier bij de
rentmeester van Noord-Holland ingeleverd die het wederom als bijlage van zijn rekening overlegde.
Tengevolge van de reorganisatie van het comptabel beheer bij de inlijving en de centralisatie
daarvan in Parijs, is dit stuk waarschijnlijk niet overgelegd. een dergelijke.
Zie een dergelijke lijst van 1808 in Holland nr. 7917.

44

Minuut van inventarissen van archieven van de Staten van Holland en WestFriesland opgemaakt
c. 1618
alsmede een hiervan vervaardigd afschrift,
1835
1 omslag
Gemerkt "CCVIII" (Van der Wolff).

45A

"Corte verthoninghe van het recht bij den ridderschap, eedelen ende steden van
Hollandt ende Westvrieslandt van allen ouden tijden in den voors. landen gebruyct
tot behoudenisse van de vrijheyden, gerechticheden, privilegien ende loffelicke
gebruycken van den selven lande".
1587
Afschriften,
17e eeuw
1 omslag
Gemerkt "No 19". Gedrukt Groot Placaetboek, deel I, kol. 39.

45B

Minuut-memories van de advocaat-fiscaal M. van der Cracht over de tienden en het
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leenstelsel.
1792-1799

1 omslag

Stukken afkomstig van de commissarissen tot de kleine fortificatien,
1794
Met retroacta,
1674, 1785-1794

1 omslag

Fragment van een legger van landerijen gelegen onder Maashees en Holthees.
17de eeuw
1 katern
Gefolieerd 23-33.

45E

Letter R van een klapper op de resolutiën van de Staten van Holland.
1789

46

Extract-resolutiën van de Staten van Holland en de Gecommitteerde Raden
betreffende de domeinen van Vianen bestemd voor de advocaat-fiscaal Van der
Cracht en de heren Commissarissen tot de Viaanse zaken uit de Gecommitteerde
Raden.
1775-1792
1 omslag

1 omslag

Hierbij een stuk betreffende verlening van een subsidie voor de haven van Goedereede.

---

Ordonnantie van Karel V betreffende de tollen van Holland, Zeeland en WestFriesland, 1518. Authentiek afschrift.
16de eeuw
1 stuk
Gedrukt Groot Charterboek I, kol. 1540.
Overgebracht naar het archief Staten van Holland vóór 1572, toegang 3.01.03, inv.nr. 27A.

48

Stukken betreffende processen van de baljuw van Woerden contra de
burgemeesters dier stad;
1622-1629, 1714-1723
Stukken van de procureur-generaal contra burgemeesters van Naarden en
betreffende kwesties in Gooiland;
1700-1725
Met een kaartje van ’s Gravelant en Gooiland, gemaakt ten behoeve van de
rekenmeester der domeinen van de Staten van Holland en West-Friesland, 1724 en
retroacta,
1627-1633
alle waarschijnlijk afkomstig van de advocaten-fiscaal mr. Mattheus de Hertoghe
en mr. Wolfert Nobeling.
Alle stukken zijn waarschijnlijk afkomstig van de advocaten-fiscaal mr. Mattheus de Hertoghe en mr.
Wolfert Nobeling. Hierbij zijn gevoegd twee brieven van de baljuw van Voorne en het gerecht van
Alblasserdam aan de rekenkamer, met bijlagen, 1735.
In 1947 gevonden achter de collectie van der Heim doch daar niet thuis horend.

49

50

Vergunning van de Hoge Raad voor de voogden van de kinderen van Ludolf
Stapelmoer, chirurgijn te Amsterdam, om diens boedel onder beneficie van
inventaris te aanvaarden.
1668

1 stuk

Brief van hertog Jan van Beieren aan Jan van Nyenrode, baljuw van Gooiland, of
Splinter van Nyenrode, zijn broer, betreffende de pensie van de abdis van Elten.
3 februari...
1 stuk
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"Verhandelinge van de vergadering van de Heeren Staaten van Holland en WestVriesland" toebehoord hebbende aan de raadpensionaris mr. Pieter Steyn.
18de eeuw
2 delen
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 51-52.
Overgebracht naar het Archief van Pieter Steyn. Toegang 3.01.24 Inv.nrs. 501-505 en 506.
Het oogmerk van deese verhandeling is geensins om te tracteeren saaken betrekking hebbende tot
de historie van de provincie Holland en West-Vriesland ..... maar alleen om aan te wijsen ..... wie in
der tijd de Staaten van den lande hebben gepresenteert en mitsdien wanneer of op welke tijden de
leden thans de vergadering van de Staaten composeerende aan derselver deliberatien deel hebben
gekreegen, welke ordres en reglementen op die vergaderinge in der tijt sijn gesteld en welke
bijsondere resolutien tot deselve relatif in der tijd sijn gekomen". Achterin een index op de
behandelde onderwerpen.

---

Beschrijving van de ambten van stadhouder en registermeester van de lenen, van
charterbewaarder en van grootzegelbewaarder van Holland.
18de eeuw
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 53.
Overgebracht naar het Archief van Pieter Steyn. Toegang 3.01.24 No. 507.

---

Beschrijving van het ambt van advocaat van den lande of raadpensionaris van de
provincie van Holland en West-Friesland.
18de eeuw
2 delen
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 54-55.
Overgebracht naar het Archief van Pieter Steyn. Toegang 3.01.24 No. 499 en no. 500.

56

Punten van beschuldiging door de advocaat-fiscaal bij het Hof van Holland
ingediend tegen mr. Pieter de Groot, de pleidooien gehouden door mr. S. van
Middelgeest en het vonnis van het Hof, met enige bijlagen,
1676, 18de eeuw
1 deel

57

Testament van Jacob van Persijn Heynricxsz., heer van de Lindt, gepasseerd voor
Dirk Jansz. van Woerden, notaris te 's-Gravenhage,
3 december 1580
Authentiek afschrift van
1613
1 stuk

58

Stukken afkomstig van de gedeputeerden ter dagvaart van Dordrecht, met notulen
van enige vergaderingen zowel van de Staten van Holland als de Staten-Generaal
met retroacta, benevens stukken betreffende de voortgang van het katholicisme in
het markiezaat en de stad Bergen op Zoom.
17de eeuw
1 omslag

59

Extract-resolutiën van de Staten van Holland over het recht van appèl of revisie van
uitspraken van magistraten in matrimoniale zaken, over het begeven van ambten
en het recht van survivance.
17de eeuw
1 omslag

59A

Praeadvies van de Hollandse Raden en Ministers aan de Staten van Holland over
het vernieuwen van de vrede met de Dey van Algiers. Gelijktijdig afschrift.
1758
1 stuk

60

Brief van het Hof van Holland houdende advies aan de Staten omtrent de
benoeming van burgemeesters, schepenen en vroedschap van Den Haag,
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25 november 1653
Brief van C. Brouwer te Naarden aan de Gecommitteerde Raad Jacob Hinloopen
betreffende zandhaling,
1 juni 1690
alsmede een plakkaat van de Staten van Holland tegen het misbruiken van God's
naam,
zonder datum
1 omslag
61

Alfabetische index op het repertorium van al de plakkaten en ordonnantiën staande
geregistreerd in de memorialen van het Hof van Holland.
17de eeuw
1 katern
Deze index heeft geen betrekking op inv. nr. 269 van het Hof, noch op het gedrukte repertorium, op
het exemplaar in de collectie Goldberg, inv. nr. 339 of op dat in de Dubbelen Haarlem noch op één
der registers met plakkaten in het archief van de rekenkamer, inv. nrs. 504 - 506.

62

Dagvaarten van de Staten van Holland met uittreksels uit de notulen van de
dagvaarten. Gelijktijdige afschriften.
1564-1570
1 omslag

63

Attestaties afgelegd ten verzoeke van de erfgenamen van mr. Jeronimus van der
Dorpe voor Willem Nyeupoort de Jonge, notaris te Schiedam, omtrent de
uitgestrektheid van de haven van Spijkenisse,
1598
Afschriften van
1604
1 omslag

64-69

Rekeningen van de ontvangers van verschillende belastingen waarvan de
inkomsten aan de Sociëteit van Den Haag werden afgestaan.
1633-1711
64-65

66
67
68
69

6 delen

Rekeningen van Sacharias de Swart van de 100e penning, 1689-1694
en 1704, afgehoord 1696, 1700-1701 en 1711
2 delen
64
Niet gespecificeerd.
65
Niet gespecificeerd.
Rekeningen van Johan Stenis van de 100e penning op de nieuw
gebouwde huizen te 's-Gravenhage, 1720-1722, afgehoord 1732, 1
deel
Rekeningen van Johan Stenis van de 100e en 200e penning in
Haagambacht en Eikenduinen, 1726, afgehoord 1732, 1 deel
Rekening van Philips Doubleth van de 80e penning op de verkoop
van huizen in Den Haag, 1633, afgehoord 1634, 1 deel
Rekening van mr. Anthonie de Veer van de 80e penning op de
verkoop van huizen in Den Haag, 1711, afgehoord 1717, 1 deel

70

Akte van verkoop gepasseerd voor Pieter van Roon, notaris te 's-Gravenhage, door
Ary Pieterse Witteman, meesterbakker te Honsholredijk, van enige roerende
goederen aan Arent Jansz. van Adrichem, meester mandemaker te Delft.
18 juni 1696
1 stuk

71

Akte van volmacht van schout, bode en secretaris van Noordwijkerhout voor Gerard
van der Burch en Jan de Ryviere, procureurs, om voor hen in een niet genoemd
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proces op te treden.
14 oktober 1586
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1 stuk

72

Akte van keizer Leopold, waarbij deze de weduwe en zoon van Joan Deutz,
kwikzilverfactoor te Amsterdam, déchargeert, met een translaat uit het Duits.
1700
1 charter en 1 stuk

73A-73H

Klappers op de gedrukte resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland,
1544 - 1704, 18de eeuw
3 portefeuilles
73A
Niet gespecificeerd.
73B
Niet gespecificeerd.
73C
Niet gespecificeerd.
73D
Niet gespecificeerd.
73E
Niet gespecificeerd.
73F
Niet gespecificeerd.
73G
Niet gespecificeerd.
73H
Niet gespecificeerd.

74

"Collectie van sententien van de beide Hoven van justitie in Holland, in mijne
adversaria te quoteren" bevattende sententies, dictums, juridische adviezen e.d.
18de eeuw
1 pak
Ondermeer betrekking hebbende op:.
het geschil tussen die van Geestmerambacht, Schagen, Niedorperkogge etc.
contra die van Drechterland en Vier Noorderkoggen;
de moord gepleegd door Nathanael Donker op zijn echtgenote;
Vital Zende, echtgenoot van Gerbregta Goedvrind contra Huybert Hermalen te
Amsterdam, echtgenoot van Maria Goedvrind;
Theodore Francois de Mey, raad en vroedschap van Rotterdam, echtgenoot van
Cornelia Vingerhoet, contra Gerard Vingerhoet en Jan de Bruyn, executeurs van
het testament van Jacob Vingerhoet, koopman te Rotterdam;
André Alexander Laurens heer van Villards, luitenant, echtgenoot van Jacoba
Crocquesel, e.a. contra de executeur van het testament van Francois Crocquesel,
koopman te Den Haag;
Theodorus van Beek te Breda c.s. contra baron Charles Joseph d'Overschie;
de regeerders van Leiden contra mr. Gerrit van der Laen als echtgenoot van de
oudste dochter van Hendrik van Alkemade betreffende zekere visserij in de
heerlijkheid Warmond;
advies van de advocaten Floris Cloeck en P. Verrijn voor vrouwe Hillegonda van
Gangel, weduwe van Barth. van de Velde, burgemeester van Rotterdam;
gedrukt advies met betrekking tot de door zekere Michiel, bakkersknecht van
Pieter Dux, te Hoorn tegen Lucas Bontarius, koopman te Amsterdam, gepleegde
gewelddadige handeling;
brief van het Bof van Holland houdende advies aan de Staten met betrekking tot
het verzoek van Jacob van de Rijth, heer van Woestwezel, om de vicarie gevestigd
op enige landen behorend tot de hofstede Endegeest te mogen verplaatsen op het
huis van Maria Agatha van der Mijle aan het Voorhout in Den Haag;
verzoekschrift van Gerard Schatter, heer van Poelgeest, betreffende de
heerlijkheid Koudekerk;
Adriaan Verwer, koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Pieter Greve,
koopman te Hamburg, contra Cornelis van den Heuvel, baljuw, schout en
commissaris over de stranden en zeevonden van de heerlijkheid Kallantsoog;
Johannes de Bray, predikant wonende in Engeland contra de Oost-Indische
Compagnie, kamer Middelburg alsmede Pieter Coutrel en Florentia den Boer;
Oost-Indische Compagnie contra Jan Pit;
Willem Toledo, schipper op de Sumatra contra de O.I. Compagnie;
de O.I. Compagnie contra Anna de Vicq, echtgenote van Steven Schorer c.s;
W.I. Compagnie contra Cornelia van Hensberghen, weduwe van Gerrit Braeckel,
koopman te Rotterdam, eigenaresse van het schip de Cornelia;
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O.I. Compagnie contra Adriana van Bleijenburgh, weduwe van Daniel Fannius,
advocaat-fiscaal ter admiraliteit van Zeeland;
Steven Verkerk, wonende te Tiel in Gelderland c.s. contra Bernard van Santen te
Dordrecht;
Adriaan Anthony de Tourlon c.s. contra Willem Parker c.s;
Petrus Santvoort, predikant op het Wout, contra de classis van Delft en Delfland;
regeerders van Gouda contra Johannes Cuperus, predikant te Sassenheim,
echtgenoot van Maria Elisabeth Mol van der Nieuburgh;
Heer Jacob van Mewen, oud-burgemeester van Dordrecht contra mr. Willem
Stoop, hoofdofficier, en Dirk Hubert Stopp, ontvanger van de gemene middelen
van Dordrecht;
procureur-generaal van Brabant contra Arnoult Franchois van Montenaken;
Alidia Conincx, wonende te Amsterdam contra Gerard Bicker, drossaart van
Muiden en baljuw van Gooiland;
betrekkelijk Jacob Rutten Blomvliet te Schoonhoven;
Pieter Kerck, ouJ-schepen en vroedschap van Ransdorp contra Aeltie Ysbrants te
Durgerdam;
Hendrik Gijsbrechtsz. van der Vecht c.s. contra de erfgenamen van Elias
Wolffwinckel;
Annetje Pieters, weduwe van Klaas Maartensz. Buyck contra Aaltje Pieters,
weduwe van Cornelis Pietersz. Duytsch;
Johan en Hendrick Decker, kooplieden te Amsterdam contra Pieter Poullie;
Michiel du Mortier te Voorburg contra Brigitta de Goyer, echtgenote van Albertus
van der Hoogh te Haarlem;
Cornelis Gaillard c.s. contra Reyer en Pieter Molesteen;
de weduwe van Gerrit van Hettelingh, koopman te Amsterdam, contra de reders
van het schip genaamd het Postpaard;
Adriaan van Adrichem, penningmeester ter griffie van de Hoge Raad contra de
erfgenamen van Amelis van den Bouckhorst;
Coenraad van Beuningen, oud-burgemeester van Amsterdam contra zijn broer
Geurt van Beuningen aangaande een weddenschap;
voogden over het kind van Maria de Winter contra de vader van het kind Jacob van
Heyningen;
regeerders van Monnikendam contra Claas Nanningh, burgemeester van
Schellingwoude;
Hester en Margaretha Paets van Santhorst contra Adriaan Schats betreffende de
verkoop van de hofstede Santhorst;
Petronella Baldé, weduwe van Michiel van der Stael c.s. contra Anna van Aertsen,
weduwe van Pieter van Wassenaer, heer van Starrenburgh;
Frans Gerritsz. Clock contra Pieter Janssen;
Claas Pontse van Zeyst, weduwnaar van Neeltje Gijsbertse Vermey c.s. contra
Pieter Gerritsz. van Zevenhoven te Bodegraven;
de erfgenamen van Henry Nieugaert, koopman te Amsterdam contra Alexander
Velters, koopman te Amsterdam;
de kinderen en erfgenamen van Soetje Sieren te 's-Gravenhage;
Casus positie over de 88e keur van de stad Leiden art. 2 betreffende het ambt van
oudste thesaurier;
Adriaan Breur contra de voogden over de goederen van zijn echtgenote;
betreffende testament van Jan de Remaux;
betreffende akte van huwelijksvoorwaarden tussen Guillaume van der Sluys en
Janneken Jacobs Boenes;
testament van Johan Pandelaert, rentmeester van Beierland met een stuk
daaromtrent;
stukken betreffende de testamenten van mr. Nicolaas de Voocht, zijn echtgenote
Hester van Plettenbergh en hun zoon Philips de Voocht;

75

Tafel op de memorialen van het Hof van Holland lopende over de jaren 1514 tot
1584 en 1590.
17de eeuw
1 deel

76

"Collectanea uit de memorialen, resolutiën, missiven, advysen etc. van den Hove
van Hollant van de jaren 1426 tot 1697 incluis mitsgaders andere stukken".
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18de eeuw

1 deel

77

Chronologische en alfabetische index op de criminele sententiën van het Hof van
Holland,
1623 - 1779, 19de eeuw
1 deel

78

Kohier van het redres-generaal der verponding voor Holland. Gelijktijdig afschrift.
1631
1 deel

78BIS

Brief van de rekenkamer aan mr. Gerard Boot, rentmeester van de abdij van
Egmond, houdende toezending om advies van een verzoekschrift van de regering
van Alkmaar om ter afdoening van geldleningen de tijdelijke beschikking te mogen
hebben over landerijen van de abdij in de nabijheid der stad, met afschrift van dit
verzoekschrift en marginale aantekeningen. Gelijktijdig afschrift.
1575
1 stuk

79

Verzoekschriften van hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden van de Schermer
aan het provinciaal bestuur van Holland met bijbehorende stukken betreffende de
bestuursinrichting van de Schermer.
1796-1798
1 omslag

80

Stukken met betrekking tot de scheiding tussen Kolhorn en Barsingerhorn.
1797-1802
1 omslag

81

Declaratie van A.F. Goudriaan, inspecteur-generaal van de waterstaat. Met een
biografische aantekening.
1813
1 omslag

82-83

Extract-resolutiën van de Staten van Holland, Gecommitteerde Raden en de
Staten-Generaal alsmede plakkaten op diverse zaken betrekking hebbende en
aanschrijvingen in hoofdzaak gericht aan het dorps- later gemeentebestuur van
Ouddorp. Gedrukt.
1673-1811
2 pakken
82
Niet gespecificeerd.
83
Niet gespecificeerd.

---

"Histoire de Hollande ", overzicht van de vaderlandse geschiedenis tot 1333.
1708

1 deel

In het Frans.
De schrijver, behorend tot het geslacht Duvenvoorde (zie blz. 86 ), wonende tegenover het oude huis
van Wassenaar, later van Van der Mijle te 's-Gravenhage (zie blz. 13) en schrijvende in 1708 (zie blz.
13), is vermoedelijk Arend, baron van Wassenaar, heer van Duvenvoorde.
Oud inv.nr. 84. Overgebracht naar het archief Wassenaar van Duvenvoorde. Toegang 3.20.87,
in.v.nr. 165.

85

Brief van A. Albada te Spiers aan Adriaan van der Mijle, raad in het Hof van Holland,
te Venetië, betreffende internationale zaken.
1569
1 stuk

86A-86T

Verhandeling over de stadhouders, presidenten, leden en ambtenaren van het Hof
van Holland door mr. Raymond Slichter, overgeschreven en bijgewerkt tot de
opheffing van het Hof door zijn broer Hieronimus Slichter.
1389-1811
19 delen
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86C
86D
86E-86O

86P
86Q
86R-86T

---
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Stadhouders.
86A
Niet gespecificeerd
86B
Niet gespecificeerd
Tresoriers.
Presidenten.
Raden ordinaris en extra-ordinaris.
86E
Niet gespecificeerd
86F
Niet gespecificeerd
86G
Niet gespecificeerd
86H
Niet gespecificeerd
86I
Niet gespecificeerd
86J
Niet gespecificeerd
86K
Niet gespecificeerd
86L
Niet gespecificeerd
86M
Niet gespecificeerd
86N
Niet gespecificeerd
86O
Niet gespecificeerd
Procureurs-generaal, advocaten-fiscaal crimineel en - civiel.
Griffiers en Substituten-griffiers.
Secretarissen.
86R
Niet gespecificeerd
86S
Niet gespecificeerd
86T
Niet gespecificeerd

"Domeynen van de graven en gravinnen van Holland ende Zeeland, aangewezen in
de staaten en rekeningen van derzelver grafelyke Tresoriers-Generaal door K. van
Alkemade en P. van der Schelling".
18de eeuw
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 87.
Overgebracht naar toegang 3.22.04. Collectie v. Alkemade v.d. Schelling, invr.nr. 14.
Dit deel bevat afschriften van op het Algemeen Rijksarchief aanwezige oorspronkelijke stukken.
Slechts van fol. 88 - 94 is het origineel niet teruggevonden. Het is gedeeltelijk afgedrukt in de
"Kronyk van het Historisch Genootschap", 1852 en 1854.

88

"Staet van den innecomen ende lasten van de Domeynen van Hollandt ende
Westvrieslant van den jaere 1642". Gelijktijdig afschrift.
[1642]
1 deel
Afschrift van de staat voorkomende in het archief van de Grafelijkheidsrekenkamer onder nummer
647a. Achterin het deel afschriften van enige adviezen van de rekenkamer over de jaren 1641 - 1646.

89

Stukken betreffende financiële verhoudingen in Holland als schildtalen, riemtalen,
accijnsen, verpondingen, hoofdgeld, exue, schotbaarheid, haardstedegeld etc.,
aangelegd
c. 1667
Afschriften,
17e eeuw
1 omslag
De genummerde stukken 0/1 tot 0/20, waaraan 0/8 en 0/9 ontbreken, betreffen:.
0/1
overzicht van de aanslag der afgekochte riemtalen voor de verschillende
heerlijkheden in Holland tussen IJ en Hollandse IJsel, 1399;
0/1
ordonnantie van de Staten van Holland tot vaststelling van het bedrag der
verponding over het jaar 1585;
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0/3
0/4
0/5
0/5
0/7
0/10
0/11
0/11
0/13
0/13
0/15
0/16
0/17
0/18
0/19
0/20
0/20
0/20
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"Staet van de hooffden der inwoonders in Hollandt anno 1623", waarnaar het
bedrag van het hoofdgeld berekend wordt;
aanmerkingen gemaakt bij het nazien van de rekening van de thesaurier van Den
Haag over het haardstedegeld van het jaar 1667;
"Advys in forme van deductie raeckende den exue ende entree eertijts tusschen de
steden ende dorpen van 't land van Hollandt ende Westvrieslandt onderlinge in
gebruyck sijnde geweest ende alsnu in ongebruyck gecomen;
rentebrief afgegeven door schout en schepenen van Den Haag, 1490;
"Giftbrieff van Keyser Carel van de heerlicheyt Swaluwe aen Heyndrick Van
Nasseau, 1518";
extracten uit de handvesten en privilegien van Kennemerland en West-Friesland
betreffende de vrijstelling van schot voor edelen en half-edelen
"Ommeslagh off begrotinge van den schilttael in Hollandt en Westvrieslandt", z.d.;
privilege voor Medemblik betreffende enige voordelen inzake de schotbaarheid
van land, 1397;
"Brantschat ende ruytergelt in den lande van Voorne ten tijde jonker Frans van
Brederode Rotterdam ingenomen hadde", 1491;
continuatie van een octrooi verleend aan Goeree voor het heffen van accijns op
wijnen en bieren, 1549;
erkenning door de magistraat van Amsterdam, dat de rekenkamer tegen zekere
recognitie vergunning gaf tot het maken van een molen op één der vestingmuren,
1518;
"Settinge van de riemtalen ommegeslagen op eenige dorpen van Noort Hollant
etc.", 1663;
beslissing van het Hof van Holland, dat schepen voor Amsterdam onderworpen
zijn aan de tol in het Mardiep, 1502;
privilege betreffende de heffing van schot te Alkmaar i.v.m. de diensten van deze
stad voor de bezetting van "Staveren ende Huekelem", 1408;
overzicht van de uitgaven ten laste van de rentmeester van de exploiten van het
Hof van Holland wegens salarissen, interesten en uit andere hoofde afgegeven
ordonnantiën, z.d.;
memorie betreffende de schotvrijheid van welgeborenen, z.d.;
memorie van Cornelis Claesz. Wessaenen betreffende de geschiedenis van het
verloop der exue te Westzaan en Krommenie, 1655;
"Bordereel van de tweede reeckeninge van Johan Maes, burgemeester van 'sGravenhage als ontfanger van 't haerstedegelt over 's-Gravenhage, Haechambacht
ende den dorpe van Scheveninge van den jaere 1667".

90

Aantekeningen en ontwerpen van opstellen van de hand van dr. H.G. Hamaker.
1 portefeuille

91

Perkamenten omslagen en losse bladen waaronder missaal-fragmenten.
1 portefeuille

92

"Register op al de charters, handvesten en privilegien der stad Schoonhoven".
Gelijktijdig afschrift.
1790
1 deel

93

"Reflexien over de gebreken in de gesteldheid der regeering van de Vereenigde
Nederlanden", opgesteld door mr. L.P. van der Spiegel. Gelijktijdig afschrift.
1783
1 deel

94

Reglement voor de griffier en de klerken ter secretarie van Holland,
1781
met een aanvulling van
1787
Gelijktijdig afschrift.
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1 stuk

---

"Verhoor van Oldenbarnevelt anno 1618 en 1619", van de hand van de
raadpensionaris Jacob Gillis.
18de eeuw

1 deel

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 95.
Overgebracht naar toegang 3.01.23. Archief Gillis inv.nr. 1.

---

Verhoren van Oldenbarnevelt, 1618 en 1619.
18de eeuw

1 deel

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 96.
Overgebracht naar toegang 3.01.23. Archief Gillis inv.nr. 2.

97

Aantekeningen betreffende de financiën voornamelijk van Holland en enkele
Hollandse steden als Delft en Amsterdam alsmede afschriften van brieven en
memories betreffende het leger en de admiraliteitscolleges, verzameld door Jacob
Arentsz. van der Graeff, burgemeester van Delft, en door zijn zoon Arent, raad van
Delft en gecommitteerde in de Admiraliteit van de Maas en beiden gecommitteerde
ter staten van Holland.
1587-1672
1 deel
Hierbij een 15de-eeuwse kopie van een stichtingsakte van missen op een altaar in de kerk van het
klooster van St. Clara in Delft, 1479, en rekening van renten van het Oude-Vrouwenhuis aldaar over
1535 - 1536, met aantekeningen omtrent de percelen die verbrand zijn. Verplaatst naar :3.18.93,
klooster St. Clara, inv. nr. 1..

98

Proclamatie van Willem Frederik, erfprins van Orange en Nassau etc. aan het volk
van Nederland blijkens bijgaande brief bestemd voor de municipaliteit van
Purmerend.
1799
1 omslag

99

Privilegie- en keurboek van Amsterdam met lijst van regenten etc. tot 1501.
16de eeuw

100A

1 deel

Brief (Apologetisch discours) van Dirk Sonoy aan Koningin Elizabeth van Engeland,
24 november 1590
Afschrift,
19de eeuw
1 stuk
Gedrukt bij Bor, III, blz. 287.

100B

Brief van Nicolaas van Reygersberch aan de Staten van Holland houdende
voorspraak voor zijn zwager Hugo de Groot,
4 maart 1627
Afschriften,
17de eeuw

1 stuk

100C

Plakkaat van koning Philips II met betrekking tot de Verdronken Waard van ZuidHolland,
18 juni 1564; 17de eeuw
1 stuk

100D

Conclusie van eis in het geschil tussen Claes Janssen van Rodenburch contra Andries
Jaspersz. "backer in de gloyenden oven tot Leyden", hangende voor het Hof van
Holland.
17de eeuw
1 stuk
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100E

Akte van verkoopvoorwaarden van twee percelen land gelegen in de ambachten
van Oegstgeest en Zoeterwoude ten behoeve van Adriaan Andriesz. van Swieten.
1610
1 stuk

---

Uittreksel "uyt de hystorie genaempt d'ontstelden leeuw of sprinckader der
Nederlantsche beroerte, beschreven door Dirck Pieterse Pers", voor wat betreft fol.
313, behelzende een inhoudsopgave van de brief van Jan Berckhout, burgemeester
van Hoorn, aan Dirk Sonoy inzake protest tegen de overlast die het krijgsvolk de
boeren van Hoorn aandeden,
z.d., 17de eeuw
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 100F.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

---

Brief van gecommitteerde raden van het Noorderkwartier aan de steden in dat
kwartier om gedeputeerden naar Hoorn te zenden teneinde te beslissen over de
toekenning van het recht 'van makelaardij aan de ontvangers in hetzelve kwartier,
1614
Afschrift,
17de eeuw
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 100G.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

100H

Stuk inzake een geschil over een rentebrief tussen Antoni Maerssen, echtgenoot
van de weduwe van Joris Edmeston, in leven ontvanger-particulier van Voorne c.s.
en Jan Michiels Been, notaris.
1628
1 stuk

100I

Brief van A. van Hoey aan de steden in het Noorderkwartier betreffende de
bezwaren tegen zijn admissie in de vergadering van de Staten van Holland met een
nadere uiteenzetting door een onbekende,
20 oktober 1720
Afschriften,
18de eeuw
1 stuk

101

Stukken met betrekking tot de ophaling van de lading van het verongelukte Engelse
fregat "Lutine".
1799-1802
1 omslag

102

Wapenboek van de ridders die de tocht naar Friesland in 1396 met hertog Albrecht
hadden meegemaakt.
16de eeuw
1 deel

103A

Akte van belening door de Staten van Holland van Lamoraal prins van Ligne, heer
van Wassenaar, met zekere hem van zijn vader Philips graaf van Ligne, heer van
Wassenaar, aanbestorven leengoederen. Gelijktijdig afschrift.
17 november 1610
1 stuk

103B

Akte van belening door de Staten van Holland van Pieter van Ruytenburch,
ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardingerambacht, met o.m. de markten en
tollen van Vlaardingen,
20 januari 1622
Afschrift,

3.22.01.01
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17de eeuw

1 stuk

103C

Stukken met betrekking tot een geschil tussen de Staten van Holland en Johan van
Kerckhoven, heer van Heenvliet.
17de eeuw
1 omslag

---

Stukken aangaande dijken en droogmakerijen in Noord-Holland in het bijzonder
betreffende de Schellingwoudse dijk, de Ham onder Krommenie, een dijk onder
Quadijk en de Stommeer onder Aalsmeer.
1620-1651
1 omslag
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 103D.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

103E

Brief van mr. Johan de Haen, pensionaris van Haarlem, aan de burgemeesters van
Haarlem aangaande het verhandelde op een dagvaart in Den Haag,
3 maart 1617
alsmede een verzoekschrift van zijn echtgenote aan dezelfden "om ontslag van
arrest op haere goederen".
(1619)
1 omslag

104

Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Jan Corneliszoon en Maritghen Jansdochter.
9 mei 1615
1 stuk
Het recht van Zuid-Holland wordt hierin toepasselijk verklaard.

105A

Uittreksels uit de tresoriersrekeningen van Holland van de hand van prof. P.
Bondam,
1416-1418, 18de eeuw
1 katern

105B

Aflaatbrief van de vicaris-generaal van de bisschop van Utrecht, David van
Bourgondië, gevestigd op het altaar van de heilige Michael in het
Sacramentshospitaal te Dordrecht.
1475
1 charter

105C

Vergunning van de Staten van Holland voor de verwanten van Cornelis Boulisz.,
raad van Amsterdam, om represailles te mogen nemen op Groningers, zolang
Cornelis Boulisz. en zijn echtgenote door de graaf van Rennenberg te Groningen
gevangen worden gehouden.
24 mei 1580
1 stuk

106A

Brieven van Adriaan van Swieten, gouverneur van Gouda, aan Adriaan Duyck,
kastelein op het huis te Woerden, met een brief van Jacob Coppier aan dezelfde
alsmede een akte van vrijgeleide voor Daniël Glezer.
1572
1 omslag

106B

Stukken betreffende het onderzoek door commissarissen van het Hof van Holland
te Gorinchem ingesteld naar aanleiding van de klachten van Jacob Vervoorn, Gerard
van Hoey en Aart van Clevesteyn, oud-burgemeesters van Gorinchem, over tegen
hen gerichte opstootjes.
1647
1 omslag

106C

Brief van ds. Johannes Uytenbogaert aan C. de Rechtere, secretaris van de Staten
van Holland, over zijn missie naar Hoorn.
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11 augustus 1598

1 stuk

"Keuren in Schieland", zowel betreffende het baljuwschap en het
hoogheemraadschap als de verschillende steden en dorpen daarin gelegen,
1299-1704, 18de eeuw

1 deel

Enkele stukken zijn gedrukt. Het deeltje heeft behoord aan mr. Frans van Limborch.

108

Sententie van het Hof van Holland rakende Vlist en Bonrepas,
8 maart 1558
Afschrift,
16de eeuw

1 stuk

109

Memories van eis en repliek in een geschil tussen de ambachtsvrouwe van
Voorschoten en Veur en C. van Eyk, burgemeester en secretaris aldaar.
19de eeuw
2 stukken

110

Pleitmemoriën, sententiën van het Hof van Holland en de Hoge Raad en andere
rechterlijke instanties, afkomstig van de advocaat mr. J. van der Linden.
1774-1780
1 deel
Voorin een register op de pleitmemoriën.

111

Aantekeningen van J.G. Frederiks over de abdissen van Rijnsburg, Leeuwenhorst en
Loosduinen, over baljuwen, rentmeesters, stadhouders en gouverneurs van
Holland, Zeeland en Friesland, de ambtenaren van het Hof van Holland, de Hoge
Raad en de Generaliteit en diplomaten, met aanvullingen van J. Hingman.
z.d.
1 portefeuille

112

Memorie aangaande de afwatering der Vijfherenlanden uitgebracht aan
Gecommitteerde Raden van Holland,
1760
Afschrift,
18de eeuw

1 stuk

113

Brief van L.P. van de Spiegel, ....
25 juni ....

1 stuk

114A-114B

Bijlagen tot de rekeningen en andere financiële bescheiden van de kerk te
Leiderdorp.
1594-1813
2 portefeuilles
114A
Niet gespecificeerd.
114B
Niet gespecificeerd.

115

Brieven van de raadpensionaris P. Steyn meest gericht aan de pensionaris
Meerman.
1750-1757
13 stukken

116

"Concept van verandering, amplieatie en modificatie van de Unie van Utrecht" door
de raadpensionaris mr. L.P. van de Spiegel.
1799
1 omslag
In margine: "Ontfangen van de heer Oud-Raadpensionaris v.d Spiegel, okt. 1799".

117

Resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland,
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8-19 maart 1593
Afschrift,
16de eeuw

1 deel

118

Index op de resolutiën van de Staten van Holland, met los inliggende uittreksels uit
de resolutiën van de Staten-Generaal en de Staten van Holland en enige andere
stukken.
1653-1666
1 deel en 16 stukken

119

Verzoekschrift van Maatheeus Vossius aan de Staten van Holland om tot
historieschrijver der provincie te worden aangesteld, met de daarop gestelde
gunstige kantbeschikking van de Staten.
24 november 1641
1 stuk

120A-120D

Rekeningen van de verponding, de binnenlandse omslag etc. van de heerlijkheid
Papendrecht en Matena.
1663-1743
4 delen
120A
1663/'64-1677/'78
120B
1678/'79-1687/'88
120C
1697/'98-1713/'14
120D
1714/'15-1742/'43

121

Brieven van de raadpensionaris Johan de Witt aan N. van Heuckelom,
burgemeester van Nijmegen en gedeputeerde wegens de provincie Gelderland ter
vergadering van de Staten-Generaal, betreffende het overlijden van de griffier van
de Staten-Generaal Ruysch en te verlenen bijstand aan de stad Keulen.
3 en 5 november 1670 en 25 juli 1671
3 stukken

122

Brieven van Johan de Witt aan zijn zwager Johan Deutz, koopman te Amsterdam;
brieven van Wendela Bicker aan Geertruyt Bicker, echtgenote van Johan Deutz;
brief van Joseph Deutz te Delft aan Johan Deutz en van Agneta Deutz te Delft aan
dezelfde.
1668-1669
19 stukken

123

"Register van mr. Floris Oem van Wijngaerden, pensionaris van Dordrecht,
bevattende stukken aangaande het verzet van deze stad tegen de vernieuwing van
de schildtalen,
1513-1518
Afschriften,
18de eeuw
1 deel
Zie ook Handschriften nr. 450. Een 17de-eeuws afschrift bevindt zich in het archief van het Hof van
Holland, suppl. nr. 219.

---

Vidimus door Hendrik heer van Wassenaer van een in bis zijn register voorkomende
akte van 29 augustus 1262, waarbij Dirk van Wassenaer de hofstede Groenenvelt
c.a., die zijn oom heer Arnold van Wassenaer van hem hield, aan diens oudste zoon
Dirck ten erfleen geeft.
20 augustus 1432
1 stuk
Oud inv.nr. 123BIS Overgebracht naar het archief Wassenaar van Duvenvoorde. Toegang 3.20.87,
in.v.nr. 792.

124

Relaas van de deurwaarder van het Hof van Holland over de aanzegging aan Iman
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de Jonge e.a. om te verschijnen voor commissarissen van het Hof wegens hun
geschil met de ingelanden van de polder Bloois op Schouwen, met bijbehorend
verzoekschrift van laatstgenoemden en apostille daarop van het Hof.
1691
1 stuk
125A

"Verscheidene wetten, instellingen en privilegien betreffende de dijken en de
heemraden in Holland, Westvriesland en Zeeland",
1290-1577
Afschriften,
17de eeuw
1 deel
Voorin een inhoudsopgave.

125B-125C

Privilegiën en Keuren van Muiden,
1346 - 1577
Afschriften van de hand van prof. P. Bondam,
18de eeuw
125B
Niet gespecificeerd.
125C
Niet gespecificeerd.

2 delen

126

Akte van Balthasar van Brederode, waarbij deze zijn zwager Goddaert van
Milendonck zijn rechten op Vianen en Ameide afstaat.
1568
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 127.

128

"Besteck van 't schrijnwerck aen de voorpoort ende het regentenhuys ende
gevollegen van dien aen het Godtshuys gebouwt door ordere van den Heere van
Niecoop goeder gedaghtenis alhier in 's-Gravenhage".
1661
1 stuk

129

"Keuren ende geboden gemaeckt bij Schoudt, Burgemeester ende Schepenen van
Westenrijck, dat men noempt Zuydtlandt".
17de eeuw
1 stuk

130A-130C

"Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt van
consideratie ende oock voor de toecomende tijden dienende".
1653-1663

3 delen

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 130.

130A
130B
130C

2 augustus 1653-12 december 1658
3 maart 1662-14 december 1662
1 maart 1663-20 december 1663

131A-131B

Uittreksels uit de resolutiën van de Staten van Holland en West Friesland,
1529-1584 en 1590-1594, 18de eeuw
131A
Niet gespecificeerd.
131B
Niet gespecificeerd.

131C

Resolutiën van de Staten van Holland en West Friesland,
1650
Afschriften,
17de eeuw

2 delen

1 pak

3.22.01.01
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132

Brief van de provisionele representanten van het Volk van Zeeland aan het Hof van
Holland houdende toezending van een uittreksel uit hun resolutie van 13 oktober
1795, met uittreksels uit andere resoluties van de representanten van het Volk van
Zeeland, waarschijnlijk eveneens aan het Hof van Holland ingevolge
bovenvermelde resolutie toegezonden, 8 juni-13 november 1795
[1795]
1 omslag

133

Brieven van Laurens Pieter van de Spiegel, raadpensionaris van Holland, aan
ongenoemden betreffende de toelating van Franse oorlogsschepen op de Schelde
en over vredesonderhandelingen,
1793
alsmede een machtiging van dezelve voor Johan Abraham Eversdijk, schepen en
raad van Goes, om voor tienden op Zuid-Beveland aan het kapittel van Oud
Munster te Utrecht jaarlijks een pensie te betalen.
1787
3 stukken

134

"Boek van waterpassingen aan de Nederlandsche rivieren en zeeën door den
inspecteur-generaal der rivieren van Holland en Westvriesland Lulofs met
adsistensie van den landmeeter Bolstra.
1751
1 deel

135

Brief van Anna Cornelia Pau te Bennebroek aan ... (deelgenoot in zekere goederen)
met verzoek 200 gulden te zenden uit hun gemeenschappelijke goederen en een
wens aan haar broeder Van Bennebroek ten aanzien van zekere landen over te
brengen.
12 september 1665
1 stuk
Anna Cornelia Pau was gehuwd met Nicolaas Sohier de Vermandois.

136

"De Heer Pieter de Groot, weleer pensionaris der stad Rotterdam; voor het Hof van
Holland gedaagd en beschuldigd door den Heer mr. Johan Ruysch, toenmaals
advokaat-fiskaal en prokureur-generaal van Holland, Zeeland en Westvriesland,
verdeedigd door den Heer mr. Simon van Middelgeest terzelver tijd advokaat voor
het Hof van Holland en vijgesproken door hetzelve Hof van Holland in het jaar
1676".
17de eeuw
1 deel
Voorin een lijst der stukken "in dit boek begreepen." Een dergelijk afschrift bevindt zich onder
nummer 56.

137

Lijst van charters etc. voorkomende in de grafelijke registers betreffende
verschillende door de graven van Holland verleende heerlijke rechten, concessiën
etc.
16de eeuw
1 katern

137BIS

"Die groete van den ysere stove staende in Den Haghe up 't Hoff".
16de eeuw

1 tekening

Zie ook grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen, toegang 23.01.27.02 inv. nr. 5241.

138

stukken gediend hebbende in processen zowel voor het Hof van Holland als voor de
Hoge Raad en wel in de zaak tussen de erfgenamen van Rijkje van Leeuwen contra
Hartman de Custer te Rotterdam, echtgenoot van Elisabeth de Haas c.s.; mr. Willem
Antony Pieterzon, oud-burgemeester en president-schepen van 's-Gravenhage
contra Johan Heinsius en Zoon, kooplieden te Amsterdam; Ary Pieterse Zeuw te
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Kapelle aan de IJsel contra Floris Jacobse van Noorden c.s.; Amerentia van der
Bange, weduwe van Jacob Hennebo, wonende te Leiden, contra Rachel Minne,
echtgenote van Johannes Lambregts.
18de eeuw
1 omslag
---

Brieven van het comité tot herstel van de goede orde binnen de Republiek der
Verenigde Nederlanden, van "en burgervrouw woonende in een Zuythollantse
stad", van "een vrije Bataaf", van het comité revolutionair te Amsterdam en van de
municipaliteit van Delft aan de Representanten van het Volk van Holland, alsmede
een brief van de hoofdofficier Van Hoorn aan het comité waakzaamheid voor het
Volk van Holland.
1795
6 stukken
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 137.
Overgebracht naar toegang 3.02.01, Provisionele Representanten van het Volk van Holland.

140

Foto's van kaarten van Piershil en de Beierlanden door Jan de Paap en Laurens
Pietersz. van Alkmaar.
1532 en 1552
2 stukken
De originelen berusten in het archief van de heren van Egmond in het Archives Nationales te Parijs.

141

Akte van transport gepasseerd voor schout en schepenen van Alphen door Jan van
der Giet van een aldaar staand huis en scheepmakerij ten behoeve van Dirk
Langenberg.
1716
1 charter

142

Stukken met betrekking tot het St. Lucasgilde te Delft.
c. 1610-1689

1 omslag

143

Stukken behorende tot het archief van het St. Jozefsgilde te Delft.
1612-1777

1 omslag

144

Stukken betreffende de benoeming van Pieter van Ruyven als notaris te Delft.
1768
1 omslag

145

Commissie door het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek van de burger
Hendrik van der Borst tot eerste luitenant van een compagnie grenadiers van de
gewapende burgerwacht te Delft.
1 september 1798
1 stuk

146

Register van instructies, orders, reglementen en notabele resoluties, het
zogenaamde "Gulden boek".
1660

1 deel

Het register is in 1660 ingevolge resolutie van Gecommitteerde Raden van 16 september 1660 door
Johann de Witt en Meerman aangelegd. Het zogenaamde "Gulden boek". Een bijna gelijkluidend
exemplaar werd in 1830 op de auctie Scheurleer aangekocht (zie archief Staten van Holland, inv. nr.
1819). Een dergelijk register heeft zich in de collectie Goldberg bevonden, maar werd niet terug
gevonden (zie verslagen 1913, blz. 322, nr. 133). Op de auctie Van Baalen 1869 werd onder nr. 301 nog
een exemplaar verkocht, dat een titel in de hand van De Witt zou hebben gehad.

147-149STER Verzameling van stukken betreffende de Hoven van Justitie in Holland,
vermoedelijk aangelegd door de advocaat-fiscaal en procureur-generaal van de
Hoge Raad, tevens van het Hof van Holland, J. Bisdom.
[z.d.]
4 delen

3.22.01.01
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147
148
149
149STER
150

37

"Geschillen tusschen het Hof van Holland en den Hoogen Raad over
de jurisdictie".
"Hof van Holland en dezelfs Ministers enz."
"Oppositien van steden tegen de cognitie van den Hove van
Holland".
"Differenten tusschen beyde de Hoven van Justitie, item
gecommitteerde raeden".

Verzameling publikaties, proclamaties etc. van het gewestelijk bestuur,
toegezonden aan de gemeente Schoonrewoerd. Gedrukt.
1798-1813

1 pak

151

Stukken met betrekking tot processen door de procureur-generaal van Holland en
anderen gevoerd tegen de Oost-Indische Compagnie.
18de eeuw
1 omslag

152

Uittreksel uit de notulen van het provisioneel bestuur van 's-Gravenhage nopens de
vrijdom van stedelijke imposten voor de armbesturen en liefdadige instellingen.
28 mei 1814
1 stuk

153

Verzoekschrift van Dirk Dirksz. van Roon, wonende te Stompwijk, c.s. aan de Staten
van Holland om octrooi wegens een uitvinding van machines voor polderbemaling.
Gelijktijdig afschrift.
1716
1 stuk

154

Bijlage bij de punten van beschrijving voor de vergadering van de Staten van
Holland van 17 september 1636 en vlg., betreffende het aanstellen van
bewindhebbers van de West-Indische Compagnie.
1636
1 stuk

155

Circulaire van de landdrost van Maasland betreffende het kleinzegel voor
transporten en hypotheken. Gedrukt.
19 september 1809

1 stuk

156

"Suppletoire staat van achterstand der lopende schulden van de stad 's-Gravenhage
over 1813 en vroeger" ingekomen bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland in 1818.
[1813, 1818]

157

"Etat de répartition de la somme de sept mille trente et un Francs treize centimes
restant disponible sur l'octroi de la commune de la Haye sous le titre de dépenses et
gratification", toegezonden aan de receveur central de L'octroi de la Haye.
1813
1 stuk

158

Register van de peilingen bij de kleine kramers van het zout en zeep te 'sGravenhage en Haagambacht gedaan door deurwaarders ten overstaan van de
komende en gaande pachter van deze middelen.
1691
1 deeltje

159

Register van "opschrijvingen" wegens belasting op karossen, overdekte en open
wagens, chaisen etc. in 's-Gravenhage, gedaan door de deurwaarder ten overstaan
van de impostmeester van het middel.
1725-1727
1 deeltje

38
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Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 160. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

161

Resolutie van Gecommitteerde Raden, waarbij de baljuw van Noordwijkerhout
wordt bevolen Gijsbert van der Kun, priester aldaar, aan te manen "tot rust onder
den haaren" en te gelasten de stoelen van mr. Gerard van de Velden wederom in de
kerk te plaatsen.
28 februari 1741
1 stuk

162

Rekening van Willem Kettingh, deurwaarder van de gemenelandsmiddelen van de
gerechtelijke verkoop van goederen in Geervliet wegens belastingachterstal, met
bijlagen,
1722
Afschriften,
18e eeuw
1 omslag

163

Eigendomsbewijs van Maria Arnoldina Gevaerts te Dordrecht van landen onder
Piershil gelegen. Met retroacta en bijlagen.
1735
1 omslag

164

Akte van belening door de Staten van Holland van Johanna Maria Lakervelt te
Gorinchem met zeker land onder Hoornaar, haar aanbestorven van haar moeder
Catharina van Menkelis.
6 juni 1726
1 stuk

165

Brief van Martinus van der Goes aan de raadpensionaris Gaspar Fagel over
onderhandelingen te Brussel naar aanleiding van een geschil tussen de prins van
Oranje en de abt van Duinen.
1678
1 stuk

166

Verbaal van Willem Goes en Cornelis Fannius, raden van het Hof van Holland, en
Francois Boot, secretaris van het Hof, van hun verrichtingen in Culemborg ter zake
van de ontvoering van Catharine van Orliens door Johan Diderick de Mortaigne.
1664
1 deel

167

Uittreksels uit de registers van resolutiën van de Staten van Holland en van de
Staten-Generaal, voornamelijk nopens de zittingen van de Staten van Holland,
instructies voor ambtenaren etc.
1665
1 deel

168

Inventaris van "handvesten, ordonnantiën, plakkaten enz. rakende het gemeene en
dagelijksche recht in Holland en Zeeland, alsmede de prerogatieven van de Hoven
van Justitie en de wijze van procedeeren".
1750

169

Verzoekschrift van geinteresseerden uit de banne van Beets aan de Staten van
Holland wegens de aanslag in de verponding, met bijlagen. Afschrift.
[z.d.]
1 deel

170

Grieven, aan het Hof van Holland overgegeven door de kinderen van Johan van
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39

Oldenbarnevelt, appelanten van het appointement marginaal van het Hof van 5
december 1619 op zeker verzoekschrift, tegen de rekenkamer en procureurgeneraal van Holland overgeleverd. Afschrift.
z.d.
1 stuk
171

Brief van stadhouder Willem III aan de heer Van Egmond van der Nieuburg,
strekkende om de aanneming van de staat van oorlog in Alkmaar te bevorderen.
26 december 1679
1 stuk

172

Advies van commissarissen uit de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier
met betrekking tot de gemenelands middelen.
2 maart 1669
1 katern

173

Ordonnantie van Karel V op de wildernissen,
26 december 1517
Afschrift,
16de eeuw

1 stuk

174

Formulierboek van verzoekschriften aan de Staten van Holland, de Hoven van
Justitie etc.
17de eeuw
1 katern

175

Akte van transport gepasseerd voor schout en schepenen van Hellevoet door Jan
Leendertsz. Couwenoort van zekere aldaar gelegen landen aan Salomon van
Schoonhoven, ruwaard en baljuw van Putten.
1648
1 charter

176

Brief van Reinier Coirmans (Coermans) uit Nijmegen aan Catharina Bannet te
Leiden.
8/18 juni 1672
1 stuk

177

Brief van P. Wassenaer te Utrecht aan Philippus van Limborch, professor theol. te
Amsterdam, over zakelijke belangen.
1674
1 stuk

178

Aanmerkingen van A.P. T(went) op de inrichting van het departementaal bestuur
van Holland.
1798/1799
1 stuk

179

Brief van de Staten van Holland aan de president van het Hof van Holland met
betrekking tot zekere "foelen" welke in Den Haag hadden plaats gehad.
1639
1 stuk

180

Octrooi van Philips II aan edelen en magistraatspersonen te Dordrecht, Delft,
Leiden en Gouda, die de koning trouw waren gebleven, waarbij de surcéance van
alimentatie, die hun wegens de troebelen verleend was, verlengd wordt.
16 juni 1576
1 charter

181

Verzoek van naaste bloedverwanten van een handdadige in het gerecht van
Berkenwoude om een doodslag te zoen.
midden 16de eeuw
1 omslag
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182

Verzoekschrift van Henrick Brasser aan het gerecht van Leiden om hem als notaris
binnen de stad toe te laten.
1625/1629
1 stuk

183

Brief van de Staten van Holland aan de magistraat van een stad houdende verzoek
om haar gedeputeerden ter eerstvolgende statenvergadering volledige volmacht
mede te geven om het te sluiten verdrag met Engeland en de verdere voorstellen
tot het voeren van de oorlog goed te keuren.
1584
1 stuk
In margine staan de lastgevingen voor de gedeputeerden aangetekend, waaruit blijkt, dat het een
stad in West-Friesland betreft.

184

Aantekeningen betreffende het ceremonieel bij de intrede van een nieuwe
stedelijke gecommitteerde in de Staten van Holland, opgave der verschillende
commissies uit de Staten en van de emolumenten en lasten voor de leden.
18de eeuw
1 stuk

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 185. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

186

Bericht van A. Oetgens van Waveren, gedeputeerde ter Staten-Generaal voor
Holland, over het niet verstrekken van een afschrift van een resolutie aan één der
andere gedeputeerden.
1656
1 stuk
Blijkens de datering van de hand van Johan de Witt is dit stuk waarschijnlijk aan deze gericht
geweest.

187

Extract-resolutiën van de Staten van Holland betreffende binnenlandse en
buitenlandse verhoudingen. Gelijktijdige afschriften.
1662-1775
1 omslag

188

Extract-resolutiën van de Staten van Holland, met bijlagen. 18de-eeuwse
afschriften.
1738-1746
1 omslag
Hierbij een eveneens 18de-eeuwse copie van een resolutie van 1675. De stukken zijn bestemd
geweest voor de gecommitteerden ter Staten-Generaal, sommige in het bijzonder voor de
raadpensionaris A. van der Heim.

189

Resoluties van de Ridderschap van Holland rakende het overlijden van prins Willem
V en de brief van rouwbeklag gezonden aan prinses Wilhelmina. Gelijktijdige
afschriften.
1806
2 stukken

---

Kwitantie voor Jacob Arent van Wassenaer, heer van Hazerswoude, voor de
gedeeltelijke betaling van het ambtgeld voor zijn beschrijving in de Ridderschap van
Holland.
1755
1 stuk
Oud inv.nr. 190. Overgebracht naar het archief Wassenaar van Duvenvoorde. Toegang 3.20.87,
in.v.nr. 3252.

191

Stukken betreffende de actie van gecommitteerden te Amsterdam en Rotterdam
wegens belanghebbenden in Holland in de negotiatie van de "Saxische Steuer".
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Gelijktijdige afschriften.
1752-1753
192-204
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1 omslag

Stukken afkomstig uit de verzameling Van der Cracht.
1584-1783
In 1862 werd op een auctie bij Martinus Nijhoff een verzameling handschriften geveild, welke
afkomstig was van mr. Martinus van der Cracht, advocaat-fiscaal bij het Hof van Holland, en. waarin
zich tevens de collectie van zijn grootvader mr. Frans van Limborch, eveneens advocaat-fiscaal,
bevond.

192

Minuten van stukken en aantekeningen betreffende rechtszaken,
afkomstig van mr. Wolfert Nobeling, advocaat-fiscaal en procureurgeneraal bij het Hof van Holland, 1718-1730, 1 omslag
Betreft Christina Henny, schoonmaakster van de vertrekken van
de Hoge Raad, en
het geschil tussen Daniel van der Burch en burgemeesters en
regeerders van Den Haag

193

194
195

Concepten, aantekeningen en andere stukken betreffende
rechtszaken, afkomstig van mr. Frans van Limborch, advocaatfiscaal bij het Hof van Holland, 1731-1757 en zonder datum, 1 omslag
Betreft de geschillen tussen:.
Cornelis Stalpert van der Wiele, gewezen provisioneel bajuw van
Kennemerland contra Adriana Constantia Sohier de Vermandois,
vrouwe van Warmenhuizen, Bennebroek etc.
geschil tussen Den Haag en Delft.
mr. Nicolaas van Assendelft contra Maria Magdalena Broichot
de St. Paul.
Elisabeth Tourton, echtgenote van Theophile Vernet, bankier te
Parijs contra Marie-Anne de James, weduwe van Philippe
Tourton c.s.
regering van Den Haag contra dijkgraaf en hoogheemraden van
Delfland.
de procureur-generaal contra Willem van Heemskerk, oudpresident schepen en raad in de vroedschap van Amsterdam, als
voogd over Maarten Wevering met betrekking tot de
heerlijkheid en hofstad Holy.

Historische aantekeningen afkomstig van mr. Frans van Limborch
betreffende de Ridderschap, de staten van Holland, de Rekenkamer
en het Hof van Holland, zonder datum, 1 omslag
Afschrift van een resolutie van het Hof van Holland ter gelegenheid
van het huwelijk van prinses Carolina, 1760, 1 stuk
Volgens aantekening is dit van de hand van mr. Martinus van der Cracht.

196

Sententies, memories en andere stukken betreffende zaken voor het
Hof van Holland aanhangig geweest; met een volmacht en een
deurwaarders-exploit, 1609-1751, 1 omslag
Betreft:.

197

Ysack Lamere contra Michiel de Gastra.
volmacht van Claesgen Huygensdr. van der Dussen, weduwe van
Adriaen Fijck van Bleyswijck, wonende te Delft, voor haar
schoonzoon Pieter Duyst van Voorhout.
procureur-generaal van Holland contra de weduwe van jhr. Otto
van Heuckelom.
regeerders van Leiden contra Lodewijk van Alteren, baljuw van
Kennemerland.
procureur-generaal van Holland contra mr. Adriaan van der
Mieden, ordinaris raad in het Hof van Holland.
Gijsbert Antwerpen Verbrugge, koopman te Amsterdam contra
de stadsregering van Haarlem.

Memories, ingediend bij het Hof van Holland, en uittreksels uit de
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resoluties van de Staten van Holland in zaken, die voor het Hof
aanhangig zijn geweest. Gedrukt, 1770-1783, 1 omslag
Betreft:.

198

199
200
201
202

203
204
205

het mandement van arrest, door het Hof tegen de Raad van
State, op 23 stukken geschut van de Generaliteit, aan Jan
Verbrugge verleend.
memorie tot justificatie van de propositie van Rotterdam tot
intrekking van mandementen door het Hof aan A. van
Schoonhoven verleend.
bericht van het Hof op de propositie van Hoorn, tot intrekking
van mandementen door het Hof verleend aan G. Groot, weduwe
J.P. Berkhout, te Hauwert.
verzoek en bericht van het Hof daarop van Goedereede tot
intrekking van de admissie pro deo door het Hof aan J. Deugt
verleend (betreft nalatenschap Petronella Kole).
bericht van het Hof op het verzoekschrift van Esselykerwoude
om intrekking mandement door het Hof aan Simon Rijnsburger
verleend.
brief van de Staten van Gelderland met betrekking tot
procedures van het Hof tegen burgers van Elburg terzake van
een delict op de gronden van Terschelling ten aanzien van een
gestrand schip etc.
betreffende executie van een mandement van het Hof, te Delft,
zonder voorkennis van de stadsregering aldaar.
betreffende militaire jurisdictie.
procureur-generaal contra T. van Brussel te Amsterdam en H. de
Koning te Diemer- of Watergraafsmeer.
publikatie omtrent het afleggen van een nieuwe eed door de
advocaten, procureurs en deurwaarders.

Extract-resoluties van de Staten-Generaal met geleidebrief aan
Frederik van Lier, raadsheer in het Hof van Holland, en adjunctrevisor tot de revisie van een sententie van de admiraliteit in
Zeeland, 1674, 2 stukken
Extract-resoluties van de Staten van Holland betreffende de
aanstelling van een president van de Hoge Raad. Gedrukt. 1722-1725,
1 omslag
Stukken betreffende het standpunt van de Staten van Holland
tegenover de mogelijkheid van revisie van vonnissen, door de Raad
van State gewezen. Gedrukt. (1658) 1718-1724, 1 omslag
Sententie van de vierschaar van de Leidse Universiteit wegens
manslag gepleegd door de student Matheus Steyn. Afschrift. 1584, 1
stuk
Stukken betreffende de rechtszaken, aanhangig voor de vierschaar
van de Leidse Universiteit, tegen de orde-verstoorders bij de
disputatie van dr. Cornelis Uythage en tegen deze zelf naar
aanleiding van een door hem uitgegeven theologisch geschrift.
Gelijktijdige afschriften. 1663-1664 en zonder datum, 1 omslag
Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende het concept
van een reglement op de studie aan de Universiteit van Leiden, door
curatoren en burgemeesters voorgesteld. 1693, 1 stuk
Memorie over het regaal van de jacht in het Westland. c. 1775, 1 stuk

Afschriften van stukken met betrekking tot een proces tussen heemraden van de
polder Diemerbroek en Papekop contra de ingelanden van Klein-Hekendorp,
1619-1621 en zonder datum
Met aanslagen in de verponding en de 100ste penning voor genoemde polder.
1715-1717
1 omslag
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206

Akte van transport gepasseerd voor drost en schepenen van Hagestein van een
aldaar gelegen stuk land door Dirck Vuystingh aan Maria Peters, weduwe van
Heindrick Crevanger, wonende te Culemborg.
9 mei 1626
1 charter

207

Akte van belening door Gerard Hendrik Hacfort, heer van De Ham, van Margje van
Wijk, weduwe van Pieter van Vliet, thans echtgenote van Klaas de Jong, met een
onder Bodegraven gelegen stuk land, na opdracht door Johannes Cornelisz. van
Berkel.
14 april 1787
1 charter

208

Akte van belening door de Staten van Holland van Jan Symonsz. van der Nol,
wonende te Ouddorp, met zeker in de Wildemeet onder Ouddorp op West-Voorne
gelegen stuk land, na opdracht door Theunis Cornelisz. Sonnemaer.
26 oktober 1693
1 charter

209

Akte van transport gepasseerd voor schout en schepenen van de Oude Oostdijk op
West-Voorne namens vrouwe Lydia Catharina van der Dussen, weduwe van heer
Jacob Diderik Pompe van Meerdervoort van een woning en zijn toebehoren
geheten "den gouden boom" "omme Frans Aartze van der Klugt".
17 september 1749
1 charter

210

Akte van transport gepasseerd voor schout en schepenen van de Oude Oostdijk op
West-Voorne door Roel Roelse de Jonge van 7 greppen bosland, gelegen in het
Rootsant in de polder de Oude Oostdijk op West-Voorne ten behoeve van Frans
Aartsz. van der Vlugt.
22 maart 1770
1 charter

210A

Akte van transport gepasseerd voor schepen van Goedereede namens de
erfgenamen van Johannes Zwoord van een perceel land in de Rooclaasplaat ten
behoeve van Jacob Emaus.
24 juni 1785
1 charter

211

Commissie van het Departementaal Bestuur van Holland voor mr. Willem Hoyer als
hoofdofficier der stad Brielle. Gelijktijdig uittreksel uit het register der commissiën.
1803
1 stuk

212A-212I

Akten van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijk van huizen aan de
Voorstraat te Noordwijk-Binnen.
1625-1731
9 charters
212A
door de erfgenamen van Annetge Engelisdochter aan Nicolaas de
Voocht, gewezen commissaris van de monstering, 5 mei 1625, 1
charter
212B
door Nicolaas de Voocht aan Cornelis Jansz. Steen, trompetmaker te
Noordwijk, 30 april 1637, 1 charter
212C
door de erfgenamen van Cornelis Janz. Oosterbaan en Grietje Jansdr.
Breeckhout aan Gijsbert van Slingelandt, schout van
Noordwijkerhout en Voorhout, 3 juni 1689, 1 charter
212D
door de erfgenamen van Machteld van Slingelandt, in leven
echtgenote van Willem van Vianen, aan Johanna Wegewaert, 2 mei
1720, 1 charter
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namens Johanna Wegewaert aan Cornelis Damisse te Leiden, 2
september 1728, 1 charter
door Cornelis Damisse te Leiden aan Taddea Wegewaert, weduwe
van Willem Coops, 9 januari 1731, 1 charter
door Taddea Wegewaert, weduwe van Willem Coops, aan Cornelis
Visch, 10 oktober 1731, 1 charter
door Christiaan van Anra te Leiden aan Sylvester van Anra, 1 mei
1723, 1 charter
door Sylvester van Anra aan Dirk van der Does, 17 juli 1726, 1 charter

213A-213C

Akten van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijk van twee
belendende huizen aan de Voorstraat te Noordwijk-Binnen ten behoeve van
Hendrik van Deventer.
1804
Met een retroacta van
1794
3 charters
213A
Niet gespecificeerd
213B
Niet gespecificeerd
213C
Niet gespecificeerd

214

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijk van een aldaar
gelegen perceel weiland ten behoeve van Dirk Huybertsz. van Schie.
1751
1 charter

215A-215G

Akte van transport van een stuk land gelegen in de Indijk onder Harmelen voor
Cornelis de Bruyn,
1800
en hypotheekakten ten behoeve van dezelfde op de Hofstede de Uithof, eveneens
onder Harmelen, en op een stuk land in Reierskop,
1802 en 1810
Met retroacta,
1754-1802
7 charters
215A
Niet gespecificeerd
215B
Niet gespecificeerd
215C
Niet gespecificeerd
215D
Niet gespecificeerd
215E
Niet gespecificeerd
215F
Niet gespecificeerd
215G
Niet gespecificeerd

215H

Stukken betreffende Goeree en Overflakkee, mogelijk afkomstig van mr. G.J.
Goekoop, over:

1 pak

belasttingen en tienden, 1874-1875
domeinveilingen, 1838-1839
stroomsnelheden, 1796
vloedhoogten, 1796-1865
waterstaatswerken, 1868 en 1883
keuren en octrooien, 1608-1759
18de en 19de-eeuwse beschrijvingen van geschiedkundige en waterstaatkundige
aard.
liedboek genaamd "Goedereesche Ancker" door David Krijnse de Zutter, 1669-1715
en
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andere 17de-eeuwse en 18de-eeuwse gelegenheidsgedichten. (Originelen,
gedrukte stukken en 18de en 19de-eeuwse afschriften).

216

Register van akten over het tijdvak 1316-1571 betreffende vicarieën en prebenden te
Leiden, Voorschoten, Voorburg, Geervliet en Delft, waarvan het collatierecht door
mr. Vincent Cornelisz. van Mierop tussen 1514 en 1538 door opdracht of ruil werd
verkregen en betreffende het door hem in 1527 geruilde collatierecht van de kerk te
Ketel.
[1316-1571]
Afschrift,
2de helft 16de eeuw
1 deel
Voorin een tafel, welke noch in de aanwijzing der folio's noch in de inhoudsopgave geheel met dit
afschrift overeenstemt. Het deel draagt in de hand van P. van der Schelling de titel: "Codex Piarum
donationum of blaffaart van de liefdegiften en makingen aan kerken, kloosteren, Godshuyzen,
geestelyken en Armen alsmede fondatien van Vicaryen, onderhoud der p(r)iesteren (etc.) gedaan en
nagelaten by Heer Pieter van Leyden inzonderheyd by Heer Philips van Leyden, raad en secretaris
van Willem de Ve, hertog van Beyeren, graaf van Holland, en ook de collatien van de heer Vincent
Kornelisz. van Mierop, ontfanger-generaal der Nederlanden, P. van der Schelling".

217

Brief van de magistraat van de stad Utrecht aan Thomas Beukelaer, rentmeestergeneraal van Holland.
27 december 1493
1 stuk

218

Rekening van onkosten gemaakt door een onbekende, die met Adriaen Claesz. naar
Dirksland gereisd is om daar rechtsdag te houden?
zonder datum, 15de eeuw
1 stuk
Wellicht is met Adriaen Claesz. bedoeld Adraen Claesz. van Adrichem.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 219. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Notitie over de registers van de grafelijkheid.
c. 1360

1 stuk

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 220.
Overgebracht naar toegang 3.01.01. Archief Graven van Holland inv.nr. 2104.

221

Concept van de overzetting van het derde boek der Maccabeeën door ds. Lodewijk
van Renesse ten behoeve van de Statenvertaling en andere stukken op de
Bijbelvertaling betrekking hebbende; synodale acta, brieven, verhandelingen,
aantekeningen etc. door hem verzameld als predikant te Maarsen en Breda en als
legerpredikant.
c. 1601-1639 en zonder datum
1 deel
In dit deel bevindt zich een niet afgehoorde rekening over 1600 van Francois Backx als commies van
Godevaert van Clootwijck, ontvanger van de kerkelijke goederen in het land van Breda.
Zie voor de werkzaamheid van Renesse als bijbelvertaler vooral de delen van zijn hand in het archief
van de Staten van Holland en West-Friesland, inv. nrs. 4412 - 4419.

222

Onderhandse akte van verpachting van een stuk weiland en een woning in de
Veenpolder onder Wassenaar door J.J. Calkoen, weduwe van C.J. Bloys van Treslong
aan Pieter Tetterode, wonende onder Loosduinen.
5 april 1819
1 stuk

223

Holographisch testament van Aryaentie Jans, zonder datum.
17de eeuw

1 stuk
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Tafel op de criminele sententiën van het Hof van Holland. Afschrift.
1464-1663
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1 deel

Evenals Hof van Holland inv. nr. 5678 een afschrift van inv. nr. 5677.

225

Instructie voor de gecommitteerden van de Staten van Holland ter vergadering van
de Staten-Generaal, afschrift.
26 september 1582
1 stuk

226

Register van handvesten, privilegiën, voorrechten en gewoonten der stad Gouda,
waarschijnlijk uit het laatst der 17de eeuw, met lijsten van regeringspersonen van
1319-1679, bijgehouden tot 1712 en opgave van 1717 en 1718, met los achterin indices
op enige ordonnanties en keurboeken.
[1319-1679]
1 deel

227

Ingekomen stukken bij de Staten van Holland betreffende kerkelijke zaken,
1616-1620
Eigentijdse afschriften.
1 portefeuille

228-229

Stukken waarschijnlijk afkomstig van een raadsheer in de Kamer van Justitie te
Vianen. Betreft:
[1695-1772]
228
Reglement op wat wijze en orde voortaan in de kerk van Vianen voor
de overheid zal worden gebeden, 1726
Eed door de Raden van de Kamer van Justitie te Vianen af te leggen,
1739
Memorie wegens het protest tegen het admitteren van Jan de Waal
jr. tot procureur van genoemde Kamer, 1760
Concept-akkoord tussen de Raad en de Kamer van Justitie te Vianen
en de Heer van Meerkerk over het betalen van de tol over de brug te
Meerkerk.
Voorwaarden van de verhuring van het pontveer en hoofdgeld te
Vianen;
Rapport van de drossaard van Vianen in zijn kwaliteit als houtvester
wegens een hert of ree door hem op de pontwaard gezien en in de
rivier De Lek zijnde gesprongen etc., 18de eeuw
229
stukken betreffende de kerk van Noorden. 1695, 1696 en 1772

230

"Index van het Secreet Scheepenen Minut Register der stad Amsterdam".
1786

231-234

Stukken afkomstig van prof. P. Bondam. (Later bij Musschenbroeck).
231
Register van stukken "ex registro diplomatum Ducis Wilhelmi
Bavari", 1354 en 1355, 1 deel en 1 omslag
232
"Diplomatum Hollandicorum et Zeelandicorum centuriae, dl. II",
1246-1554
alsmede afschriften door P. Bondam van drie brieven in het
Registrum Ducis Wilhelmi Bavari", 1354 en 1355
233
Chartularium Hollandicorum et Zeelandicorum (Chronologische
lijst).
234
"Miscellanea Hollandica", afschriften, 16de, 17de en 18de eeuw

1 deel

3.22.01.01
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235

Afschriften van Hollandse charters van 1289 en 1291 naar het "ms charterboek van
de heer Cornelis Bakker, oud-schepen van Amsterdam".
18de eeuw
1 omslag

236

Afschriften van Hollandse charters en stukken en van het testament van Erasmus.
1251-1461 en 1536
1 omslag

237

Middeleeuwse kroniek van Holland sedert de regering van Willem IV tot aan de
dood van Karel de Stoute. Afschrift,
18de eeuw
1 omslag

238

Vrijstelling van de bede door het Hof van Holland verleend aan de grafelijke
hofhouding, de stadhouder en de leden en suppoosten van het Hof,
11 maart 1482
Afschrift,
18de eeuw

1 stuk

"Lotgevallen van Bodegraven". Beknopt overzicht van enige rampen die
Bodegraven tot 1674 getroffen hebben.
18de eeuw

1 stuk

239

240

Inventaris van de registers en stukken behorende tot het archief van de Leen- en
registerkamer van Holland, welke zich in Utrecht bevonden. Gelijktijdig afschrift.
1580
1 deel
In 1580 door de griffier Cornelis Oem te Utrecht vervaardigd en aan de gecommitteerden van de
Staten van Holland afgegeven.
Het origineel bevindt zich in het archief van de Leen- en registerkamer van Holland, inv. nr. 409.

241-242

Tafel op de memorialen van het Hof van Holland,
1428-1468, 18de eeuw
241
Niet gespecificeerd.
242
Niet gespecificeerd.

243

Beschrijving van de inhoud van lade IV van de charterkamer van Holland door mr.
H. van Wijn.
begin 19de eeuw
1 deel

---

Vervallen.

2 delen

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 244. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

245

"Keuren, ordonnantien en handvesten van Delft".
16de eeuw

1 deel

246

"Alle de privilegien, costumen en keuren van Delft".
16de eeuw

1 deel

247.1

Privilege van paus Leo X voor Karel V, betreffende het jus de non evocando voor
zaken onder de 24 gouden ducaten, vallende onder kerkelijke jurisdictie,
1515
Afschrift van
1589
1 stuk
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247.2

Akte van scheiding tussen tafel en bed tussen Cornelis Wormboldiuszoon en
Philippa Florentiusdochter te 's-Gravenhage.
1517
1 charter

247.3-247.4

Stukken betreffende het proces over de ongeldigheid van het tussen Johannes
Jacobuszoon en Brechta Jacobusdochter te Hoorn gesloten huwelijk.
1541 en 1543
2 charters
247.3
Niet gespecificeerd.
247.4
Niet gespecificeerd.

247.5

Bevel van Johannes van Adrichem, deken van St. Pancras, aan allen die Albertus
Pighius het pastoraat te Alfen betwisten, op een bepaalde dag te Leiden te
verschijnen.
1533
1 charter

247.6

Uittreksel uit een plakkaat van Karel V tegen woeker, van
1540
Uittreksel van
1606

1 stuk

247.7

Bevelschrift aan die van de Oostvenen en Riddervenen, gedaagden in een proces
tegen die van Naarden, om hun memories op de eerstvolgende vergadering van de
Grote Raad te Mechelen in te dienen.
1547
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.8.

247.9

Bevelschrift van het Hof van Holland aan de deurwaarder om Floris Cornelisz.
Schoten te Zilk te sommeren mede te werken aan de verkoop van het Ruygeveen.
1634
1 charter

247.10

Gerechtelijke verklaring van Jacob Allertsz., oudburgemeester van Brielle, dat hij
met Pieter Dirkszoon en Jacob Willemszoon aldaar twee schepen vuil zout geladen
heeft.
1609
1 stuk

247.11-247.12

---

Akte van begiftiging van Lucas Walteruszoon met een 11-12 vicarie op het St.
Eligiusaltaar in de kerk te Alkmaar door de officiaal van de aartsdiaken van Utrecht,
1512
met begeleidend schrijven aan de deken van Kennemerland,
1512
1 charter en 1 stuk
247.11
Niet gespecificeerd.
247.12
Niet gespecificeerd.
Akte van het klooster Sion buiten Delft, waarbij Velsen Gerytsdr. en Leys Symonsdr.
in de gebedsbroederschap van het klooster worden opgenomen.
1494
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.13.
Overgebracht naar het archief van de Delftse Statenkloosters op de Berg Sion, toegang 3.18.08.
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247.14

Akte van hertog Karel van Gelre, waarbij deze de belastingvrijdom in Gelre van de
kerken van St. Maarten en St. Vincentius te Gorinchem bevestigd.
1492
1 charter

247.15

Opdracht van de kardinaalpriester Antonius voor de officiaal van het Domkapittel
te Utrecht, om de clausuur te herstellen in het klooster van Maria Magdalena te
Hoorn,
1583
Afschrift,
16de eeuw
1 stuk

---

Stukken betreffende het klooster Bethlehem te Rengerskerke.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.16 t/m 247.18.
Overgebracht naar het archief van de Delftse Statenkloosters op de Berg Sion, toegang 3.18.08.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.19. Heette reeds vervreemd (zonder
beschrijving) in 1968.
Overgebracht naar het Gemeentearchief Rotterdam.

---

Bevel van Karel V aan de elect van Utrecht om Adrianus Thibault alias Picquart in
het bezit te stellen van de parochiekerk te Weesp,
1535
Afschrift,
16de eeuw
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.20.
Overgebracht naar het Rijksarchief Noord-Holland.

247.21

Volmacht van Zeno van Deventer voor de moderator of de pater van het klooster
van St. Paulus te Amsterdam en Clemens, pater van het zusterklooster te Edam, om
te beslissen over de opheffing van het vrouwenklooster te Weesp en dat van St.
Barbara te Leiden.
1553
1 charter

247.22

Akte van belening door Floris van den Tol van zijn broer Geert Ramp met goederen
te Koudekerk,
1368
Afschrift van
1637
1 stuk

---

Akte van belening door Philips II van Elisabeth Dever van Minnen met goederen te
Lier en Heemskerk.
1563
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.23.
Overgebracht naar het Familiearchief van Matenesse, toegang 3.20.39.

247.24

Akte van belening door jonkvrouwe Willem van Egmond van Wateringen, vrouwe
van Naaldwijk, van Dirk Vrankenzoon met landerijen te Vlaardingerambacht,
1466
Afschrift,
17de eeuw
1 stuk
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247.25

Akte van belening door Johan heer van Montfoort en Vlaardingen van Steven
Allaertsz. met de helft van een huis en 12 morgen land te Vlaardingerambacht,
1507
Afschrift,
17de eeuw
1 stuk

247.26

Akte van verkoop gepasseerd voor schepenen van Amsterdam van een aldaar aan
de Angeliersgracht gelegen perceel grond ten behoeve van Jan Albertsz. Noot.
1616
1 charter

247.27

Eigendomsbewijs van een kamp lands te Haarlemmerliede voor Ermgard, weduwe
van Philip Odolfsz., afkomstig van haar vader Lottiin Gerytsz.
1429
1 charter
In dorso: "P" en "Machtelt Philipsdochter in die Waert".

247.27A

Akte van verkoop gepasseerd voor het gerecht van Waddingsveen van 5 morgen
uitgedolven veenland aldaar gelegen door Job Govertsz. ten behoeve van Jacob
Jacobsz.
1539
1 charter

---

Eigendomsbewijs van een stuk biezenland te Wateringen voor Heinric Aemssoon.
1431
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.28.
Overgebracht naar het archief van de Delftse Statenkloosters Koningsveld, toegang 3.18.07.

---

Eigendomsbewijs van zes percelen land te Wateringen, afkomstig van Aernt
Heynricx, voor Ghijsbrecht Jan Martijnsz.
1467
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.29.
Overgebracht naar het archief van de Delftse Statenkloosters Koningsveld, toegang 3.18.07.

---

Vergunning van de abt van Egmond aan de rentmeester Jan Boudijn Claesz. om 4½
morgen land, die hij van het Godshuis in leen heeft, in eeuwige erfpacht uit te
geven.
1469
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.29A.
Overgebracht naar het archief van de Abdij van Egmond.

247.29B

Schuldbekentenis verzekerd op zeker land in Bergambacht ten behoeve van Arien
Jorisz. en Aefgen Jorisdr.
1564
1 charter

247.30

Erfrentebrief, groot 6 schilden, door Yewen Willemsz. gevestigd op land te
Gorinchem ten behoeve van Frans Willem Yewensz.
1526
1 charter

247.31

Hypotheekakte, groot 1600 gulden, gevestigd door Agatha Schaap op landerijen te
Haarlemmerliede ten behoeve van Cornelis Bercgman Wuytjers te Utrecht.
1677
1 charter

---

Akte van verkoop van een rente, groot 3 gouden Rijnlandse guldens, staande op 2½
morgen land te Maasland, aan heer Otto van Egmond en Kenenburg.
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1497

1 charter

In dorso: "Jan Doesz. lant in Maselant".
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.32.
Overgebracht naar het archief van de Delftse Statenkloosters Koningsveld, toegang 3.18.07.

---

Rentebrief, groot 1 pond Hollands, op een huis te Vlaardingen, ten behoeve van
Heyne Gerytsz., en
1408
de verkoop van die rente aan Foykin van der Hant.
1409
transfix
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 247.33 en 247.34.
Overgebracht naar het archief van het klooster St. Ursula te Schiedam, toegang 3.18.25.

---

Lijfrentebrief, groot 8 pond 6 schellingen en 8 penningen 's jaars, door Jan Oetziers
gevestigd op al zijn goederen ten behoeve van Daniël Cornelisz.
1501
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.35.
Overgebracht naar het archief van het klooster St. Ursula te Schiedam, toegang 3.18.25.

247.36-247.37

Lijfrentebrieven ten behoeve van Jan van de Velde,
1665
en Niesje Rodenburgh,
1676
247.36
Niet gespecificeerd.
247.37
Niet gespecificeerd.

2 stukken

247.38

Akte gepasseerd voor het gerecht van Leiden, waarbij de erfgenamen van Jan die
Ledighe te Leiden onderling afstand doen van hun rechten op de erfenis.
1418
1 charter

247.39

Beschikking over de opvoeding en de goederen van de nagelaten kinderen van Jan
van Zijl te Leiden.
1501
1 charter

247.40

Magescheid tussen de kinderen van Aert Wautersz. en Judt Hermensdochter.
1533
1 charter
In dorso: "Maeckgescheyt ofte boedelscheyding tusschen de kynders van Aert Wautersz. van
Schulenburg.

247.41

Testament van Catrijn Jacobsdochter van Boshuysen, echtgenote van Geryt
Volckertsz., lakenkoper te Amsterdam, gepasseerd voor Johannes Pylorius, notaris
te Amsterdam.
1596
1 charter

247.42

Verklaring van de gemeen gezworenen van de St. Jacobskapel buiten Haarlem, dat
Grietje Pietersz van Hoorn melaats is.
1736
1 charter

---

Commissie door Maximiliaan van Oostenrijk van Gillis van Valkensteyn als kastelein
van Geervliet en ruwaard, baljuw en dijkgraaf van Putten.
1493
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 247.43.
Overgebracht naar het Familiearchief van Matenesse, toegang 3.20.39.
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Commissie door prins Willem van Oranje van Willem van Barchon als bevelhebber
van zijn lijfgarde.
1581
1 charter

247.45-247.46
Stukken betreffende de benoeming van Charles de Sturler tot Luitenant-Kolonel en
Kolonel van een regiment Zwitsers.
1772 en 1775
2 charters
247.45
Niet gespecificeerd.
247.46
Niet gespecificeerd.
247.47

Kwartierstaat van Floris van Tol, schepen te Leiden, waarbij gevoegd een
aantekening omtrent de afstamming van het geslacht Brederode.
16de eeuw

1 omslag

247.48

Lijst van stukken berust hebbende bij P. van Musschenbroek.
19de eeuw

1 omslag

247.49

Kwitantie van Albrecht van Beieren voor het hoogheemraadschap Woerden.
1363
1 charter
Dit stuk heeft tot de Sypesteyncollectie behoord. Een gezegeld exemplaar bevindt zich in het archief
van het hoogheemraadschap Woerden.

248

Gedrukte missiven, extract-resolutiën en andere stukken, voornamelijk betreffende
financiële zaken, verzameld door Kr. Hovens, lid van het provinciaal comité van
Holland en van de onderafdeling voor de Financiën, waaronder tal van stukken van
de commissie van oppertoezicht wegens de heffing, gearresteerd 30 juni en
geamplieerd 10 augustus 1796.
1795-1809
1 pak
Overgebracht naar het archief van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland,
toegang 3.02.01.

249

"Historische bescheiden 2e helft der 16e eeuw" betrekking hebbende op de opstand
uit de jaren 1573-1577, welke voor het merendeel bij Bor zijn te vinden.
tweede helft 16de eeuw
1 omslag

250

Akte van schenking gepasseerd voor het gerecht van Noordwijk van een aldaar aan
de Voorstraat gelegen huis en erf door Abraham Kleynenberg ten behoeve van zijn
dochter Geertruy Kleynenberg
4 augustus 1787
1 charter

251

Contract tussen mr. Cornelis van Beveren, rentmeester-generaal van Zuid-Holland,
en mr. Cornelis van Beresteyn, heer van Middelharnis en anderen, om in een
eeuwige erfpacht te verzoeken de gorzen gelegen zuidwaarts van de haven van
Goedereede om dezelve te bedijken.
1 mei 1631
1 stuk
Ontbreekt

251A

Appointementen van de grafelijkheidsrekenkamer van Holland wegens de pacht
van dijken en onbedijkte landen van het Zuidergors onder Goedereede,
1656 en 1658
Resolutie van de hoofdingelanden van Nieuw-Westerlo tot het maken van een
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sluis,
1665
bevel van A. van der Goes, rentmeester-generaal van het land van Voorne voor 's
heeren dienaar te Goedereede wegens het weiden van vee op de nieuwe dijk van
het Zuidergors,
1653
en een brief aan de rentmeester van Voorne wegens het plaatsen van een hek in de
Zuidergors,
1666
1 omslag
251B

Uittreksels uit het keurboek van Voorne rakende het jagen en vissen en het houden
van honden op Voorne,
1655
het lezen van het koorn op het eiland West-Voorne,
het vieren van de zondag in het land van Voorne,
1594
alsmede een afschrift van een octrooi van de Staten van Holland wegens de
rechtspleging in het land van Voorne,
1656
keur met betrekking tot het behoud van de braambossen in het land van Voorne,
1670
1 omslag

251C

Verzoekschriften aan de Staten van Holland en de Rekenkamer betreffende het
inkwartieren van militairen in West-Voorne,
1665
betreffende de verponding van de "uytgedyckte landen" van het Oudeland in WestVoorne,
1660
van mr. Zacharias Beresteyn van Hofdijk, raad en burgemeester van Delft, wegens
het vendumeesterschap over Goedereede, met daarop verleende appointementen,
1678
Afschriften,
17de-eeuw
1 omslag

251D

Verpachtingsvoorwaarden van de duinen en waranden gelegen in het land van
West-Voorne,
1593
commissie voor Cornelis van Beresteyn, Willem van Strijen en Willem Paulus
Looflant als "hevenmeesters" wegens het leggen van een inlaagdijk in het Oudeland
in West-Voorne,
1656
memorie rakende de kapitteltienden te Goedereede,
uittreksel uit het mannenboek van Westvoorn rakende het betalen van nieuwe
werken "voor de haymeeten",
1576
akte van de rekenkamer met betrekking tot het hakken van de doornen in de
duinen nabij Goedereede,
1656
akte van verpachting van de visserij buiten het hoofd van Goedereede, door de
grafelijkheidsrekenkamer,
1659
memorie der landen dependerende van het baljuwschap van Westvoorne,
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17de eeuw
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1 omslag

251E

Privilege voor de stad Goedereede over het verkiezen voor de magistraat,
1476
octrooi van de Staten van Holland als voren,
1636
keur van de magistraat van Goedereede wegens de zondagsviering,
1616
Afschriften,
17de eeuw
1 omslag

251F

"Uitgifte ter bedijkinge en handvesten voor de Ambagtsheeren van Melissant,
Noorderschor en Wellestrijpe,
1479-1480
Uittreksel uit het Groene Register van de grafelijkheidsrekenkamer,
18de eeuw
1 stuk

251G

"Roerende mijn vrouwe van Ravestein en die gorssen van der Galenthee,
Oeltiensplaate, Vloyhil en den Bommel". Afschrift
18de eeuw

1 stuk

252

Akten van belening door de stadhouder der lenen van de abdij van Rijnsburg met
tuinen en erven onder Rijnsburg en Oegstgeest van mr. Johan van Nispen, raad en
generaal-meester van de Munt, en van
1699
Nicolaus Cruquius, medicinae candidatus, landmeter, en examinator van de OostIndische stuurlieden te Delft,
1726
2 charters

253

Mandement van de Hoge Raad van Holland en Zeeland in een proces tussen
Cornelis van Aelst en Cornelis Anthonis Lodewijcx en de kinderen en erfgenamen
van Daniel van der Snick.
1679
1 stuk

254

Akten van transport gepasseerd voor schout en schepenen van Zwijndrecht van
aldaar gelegen percelen land door Cornelis Gijsbertsz. te Zwijndrecht aan Carel
Corstiaanse te Hendrik Ido Ambacht, en
19 januari 1697
door Jan Jacobse Suyker en Leendert Jacobse Suyker aan mr. Cornelis van Aalst te
Hendrik Ido Ambacht,
8 augustus 1722
2 charters

255

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Ridderkerk door de
erfgenamen van Aart Pieters Hoflant van zekere percelen landerijen aan Cornelis
van Aelst te Zwijndrecht.
23 juni 1692
1 charter

256

Register van dijkbrieven, sententiën en andere stukken rakende het
hoogheemraadschap van de Vijfherenlanden,
1284-1739
Afschriften,
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1 deel

257

Verzoekschrift van Andries van de Griend, compagniesbarbier, om abolitie wegens
een manslag op Jan Cras te 's-Gravenhage gepleegd, met de daarop gestelde
afwijzende beschikking van prinses Anna.
1758
1 stuk

257A

Eigenhandig geschreven brief van prinses Anna aan een raadsheer.
7 mei (1747?)

1 stuk

Ontbreekt

258

Aantekeningen van Hugo de Groot betreffende zijn zending naar Dordrecht
vanwege de Staten van Holland.
augustus 1617

1 stuk

259

Brieven van de raadpensionaris mr. Pieter Steyn aan de fiscaal mr. Frans van
Limborch.
1742-1761
7 stukken

260

Admissie van het Hof van Justitie voor Adrianus Tollus te 's-Gravenhage als
landmeter,
18 mei 1801
als mede een akte van de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde "Diligentia" te
's-Gravenhage, waarbij dezelfde als gewoon lid wordt aangenomen,
20 september 1805
2 stukken

---

Dagboek van Jan Jansz., bevattende aantekeningen van de doopsgezinde
gemeente van Westzanen.
1651-1658.

1 deel

Op een los inliggend blad de volgende aantekening: "Klaes Dircksz , van Zanen (De Jonge),
woonende tot Oost-Zaardam in de noort, heeft dit boeck vereert aen de Vriese gemeente tot
Wessanen totdat hij of een van de zijnen het weder eyst, 1706".
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 261.
Overgebracht naar het Archief van het Rijksarchief Noord-Holland.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 262. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

263

Register van uitgaande brieven van Johan de Bosch, advocaat te 's-Gravenhage.
augustus 1694 - maart 1711
1 deel

264

Een blad uit het dubbel van de rekening van het rentmeesterschap Friesland.
1 oktober 1413 - 30 september 1414
1 stuk

---

Akte van belening door hertog Albrecht van Beieren van Florens van Alcmade
Ysbrantszoon met het door het overlijden van Aernts Moyke aan de grafelijkheid
vervallen veer te Uitgeest.
1395.
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 265A.
Overgebracht naar het Archief van de Heren van Assendelft inv. nr. 9.

---

Akte van belening door hertogin Jacoba van Beieren van Florys van Alcmade heren
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Florys zoon van Alcmade met het veer te Uitgeest en zekere jaarlijkse rente.
1431
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr.265B.
Overgebracht naar het Archief van de Heren van Assendelft inv. nr. 10.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 266. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

267

Verklaring van heer Baernt Albertsz., pastoor van Bovenkarspel, over aan de graaf
uit de nalatenschap van Volkert Elbertsz. aanbestorven goederen.
10 februari 1481
1 charter

268

Vergunning van het Hof van Holland voor Jan van Rysoirt om zekere hem
aanbestorven renten te Leiden te ontvangen uitgezonderd die welke zijn zuster
Machtelt ten huwelijk met Gillis van Valkesteyn waren gegeven.
24 mei 1490
1 charter

---

Akte van Phillips van Spaengen, ridder, raad in het Hof van Holland, waarbij deze
mr. Martijn van den Berge, "doctoir in medicynen" machtigt om zijn ambt van raadordinaris in het Hof van Holland over te dragen ten behoeve van Jan van
Duvenvoirde.
1508
1 charter
Oud inv.nr. 269. Overgebracht naar het archief Wassenaar van Duvenvoorde. Toegang 3.20.87,
in.v.nr. 797.

270

Vonnis van schepenen van Gorinchem, gewezen op verzoek van Peter Ottensoen,
omtrent de afwatering van zijn erf.
29 oktober 1509
1 charter

271

Verklaring van de grafelijkheidsrekenkamer te 's-Gravenhage, dat mr. Jan van
Oestdorp ingevolge zijn commissie de eed, als commissaris van de Keizerlijke
Majesteit in Overijsel, heeft afgelegd.
13 maart 1532
1 charter

272

Akte van belening door Jan heer van Arkel en 's lands van Mechelen van Dirc
Heinricssoen met goederen te Haastrecht.
1397
1 charter

273

Akte van belening door Johan heer van Egmond van Adriaen Jan Peter
Hugenzoonsdochter met een perceel land te Kapelle aan de IJsel.
25 mei 1442

274

1 charter

Akte van belening door Johan graaf van Egmond, heer van Purmerend etc. van
Cornelis Jansz. Crooswijck met een perceel land te Kapelle aan de IJsel.
18 november 1525
1 charter
Ontbreekt

---

Akte van Arend van Hoorne, bisschop van Luik, waarbij deze verklaart, dat Guy
graaf van Bloys hem ontheven heeft van zijn belofte terzake van de lijftocht van
Mechteld hertogin van Gelre en gravin van Bloys; en waarbij hij Guy graaf van Bloys
wederkerig van zijn belofte tot schadelooshouding ontslaat.
12 augustus 1382
1 charter
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Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 275.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Blois, toegang 3.19.10, inv.nr. 5.

276

Akte van venia aetatis door Philips II voor Guillaume van der Dussen.
13 november 1590

277

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Ketel van zeker aldaar gelegen
perceel weiland door Joris Cornelisz. Quant aan vrouwe Cornelia Weymans,
weduwe van Carel Bosschaart, in leven raad en oud-burgemeester van Schiedam.
6 mei 1735
1 charter

278

"Waerachtich verhael,van 't gunt mij Nanningh Kaiser is bejegent anno 1650 met de
redenen van mijne justificatie op papier gestelt den 4e ende volgende dagen van
july 1654" etc.
1650/1654
1 deeltje.

1 charter

Nanning Kayser was pensionaris van Hoorn.

279

Convocatiën van de ingelanden van Bodegraven tot het houden van buurspraken,
wegens klachten tegen dijkgraaf en hoogheemraden van het groot-waterschap van
Woerden, en
9 oktober 1707
wegens een omslag tot betaling der kooppenningen der van de Staten van Holkand
gekochte inkomsten en tienden onder Bodegraven,
13 januari 1723
2 stukken

280

"Quohier wegens verpondinge zijnde de 5e en 8e penning van huysen, ramen,
tuynen, molens en landerijen, staende en gelegen buyten de stad Amsterdam,
beginnende met de jaare 1685-1698".
17de eeuw
1 deel

281

Contract tussen F. van der Meer, burgemeester van Leiden, als gecommitteerde van
de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Jaapje Willems Roos,
burgeresse van Nieuwpoort, en haar zwagers over de koop van een huis aldaar, om
geapproprieerd te worden tot een ammunitiehuis.
27 april 1674
1 stuk

282

Klad-aantekeningen en schetskaartjes van stukken land gemeten en getekend door
de landmeter Lucas de Hoy te Woerden.
1650-1656
1 omslag

283

"Bestek en conditie waarnaar de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden
van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en West Vriesland sullen
ingevolgen derzelver resolutie van dato den 27 januari 1761 publicq besteeden aan
de minst eyschende het afbreeken van de vervallen waterpoort, het metselen van
een nieuwe poort in de plaats van dezelve aan de haven in den Briele...".
18de eeuw
1 stuk

284

Bestekken van werken ten behoeve van de Nieuwkoopse droogmakerij. Gedrukt.
1806-1808
1 omslag

285

Bestekken tot het veranderen en gedeeltelijk vernieuwen van de oude inondatie of
hulpsluis in de Acquoysenmeer of Noorder Lingendijk tegenover Asperen, van de
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Culemborgse vlietsluis op het noordeinde van de diefdijk aan Horn onder Leerdam
alsmede tot het afdammen van de nieuwe haven ter bouwing van de sluiswerken
en keerdeuren, onder de z.g. Bogen onder de Capitale Wal te Gorinchem.
1809
1 omslag
286

Bestekken tot het maken van een nieuwe uitwaterende sluis door de Oost-Beer, in
de Capitale Gracht, voor het Rotterdams Bolwerk te Hellevoetsluis,
1799
tot het maken van een nieuwe uitwaterende zeesluis etc. aan de oostzijde der
haven van de z.g. Noordschans nabij de Klundert,
1806
het aanleggen etc. van een nieuwe Waal- of Merwededijk over het Weyschild
tussen de kerk van Dalem en de hoofdwal van Gorinchem alsmede het slechten etc.
van de Dalemse Lengseldijk,
1809
1 omslag

287

"Gebed van Mr. Pieter de Groot". Afschrift.
18de eeuw

1 stuk

288

Rekeningen van de door de stad Delft in de jaren 1587 en 1588 verkochte lijf- en
losrenten, overgelegd door Isaack Lambertsz. van der Wel. Afgehoord
1588 en 1589
1 katern

289-290

Registers van privilegiën, handvesten en keuren van het hoogheemraadschap
Delfland alsmede sententiën etc. door de heemraden uitgesproken,
13de eeuw - 1632, 17de eeuw
289
Niet gespecificeerd.
290
Niet gespecificeerd.

291-294

Privilegiën, ordonnantiën en reglementen van dijkgraaf en hoogheemraden van
Rijnland,
1255-1721, 18de eeuw
4 delen
291
Niet gespecificeerd.
292
Niet gespecificeerd.
293
Niet gespecificeerd.
294
Niet gespecificeerd.

295

Keuren van het baljuwschap Rijnland,
1660-1755, 18de eeuw

296

Privilegiën en handvesten van Gouda en het land van Stein, met een tafel en een
index,
1335-1674, 17de eeuw
1 deel

296BIS

Academische bullen, uitgegeven door de Senaat van de Leidse Universiteit,
1626, 1737 en 1809
3 charters

1 deel

voor Conradus Veerius,
voor Leonardus van Weenegem, en
voor Guilielmus Henricus Meyer

297

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Ter Aar door Frans
Pietersz. van der Straten ten behoeve van Gerrit Oudewater, baljuw en schout van
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Nieuwkoop, Noorden en Achtienhoven,
1695
met verklaring van laatstgenoemde dat de schuld is voldaan,
1707

59

1 charter

297A

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Ter Aar door Hester
Cornelis, weduwe van Frans van der Straten ten behoeve van ...
9 augustus 1708
1 charter

298

Akte van schenking gepasseerd voor het gerecht van Aarlanderveen van een aldaar
gelegen huis en toebehoren door Maarten Huygen Ruytenburgh ten behoeve van
Philips Jansz. Hogenboom.
16 mei 1724
1 charter

298A

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Aarlanderveen door
Pieter Schoonhoven en zijn echtgenote Geertruy Sander ten behoeve van Maria
Catharina Stertzenbach, weduwe van Hendrik Muyser, wonende te Schoonhoven.
19 september 1778
1 charter

298B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Aarlanderveen van een aldaar
gelegen huis en zijn toebehoren door Jannetje Vermij, weduwe van Bastiaan
Schilder ten behoeve van Johannes Henricus Schellings.
14 mei 1804
1 charter

298C

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Aarlanderveen door
Petrus Hendricus Valentijn ten behoeve van Jan Pietersz. Verkuyl
21 mei 1805.
1 charter

298D

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Aarlanderveen door
Corstiaan Seteur te Driebrugge ten behoeve van Leendert van der Weerden.
25 maart 1807
1 charter

299

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Alkemade van een aldaar in de
Blauwe polder gelegen perceel weiland door de kinderen en erfgenamen van
Cornelis Thonisz. Veenswijck ten behoeve van Jasper Dircxsz. Sprockenburgh te
Voorhout.
22 mei 1691
1 charter

299A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Alkemade van een aldaar
gelegen huis en zijn toebehoren door Annetgen Gerrits van Egmont, weduwe van
Jan Abrahamsz. van der Veer ten behoeve van Pieter Jansz. Schuyn.
23 mei 1704
1 charter

299B

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Alkemade door Claas
Lauris Hogendorp ten behoeve van Jan Broekmeyer te Zevenhuizen, met
aantekeningen omtrent de afgeloste bedragen.
2 dec. 1744
1 charter

300

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Alphen door Mathijs
Jacobsz. Hogeveen ten behoeve van Gijsbert Jansz. Hogeveen.
24 maart 1662
1 charter
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300A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Alphen van een huis en zijn
toebehoren ten behoeve van Hermanus van Seppenwolde te Leiden.
17 mei 1768
1 charter

300B

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Alphen door Hermanus
van Seppenwolde te Amsterdam ten behoeve van Hendrik Isaak Kreet, notaris te
Leiden.
1 januari 1773
1 charter

300C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Alphen door Maria Jacoba
Lentfrink, weduwe van Dirk Boom, wonende te Leiden, van haar aandeel in de
nalatenschap van Cornelia Cocq, weduwe van Jan Boom, in leven raad van het Hof
van Civiele Justitie van Suriname, ten behoeve van Hendrik Adriaan Ghijzen.
22 september 1801
1 charter

301

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Biert en Stampaarden
door Ary Cameraat, schepen aldaar, ten behoeve van Jacob Frederik Roosendael,
vandumeester van de Admiraliteit op de Maas, wonende te 's-Hertogenbosch.
4 juli 1752
1 charter

301A

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Biert en Stompaarden
door Cornelis Kaemeraat, bouwman te Benthorn, ten behoeve van Barbara
Roosendael, weduwe van Adriaan Hoogendijk, te Geervliet.
9 mei 1786
1 charter

302

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Esselykerwoude van een aldaar
in de Plaspolder gelegen perceel teelland ten behoeve van Jan Gerrits de Groot van
Kints.
28 januari 1697
1 charter
(Door Leenaert Pietersz. Graeff).

302A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Esselykerwoude door Jan
Gerrits de Groot van Kints van een aldaar in de Plaspolder gelegen perceel teelland
ten behoeve van Michiel Jansz. Byevelt.
9 februari 1700
1 charter

302B

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Esselykerwoude door
Ysbrand Strijk ten behoeve van Johannes Roedolff, wonende onder Rotterdam.
7 januari 1800
1 charter

303

Akte gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude met betrekking tot de
verdeling van de nalatenschap van Stephanie Philipsdochter.
10 juni 1624
1 charter

303A

Akte van boedelscheiding gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude tussen de
kinderen en erfgenamen van Jacob Dirksz. en Dirkje Aartsdochter
28 mei 1582
1 charter

303B

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude door
Cornelis Ket, wonende aldaar, ten behoeve van de voogden over het minderjarige
kind van Klaas Hazerswoude en Marijtje van Vliet.
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1 mei 1775

1 charter

303C

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude door
Jacobus Koolloos te Leiden ten behoeve van de voogden over de kinderen van
Maria Jansdr. de Vink, weduwe van Klaas Mourits en laatst gehuwd met Jacob van
der Velde.
25 oktober 1799
1 charter

304

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Ter Heide van zeker land ten
behoeve van Anne Aerts Janszoonsdochter.
29 december 1546
1 charter

305

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van de beide Katwijken en
het Zand door Leendert Nijgh te Katwijk aan Zee ten behoeve van Thomas
Burchardus de Bock, schout en secretaris van Oudshoorn en Gnephoek.
28 april 1776
1 charter

306

Akte gepasseerd voor het gerecht van Koudekerk met betrekking tot de
nalatenschap van Hendrik Jaspersz., in leven echtgenoot van Maritge Hermanusdr.
20 juli 1651
1 charter

306A

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Koudekerk door Timon
Claesz. de Haes ten behoeve van mr. Joost van Leeuwen.
12 oktober 1666
1 charter

306B

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Koudekerk door Timon
Claesz. de Haes ten behoeve van de weduwe van Joost Apouchaux.
20 mei 1679
1 charter

307A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van een perceel
land genaamd "het lange lant" door de stad Leiden aan Willem Jansz. van
Eemskerck
18 september 1590
1 charter

307B

Uitspraak van het gerecht van Leiderdorp in een geschil tussen Adriaan Cornelisz.
van der Horn te Leiden en Herman Evertsz., osseweider te Leiderdorp, over een te
Leiderdorp gelegen perceel weiland.
14 juni 1621
1 charter

307C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van tuin, erf en
tuinhuisjes gelegen buiten de Zeilpoort van Leiden door Remeus Jacobsz. van
Sanen, zeilmaker te Leiden, aan Gerrit Cornelisz. van Griecken, kaaskoper te Leiden,
4 december 1622
Met retroacta van
1585, 1593, 1606 en 1608
1 transfix

307D

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van een
warmoestuin gelegen buiten de Zeilpoort van Leiden door Frans Allertsz. van
Peenen, warmoesman te Leiden, aan Gerrit Cornelis van Griecken, kaaskoper te
Leiden,
[z.d.]
Met retroacta van
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1 transfix

307E

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van een perceel
weiland geheten "de Kickerscamp" door Aeffgen Quirijnsdochter, weduwe van
Claes Dircxzoon Moy, in leven huidekoper te Leiden, aan mr. Simon van Baersdorp,
secretaris van Leiden.
13 maart 1633
1 charter

307F

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van een aldaar
gelegen perceel warmoesland door Elisabeth Dirksdochter Block, weduwe van
Gerrit Cornelisz. van Griecken, in leven kaaskoper te Leiden, aan Gerrit Fransz. van
Penen, warmoesman te Leiden.
18 januari 1649
1 charter

307G

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van een perceel
warmoesland aldaar in de Waart gelegen, door Jan Pietersz. van der Marssche,
warmoesman te Leiden, aan Franciscus Gomaris, arts te Leiden,
[z.d.]
Met retroacta van
1638
1 transfix

307H

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van een perceel
weiland in de Zijllaanse polder door jhr. Gerard van der Nath, grootjagermeester
van de prins van Oranje, aan Catharina van Nes, weduwe van Joost van Nes.
21 februari 1657
1 charter

307I

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van een perceel
weiland in de Zijllaanse polder aldaar namens Johan baron van Wassenaar aan Jan
Meyndertsz. van Aeckeren, raad van Leiden
1 maart 1659
1 charter

307J

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp namens de
kinderen en erfgenamen van Francois van der Voort van een perceel weiland
geheten "de Kickerscamp" aan Johan van der Marck, vroedschap van Leiden en
gecommitteerde raad van de Admiraliteit te Amsterdam.
5 maart 1678
1 charter

307K

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp door Arend van
Rheeden, meester broodbakker, van een speeltuin en speelhuis gelegen tussen de
Heren- en de Zijlpoort van Leiden aan Gerrit van Rheeden
8 juli 1730
1 charter

307L

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van een speeltuin
en speelhuis gelegen tussen de Heren- en de Zijlpoort van Leiden door de kinderen
en erfgenamen van Andries Vermey aan Jacobus Heyneman.
2 februari 1754
1 charter

307M

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp door
Willem Lindenburgh ten behoeve van Jan Bekken, meester vleeshouwer te Leiden.
27 maart 1756
1 charter

307N

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van 3 morgen land
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gelegen in de Bospolder aldaar door Leendert van den Berg aan Ysbrand Strijk.
15 mei 1773
1 charter
307O

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van een perceel
weiland gelegen buiten de Herenpoort van Leiden in de Stadspolder achter de
Gasthuislaan namens Sara Ruysing ten behoeve van Cornelis van Gent.
17 februari 1776
1 charter

307P

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp door Jacob
van Leeuwen, Jacobus van der Pluym en Abraham Verhagen ten behoeve van de
redderaars van de boedel van Willem Ramp wegens de koop van zekere landerijen
in de Munnickerpolder
5 februari 1791
1 charter

307Q

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp door
Ysbrand Strijk ten behoeve van de voogden over het minderjarige kind van Jan
Jansz. Hillenaar.
17 juni 1800
1 charter

308

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Lisse van een huis en zijn
toebehoren aldaar gelegen in de Lisserpoel langs de Lisservaart door de
erfgenamen van Catharina van der Laan, in leven echtgenote van Adriaan Block, ten
behoeve van Dirk Block, koopman te Amsterdam,
16 maart 1662
Met retroacta van
1628 en 1637
1 transfix

308A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Lisse van een aldaar in de
polder Roversbrouck gelegen perceel weiland door de voogden over de
minderjarige kinderen van Joost Bartholomeus ten behoeve van de weduwe van
Dirk Block, in leven koopman te Amsterdam.
31 november 1664
1 charter

308B

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Lisse door de kinderen
en erfgenamen van Jacob Jansz. Berchout en Machtelt Cornelis van Cluft aan Gerard
van Vilsteren, heer van Laerne (buiten Gent).
1 juni 1671
1 charter

308C

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Lisse door de kinderen
en erfgenamen van Jacob Jansz. Berchout en Machtelt Cornelis van der Cluft ten
behoeve van mr. Adriaan van Gorcum.
13 mei 1672
1 charter

309

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Noordwijk door Jan
Groenevelt te Katwijk aan de Rijn ten behoeve van Cornelis Visch.
3 februari 1740
1 charter

309A

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Noordwijk door
Hendrik Hendriks Alkemade ten behoeve van Jan Duyndam.
18 juni 1784
1 charter

309B

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Noordwijk door Jan
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Cornelisz. Glasburg ten behoeve van Maartje Jansdr. Bom, weduwe van Willem van
der Voort.
12 maart 1788
1 charter
309C

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Noordwijk door Cors
Burman en zijn echtgenote Grietje Mannes ten behoeve van Frederik Arnold
Weiman, koopman te Amsterdam.
21 september 1804
1 charter

310

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijkerhout van een
aldaar gelegen perceel land "daer de molen op staet" door Leendert Leendertsz.
Duyndam en Jan Dirksz. van der Meer ten behoeve van Pieter Stalpert van der
Wiele, oud-burgemeester en ontvanger van de societeit van 's-Gravenhage.
27 december 1677
1 charter

311

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van een aldaar
gelegen woning en zijn toebehoren door Katharina die Vriese, weduwe van
Heynrick Jacopsz. van der Does, ten behoeve van Wechter Claesz. te Warmond.
30 december 1536
1 charter

311A

Akte van transport gepaseerd voor het gerecht van Oegstgeest van een aldaar
gelegen perceel warmoesland door de voogden over de kinderen van Jacob Jansz.
van Assendelf en Catharina Dirksdochter van der Beecq ten behoeve van Jacob
Cornelisz. van Scharpelingen, boomgaartman te Leiden. Met retroacta van
1616 en 1629
1 transfix

311B

Akten van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest namens Johan
van Wassenaer, heer van Duivenvoorde, Voorschoten etc. van zekere aldaar
gelegen percelen land ten behoeve van Pieter Crasieu, bakker te Leiden en Henrick
Reyersz. van Zwieten.
9 maart 1630
2 charters

311C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van een aldaar
gelegen perceel land door Willem Jansz. van Borsselen, steenplaatser te
Oegstgeest, ten behoeve van Henrick Reyersz. van Zwieten.
19 juni 1630
1 charter

311D

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van het westeinde
van de akker Crayenbosch door Jacob Henricxz. van Crayenbosch, burger van
Leiden, ten behoeve van Jannetgen Cornelisdochter te Warmond, weduwe van
Cornelis Vechtersz..
14 juli 1635
Met retroacta van
1594 en 1624
1 transfix

311E

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest door
Cornelis Lambertsz., molenaar aldaar, en Louris Aryensz., molenaar te
Beverwijk,ten behoeve van mr. Jeronimus van Tulden en zijn zuster Adriana,
wonende te Leiden.
31 augustus 1639
1 charter

311F

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest door
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Cornelis Claesz. ten behoeve van het St. Catharijnengasthuis te Leiden.,
9 november 1652
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1 charter

311G

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van een aldaar
gelegen huis en zijn toebehoren door de erfgenamen van Henrick Reyersz. van
Zwieten ten behoeve van Jan Gerritsz. van der Rijp.
2 september 1656
1 charter

312

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest van een
huis en zijn toebehoren geheten Nieuw Rustenburgh door de executeurs van het
testament van Stoffel Jansz. Anckerneys aan Reyer Claasz. van Assendelft.
10 juni 1662
1 charter

312A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest van zekere
percelen weiland namens Albertus Cornelisz. van der Hooch aan Abraham le Pla(e),
koopman.
14 juni 1664
1 charter

312B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest van een
lakenwindvolmolen en zijn toebehoren gelegen buiten de Rijnsburgerpoort van
Leiden door Andries Matheusz. van Bleyswijck aan Philips van Hoorn, koopman, en
Arent van Bleyswijck.
28 juni 1664
1 charter

312C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest van zekere
partij warmoesland door Maria Jansdochter van der Mij, weduwe van Garbrant
Fransz. van Santen.
9 juli 1670
1 charter

312D

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest van een
huis en zijn toebehoren gelegen aan de Hogemorsch aldaar door Jacob Jacobsz. van
Sonnevelt aan Floris Joppe te Wassenaar.
24 mei 1673
1 charter

312E

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest
door Fredericus Deckers, arts, ten behoeve van de kinderen van Isaak de Pauw.
17 januari 1674
1 charter

312F

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest van een
lakenwindvolmolen buiten de Rijnsburgerpoort van Leiden door de curateurs van
de boedel van Philip George van Hoorn aan Mauritius Smith en Adriaan den
Oosterling.
9 maart 1675
1 charter

312G

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest
door Mees Jansz. van Egmondt ten behoeve van Jan Bouwensz. van Leeuwen.
16 juni 1677
1 charter

312H

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest
door Hillegond van der Codde, weduwe van Gerrit Willemsz. IJsselsteyn ten
behoeve van Cornelis van Leeuwen, brouwer in de Roskam te Leiden.
16 oktober 1694
1 charter
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312I

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest
door Mees. Jansz. van Egmont te Oegstgeest ten behoeve van Cornelis Dirksz.
Paridom te Valkenburg.
29 november 1698
1 charter

312J

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest
door Pieter Jansz. Halderman, lakenvolder, ten behoeve van Symon Drollenveaux.
2 december 1705
1 charter

312K

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest
door Jan Arisz. van Weenen en zijn echtgenote Marijtje Jansdr. Zuydwijk ten
behoeve van Samuel Renard te Rijnsburg.
25 januari 1736
1 charter

312L

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest
door Jacobus Dirksz. Buyr ten behoeve van Albertus Kleynenbergh, notaris te
Leiden.
26 oktober 1739
1 charter

312M

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest van zekere
partijen wei- en hooiland door Cornelia Florentia Raven, weduwe van mr. Johan de
Haamer ten behoeve van Dirk van der Hee en Jacob Starrenburgh.
1 februari 1741
1 charter

312N

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest
door Lijsbet Pieters van der Lans, weduwe van Joost Ruygrok, en behoeve van Floris
Jacobsz. Ruygrok te Hazerswoude.
30 oktober 1741
1 charter

312O

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest van zekere
partij wei- en hooiland door Cornelia van Oosten, weduwe van Jan de la Nooy, ten
behoeve van Cornelis van Aken te Leiden.
30 januari 1751
1 charter

312P

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest van zekere
percelen landen door de executeurs van het testament van Dirk van der Hee ten
behoeve van Jacob Starrenburgh onder Leiderdorp.
9 februari 1754
1 charter

312Q

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest
door Geertruy Hogendoorn, weduwe van Floris Yperlaer, ten behoeve van Jannetje
Willemsdr. van Nes, weduwe van Huybert van Steyn.
1 februari 1772
1 charter

312R

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oegst- en Poelgeest
door Abraham Verboog te Leiden ten behoeve van Jacob Dirksz. Heyns, commies
der gemene middelen van Holland.
12 maart 1785
1 charter

313

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
zeker perceel land door Claes Cornelisz. te Koudekerk ten behoeve van zijn zwager
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1 charter

313A

Akte van overeenkomst gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek
tussen Anthonis Jorisz. Focker en Geertruyt van Berckenrode, weduwe van Gillis van
Heussen, ter beslechting van zeker geschil.
2 augustus 1616
1 charter

313B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
zeker perceel weiland door de erfgenamen van Geertgen Pietersdochter, in leven
echtgenote van Leendert Jansz. Schenckevelt ten behoeve van voornoemde
Leendert Jansz. Schenckevelt.
6 januari 1656
1 charter

313C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
zeker perceel wei- en hooiland door de regenten van het St. Catharynagasthuis te
Leiden ten behoeve van Jacob Cornelisz. van der Haeft, meester-timmerman te
Leiden, Pieter Paulusz. Lelievelt, zeilmaker te Leiderdorp en zijn broer Jacob
Paulusz. Lelievelt te Leiden.
24 maart 1664
1 charter

313D

Akten van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Pieter Paulusz. Lelievelt en zijn broer Jacob Paulusz. Lelievelt ten
behoeve van Jacob Cornelisz. van der Haeft, meester-timmerman te Leiden, en
Johannes Gael te Leiden.
2 januari 1665
2 charters

313E

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
zeker aldaar gelegen huis en landerijen namens Duyfgen van Leeuwen, weduwe
van Johan Scherpelingh, ten behoeve van Nicolaas Walkuer, koopman te Leiden.
[z.d.]
Met retroacta van
1645, 1650, 1655 en 1662
1 transfix

313F

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Oude Claes Claesz. Vels ten behoeve van de kinderen van Cornelis
Willemsz. Oostenrijck en Fijtgen Cornelis Vroomesteyn.
17 mei 1672
1 charter

313G

Akte van het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek inzake een geschil tussen de
kinderen en erfgenamen van Jannetje Cornelis van Swieten, in leven echtgenote
van Pieter Cornelisz. Sprongh, contra de crediteuren van dezelve met betrekking tot
een aan Nicolaas Walckier, koopman te Leiden, verkocht huis en zijn toebehoren
gelegen in de Kalckovenspolder te Oudshoorn.
18 juli 1675
1 charter

313H

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij wei- en hooiland gelegen in de Kalckovens aldaar door de erfgenamen
van Willem Jansz. Ouwevliet ten behoeve van Nicolaas Walckier, koopman te
Leiden.
3 november 1678
1 charter
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313I

Akte van het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek inzake een geschil tussen de
kinderen van Claes Jansz. Ouwevliet contra de crediteuren van dezelve met
betrekking tot een aan Nicolaas Walckier, koopman te Leiden, verkochte partij land
in de Kalckovenspolder aldaar.
3 november 1678
1 charter

313J

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij land in de Heuvelpolder aldaar door Gijsbert Huybertsz. van Heyningen
ten behoeve van Jacob Claesz. Admirael.
22 oktober 1692
1 charter

313K

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij land in de Kalckovenspolder aldaar door mr. Nicolaas Honscoop,
secretaris van Wassenaar, en doctor Cornelis Honscoop ten behoeve van Gerrit
Jansz. van Veen.
16 December 1695
Met een retroacte van
1656
1 transfix

313L

Akten van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
zekere partijen land in de Heuvelpolder aldaar door mr. Nicolass Honscoop,
secretaris van Wassenaar, Cornelis Honscoop en Crijn Jacobsz. Veenman ten
behoeve van Ingenaar Cornelisz. Vrijenook, Willem Ingenaarsz. Vrijenook en Pieter
Pietersz. van der Meer.
22 februari 1697
2 charters

313N

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij land in de Heuvelpolder aldaar door Pieter Pietersz. Vermeer ten behoeve
van Abraham Pietersz. Vermeer
20 mei 1698
1 charter

314

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij land in de Heuvelpolder aldaar door Abraham Pietersz. Vermeer ten
behoeve van zijn broer Pieter Pietersz. Vermeer.
14 januari 1700
1 charter

314A

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Pieter Pietersz. Vermeer ten behoeve van zijn broer Abraham
Pietersz. Vermeer.
14 januari 1700
1 charter

314B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij land in de Kalkovenspolder aldaar door Paulus van Lelyvelt ten behoeve
van Willem Jansz. Versloot.
1 mei 1703
1 charter

314C

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Pieter Pietersz. Vermeer ten behoeve van Ingenaar Cornelisz.
Vrijenoock.
2 maart 1705
1 charter
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314D

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij land in de Heuvelpolder aldaar door Ingenaar Cornelisz. Vrijenoock ten
behoeve van Pieter Pietersz. Vermeer.
11 mei 1706
1 charter

314E

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Pieter Pietersz. Vermeer ten behoeve van Ingenaar Cornelisz.
Vrijenoock.
11 mei 1706
1 charter

314F

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij wei- en hooiland met een houtakker gelegen in de Kalkovenspolder
aldaar door de kinderen en erfgenamen van Gerrit Jansz. van Veen ten behoeve van
Willem Jansz. Versloot.
9 februari 1708
1 charter

314G

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij land in de Heuvelpolder aldaar door Ingenaar Cornelisz. Vrijenoock ten
behoeve van Pieter Pietersz. Vermeer.
1 maart 1710
1 charter

314H

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een woning en zijn toebehoren in de Kalkovenspolder aldaar door Cornelis Jansz.
Versloot ten behoeve van Pieter Dirksz. van Swieten en Willem Klaasz. Rijnsburger.
2 mei 1715
1 charter

314I

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij veenland in de Heuvelpolder aldaar door Ingenaar Cornelisz. Vrijenoock
ten behoeve van Pieter Pietersz. Vermeer.
30 april 1716
1 charter

314J

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Aaltje Harmens van Oenen, weduwe van Pieter Cornelisz. van
Meurs ten behoeve van het weeskind van Willem Cornelisz. Oosterlingh, Thomas
van der Neut en Hillegont Reyers, weduwe van Jan van der Horst.
20 augustus 1720
1 charter

314K

Akte van scheiding gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een huis en landerijen in de Kalkovenspolder aldaar tussen Ary Leendertsz. Doeff en
Jan Cornelisz. Versloot.
3 mei 1723
1 charter

314L

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Jannetje Willemsdochter Versloot, echtgenote van Simon Jansz.
van Leeuwen ten behoeve van Hugo Lambregts, koopman te Leiden.
26 september 1729
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 314M.

314N

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
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Gnephoek door Grietje van Wanenburg, weduwe van Cornelis Cornelisz. Hagenauw,
ten behoeve van Johannes Kalsoven te Alphen.
21 april 1738
1 charter
314O

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
zekere partij landen door Maarten Willemsz. van der Quack ten behoeve van Floris
Dirksz. Amerongen.
7 mei 1738
1 charter
Ontbreekt

314P

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
het vruchtgebruik van een perceel kade gelegen naast de Heymanswatering aldaar
door Cornelis Dirksz. ten behoeve van Gerrit Tijssen en Dirk Langenberg.
12 november 1738
1 charter

314Q

Akte van transport gepaseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
het vruchtgebruik van een perceel kade gelegen naast de Heymanswatering aldaar
door Reynier van Abtshoven ten behoeve van Gerrit Tijssen en Dirk Langenberg
28 mei 1739
1 charter

314R

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij veenland gelegen in de Kleine polder aldaar door de erfgenamen en
voogden van de kinderen van jkvr. Margaretha van Outshoorn ten behoeve van
Huyg Dirksz. Lelyvelt.
1 maart 1740
1 charter

314S

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
het vruchtgebruik van een perceel land gelegen naast de Heymanswatering aldaar
door Cornelis Jansz. Lans en Magteltje Jans Lans ten behoeve van Gerrit Tijssen en
Dirk Langenberg.
1 april 1740
1 charter

314T

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij veenland in de Kalkovenspolder door Reynier van Abtshoven, Dirk Dirksz.
Kalkoven de Jonge en Abraham Abrahamsz. van Leeuwen ten behoeve van Gerrit
Jacobsz. de Wilde, Cornelis Tijssen en Ary Klaasz. Poldervaart.
5 mei 1740
1 charter

314U

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek door
Maarten Willemsz. van der Quak van de gerechte helft van een erf en een water in
de Grote polder aldaar ten behoeve van Jan Harmensz Branthorst.
5 mei 1740
1 charter

315

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij land door Meyndert van Adrichem ten behoeve van Hendrik Pietersz. van
Kints.
7 februari 1741
1 charter

315A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
zekere onroerende goederen door Abraham Abrahamsz. van Leeuwen, echtgenoot
van Annetje Ariensdr. Doeff, ten behoeve van Pieter Cornelisz. Ridder.
8 mei 1741
1 charter
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315B

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Marritje Dirksdr. Outshoorn, weduwe van Cornelis Dirksz.
Rijnsburger, ten behoeve van Gerard Backer, arts te Aarlanderveen.
4 oktober 1742
1 charter

315C

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Marritje Dirksdr. Outshoorn, weduwe van Cornelis Dirksz.
Rijnsburger, ten behoeve van heer Dirk van der Brant te Leiderdorp.
7 maart 1743
1 charter

315D

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een huis en zijn toebehoren door Ingenaar Willemsz. Vrijenook, Pieter en Klaas
Abrahamsz. Boskoper ten behoeve van Pieters Klaasz. Poldervaart, echtgenoot van
Antje Abrahamsdr. Boskoper.
8 juli 1745
1 charter

315E

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
de gerechte helft in een zaagmolen en zijn toebehoren door Gerrit Tijsz. te
Dordrecht ten behoeve van Ponsiaan Langenberg.
1 september 1747
1 charter

315F

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
de helft van een erf in de Grote polder aldaar door Marijtje Jansdr. van der Wilk,
weduwe van Evert Jansz. Ram, ten behoeve van Waaling Lelyveld.
6 juni 1748
1 charter

315G

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
zekere onroerende goederen door Cornelis Pietersz. Ridder ten behoeve van Dirk
Jansz. de Graaff.
5 april 1749
1 charter

315H

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshourn en
Gnephoek door Cornelis van Omme ten behoeve van Johanna Pietersdr. van
Leeuwen.
18 september 1749
1 charter

315I

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
de gerechte helft van een huis en zijn toebehoren door de kinderen en erfgenamen
van Antje Willemsdr. Outshoorn, weduwe van Ary Simonsz van Heyningen, ten
behoeve van Thomas Burchardus de Bock.
17 mei 1751
1 charter

315J

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek voor
de gerechte helft van een huis en zijn toebehoren door Pieter Gijsbertsz. van
Wieringen, echtgenoot van Marijtje Klaasdr. Poldervaart, ten behoeve van Thomas
Burchardus de Bock.
21 mei 1751
1 charter

315K

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een huis en zijn toebehoren, zijnde de oude pastorie geweest, gelegen aan de lage
Rijndijk omtrent Molenaarsbrugge aldaar, door de kerkmeesters van de kerk te
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Oudshoorn en Gnephoek ten behoeve van Rutgerus Paludanus, emeritus predikant.
7 juni 1751
1 charter
315L

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een zaagmolen geheten "het Noordse Bosch" namens Lijsbeth Broekhuysen,
weduwe van Ponsiaan Langenberg en de erfgenamen van Dirk Langenberg ten
behoeve van Matthijs de Wit.
5 juni 1760
1 charter

315M

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Mattijs de Wit ten behoeve van Lijsbeth Broekhuysen, weduwe van
Ponsiaan Langenberg en de erfgenamen van Dirk Langenberg.
5 juni 1760
1 charter

315N

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een huis aan de noordzijde van de Ridderbuurt aldaar door Hendrik Pietersz. van
Kints ten behoeve van Cornelis Nieuwkerk.
2 september 1762
1 charter

315O

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
zekere onroerende goederen door de kinderen en erfgenamen van mr. Jacob
Versijde van Varik ten behoeve van Thomas Burchardus de Bock, schout en
secretaris van Oudshoorn en Gnephoek.
5 mei 1763
1 charter

315P

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een huis en zijn toebehoren gelegen aan de zuidzijde van de Ridderbuurt in de
Grote polder aldaar door de executeurs-testamentair en de voogden van de
kinderen van Huyg Dirksz. Lelyveld ten behoeve van Willem Simonsz. Buurman.
29 maart 1764
1 charter

315Q

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Matthijs de Wit, weduwnaar van Maartje Kroeger, ten behoeve van
zijn minderjarig kind Ary de Wit.
28 december 1764
1 charter

315R

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een huis en zijn toebehoren gelegen aan de oostzijde van de Heymanswatering
aldaar door Mattijs de Wit, echtgenoot van Marijtje Hendriksdr. Turkenburg,
voordien weduwe van Pieter Klaasz. Poldervaart, ten behoeve van Willem Simonsz.
Buurman.
13 juni 1765
1 charter

315S

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek door
Meyert de Vroomen mede namens zijn innocente huisvrouw Neeltje
Schellingerhout van zekere onroerende goederen ten behoeve van de
diaconiearmen aldaar.
30 december 1766
1 charter

315T

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij land in de Vierambachtspolder aldaar door Gerrit van der Greft, Arie van
Leeuwen, echtgenoot van Ceeligje van der Greft en de voogden van Annigje van der
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Greft, erfgenamen van hun grootmoeder maternel Maggeltje Willemsdr. van
Staveren ten behoeve van Thomas Burchardus de Bock, schout en secretaris van
Oudshoorn en Gnephoek.
25 januari 1771
1 charter
315U

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Mattmjs de Wit, houtzager aldaar, ten behoeve van Anthony Buys,
koopman in houtwaren te Rotterdam,
23 september 1774
Met een brief van laatstgenoemde aan Thomas Burchardus de Bock, schout en
secretaris aldaar, om de schuldbrief na voldoening der schuld te willen royeren.
februari 1777
1 charter en 1 stuk

315V

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Aalbert Wervelman ten behoeve van Dirk en Karel Piek
9 mei 1776
1 charter

315W

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en
Gnephoek door Willem Jansz. Outshoorn ten behoeve van het minderjarige kind
van Maartje Oudshoorn, weduwe van Pieter Valk, genaamd Ary Pietersz. Valk.
11 mei 1776
1 charter

315X

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij veenland door de executeurs-testamentair en voogden van de kinderen
van Hendrik van der Kodde en Marijtje Rietveld ten behoeve van Thomas
Burchardus de Bock, schout en secretaris van Oudshoorn en Gnephoek.
22 mei 1781
1 charter

315IJ

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een afgebroken kalkbranderij en zijn toebehoren, voordien een steenbakkerij
geheten "Kostverloren" geweest zijnde, door Paulus en Pieter van Lelyveld te
Leiden ten behoeve van Willem van Aken, gerechtsbode van Oudshoorn en
Gnephoek.
6 december 1785
1 charter

315Z

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
een partij weiland in de Grote polder aldaar door Jan Cornelisz. Rijnsburger ten
behoeve van Thomas Burchardus de Bock, schout en secretaris aldaar.
13 januari 1786
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 316.

317

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Rijswijk van twee
losrentebrieven namens Jacobus Regenboog te Amsterdam, enige en algehele
erfgenaam van Gerardus de Reuver, ook wel geheten Johannes Gerardus de Reuver,
in leven Remonstrants predikant te Amsterdam, (zoon van ds. Petrus de Reuver,
Remonstrants predikant te Alkmaar en Maria Crabeth) ten behoeve van het convent
van Tetterode te Leiden.
2 juli 1763
1 charter

318

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Sassenheim door Jan

74

Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950

3.22.01.01

Cornelisz. van Adrichem ten behoeve van Cornelis Cornelisz. van der Werff.
13 mei 1687
1 charter
318A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Sassenheim van zekere
onroerende goederen door Maarten Cornelisz. ..... ten behoeve van de diaconie
aldaar.
18 mei 1695
1 charter
Een gedeelte van het charter ontbreekt.

318B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Sassenheim van een
schuldrentebrief door Cornelis Cornelisz. van der Werff ten behoeve van Jacob
Cornelisz. Warmond te Voorhout.
26 mei 1711
1 charter

319

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk van een partij land
in de Grote polder aldaar door Jacob Cornelisz. Visser, schoonzoon en erfgenaam
van Willem Pietersz. van Grave, ten behoeve van Reyn Arentsz. Lelievelt.
8 mei 1687
1 charter

319A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk van een partij
gebroken veenland en water gelegen in de Geerpolder aldaar door de executeurs
van het testament van Dirk Dekker ten behoeve van Ary Hogeveen.
19 mei 1763
1 charter

319B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk van een partij
gebroken veenland en water gelegen in de Geerpolder aldaar door Elisabeth
Ouwerkerck, echtgenote van Ary Overveen, ten behoeve van Ary van der Lee.
20 juni 1769
1 charter

319C

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk door Jan
Barentsz. Lucas ten behoeve van mr. Francois Pieter de Bas, secretaris van
Voorschoten en Veur, als executeurs van het testament van Willem Suurmond en
als voogd over diens kinderen.
10 december 1772
1 charter

319D

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk door
Hermanus Teugels, bouwman, en diens echtgenote Aaltje Koekoek ten behoeve
van Arend Herbert de Bie te 's-Gravenhage.
2 mei 1786
1 charter

319E

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk door Teunis
Lelyveld ten behoeve van Daniel van Vreeden te Leiden.
9 januari 1790
1 charter

320

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Valkenburg door
Jasper Jacobsz. Verbaen ten behoeve van Catharina Stalpoorts en haar zuster
Philipina te Leiden.
28 juni 1667
1 charter

320A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Valkenburg van een partij
hooiland gelegen in het "Joch" door Jasper Jacobsz. Verbaen aan Pieter van Horne,
baljuw van Valkenburg
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1 charter

320B

Akten gepasseerd voor het gerecht van Valkenburg met betrekking tot een
schuldbekentenis door Willem Cornelisz. Bol, bouwman aldaar, ten behoeve van de
voogden van de kinderen van Catharina Onzeels en Harmanus van der Putte.
1671
1 transfix

321

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Warmond door Claes
Pouwelszoon ten behoeve van zijn oudste zuster Marytgen Pouwelsdochter.
29 oktober 1540
1 charter

321A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Warmond van twee morgen
aldaar gelegen geestland door Jan Cornelisz. Paerdecoper van Warmont, ten
behoeve van Cornelis Vechtersz.
4 mei 1556
1 charter

321B

Akte van transport gepasseerd voor Willem Klaasz. Oudevliet, notaris te Leiden, van
een rentebrief door Maarten Klaasz. van Rotterdam als echtgenoot van Jannetgen
Jansdr., als mede-erfgenaam van heer Adriaan Pietersz. Block, in leven vice-cureit
en pater van de elfduizend maagden te Warmond, ten behoeve van Dirk Jansz., de
roomse schout te Warmond,
29 mei 1577
Met retroacta gepasseerd voor het gerecht van Warmond van
1531 en 1541
1 transfix

321C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Warmond van een partij
weiland ten behoeve van de weeskinderen van Symon Willeboortsz. en Leentgen
Adriaansdr. van Griecken.
20 februari 1642
1 charter

321D

Akte van scheiding en deling gepasseerd voor het gerecht van Warmond tussen
Jannetgen Willeboortsdochter, weduwe van Huyg Jacobsz. en Jacob Huygensz., als
grootvader en voogd van Huyg Huygensz., kind van de voornoemde Jannetgen
Willeboortsdochter en Huyg Jacobsz.
29 september 1642
1 charter

321E

Akte van scheiding en deling gepasseerd voor het gerecht van Warmond tussen
Maritgen Jansdochter, weduwe van Mees Cornelisz. Scheepmaker, geassisteerd
door haar aanstaande echtgenoot Jonas van Taerlingen, bode te Rijnsburg, en de
voogden over haar kinderen.
8 januari 1654
1 charter

321F

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Warmond door
Sacharias Cornelisz. Entepoel ten behoeve van Pieter Jacobsz. van Leeuwen.
8 september 1655
1 charter

321G

Akte van scheiding en deling gepasseerd voor het gerecht van Warmond tussen
Jacob Huygensz. Metselaer voor de ene helft mitsgaders Sacharias Cornelisz.
Entepoel als vader en Leendert Cornelisz. Buytendijck als neef, tezamen voogden
over de vijf weeskinderen van Jannetgen Willeboortsdochter, voor de wederhelft,
van de erfenis van Huyg Huygensz.
25 januari 1656
1 charter
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321H

Akte van scheiding en deling gepasseerd voor het gerecht van Warmond van twee
huizen welke Borrit Mouritsz. en Annetgen Mouritsdochter in gemeenschap
bezaten.
24 oktober 1656
1 charter

321I

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Warmond door Jonas
Pietersz. Teerlingh te Rijnsburg, echtgenoot van Maritgen Jansdochter, voordien
weduwe van Mees Cornelisz. Scheepmaker, ten behoeve van Gerard van Loon,
koopman te Rotterdam.
4 november 1658
1 charter

321J

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Warmond van een partij
weiland aldaar aan de Zijl gelegen, door Jonas Pietersz. Teerlingh te Rijnsburg,
echtgenoot van Maritgen Jansdr., voordien weduwe van Mees Cornelisz.
Scheepmaker, ten behoeve van Gerrit Dirksz. Voet te Warmond.
3 mei 1660
1 charter

321K

Akte van scheiding en deling gepasseerd voor het gerecht van Warmond tussen
Annetgen Marijnsdr., weduwe van Jan Jacobsz., moeder van Trijntgen Jansdochter,
en Borrit Mouritsz. en Maarten Jacobsz. Crul als voogden over het voornoemde
kind Trijntgen Jansdochter.
23 maart 1663
1 charter

321L

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Warmond van een partij hooien weiland aldaar aan de Zijl gelegen door Gerrit Dirksz. Voet, bakker aldaar, ten
behoeve van Cornelis van Berendrecht, notaris te Leiden.
23 mei 1663
1 charter

321M

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Warmond van een huis en zijn
toebehoren door Jan Adriaansz. van IJcken, bakker aldaar, ten behoeve van Gerrit
Dirksz. Voet.
25 juni 1664
1 charter

321N

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Warmond door Jan
Klaasz. Lutsenburch ten behoeve van de kerk van Warmond.
22 februari 1677
1 charter

321O

Akte van zekerheidsstelling gepasseerd voor het gerecht van Warmond door
Leendert Jansz. van Diest ten behoeve van Charles Francois van Bourgongien.
18 januari 1686
1 charter

321P

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Warmond van twee huizen
staande op zekere dam aldaar door Cornelis Simonsz. Verdel ten behoeve van Dirk
Pouwelsz. Schramade.
29 juli 1690
1 charter

321Q

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Warmond van een huis en zijn
toebehoren staande aan de Buyrstraat aldaar door Simon Cornelisz. Booth ten
behoeve van Benjamin Bradley.
19 juni 1716
1 charter
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322

Akte van scheiding gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van de
nalatenschap van Maarten Dirksz. tussen zijn erfgenamen.
14 mei 1616
1 charter

322A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een tuin
gelegen buiten de Wittepoort van Leiden in het ambacht van Zoeterwoude door
Pouls Adriaensz. Byeman te Leiden ten behoeve van Joost Berten te Leiden.
28 mei 1616
1 charter

322B

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Joost Berten te Leiden ten behoeve van Pouls Adriaensz. Byeman te Leiden.
28 mei 1616
1 charter

322C

Akte van transport, gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van twee
partijen land door Jan Gerritsz. Verrijn ten behoeve van Willem Cornelisz.
Immerseel.
11 oktober 1629
1 charter

322D

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
slagturfland door Wouter Cornelisz. Kuyc en zijn broer Cornelis ten behoeve van
Willem Cornelisz. van Immerseel, schepen van Zoeterwoude.
6 september 1631
1 charter

322E

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Gerrit Matheusz. Tollenaer en Jacob Jansz. van den Berch, veertigraden te Leiden,
ten behoeve van erfgenamen van Beatrix Duyst van Voorhout.
23 februari 1638
1 charter

322F

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Abraham Cornelisz. van Ceulen, bakker, ten behoeve van Cornelis Harmensz.
Hogelant.
25 augustus 1650
1 charter

322G

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Aechgen Woutersdr., weduwe van Abraham Ariesz. van Bruynswijck, ten behoeve
van Cornelis Harmensz. van Hogelant.
15 oktober 1654
1 charter

322H

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Jacob Cornelisz. Hechtman ten behoeve van de voogden over de kinderen van
Cornelis Willemsz. van Hoogburch.
10 mei 1659
1 charter

322I

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van zekere
onroerende goederen door Neeltje Jansdr. Keyser ten behoeve van Jacob Cornelisz.
van der Brugge.
13 september 1659
1 charter

322J

Akte gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude met betrekking tot een
transport van een huis en zijn toebehoren aan de Hogerijndijk aldaar door Pieter
Pietersz. Verkade, molenaar te Katwijk aan de Rijn, ten behoeve van Jan Leendertsz.
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1 charter

322K

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een tuin en
zijn toebehoren door Klaas Willemsz. van Colevelt te Leiden ten behoeve van zijn
zoon Willem Claasz. van Colevelt
7 september 1667
1 charter

322L

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door Jan
Leendertsz. van der Marck ten behoeve van David Pietersz. Hoeksteen.
24 november 1667
1 charter

322M

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren door Jacob Lodewijksz. Buytevest ten behoeve van Jan Maartensz.
Sonnevelt.
9 mei 1675
1 charter

322N

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
land door Jan Cornelisz. Verdoes ten behoeve van Abraham Jacobsz. van der
Brugge.
13 februari 1681
1 charter

322O

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van twee partijen
land door Cornelis Cornelisz. Geleveen ten behoeve van Leendert Pietersz.
Hoeksteen en Abraham Jacobsz. van der Brugge.
27 januari 1684
1 charter

322P

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
veenland door David Pietersz. Hoeksteen ten behoeve van Cornelis Jansz. van der
Marck.
31 oktober 1686
1 charter

322Q

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
veenland door Jan Crijnen van der Meulen ten behoeve van Leendert Jansz. van der
Marck en Simon Jansz. Vermeer.
9 juni 1689
1 charter

322R

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen buiten de Koepoort van Leiden ten behoeve
van Coenraet Lambrechtsz.
20 maart 1692
1 charter

322S

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
veenland door Jacob Jansz. Smetser ten behoeve van Abraham van der Brugge.
5 maart 1693
1 charter

322T

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Pieter Dirksz. Veenman ten behoeve van de kinderen en erfgenamen van Abraham
van der Brugge.
26 mei 1695
1 charter

322U

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van zekere
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onroerende goederen door de kinderen en erfgenamen van Abraham van der
Brugge ten behoeve van Pieter Dirksz. Veenman.
26 mei 1695
1 charter
322V

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis
door Simon Houweling ten behoeve van Jan Pietersz. Spek.
20 juni 1697
1 charter

322W

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren door Cornelis Dirksz. Ouderkerk ten behoeve van Cornelis Arentsz.
Spek.
15 mei 1698
1 charter

323

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van de helft van
een huis en zijn toebehoren alsmede een blekerij staande buiten de
Hogewoertspoort van Leiden door Antony Bekesteyn en zijn echtgenote Maria van
der Fluts ten behoeve van Pieter Steyne.
6 februari 1710
1 charter

323A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
Veenland door Lijbeth Reyers, weduwe van Jan Crijnen Vermeulen ten behoeve van
Govert Corse Houweling.
8 mei 1710
1 charter

323B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van de helft van
een huis en blekerij en zijn toebehoren gelegen buiten de Hogewoertspoort van
Leiden door Jan van der Fluts ten behoeve van Pieter Steyne.
5 maart 1711
1 charter

323C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren genaamd "het langehuys" alsmede een windmolen gelegen buiten
de Wittepoort van Leiden door Maria Maartense, weduwe van Jacob Adriaanse, ten
behoeve van Johannes van Heukelom.
10 november 1716
1 charter

323D

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
Veenland door Trijntje Pietersdr. Caartie, weduwe van Klaas van Tol, en Jacob
Cornelisz. Caartie ten behoeve van Hendrik Cornelisz. van Leeuwen.
18 september 1721
1 charter

323E

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een hofstede
en zijn toebehoren in de Noordbuurt in de Grotepolder aldaar namens Cornelis
Franciscus van der Burg (zoon en erfgenaam van Isabella van Cranevelt) ten
behoeve van Cornelis Franciscus du Creuzet.
21 oktober 1722
1 charter

323F

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen buiten de Hogewoertspoort van Leiden door
Debora van Ommering, weduwe van ds. Johannes van Cralingen, in leven predikant
te Hoogmede [?], dochter en erfgenaam van Maria van der Linde, weduwe van
Adriaan van Ommering, ten behoeve van Joost van Leeuwen.
23 januari 1723
1 charter
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323G

Akten van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van zekere
onroerende goederen door de voogden van de erfgenamen van Trijntje Pietersdr.
Caartie, in leven echtgenote van Klaas Hendriksz. van Tol, ten behoeve van Jan
Pietersz. Spek.
13 mei 1723
2 charters

323H

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen buiten de Koepoort van Leiden door de
regenten van het weeshuis te Leiden ten behoeve van Aalbert Brant.
28 augustus 1723
1 charter

323I

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen in de Roolaan buiten de Koepoort van Leiden
door Pieter van den Brink ten behoeve van Adrianus van der Borst.
2 september 1723
1 charter

323J

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een blekerij
en zijn toebehoren gelegen buiten de Hogewoertspoort van Leiden door Machteld
Schonk, weduwe van Pieter Steyne, ten behoeve van Aart van Kuyk.
13 mei 1724
1 charter

323K

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
weiland door de executeurs van het testament van Jan Klaasz. van Eyk, ten behoeve
van Harmanus van Seppenwolde.
10 mei 1729
1 charter

323L

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren staande in de Zuidbuurt aan de Schoutenbrug door de kinderen en
erfgenamen van Catharina Bemme, weduwe van Abraham Beyaart, ten behoeve
van Alida Beyaart.
12 juni 1734
1 charter

323M

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen in de Roolaan buiten de Koepoort van Leiden
door de kinderen en erfgenamen van Adrianus van der Borst ten behoeve van
Hendrik van Buyren.
14 augustus 1734
1 charter

323N

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen in de Roodelaan buiten de Koepoort van
Leiden door Johan Christophel Maus ten behoeve van Hendrik van Buuren.
14 augustus 1734
1 charter

323O

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren gelegen aan de Mieningh aldaar door Johannes Laurisz. Kooningh
ten behoeve van Dirk Dirksz. van Veen.
21 mei 1735
1 charter

323P

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een perceel
warmoesland door de erfgenamen van Neeltje Pietersdr. van der Crom, weduwe
van Cornelis Jacobsz. van Venetien, ten behoeve van Jan van Watting.
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1 charter

323Q

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen in de Roolaan buiten de Koepoort van Leiden
door Geertruyd Anna van Leeuwen, weduwe van Isaac Teeringh, ten behoeve van
Georgius Jacob Wishoff Coenraadsz.
14 mei 1740
1 charter

323R

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen aan het eind van de Wittelaan buiten de
Koepoort van Leiden door Hendrik van der Burgh ten behoeve van Jan de Veth.
4 maart 1741
1 charter

323S

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van de helft van
een partij hooiland genaamd "den driehoek" door Dirk Corse Groenewegen en
Pieter Koster ten behoeve van Casper van Stijle.
23 januari 1745
1 charter

323T

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen aan het einde van de Wittelaan buiten de
Koepoort van Leiden door Jan de Veth ten behoeve van Jean de Guins.
12 augustus 1747
1 charter

323U

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van twee
speeltuinen en hun toebehoren gelegen aan het einde van de Wittelaan aldaar door
Gijsbert de Voogd ten behoeve van Adrianus Stekhoven.
27 januari 1748
1 charter

323V

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van twee
speeltuinen en hun toebehoren gelegen aan het einde van de Wittelaan aldaar door
Adrianus Stekhoven ten behoeve van mr. Hendrik van Buuren, raad en vroedschap
en hoofdofficier van Leiden.
21 april 1753
1 charter

323W

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Teunis van Dongen ten behoeve van Simon Vaillant.
19 augustus 1759
1 charter

323X

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen buiten de Koepoort van Leiden ten behoeve
van Johannes Menijn.
13 oktober 1759
1 charter

323IJ

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van de helft van
een huis en zijn toebehoren gelegen aan de Meerburgersluis aldaar door Cornelis
Wittenburgh ten behoeve van Wouter Dusseldorp.
17 mei 1760
1 charter

323Z

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren gelegen aan de Meerburgersluis aldaar door Cornelis van der Bijl en
zijn echtgenote Marijtje Berg ten behoeve van Wouter Dusseldorp en Cornelis
Wittenburg.
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1 charter

323AA

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen buiten de Koepoort van Leiden door Josina du
Molijn, weduwe van Johannes Menijn de Jonge, ten behoeve van Sara van der
Henst, weduwe van Jan van Wingen.
10 oktober 1761
1 charter

323BB

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Hendrik Jansz. Lelyveld, Jacob Heynoort en Sacharias van der Tang ten behoeve van
de kinderen en erfgenamen van Margje Isaaksdr. Vermij, weduwe van Cornelis
Eeuwoutsz. Vos.
7 mei 1762
1 charter

323CC

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
weiland gelegen buiten de Koepoort van Leiden door Evert Delmerhorst ten
behoeve van Samuel Corpershoek.
4 juni 1763
1 charter

323DD

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van zekere
onroerende goederen door Samuel Korpershoek ten behoeve van Ary Koster.
11 februari 1764
1 charter

323EE

Akte van transport gepasseerd, voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
land in de Meerburgerpolder door David Tellinger ten behoeve van Leendert van
Bemmel.
30 maart 1765
1 charter

324

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen buiten de Koepoort van Leiden door Gerrit
Webber ten behoeve van Cornelis van Muller
16 mei 1767
1 charter

324A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen in de Roodelaan buiten de Koepoort van
Leiden door mr. Hendrik van Buuren, raad en oud-burgemeester van Leiden en
hoogheemraad van Rijnland, ten behoeve van Albertus van der Muur.
19 december 1767
1 charter

324B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
weiland gelegen in de Roomburgerpolder aldaar door Jacob Binnendijk en Cornelis
van der Kop, procureur voor de Hoven van Justitie in Holland, ten behoeve van
Leendert van Bemmelen.
30 april 1768
1 charter

324C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
land, voordien geweest zijnde een speeltuin, gelegen aan de Cingel tussen de Koeen Hogewoertspoort van Leiden door Ary Koster ten behoeve van Barend van
Dorsten.
30 april 1768
1 charter

324D

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
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zijn toebehoren gelegen aan de Hogerijndijk genaamd "het groene huysje" door
Lijsje van Leeuwen, weduwe van Bastiaan Raaphorst, ten behoeve van Trijntje
Raaphorst en David Koopal voor rekening van zijn minderjarige zoon David.
5 november 1768
1 charter
324E

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen op het Philosoofspad aan de Cingel tussen de
Hogewoerts- en Koepoort van Leiden door de kinderen en erfgenamen van Jacob
van der Cloese ten behoeve van Reynier Spoormans, anders gezegd Reynier Spoors.
17 december 1768
1 charter

324F

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Pieter Lietaert ten behoeve van Jan van Oostenrijk.
6 mei 1769
1 charter

324G

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren gelegen in de Geerpolder aldaar ten behoeve van Casper van
Heylingen.
21 oktober 1769
1 charter

324H

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Dirk Kouwenhoven ten behoeve van Henricus Meyer, pastoor te Zoeterwoude.
13 oktober 1770
1 charter

324I

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Jacobus Meyer ten behoeve van Maria Louisa Mouler te Leiden.
2 maart 1771
1 charter

324J

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterrwoude van de helft van
een huis en zijn toebehoren staande in de Hoogstraat aldaar door Ary van der
Burgh ten behoeve van Laurens den Elsen.
25 juli 1772
1 charter

324K

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren genaamd "Nieuw Cronesteyn", waarin de brandewijnnering wordt
uitgeoefend, gelegen aan de Miening aldaar, door Abraham Vermeulen, echtgenoot
van Johanna Hackers, ten behoeve van Maarten Sintteur te Leiden.
21 november 1772
1 charter

324L

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
land in de Grotepolder aldaar door de executeurs van het testament van Cornelis
Noordhoek en van zijn echtgenote Neeltje Dirksdr. van Vliet ten behoeve van mr.
Gillis Graafland, raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland
4 mei 1776
1 charter

324M

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door Jan Lobel
van een speeltuin en zijn toebehoren, voordien twee tuinen geweest zijnde,
gelegen in de Roodelaan buiten de Koepoort van Leiden ten behoeve van mr.
Adriaan van Heusden, raad en schepen van Leiden.
29 juni 1776
1 charter

324N

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
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1 charter

324O

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen in de Roodelaan buiten de Koepoort van
Leiden door Johannes la Lau ten behoeve van A.L. Normand.
18 september 1779
1 charter

324P

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen buiten de Koepoort van Leiden door Cornelis
van Muller ten behoeve van mr. Adriaan van Heusden, raad en schepen van Leiden.
27 mei 1780
1 charter

324Q

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen in de Roodelaan buiten de Koepoort van
Leiden door Augustinus Belogne ten behoeve van Andries van der Kwartel.
5 juli 1783
1 charter

324R

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
weiland gelegen in de Cronesteynse polder aldaar door de erfgenamen van Gerrit
Toussaint ten behoeve van Leendert van Bemmel.
18 februari 1786
1 charter

324S

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een perceel
warmoesland gelegen op Roomburg aldaar door Pieter van der Watting en Hendrik
Willemson, echtgenoot van Catharina van der Watting, ten behoeve van Jacobus
Kooloos.
1 april 1786
1 charter

324T

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren genaamd "Dijk en Rhijn" gelegen aan de Hoge Rijndijk
aldaar door Jacobus Snarenberg ten behoeve van Johannes de Poorter.
30 augustus 1788
1 charter

324U

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen aan het einde van de Wittelaan buiten de
Koepoort van Leiden door Daniel Wagtendonk ten behoeve van mr. Adriaan van
Heusden, raad in de vroedschap en hoofdofficier van Leiden.
7 november 1789
1 charter

324V

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen buiten de Wittepoort van Leiden door Isaac
Renaud ten behoeve van Jacob Turion.
10 juli 1790
1 charter

324W

Akte van zekerheidstelling gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Laurens van Haastregt, weduwnaar van Kaatje Does, ten behoeve van de voogden
over zijn minderjarige kinderen.
19 februari 1791
1 charter

324X

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen aan de Haagse en Delftse vaart aldaar door
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Maria Judith Jonkers en haar echtgenoot Adrianus van Kooywijk, ten behoeve van
William Rodband.
7 juli 1792
1 charter
324IJ

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren gelegen in de Wesebroekpolder aldaar door de executeurs en
voogden in de nagelaten boedel van Paulus van Tijlingen ten behoeve van Dirk
Bosdam.
8 februari 1794
1 charter

324Z

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een partij
land door Cornelis Lugtigheid ten behoeve van Isaac Mouton.
7 juni 1797
1 charter

324AA

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Nicolaas Besuur te Leiden ten behoeve van Samuel Aron van Praag te Leiden.
31 januari 1798
1 charter

324BB

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren gelegen in de Zuidbuurt aldaar door Johannes Gerson te Leiden ten
behoeve van Thomas van der Hoeven.
24 juni 1801
1 charter

324CC

Akte van zekerheidstelling gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Abraham Verhagen te Leiden ten behoeve van Abraham Michielse.
8 mei 1804
1 charter

324DD

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren gelegen in het Mollelaantje aan de Hoge Rijndijk aldaar door
Antonie van Vliet te Hazerswoude ten behoeve van Willem Benschop te Leiderdorp.
1 augustus 1804
1 charter

324EE

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude door
Simon Abraham de Jong te Leiden ten behoeve van Cornelis van der Reyden te
Leiden.
27 maart 1805
1 charter

324FF

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren gelegen nabij de Meerburgersluis aldaar door Marijtje Jansdr. van
der Wel, weduwe van Cornelis Berg, ten behoeve van Arnoldus Adrianus Pit.
17 september 1806
1 charter

324GG

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een
speeltuin en zijn toebehoren gelegen buiten de Koepoort van Leiden door Jacob
Arnoudse te Leiden ten behoeve van Daniel van der Waart te Leiden.
20 september 1809
1 charter

324HH

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zoeterwoude van een huis en
zijn toebehoren staande nevens de Meerburgersluis aan de Hoge Rijndijk aldaar ten
behoeve van mr. Francois Johan Gallé.
24 april 1811
1 charter

86

Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950

3.22.01.01

325

Sententie van de Hoge Raad van Holland en Zeeland in een geschil tussen Joris
Huybrechtsz. van Eyck, schout van Aarlanderveen, contra de ambachtsbewaarders
van Ter Aar over een visserij.
18 maart 1617
1 charter

325A

Akte van willige condemnatie door de Hoge Raad van Holland en Zeeland van een
akte van 25 augustus 1708 gepasseerd voor Adriaan Rosenboom, notaris te Alphen,
waarbij Ary Dirksz. van der Togt te Zwammerdam afziet van zijn rechten op een
echtverbintenis met Digna Oudewater, enige dochter van Joan Oudewater, schout
van Aarlanderveen.
6 september 1708
1 stuk

326

Akte van cessie van het Hof van Justitie voor Pieter de Graaff en zijn echtgenote
Rijnsje Jacobsdr. Bontje, wonende te Esselykerwoude.
5 januari 1801
1 charter

327

Commissie door de grafelijkheidsrekenkamer van Holland van Jan Pieter Ravens als
rentmeester van de geestelijken en kerkelijke goederen van Monster in plaats van
de overleden rentmeester Joris van Doncq.
8 juli 1727
1 charter

328

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van een zeker
aldaar gelegen perceel land door de erfgenamen van Willem Damasz. ten behoeve
van Cornelis Vechtersz., weesman van Warmond.
3 januari 1613
Met retroacta van
1592, 1593, 1598, 1602 en 1603
1 transfix

329

Akte van belening door de Staten van Holland van Pieter Dirksz. van Leeuwen te
Leiden met zeker perceel land gelegen te Oudshoorn nabij de Heymansbrug aldaar,
hem aanbestorven van Dirk Gijsbertsz. Schaeck, in leven schepen van Leiden.
16 juni 1645
1 charter

329A

Akte van conversie door de Staten van Holland van een door Cornelis de Vlamingh
van Outshoorn, heer van Oudshoorn en Gnephoek aan Johan Scherpelingh, notaris
te Leiden, echtgenoot van Duyfgen van Leeuwen, verkocht perceel land gelegen te
Oudshoorn nabij de Molenaarsbrug "behorende aan de pastoryplaats" van leen in
allodiaal goed.
29 september 1664
1 charter

329B

Akte van belening door mr. Johan Versijden, advocaat, administrateur van de
heerlijkheid Koudekerk en het huis Poelgeest, van Gerrit Jansz. van Veen, wonende
aan de Heymansbrug te Oudshoorn, met zeker aldaar gelegen perceel land, hetwelk
Gerrit Jansz. van Veen van Nicolaas Honscoop, in leven advocaat voor het Hof van
Holland en secretaris van Wassenaar, had gekocht.
1704
1 charter

329C

Akte van belening door mr. Johan Versijden, advocaat, administrateur van de
heerlijkheid Koudekerk en het huis van Poelgeest, van Willem Versloot met zeker
perceel land gelegen in de Kalkovenspolder in het ambacht van Oudshoorn, na
opdracht van Jan van Veen.

3.22.01.01
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9 december 1708

87
1 charter

329D

Akte van belening door Johan Willem baron van Ripperda, heer van Koudekerk etc.,
van Ary Leendertsz. Doeff met het door het overlijden van Willem Versloot aan de
leenheer vervallen perceel land gelegen in de Kalkovenspolder in het ambacht van
Oudshoorn.
23 juni 1709
1 charter

329E

Akte van belening door Dirk van Bleywijk, secretaris van het Hof van Holland,
sequester van de vrije heerlijkheid Koudekerk en het huis van Poelgeest, van
Annetje Ariensdr. Doeff met zeker perceel land gelegen in de Kalkovenspolder in
het ambacht van Oudshoorn haar aanbestorven van haar ouders Ary Leendertsz.
Doeff en Maartje Willemsdr. Versloot.
25 november 1727
1 charter

329F

Akte van de Staten van Holland met betrekking tot de aanstelling van Hugo van
Aken tot schout en secretaris van Oudshoorn en Gnephoek.
18 juni 1745
1 charter

329G

Commissie van Jacob Jan graaf van Wassenaar, etc., baljuw van Rijnland, voor
Thomas Burchardus de Bock, als schout van Oudshoorn en Gnephoek.
4 april 1772
1 charter

330

Akte van Gijsbrecht en Cornelis van Zwieten, ambachtsheren van Zoeterwoude en
Stompwijk, als collators van de kapel en vicarie van Wilsveen, en van heer Dirk
Jansz., priester, als possesseur van dezelve kapel en vicarie, waarbij dezen met mr.
Gerrit van der Laen een ruiling van land gelegen in de ban van Stompwijk aangaan.
Met de akte van George van Egmond, bisschop van Utrecht, waarbij deze de
transactie goedkeurt.
1539
1 transfix

331

Akte van het Hof van Holland, waarbij op verzoek van de erfgenamen van mr.
Simon van Leeuwen, in zijn leven substituut-griffier van de Hoge Raad van Holland
en Zeeland, in diens plaats Leonard Overmeer, notaris en procureur te Leiden, als
voogd over Jan van Randen, kind van een zuster van de voornoemde mr. Simon van
Leeuwen, wordt aangesteld.
22 juni 1682
1 stuke

331A

Akte van belening door de grafelijkheidsrekenkamer van Holland, als executeurs
van het testament van prins Frederik Hendrik, van Cornelis Jacobsz. van der Wal
met twee percelen land gelegen in het ambacht van Zoeterwoude, hem
aanbestorven van zijn vader Jacob Klaasz. van der Wal.
20 december 1725
1 charter

331B

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor de stadhouder van de lenen van het
huis Rodenburgh door Jacob van Tilburg en zijn echtgenote Lena van Oyen te
Zoeterwoude ten behoeve van David Jonker.
11 maart 1765
1 charter

331C

Akte van belening door Willem prins van Oranje etc., heer van Polanen, van
Leendert van Rijt met twee percelen land genaamd "den driekanten Kamp" gelegen
in de Westbroeksepolder in het ambacht van Zoeterwoude na opdracht door
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Trijntje Leenderts van Meurs, weduwe van Arent Boerman, als moeder en
voogdesse van Aalbert Boerman.
28 april 1766
1 charter
331D

Akte van belening uit naam van Jacomina Elisabeth van Zijll, weduwe van Matthijs
Schrijver, als eigenaresse van het huis en de hofstad Rodenburgh, van Dirk de
Lange, wonende aan de Haagse Schouw onder Voorschoten, met een huis en zijn
toebehoren staande in de Zuidbuurt onder Zoeterwoude, na opdracht door Klaas
Leeuwenstein.
17 april 1773
1 charter

331E

Akte van belening door de stadhouder der lenen van Polanen en leenmannen, van
Pieter van Dongen met een partij hooi- en weiland gelegen in de Grotepolder in het
ambacht van Zoeterwoude na opdracht door Jan Berk, bijgenaamd Kerklaan.
10 januari 1797
1 charter

332

Akte van belening door Hendrik Casimir, vorst van Nassau etc., baron van Liesveld,
van Jan Huybrechtsz. Breelofsberg met een perceel weiland genaamd
"Claverenberg" gelegen in het ambacht van Voorhout, na opdracht door Leendert
Cornelisz. van Teylingen te Noordwijk.
13 augustus 1689
1 charter

333

Akten, waarbij het godshuis te Warmond zekere schenkingen worden gedaan tot
het houden van jaargetijden voor de schenkers en hun familie.
1437, 1451, 1453, 1460, 1497, 1525
6 charters

334

Notariële volmacht van Maria Cattel te Sedan in Frankrijk, echtgenote van Hendrik
le Pla, koopman te Sedan, voordien weduwe van Robert de Rouville, in leven
zilversmid te Leiden, voor Abraham Bonte (Boute), meester drapenier te Leiden, om
haar bezittingen te Leiden te verkopen.
28 februari 1675
Met een notarieel translaat uit het Frans van
1678
2 stukken

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 335.

336

Resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland.
14 januari 1578-1 maart 1578

1 katern

Gefolieerd 25 - 41 en behorende tot een in Rotterdam berustende serie copie-notulen van de Staten
van Holland. (Zie Unger in Bijdr. en Meded. van het Hist. Gen., XIV, blz. 3).
Deze resolutiën ontbreken in de geschreven en gedrukte series.

337

Taxatie van de kosten van het aardwerk tot het maken van een nieuwe haven te
Hellevoetsluis.
1614
1 stuk

338

Fragment van een blad uit een rekening van de rentmeester-generaal Clais de
Vriese.
1468/1469
1 stuk

339

Handvest voor de stad Brielle gegeven door heer Dirk van Monjoie, heer van
Valkenburg, burggraaf van Zeeland,

3.22.01.01
1342
Afschrift,
17de eeuw
---
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1 katern

Akte, waarbij de graven en gravinnen van Nassau la Leck, heren en vrouwen van de
Lek en Stormpolder etc. Maria Tak, weduwe van Johannes Kuperus, wonende te
Utrecht, vergunnen om de zegenwerp geheten de Vooruyt gelegen voor de Grote
Plaat voorin de Lek te bevissen.
24 juli 1786
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 340.
Overgebracht naar het archief van de NV Maatschappy Van Nassau la Lecq, toegang 3.21.12.

341

Memorie yan rechten, vraagpunten en antwoorden in het geschil tussen Frederik
van Rechteren, weduwnaar van Cunigund van Asperen en Elburg van Asperen,
gehuwd hebbende Rutger van den Boetselaer, over de heerlijkheid Asperen, met
daaronder gestelde verklaringen van Wijmarus de Wacht, legum doctor, Lambertus
van den Langenhove, decretorum doctor en Fastrardus Bareit, legum doctor
tussen 1436 en 1441
1 stuk

342

Akte van koning Philips II, waarbij deze Adriaen en Cornelis Jansz. (van der
Nyenburch), broers, poorters van Alkmaar, de hofweide van het huis van de
Nyenburch genaamd schaapsvenne verkoopt,
2 mei 1556
Met de akte van de kopers, waarbij zij verklaren dat hun oom mr. Cornelis Jansz.,
advocaat voor het Hof van Holland, de helft hiervan toebehoort,
1558
Authentiek afschrift,
16de eeuw
1 stuk

343

Brieven van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland betreffende
militaire zaken en het verzoek van het stadsbestuur van Montfoort om vrijdom van
de impost op turf,
1599 en 1664
Brief van de prins van Oranje aan de Staten betreffende vacatures in het
stadsbestuur van Delft,
1693
een stuk met betrekking tot de ontvangers van de gemenelandsmiddelen; en
extract-resolutiën van de Staten van Holland,
1583-1685

344

Stukken van verschillende aard betreffende steden en particulieren in de provincie
Holland.
16de-18de eeuw
1 omslag

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 345.

346

Instructie voor de gecommitteerden van de stad Hoorn voor een dagvaart der
Staten van Holland.
1591
1 stuk

---

Brief van de stadsregering van Enkhuizen aan de Gecommitteerde Raden van de
Staten van Holland in het Noorderkwartier te Hoorn betreffende militaire zaken.
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14 oktober 1665

3.22.01.01
1 stuk

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 347.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

348

Extract-resolutiën der stad Dordrecht "concernerende de mars der 40.000 man tot
secour van de Koninginne van Hongarijen",
1742
Rapport van de raadpensionaris Van der Heim aan de gedeputeerden uit de Staten
van Holland tot de buitenlandse zaken "van het gepasseerde tusschen hem heer
raadpensionaris en den ambassadeur van Vrankrijk",
1743
Voorstel van de ambassadeur van Frankrijk tot de oorlogsverklaring aan de
koningin van Hongarijen,
1744
afschrift van een brief van J.D. van der Capelle tot den Poll over de verhouding tot
Engeland,
z.d.
1 omslag

349

Lijst van de tractementen en emolumenten van de ambtenaren en bedienden van
het Hof van Holland en van de Sociëteit te 's-Gravenhage, opgemaakt ingevolge
resolutie van de Staten van Holland van
5 juli 1749
Afschriften,
18de eeuw
1 omslag

350-356

Tafel op de memorialen van het Hof van Holland.
1428-1741
350
1428-1446
351
1447-1467
352
1513-1570
353
1570-1640
354
1640-1674
355
1675-1704
356
1704-1741

7 delen

357

Rapport van mr. Gualther de Raet en mr. Willem Goes, raden in het Hof van
Holland, van hun zending naar Goes in verband met aldaar ontstane onlusten.
april-juni 1657
1 deel

358

Inventaris van de privilegiën, octrooien, sententiën, en andere stukken, berustende
in de secrete kast van Gouda.
1706
1 deel

359

Fragment van een rekening van een onbekende, bevattende uitgaven van renten
ten behoeve van geestelijke instellingen en personen te Leiden, Leiderdorp en
andere plaatsen daaromtrent gelegen,
z.d. (16de eeuw)
1 stuk

360

Verdrag tussen Johan, hertog van Brabant, en Willem III, graaf van Holland, over
het huwelijk van zijn dochter Johanna met 's graven oudste zoon Willem. Met een
afschrift.
21 oktober 1322
2 charters

3.22.01.01

---
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Verdrag tussen Karel VI, koning van Frankrijk, en Willem VI, graaf van Holland, over
het huwelijk tussen Johan, hertog van Touraine en Jacoba, dochter van graaf
Willem VI,
9 juli 1406
Vidimus van een vidimus van
11 april 1423
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 361.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr. 70.

---

Akte van Willem VI, graaf van Holland, waarbij deze zijn gemalin Margriet van
Bourgondië goederen te Teilingen, Beverwijk, Noordwijk en Texel in douarie en
lijftocht schenkt,
6 december 1411
Vidimus van
2 april 1418
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 362A.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr. 51.

---

Akte van Willem VI, graaf van Holland, waarbij deze zijn gemalin Margriet van
Bourgondië het land van Wieringen in douarie en lijftocht schenkt.
1 oktober 1413
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 362B.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr. 52.

---

Akte van Willem VI, graaf van Holland, waarbij deze zijn gemalin Margriet van
Bourgondië het slot en de stad Schoonhoven in douarie en lijftocht schenkt, 15
augustus 1416. Vidimus.
11 januari 1421
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 362C.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr. 54.

363

Bevel van hertog Jan van Beieren aan zijn raden om niet meer op te komen tegen
het voorgenomen huwelijk tussen zijn nicht Jacoba en Jan van Brabant,
25 oktober 1417
Vidimus van
2 november 1417
1 charter

364

Dispensatie van paus Martinus V voor het huwelijk van Jan van Brabant met Jacoba
van Beieren,
22 december 1417
Notarieel transsumpt van
18 mei 1418
1 charter

---

Akte van schout en schepenen van 's-Gravenhage, waarbij zij verklaren, dat
Margriet van Bourgondië, weduwe van graaf Willem VI van Holland, en haar
dochter Jacoba hun te kennen hadden gegeven, dat zij vereffend waren wegens de
scheiding van diens nalatenschap.
27 januari 1418
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 365.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr. 55.

366

Akte van hertog Jan van Brabant met betrekking tot de aan zijn gemalin Jacoba van
Beieren als douarie toegezegde 13.000 Rijnse guldens 's jaars.
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8 maart 1418
---

3.22.01.01
1 charter

Akte van hertog Jan van Brabant, waarbij deze de betrokken steden en ingezetenen
van Holland kennis geeft, dat hij Philips van Bourgondië heeft beleend met al de
landen, steden, sloten, heerlijkheden en goederen, welke wijlen hertog Jan van
Beieren van hem te leen had gehouden.
20 juli 1425
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 367.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr. 139.

368

Akte, waarbij kardinaal Jordanus, als pauselijk rechter en commissaris het vonnis
afkondigd, waarbij was uitgesproken, dat Jacoba van Beieren haar gemaal hertog
Jan van Brabant onwettig heeft verlaten.
27 februari 1426
1 charter

---

Akte van hertog Philips van Bourgondië, ruwaard van Henegouwen, Holland,
Zeeland en Friesland, waarbij deze belooft om de bij de zoen met zijn nicht Jacoba
van Beieren aan hem gekomen stad en slot van Schoonhoven aan zijn moei, de
hertogin van Beieren, die ze in douarie heeft, terug te geven, mits zijn nicht Jacoba
met haar toestemming en die der Staten huwt.
31 juli 1428
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 369.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr. 56.

370

Nader verdrag tussen hertog Philips van Bourgondië en hertogin Jacoba van
Beieren naar aanleiding van de te Delft gesloten zoen.
24 januari 1429
1 charter

---

Akte van Hue van Lannoy, ridder, heer van Santes, etc., waarbij deze belooft om de
stad en het slot van Schoonhoven ingevolge het verdrag van 31 juli 1428 (zie nr. 369)
onder zekere voorwaarde aan Margriet van Bourgondië te zullen terug geven.
8 november 1429
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 371.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr. 57.

372

Akte van schuldbekentenis door Frank en Floris van Borsselen, regeerders van
Holland, Zeeland en Friesland, ten behoeve van Jan Wasseborn en Jan Chesteyn,
kooplieden te Londen, en Willem Gartier, koning der herauten.
3 augustus 1431
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 373. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 374. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

375.1-375.40

Charters van de heerlijkheid Heusden: Akten van schuldbekentenis en verpanding
door Johannes heer van Heusden ten behoeve van Johannes heer van Megen, en
andere edelen in Brabant, en ten behoeve van de lombarden te 's-Hertogenbosch
en te Nijmegen, gepasseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch, van Heusden
en Brussel en voor notarissen te Brussel, Leuven en Mechelen of door hemzelf

3.22.01.01
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bezegeld.
1323-1330
375.1
375.2
375.3
375.4
375.5
375.6
375.7
375.8
375.9
375.10
375.11
375.12
375.13
375.14
375.15
375.16
375.17
375.18
375.19
375.20
375.21
375.22
375.23
375.24
375.25
375.26
375.27
375.28
375.29
375.30
375.31
375.32
375.33
375.34
375.35
375.36
375.37
375.38
375.39
375.40
376-384

93

40 charters
1323, St. Michielsdag
1324, zaterdag voor Epifanie
onleesbaare datum
1324, vigilie van Johannes de Doper
[1324] feest Jacobus, apostel en martelaar
1324
1324, feest Jacobus apostel en martelaar
1325, Petersdag in de maand van "sporkele"
1325, zaterdag
Beschadigd, datum niet meer aanwezig
1325 juli 8, notariële akte
1325 juli 9, notariële akte
1325 juli 8, notariële akte
1325 juni 10
1325
1325, ? evangelist
1326 mei 8, notariële akte
132[6], Laurentius martelaar
1326, Laurentius martelaar
1326, Laurentius martelaar
1326, vigilie van Bartholomeus
1326, vierde dag na Allerheiligen
1326, vierde dag na Allerheiligen
1326 december 8
132? december, notariële akte
1326, kerstmis
1326
1326
1327
1327
132?, vierde dag na zondag ...
1328, St. Margrietendag
1324
1328, zesde dag na Matheus apostel
1328, St. Stevensdag
1329, tweede dag na zondag Iudica
1329, dinsdag na Matheusdag
1327 oktober 3
1329, St. Nyclaes de oude [6 december]
1330, Johannes de Doper

Stukken van stadhouder en raden van Holland.
1516-1574
376
Verhoren door het Hof van Holland van Govert en Willem van
Brouchuysen, Hendrik van Loen, Willem van Pilden genaamd Cluyt,
Rochus van Benthem, Evert van Marvelde en Jan van Ermel, Gelderse
edellieden en ingezetenen, wegens de overrompeling van
Nieuwpoort, alsmede de afschriften van de criminele sententiën
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---

378

379
---

3.22.01.01

tegen hen gewezen en het bericht van de executie aan de
stadhouder, september 1516, alsmede de informatie genomen door
Adriaan van Borselen, kastelein van Woerden, wegens een roverij
aldaar de Geldersen in de nacht van 10 september 1516 gepleegd, 21
september 1516, 12 stukken
Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 377. Stond reeds in 1968 te
boek als "vervallen"; geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke
inventaris van dat jaar.

Verzoekschrift van de ridderschap van Holland aan de koning met
betrekking tot de confiscatie van hun goederen, met een apostille
van de rekenkamer van Holland en een aan dit college gericht
schrijven van de Raad van Financiën te Brussel, 1555, 2 stukken
"Articulen tenderende tot reformatie van den Hontbusscher
wercken". z.d. (16de eeuw), 1 stuk
Verklaring van Arnoud, heer van IJsselstein, met betrekking tot de
goederen welke hij van Willem IV, graaf van Holland, in leen hield,
1344. Afschrift door Suys van 7 april 1553., 1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 380.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr.
794.

381

382
383

384

---

Mandement van appèl van de Grote Raad van Mechelen voor
Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, Leerdam etc., van een
vonnis door het Hof van Holland gewezen over het niet inleveren
van het kohier van de tiende penning aldaar, 13 april 1545. Afschrift.
Met een afschrift van het vonnis van het Hof van Holland van 1544.,
2 stukken
Lijst van de verpandingen en verkopingen van domeinen in Holland,
vermeldt in het "registre des conditions et engaigières fin de l'an
1505". In het Frans., 2 stukken
Minuut-memorie voor de procureur en advocaat-fiscaal van de
Grote Raad van Mechelen terzake van het proces namens de
grafelijkheid gevoerd met Jan graaf van Hoorne over de heerlijkheid
Altena. 1531.Met afschriften van stukken op die zaak betrekking
hebbende., 19 stukken
Brief van Karel V aan het Hof en de Rekenkamer van Holland met
andere stukken inzake een proces tussen de Staten van Holland en
de graaf van Hoorne over de verplichting van de heerlijkheid Altena
om in de beden bij te dragen, 1553, 5 stukken
Inventaris, opgemaakt door mr. Cornelis Oem, raad-ordinaris van
het Hof van Holland en griffier van de registerkamer, van de stukken
in 1574 tijdelijk uit de kelder onder de raadkamer van Holland
overgebracht., 1 katern
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 384A.
Overgebracht naar het archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr.
2135.

385

Akte van schuldbekentenis door hertog Albrecht van Beieren ten behoeve van
hertogin Johanna van Brabant, wegens achterstallige douarie in Holland en
kwijtschelding van enige vorderingen ten haren laste,
4 augustus 1394
Authentiek afschrift door Loyens, secretaris van de Raad van Brabant.
z.d.
1 stuk
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386

Bevel van hertog Jan van Brabant, graaf van Holland, aan zijn rentmeester wegens
ontvang der gelden van de lijfrenten door de steden van Holland ten zijnen
behoeve verkocht. Afschrift gewaarmerkt door de secretaris van de Raad van
Brabant Loyens.
3 februari 1418

387

Belofte van Jan van Vianen, ridder, heer van Noordeloos aan de graaf van Holland
om te zullen voldoen hetgeen hij als drossaart van de landen van Arkel en van der
Leede te kort mocht zijn gekomen. Afschrift Loyens.
12 februari 1419
1 stuk

388

Akte van de stadsregering van Utrecht, waarbij deze naar aanleiding van de belofte
van Karel V om stad en land van Utrecht nimmer van Holland te zullen separeren,
zich verbindt om nimmer in zulk een scheiding te zullen bewilligen. Afschrift
Loyens.
1 september 1540
1 stuk

389

Akte van Diederik van Hoorne, heer van Perweys en Cranenburg, waarbij deze ten
behoeve van hertog Jan van Brabant afstand doet van alle aanspraken op het land
en de heerlijkheid Heusden. Afschrift Loyens.
16 maart 1357
1 stuk
Zie ook nr. 393.

390

Akten van verpachting namens de hertog van Brabant van de tol op de Maas van
Rode en van Tricht en van de tol beneden Tricht. Afschrift Loyens.
1362
1 stuk

391

Akte van Wenceslaus en Johanna, hertog en hertogin van Brabant, waarbij zij ten
behoeve van hertog Albrecht van Beieren afstand doen van hun recht op de burg,
stad en het land van Heusden, behoudens de klokslag. Afschrift Loyens.
10 mei 1366
1 stuk

392

Akte, waarbij hertog Albrecht van Beieren, ruwaard van Holland, en Wenceslaus van
Bohemen en Johanna, hertog en hertogin van Brabant, verklaren, dat zij hun geschil
ondermeer over de grensscheiding tussen het land van Heusden en 'sHertogenbosch ter beslechting aan zegslieden zullen voorleggen, met de uitspraak
van deze zegslieden. Afschriften Loyens.
1374
1 katern

393

Verklaring van Ard van Goerle, deken van de Kerk van Antwerpen omtrent een door
de hertog van Brabant bezegelde brief, waarbij Diederik van Hoorne afstand deed
van zijn aanspraken op het land van Heusden. Afschrift Loyens.
16 maart 1380
1 stuk
Zie ook nr. 389.

394

Akte van hertog Jan van Brabant, graaf van Holland, waarbij deze zijn rentmeester
Willem van de Berge machtigt om de eerste bede in het land van Heusden te
ontvangen. Afschrift Loyens.
3 februari 1419
1 stuk

395

Akte van Aert van Sevenbergen, waarbij deze belooft de voorwaarden te zullen
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nakomen waarop hem door hertog Jan van Brabant en Jacoba van Beieren het
kasteleinschap van het slot, huis en burg te Heusden, het schoutambt der stad en
het heemraadschap van het land van Heusden in bewaring was gegeven. Afschrift
Loyens.
7 mei 1419
1 stuk
396

Akte van Philips, graaf van Ligny, waarbij deze verklaart, dat na de inneming van
stad en land van Heusden door Jacoba van Beieren, dit aan Arnt van Sevenbergen
was toevertrouwd te bewaren ten behoeve van het land van Brabant, of over te
geven tot vergoeding van hetgeen door hem en de baanrotsen van Brabant aan de
belegering ten koste was gelegd.
27 november 1421
Met een vidimus van deze akte van
1425
Afschriften Loyens.
2 stukken

397

Akte van Dirk van der Merwede, ridder, waarbij deze belooft de voorwaarden te
zullen nakomen waarop hem door hertog Philips van Bourgondië, ruwaard van
Holland,het kasteleinschap van het huis en slot en het drossaartschap en
schoutambt van de stad en het land van Heusden was opgedragen te bewaren in
afwachting van de beslissing of deze heerlijkheid tot Brabant of tot Holland
behoort.
9 juli 1431
Met gelijke belofte omtrent de levenslange uitoefening dezer ambten.
1431
Afschriften Loyens.
2 stukken

398

Akte van Johan, graaf van Nassau, heer van Breda, drost van Brabant, waarbij deze
belooft de voorwaarden te zullen nakomen waarop hem door hertog Philips van
Bourgondië de uitoefening van de bovenstaande ambten levenslang was
opgedragen. Afschrift Loyens.
10 december 1447
1 stuk

399

Akte van Engelbertus, aartsbisschop van Keulen, waarbij deze verklaart dat de
Rooms Koning Hendrik op zijn raad het te Frankfort ten voordele van graaf Willem
van Holland tegen Johanna, gravin van Vlaanderen, gewezen vonnis, heeft
vernietigd,
6 mei 1221
Afschrift gewaarmerkt door Godefroy "seigneur de Maillart, conseiller du Roy et
garde des chartres de S.M. à Lille, et son commissaire pour l'exécution de l'art. 38 de
la Convention du 17 mai 1769."
[1769]
1 stuk
Vergelijk Van den Bergh, Oorkondenboek I, no. 274.

400

Verdrag tussen Fernandus, graaf van Vlaanderen, en Floris IV van Holland,
betreffende Zeeland, met de borgtocht der getuigen,
16 april 1227
Vidimus van december
1246
Afschrift Godefroy.
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[z.d.]

1 stuk

Van den Bergh, Oorkondenboek, I, no. 305.

401

Akte van Floris de Voogd, waarbij deze verklaart aan gravin Margaretha van
Vlaanderen wegens Zeeland leenhulde te hebben gedaan,
21 oktober 1256
Vidimus van
1296
Afschrift Godefroy.
[z.d.]

1 stuk

Van den Bergh, Oorkondenboek, II no. 14.

402

Akte van Rooms koning Rudolf, waarbij deze graaf Floris V vergund, dat het
graafschap Holland en de andere rijkslenen bij ontstentenis van een zoon op zijn
dochter zullen versterven en zijn weduwe de voogdij zal voeren,
19 juni 1282
Vidimus van
1296
Afschrift Godefroy.
[z.d.]
1 stuk
Van den Bergh, Oorkondenboek, II no. 457.

403

Verklaring van hertog Jan van Brabant, dat graaf Floris V van Holland zich
onderwerpt aan de arbitrale uitspraak van hem en die van de graaf van Vlaanderen
over de leenhulde van Zeeland en andere geschillen. Afschrift Godefroy.
8 juni 1290
1 stuk
Oorkondenboek, Van den Bergh, II, no. 718.

404

Akte van graaf Floris V van Holland, waarbij deze belooft zijn verplichting tot het
betalen van zeker geldbedrag aan graaf Guy van Vlaanderen te zullen nakomen.
Afschrift Godefroy.
14 augustus 1290
1 stuk

405

Verklaring van Jan I, graaf van Holland, over de hem door Guy van Vlaanderen
kwijtgescholden leenhulde wegens Zeeland. Afschrift Godefroy.
27 maart 1299
1 stuk
Vergelijk Van den Bergh, Oorkondenboek, II no. 1061.

406

Akte van Guy graaf van Vlaanderen, waarbij deze ten behoeve van zijn oudste zoon
Robert afstand doet van zijn gezag over Zeeland. Afschrift Godefroy.
3 november 1299
1 stuk

407

Akte van koning Edward van Engeland, waarbij deze graaf Willem IV van Holland
belooft 200.000 Florentijnse guldens te betalen. Afschrift Godefroy.
12 juli 1337
1 stuk
Van Mieris, II, p. 594.

408

Akte van belening door hertog Jan van Brabant, graaf van Holland, van hertog
Philips van Bourgondië, met alle goederen binnen Holland, Zeeland en Friesland,
welke hem van Jan van Beieren waren aanbestorven,
20 juli 1425
met een bevel dienaangaande aan zijn onderzaten van
20 juli 1425
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en een akte van belening alsvoren van
24 juli 1425
Afschriften Godefroy.
[z.d.]
409
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3 stukken

Verzoekschriften van Jacoba van Beieren als hertogin van Glocester aan de koning
van Engeland en zijn raden om bescherming tegen hertog Philips van Bourgondië,
instructie voor haar secretaris.
april-juni 1427
Afschriften Godefroy.
[z.d.]
1 katern
Gedeeltelijk gedrukt bij Devillers, Cartulaire des Comtes de Hainaut, t. IV, pp. 579, 590, 598.

410

Nader verdrag tussen hertog Philips van Bourgondië en Jacoba van Beieren.
24 januari 1429
Afschrift Godefroy.
[z.d.]

1 stuk

Van Mieris, IV, p. 942.

411

Verdrag tussen hertog Philips van Bourgondië en Jacoba van Beieren met
betrekking tot de goederen van laatstgenoemde.
12 april 1433
Afschrift Godefroy.
[z.d.]

1 stuk

Van Mieris, IV 9 p. 1012.

412

Akte van Jacoba van Beieren, waarbij zij de onderzaten van de door haar aan hertog
Philips van Bourgondië afgestane heerlijkheid van Oost- en West Friesland ontslaat
van de aan haar gedane eed.
26 april 1433
Afschrift Godefroy.
[z.d.]
1 stuk

413

Akte van Jacoba van Beieren waarbij zij in ruil voor de landen van Zuid-Beveland en
Voorne hertog Philips van Bourgondië zekere steden en heerlijkheden in Holland
afstaat.
20 oktober 1433
Afschrift Godefroy.
[z.d.]
1 stuk

414

Memorie over geschillen tussen de pachter van de tol van Geervliet en Iersekeroord
en de procureur-generaal van Holland ter eenre, en de stad Antwerpen en de Staten
van Brabant ter andere zijde, over de heffing van dien tol.
1443-1504
Afschriften Godefroy.
[z.d.]
1 katern

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 415. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
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Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 416. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

417

Pamfletten, memories, schimpdichten en brieven over politieke en kerkelijke
toestanden tijdens het tweede stadhouderloze tijdperk.
1706-1735
1 omslag

418

"Handtvest van den lande van Putten, Strien ende 's Gravendeel, 1597"
[1597]

419

Akten van vrouwe Amalia van Brederode, vrouwe van Vianen etc., waarbij zij Mees
van Haeften een woning in het bos van Vianen schenkt,
1566
en de gerechten in het land van Vianen beveelt om kort recht te laten doen aan de
zonen van haar zuster de gravin van Isenburch,
1583
met een verzoekschrift van IJsbrand Beerntsz. aan de heer van Brederode en een
verzoekschrift gericht aan de kamer van Justitie te Vianen met appointement van
1 februari 1590
en een processtuk van die kamer.
[z.d.]
1 omslag

420

Commissiën en andere stukken betreffende het baljuw- en schoutambt van De Lier
en Zouteveen,
1484-1567
een verzoekschrift van Daniël Verheyen, deken van St. Jans te Utrecht, aan het Hof
van Holland over de aflossing van een rente,
1583
akten, waarbij Frans van Alkemade zijn goederen overdraagt aan zijn broers Floris
en Jacob van Alkemade,
1674
alsmede een geslachtstafel van de heren van Alkemade. Afschriften.
[z.d.]
9 stukken

421

Brief van W. van den Boetzelaer, heer van Asperen, aan jonker Roelof van Arckel,
drossaard van Gorinchem en het land van Arkel, met betrekking tot de verkoop van
een paard.
1607
1 stuk

422

Brief van veldmaarschalk Joan Wolfert van Brederode aan een stemhebbende stad
in Holland, strekkende tot aanbeveling van zijn schoonzoon graaf Maurits van
Solms voor de vacature kolonel-kapitein van de compagnie gardes.
18 april 1653
1 stuk

423

Brieven van mr. Gijsbert van Staveren, pensionaris van Leiden, en anderen,
waarschijnlijk gericht aan een lid van de stadsregering van Leiden.
1781-1794
31 stukken

424

Fragment van een tolrekening, waarschijnlijk Zeeland, van het jaar
1547

425

1 deel

1 omslag

Akte van vier oude mannen, waarbij deze verklaren, dat die van Wijngaarden
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wegens 's graven renten schuldig zijn te betalen aan de rentmeester van ZuidHolland 12 groten 's jaars.
6 juni 1448
1 stuk
426

Handvest van hertog Philips van Bourgondië, ruwaard, en Jacoba van Beieren voor
het heemraadschap de Krimpenerwaard,
13 mei 1430
Afschrift van een afschrift.
16de eeuw
1 stuk

427

Verklaring van Joost Jansz. van der Well, burger van Vlaardingen, omtrent de
verduistering in 1622 van een acte door de secretaris van Vlaardingen ten nadele
van die van de polder Brouck of Aelkeet.
april 1630
1 stuk

428

Brieven van de graven van Holland, waarschijnlijk afkomstig uit de collectie Van
Alkemade en Van der Schelling,
1285-1574
Afschriften,
17de eeuw
23 stukken

429

Privilege van hertog Arnout van Gelre voor de stad en het graafschap Leerdam en
de heerlijkheid Schoonrewoerd.
20 september 1428
Vidimus door de stadsregering van Utrecht van
8 maart 1600
Met een niet volledig 18de-eeuws afschrift en twee 19de-eeuwse afschriften.
1 omslag

430

Brieven van A. Guex en V. du Moulin te Leiden en van F.B. douairière Thoe
Schwartzenberg te Leeuwarden gericht aan de Franse predikant Royer te 'sGravenhage.
1740-1743
4 stukken

431

Stukken betreffende een geschil tussen Nicolaas Gael te Delft en zijn
schoonmoeder Cornelia Jansdr., weduwe van Matheus Onderwater
1631 en z.d.

---

1 omslag

Akte van belening door graaf Willem III van Holland van Gerrit van Assendelft met
het schoutambacht van Assendelft,
1312
Met de eed der leenmannen van Assendelft,
z.d.
Afschrift door de secretaris W. Sijpesteyn van
1799
2 stukken
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 432.
Overgebracht naar het heerlijkheidsarchief Assendelft, toegang 3.19.05, inv.nr. 2.

---

Memorie en resolutiën betreffende de verplichting van de dijkage van Diemen tot
het repareren en onderhouden van de geabandonneerde dijk tussen Naarden en
Muiden.
1682-1684

3.22.01.01

Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950

Afschriften,
17de eeuw

101

1 katern

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 433.
Overgebracht naar het Rijksarchief Noord-Holland.

434

"Handvesten der stadt Hoorn"
15de eeuw

1 deel

Met rode opschriften en initialen

435

Uitgifte door de Staten van Holland en West-Friesland van de Zuidergorzingen,
gelegen bij Goedereede,
6 februari 1653
bestedingen wegens de bedijking, verpachtingen van de dijken van de Zuiderpolder
etc., lopende tot
1663
1 deel

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 436. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 437. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 438. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

439

Privilege van hertog Albrecht van Beieren voor zijn onderzaten in Holland en
Zeeland, dat zij geen lijf en goed zullen verbeuren wanneer zij bij ongeluk een
burger van Utrecht doden.
14 september 1394
1 charter
Van Mieris, III, blz. 613.

440A

Akte van de wijbisschop van Utrecht, waarbij deze Dirk Jansz. te 's-Gravenhage
toestaat de tonsuur te dragen.
19 december 1412
1 charter

440B

Akte van de wijbisschop van Utrecht, waarbij deze Jan Dirksz. te Leiden toestaat de
tonsuur te dragen.
19 februari 1418
1 charter

441

Akte van paus Alexander de Zesde, waarbij deze Dirk Barendsz. met een vicarie in
de St. Pieterskerk te Leiden begeeft.
6 juli 1499
1 charter

442A

Akte van de grondheren van Charlois, waarbij deze Claes van Dam Adriaensz. c.s.
vergunnen de gorzen van Robbenoort te bedijken.
1 februari 1552
1 charter

442B

Akte, waarbij Cornelis de Nobelair, ambachtsheer van Grijsoord, een perceel land in
erfpacht uitgeeft gelegen in het ambacht van Oude Tonge, met twee latere
overdrachten.
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1621-1658
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1 transfix

In dorso: "Rakende de woning aan de Langeweg in Over Flacque".

443

Lijfrentebrief van de Staten van Holland ten behoeve van Maria van Penen,
weduwe van Paulus Gillis.
1625
1 charter

444

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Kralingen van een losrentebrief
van f. 2.000.-- ten laste van Holland, door de erfgenamen van Kniertje Pietersdr.
Baars ten behoeve van Johan van Rijsoort, secretaris van Kralingen.
17 juli 1723
1 charter
Blijkens het register van losrenten staande op het kantoor te Rotterdam, is de laatste bezitter de
Gereformeerde kerk te Bleiswijk geweest.

445

---

Akte van Claes Daemssoen van der Goude, waarbij deze bekent van het
Karmelietenklooster te Schoonhoven zes mergen land te Zevender bij
Schoonhoven in erfpacht te hebben genomen.
22 juli 1578

1 charter

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 446. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Akte van de Staten van Holland, waarbij deze de abdij van Leeuwenhorst een
losrente verkopen.
2 mei 1600
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 447.
Overgebracht naar de Ridderschap van Holland en West-Friesland, toegang 3.01.06, inv.nr. 557.

448

Sententie van het Hof van Holland in een geschil tussen Antonie Lus, oudcommissaris van de zeezaken te Rotterdam, contra Jacomo de Mol te Rijnsburg.
25 juni 1691
1 stuk

449

Minuten van memories en brieven van de advocaat-fiscaal van de domeinen van
Holland, mr. Frans van Limborgh, betreffende aanwassen in de Hollandse rivieren,
1750-1759
met retroacta van
1748-1750
en enige stukken van zijn opvolger mr. M. van der Cracht,
1768
1 pak
In een perkamenten band met het opschrift "Collectanea over aanwasschen in de rivieren"

450

Register van mr. Floris Oem van Wijngaerden, pensionaris van Dordrecht, van
stukken aangaande het verzet van deze stad tegen de vernieuwing van de
schildtalen in de jaren
1513-1518
Afschrift,
18de eeuw
1 deel
Hierbij los inliggend een tweede afschrift.

451

"Oude keuren ende ordonnantien voortijts gemaeckt ende gestatueert bij den
gerechte der stede van Vlaerdingen". Handschrift,
17de-eeuw
1 deel
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452

Brief van hertog Philips van Bourgondië aan Jean de Lannoy, stadhouder van
Holland, Zeeland en Friesland, over de bevrediging van de geschillen tussen
Holland en Gelderland.
4 oktober 1453
1 stuk

453

Brief van Karel, graaf van Charolais, bij afwezigheid van zijn vader hertog Philips
van Bourgondië gericht aan Jean de Lannoy, stadhouder van Holland, Zeeland en
Friesland, over het verheffen van Jan van Wassenaar met de lenen door zijn broeder
Jacob vroeger bezeten.
7 december 1454
1 stuk

454

Brief van David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, aan Jean de Lannoy,
stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland, met verzoek om hulp tegen de heer
van Brederode en de burggraaf van Montfoort.
27 september 1457
1 stuk

455

Brief van Isabella van Portugal, hertogin van Bourgondië, aan Jean de Lannoy,
stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland, betreffende de teruggave van enige
goederen aan Willem van Montfoort.
22 juni 1458
1 stuk

456

Brief van de landvoogdes Maria van Hongarijen aan het Hof van Holland over de
teruggave van schepen en goederen, genomen door de Schotse zeerover Robert
Fogo.
9 september 1540
1 stuk

457

Brief van Maximiliaan van Bourgondië, stadhouder van Holland en Zeeland, gericht
"Aen mijn heere van Assendelft, eerste raidt presiderende in Den Haege", houdende
toezending van een aan hem gericht verzoekschrift van Claes Anthuenis, poorter
van Vlissingen, met betrekking tot een voor het Hof van Holland hangend proces.
28 september 1550
1 stuk

458

Brief van Hendrik burggraaf van Montfoort aan het Hof van Holland over het
inlegeren van voetknechten in aan de kust gelegen dorpen.
12 juni 1552
1 stuk

459

Brief van de landvoogdes Margaretha van Parma aan het Hof van Holland over een
proces tussen Cornelis Boom, Claes en Wouter Burchmans c.s., poorters van
Amsterdam, eigenaars van zeker buiten Amsterdam gelegen landgoed geheten
Lastaige contra de stadsregering van Amsterdam over de opening van de
Boomsloot op Lastaige gelegen.
17 augustus 1565
1 stuk

460

Brief van de landvoogdes Margaretha van Parma aan het Hof van Holland en de
stadhouder de prins van Oranje met verzoek de Staten van Holland te Brussel daags
na St. Jansdag naastkomende te convoceren.
4 juni 1562
1 stuk

461

Brief van de landvoogd de hertog van Alva aan de stadhouder de graaf van Bossu
en het Hof van Holland met verzoek de Staten van Holland te 's-Gravenhage bijeen
te roepen.
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30 september 1569
462

1 stuk

Brief van Johan van Oldenbarnevelt aan een ongenoemde met betrekking tot
Daniel Heinsius,
z.d.
hierachter het klad van een brief (van P. Scriverius?) in het latijn aan de rector van
de Leidse Universiteit houdende aanbeveling van Daniel Heinsius voor de leerstoel
in de dichtkunst, met enige gedichtjes in het Nederlands en in het Latijn.
c. 1602
Daniel Heinsius werd in 1602 tot lector en in 1603 tot professor in de dichtkunst benoemd.

463

Lijst met namen van enige registers der leen- en registerkamer van Holland.
18de eeuw

1 stuk

464

Commissie van hertog Albrecht van Beieren voor IJsbrant Symonsz. tot de aankoop
ten behoeve van zijn herberg van alle roerdompen in de baljuwschappen van
Kennemerland, Friesland en Medemblik. Minuut of concept.
19 september 1393
1 stuk

465

Rekeningen van de armmeesters van Maasdam,
1743-1783
afgehoord door schout, schepenen, predikant en kerkeraad.
1743-1783

---

1 deel

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 466. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

467

Testament van Cunegonda van Virnenburg, weduwe van Jan van Arkel.
20 juni 1328

468

Willige condemnatie van het Hof van Holland van de overdracht van de pacht van
het baljuwschap van Schieland, en de verkoop van een huis te Rotterdam door
Jacob van Dorp aan Pieter Schaert.
23 november 1503
1 charter

469

Commissie van hertog Albrecht van Beieren, ruwaard van Holland, Zeeland en
Friesland, voor Gheryt van Egmond als baljuw van Medemblik.
5 februari 1382
1 charter

470

Privilege van graaf Floris V voor de kooplieden van Hamburg,
21 september 1277
Vidimus door prior en convent van de minderbroeders te Hamburg.
z.d.

1 charter

1 charter

471A

Commissie van de Staten-Generaal voor Frans van Nideck als extraordinaris
kapitein ter zee van de Admiraliteit te Rotterdam.
31 januari 1665
1 charter

471B

Commissie van de Staten van Holland voor Frans van Nideck als kapitein van het
schip "de Vrede" tot het konvooieren van de haringvissers.
29 juni 1668
1 charter
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472

Akte van verkoop door Otto van Asperen, heer van Spijk, van de vrijheid van de
Korenwaard buitendijks aan Adriaen Everaertszoon van Dordrecht,
27 oktober 1434
Vidimus door de stadsregering van Dordrecht van
30 augustus 1482
1 charter

473

Akte van de Staten van Holland, waarbij zij Daniel Adriaan le Leu de Wilhem
bevestigen in de collatie van de onder Poortugaal en Hoogvliet gelegen
memorielanden.
11 maart 1750
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 474. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 475. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

476

Akte van heer Jan van Noertich. ridder, heer van Noordwijk, waarbij deze Symon
Uuyten Haige en Geertruyt Willem Dircxzoons weduwe een rente staande op acht
hont land in die heerlijkheid, welk land heer Jan voordien van de abdis van
Leeuwenhorst had gekocht, kwijtscheld,
6 december 1491
Met de koopakte van
10 november 1483
1 transfix

477

Akte van de deken van Rijnland, waarbij deze het testament van de priester
Adrianus filius Symonis bekrachtigd.
27 september 1504
1 charter

478

Akte van overeenkomst tussen Willem prins van Oranje, luitenant en kapiteingeneraal van Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht en de Staten van Holland ter
eenre, en de kolonel Thomas Morgan ter andere zijde, over het aanwerven van
twaalfhonderd voetknechten.
8 augustus 1573
1 charter

479

Akte van sauvegarde van hertog Karel van Bourgondië ten behoeve van Cornelis
van Zuytoirt, onderkastelein van het huis te Gouda.
6 oktober 1469
1 charter

480

Akte van verkoop door Juliana, weduwe van Dirck Sonck Jansz. van een losrente uit
6½ morgen land te Hodenpijl ten behoeve van haar neef Tielman van Dulleken,
onder borgstelling van Jan de Heuter, schout van Delft.
26 januari 1507
1 charter

481

Register met stukken betreffende "Ambagten" in Holland, bevattende:
1 deeltje
akten over tienden onder Zoetermeer, 1397-1432
akte over goederen te Cabau, 1253 en 1442
stukken met betrekking tot een geschil voor het Hof van Holland tussen dijkgraaf
van het Westambacht van IJsselmonde en de baljuw van Zuid-Holland, 1469
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brief van Karel V over de vrijheden van de dorpen in Zuid-Holland, 1515
alsmede afbeeldingen van zegels. 18de eeuw

482

Ordonnantie voor de bedijking van Mijnsherenland van Moerkerken, overeenkomst
daaromtrent met die van Heinenoord en met de Karthuizers van het klooster
Nieuwlicht bij Utrecht over de bedijking van de Monnikenlandse polder en andere
stukken betreffende deze dijkage,
1440-1460, 15de eeuw
1 deeltje

---

Rekening van Johan Tedingh van Berkhout als rentmeester-generaal van de
domeinen van Voorne over het jaar
1691
afgehoord
14 februari 1698

1 deel

Rendantsexemplaar.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 483.
Overgebracht naar het Archief Rentmeester-generaal voor de domeinen in Voorne en de
Beyerlanden, toegang 3.01.38, inv.nr. 15.

484-485

Rekeningen van Hermanus Uytwerff Sterling als rentmeester-generaal der
domeinen van Zuid-Holland en Heusden.
484
oktober - december 1799, afgehoord 30 april 1804
485
1806, afgehoord mei 1808, 2 delen
(Rendantsexemplaren).

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 486.

487

Vidimus van een pachtakte betreffende landerijen te Noordeloos, Goudriaan en
elders, toebehorende aan de St. Nicolaas vicarie op het St. Jacobsaltaar in de kerk te
Molenaarsgraaf(?).
1551
1 charter
Fragment, als band gebruikt voor een manuaal van de kameraar F. Beyer over het jaar 1552.

488

Testament van mr. Willem Pauwelsz., secretaris van Dordrecht, en zijn vrouw
Jacobmijne Heerman Ghijsbrechtsdochter, gepasseerd voor Jan Coulster, notaris te
Rotterdam.
12 november 1589
1 charter

489

Akte van belening door de Staten van Holland, als hebbende het gezag over Vianen
en Ameide, van Maria Barbara van Leempoel met een gedeelte van een tiend te
Everdingen, haar aanbestorven van Maria Louisa Montfort, in leven echtgenote van
Johannes Fredericus van Leempoel, arts te Culemborg.
2 januari 1754
1 charter

490

Sententie van het Hof van Utrecht, waarbij aan Herman van Amerongen als man en
voogd van Haefgen Andries Aelbertszoon dochter 4 morgen land te Nieuwkoop
wordt toegewezen, hem betwist door Jacob Jasperszoon.
28 januari 1600
1 stuk

---

"De opkomst der Godshuyzen en Liefdegestigten voor de Armen in Holland en
West-Vriesland, door K. van Alkemade, vermeerderd door P. van der Schelling"
z.d.
1 deeltje
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 491.
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Overgebracht naar Collectie v. Alkemade v.d. Schelling, toegang 3.22.04, inv. nr. 8.

492-499

Afschriften naar bescheiden berustende in de archieven der gemeenten Berkel en
Rodenrijs, Hof van Delft, Numansdorp, Puttershoek, Zuid-Beierland en Kapelle aan
de IJsel, in het archief van de Ned. Hervormde gemeente van St. Anthoniepolder en
in dat van het departement van Financiën.
1895
1 deel, 1 katern en 6 omslagen
492
Inventaris van de boeken en papieren ter secretarie van Berkel en
Rodenrijs, opgemaakt 1723 met aanvullingen van na 1748 en een
vroegere inventaris van 1669. 19de-eeuws afschrift., 1 deel
--Inventaris van de boeken en papieren der ambachten Hof van Delft,
Vrijenban, Woudharnas, Groeneveld en Biesland, opgemaakt 1742,
met aanvullingen van 1798, 1799 en 1803. 19de-eeuws afschrift., 1
omslag
494
495
496
497
498
499

---

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 493.
Overgebracht naar het Gemeente-archief Delft, juli 1994.

Inventaris van de papieren der weeskamer te Numansdorp,
opgemaakt 1742, met een aanvulling van 1811. 19de-eeuws afschrift.,
1 omslag
Inventaris van de boeken en papieren ter secretarie van Puttershoek,
opgemaakt 1782. 19de-eeuws afschrift., 1 omslag
Inventaris van de boeken en papieren ter secretarie van ZuidBeierland, opgemaakt 1802. 19de-eeuws afschrift., 1 omslag
Inventaris van de boeken en papieren ter secretarie van St.
Anthoniepolder op de hervormde gemeente aldaar betrekking
hebbende, opgemaakt 1811. 19de-eeuws afschrift., 1 omslag
Inventaris van het archief van Kapelle aan de IJsel, opgemaakt in
1872 door J.H. Scheffer, archivaris van Rotterdam., 1 katern
Inventarissen van de archieven der weeskamers in de provincie
Zuid-Holland, te Alkemade, Brielle, Delft, Gorinchem, Gouda, 'sGravenhage, 's-Gravenzande en Zandambacht, Hillegersberg en
Rotteban, Leiden, Leiderdorp, de Lier, Moordrecht, Numansdorp,
Oudewater, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Zoeterwoude, Nieuwe
Tonge, Vlaardingen, Voorburg, Noord- en Zuid-Waddingsveen,
Wassenaar en Zuidwijk, Woerden, Woubrugge, volgens de recu's
afgegeven in 1880 door bovenstaande gemeentebesturen aan de
Algemene Commissie van Liquidatie der zaken van de voormalige
wees- en momboirkamers. Afschriften van 1895., 1 omslag

Akte van Johannes, heer ter Lede, waarbij deze de parochianen in Vijftienhoeven
vergund een watergang door zijn land te maken.
1247
1 charter
Gedrukt: Van den Bergh, Oorkondenboek, I, no. 442.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 501.
Overgebracht naar R.A.-Utrecht, Archief Heren van Montfoort.

501

Akte van belening door Johan heer van Arkel van zijn broer Hertbaren van Arkel
betreffende de Grote Waard met gerecht, mannen en tiend, 50 morgen land in
Reierskop en 17 morgen land in het land van der Lede.
5 juni 1307
1 charter

---

Akte van graaf Willem van Holland, waarbij deze de twee kinderen van Diederic van
den Wale, geheten Arnoud en Katherien, en zijn neef Willem Snicrieme de
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opvolging verzekert in de tienden van de Lier, welke Diederic van den Wale van
heer Vrancken van Hoylede had gekocht.
10 september 1311
1 charter
In dorso: "Dese brief is van den tyende in die Lyre die heeren Vrancken van Hoylede was".
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 502.
Overgebracht naar het Archief Heren van Assendelft toegang 3.19.05, inv.nr. 3. Vervolgens naar
archief Van Matenesse inv.nr. 1091

---

Akte van belening door Jan heer van Arkel van Bronijs Janszoon met 20 morgen
land in de Beemt bij Hoornaar, en de dijk en dijkkaveling tussen Hoornaar en
Reigersvliet.
9 december 1350
1 charter
In dorso: "Kijfhoec".
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 503.
Overgebracht naar Archief Heren v. Assendelft toegang 3.19.05, inv.nr. 5.

---

Akten gepasseerd voor schepenen van Gorinchem, waarbij aan Aelbrecht
Roelofszoon twee stukken land in het Lange-nieuweland en in Oosterwijk worden
toegewezen ten laste van de erfgenamen van heer Coenraet van Oosterwijk en zijn
vrouw Mabelia, als onderpand voor zijn rechten. Op zeker land te Bemriche, en de
overdracht van deze panden aan Heynric Jan Wittenzoon.
1355 en 1357
1 transfix
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 504.
Overgebracht naar Archief Heren v. Assendelft toegang 3.19.05, inv.nr. 13.

505-509

Stukken afkomstig van Jan van Veen Peterszoon van Giesen en zijn zoon Peter.
1362-1411
5 charters
505
Akte van Willem van der Merwede, waarbij deze verklaart, dat Jan
van Veen Peterszoon van Giesen geen nadeel zal ondervinden van
zijn belofte voor hem een bedrag van 16 pond groot bij schepenakte
van Woudrichem te betalen, 16 mei 1362, 1 charter
506
Akte van Willem van Wieldrecht, ambachtsheer van Bezoyen,
waarbij deze Jan van Veen de pacht van 20 pond Vlaams voor land
kwijtscheldt, 17 mei 1363, 1 charter
507
Akte van belening door Willem van Drongelen, ridder, heer van Eten
en Meeuwen, van Jan van Veen Peterszoon van Giesen met een
gedeelte van een hoeve land in het land van Altena in het gerecht
van de Broek, 28 september 1368, 1 charter
508
Akte van Willem van der Merwede, ridder, waarbij deze zijn neef Jan
van Veen Peterszoon van Giesen 3 morgen land gelegen "an die
Dussen in 't Smildenhoeve" en de manschap van dit land schenkt, 10
maart 1380, 1 charter
509
Akte van belening door Jan van Drongelen, ridder, heer van Eten en
Meeuwen, van Peter van Giesen Janszoon van Veen met de
goederen hem aanbestorven van zijn vader Jan van Veen, 25 januari
1411, 1 charter

---

Akte van Gheraert Gheraertszoon van den Nuwenbosch, waarbij deze afstand doet
van een derde deel van 35 morgen land bij Pendrecht ten behoeve van zijn neef
Wouter van den Wale.
10 maart 1369
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 510.
Overgebracht naar het Archief Heren van Assendelft, toegang 3.19.05, inv.nr. 6.
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Rentebrief, gepasseerd voor schepenen van Delft, ten behoeve van Willem Vos
gevestigd door Willem van Giesen op zijn huis in de Koestraat te Delft.
19 april 1379
1 charter
Ontbreekt

512

Vidimus van een akte van 18 juni 1318, waarbij Willem den Hollander Willemszoon
van Wendelsnesse door Geertruit heeren Willemsdochter van Wijfliet, vrouw van
heer Arnout van Heukelom, beleend wordt met tienden, gelegen in
Vorensaterwerde in het ambacht van heer Willem van Wendelsnesse.
30 april 1380
1 charter

513

Pandingsbrief, sprekende van 47 schellingen 3 penningen jaarlijks uit een huis aan
de haven te Schoonhoven,
(1)7 mei 1384
Met opvolgende overdrachten gepasseerd voor schepenen van Schoonhoven,
laatstelijk aan het convent van St. Elisabeth aldaar.
3 november 1385 en 5 april 1448
1 transfix

514

Akte van Foykyn Foykynssoen, knape, waarbij deze een westwaarts van 'sGravenhage gelegen boomgaard, die hij van Willem Janssoen van Dolre had
gekocht, en welke leenroerig aan de grafelijkheid was, aan Willem van Cronenburch
verkoopt.
7 juni 1385
1 charter

515

Rentebrief, groot 1 pond 's jaars, gaande uit een huis bij Steenbergen, voor
Ghijsbrecht van Kuunre Ghijsbrachtszoon,
7 november 1386
Met de overdracht gepasseerd voor schepenen van Dordrecht door zijn zoon
Ghijsbrecht aan Wouter Haec Harman Haexzoon.
28 oktober 1404
1 transfix

---

Stukken betreffende Zeger Florenszoon van Kijfhoek.
1391 en 1395

2 charters

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 516 en 517.
Overgebracht naar het Archief Heren van Assendelft, toegang 3.19.05, inv.nrs. 7 en 8.

518

Akte van verkoop van en jaarlijkse rente uit 2½ morgen land, gelegen in
Schipluiden, door Martijn Jacobszoon aan Duve Jan Dircszoons weduwe en haar
kinderen.
15 mei 1399
1 charter

---

Verklaring van Hughe Jans Bocszoen, Pieter Vranckenzoen van Woerden en Fays
Claeszoen van Woerden, dat zij getuigen waren "als manne ons liefs heeren van
Hollant" van de overdracht van land in Kapelle en Kralingen door Margriet van
Hodenpijl Claes Florijs' zoons dochter en haar man Gerrit van den Wael ten behoeve
van Gillys vrouwe van Castricum en Kralingen en haar man Dirc van der Lecke.
8 oktober 1399
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 519.
Overgebracht naar het Gemeentearchief Rotterdam.

520

Vidimus van een akte van 17 september 1363 van Otto, heer van Arkel, waarbij deze
na opdracht door Herbaren heren Diddericssoen van Arkel zijn neef Pouwels van
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16 maart 1402
---
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1 charter

Akte van belening door Jacob van Gaasbeek, heer van Abcoude, van Putten en
Strijen, van Dieric van der Duyn Janssoen met de tienden Caprixhoek gelegen in het
ambacht van Geervliet.
3 mei 1411
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 521A.
Overgebracht naar Rijksarchief Utrecht, Archief klooster Nieuwlicht.

---

Akte van belening door Jacob van Gaasbeek, heer van Abcoude, van Putten en
Strijen, van Bouwen Albout met de tienden van Caprixhoek gelegen in het ambacht
van Geervliet na opdracht door Ghijsbrecht van Dunen.
11 april 1439
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 521B.
Overgebracht naar Rijksarchief Utrecht, Archief klooster Nieuwlicht.

---

Akte van belening door Jacob van Gaasbeek, heer van Abcoude, van Putten en
Strijen, van Jacob Pot met de tienden van Caprixhoek gelegen in het ambacht van
Geervliet na opdracht door Bouw Albout.
6 april 1443
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 521C.
Overgebracht naar Rijksarchief Utrecht, Archief klooster Nieuwlicht.

522

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor schepenen van Woudrichem door
Hughe van Wielestein Foykynssone ten behoeve van Aernt van Moermont van
Haemstede.
30 juni 1413
1 charter

523A-523D

Verklaringen omtrent de niet-schotplichtigheid van de kleine Harnasch onder het
Woud bij Delft.
19 januari 1419 en 10 februari 1422
Met vidimussen van oudere overdrachten van land aldaar, tezamen met land in de
grote Harnasch en enige tijnzen d.d. 1415 en 1417.
28 december 1418 en 26 mei 1419
4 charters
523A
Niet gespecificeerd.
523B
Niet gespecificeerd.
523C
Niet gespecificeerd.
523D
Niet gespecificeerd.

524

Akte van verkoop gepasseerd voor het gerecht van Alphen van een aldaar gelegen
stuk land door Heynric Aerntszoon ten behoeve van Pouwels Reynierszoon.
22 mei 1422
1 charter

525

Vidimus door het gerecht van Dordrecht van twee akten van Jacob van Gaasbeek en
zijn neef Godscalc van Rosendael Aertszoon, waarbij zij verklaren voldaan te zijn
van heer Vranck van Moerkerken en van der Merwede en de andere kinderen van
heer Lodewijk van Moerkerken wegens de koop van Schobbe en Everocker,
1453
met verklaring van dit gerecht, dat Godscalc ontslagen wordt van alle rechten op
deze ambachten,
2 augustus 1454
1 charter
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526

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Leiden van 4 akkers land,
gelegen in Korter-Aar ten behoeve van Dirk Wouter Daniëlsz.,
28 februari 1459
Met voorafgaand transport van
8 februari 1458
1 transfix

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 527. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

528

Akte van verkoop door het convent van St. Margriet op Rodenburg buiten Leiden
van de helft van 2 morgen land gelegen in Warmond ten behoeve van Jan
Kerstantszoon.
25 december 1476
1 charter

529

Akte gepasseerd voor schepenen van Schoonhoven, waar Pieter Ghijsbertsz. te
Schoonhoven zijn vader Ghijsbert Pietersz. kwijtscheldt voor datgene wat deze hem
uit de nalatenschap van zijn moeder Aecht schuldig is.
26 juli 1486
1 charter

---

Akte van overdracht door het convent van St. Catharina te Utrecht van land in
Papekop aan het gasthuis te Oudewater.
1 maart 1487
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 530.

531

Fragment van een sententie van het Hof van Holland, waarbij aan Philips Say
executie wordt vergund op de goederen van de heer van Montfoort in de provincie
Holland wegens achterstallige rente. Gelijktijdig authentiek afschrift.
3 april 1490
1 stuk

532A-532B

Akten van transport gepasseerd voor schepenen van Schoonhoven door de
erfgenamen van Hillegont Vergeer, vrouw van Jan Cost Janszoon, aan
laatstgenoemde van hun rechten op twee huizen te Schoonhoven.
1501
Met een ouder eigendomsbewijs van één dier huizen,
1492
1 charter en 1 transfix
532A
Niet gespecificeerd.
532B
Niet gespecificeerd.

533

Akte van verkoop gepasseerd voor het gerecht van Leiderdorp van een aldaar in de
Waard gelegen perceel land door Mees Willemszoon ten behoeve van Jan Jansz de
Verwer.
10 juni 1503
1 charter

534-535

Stukken afkomstig van Aert Pieterszoon te Schoonhoven.
1511 en 1529
1 charter en 1 transfix
534
Akte, waarbij Gerijt Pieterszoon van der Gouwe wegens een
schuldbrief geëigend wordt aan een huis bij de Visbrug te
Schoonhoven, gekocht door Aert Pietersz., met overdracht door Van
der Gouwe van zijn recht aan laatstgenoemde, 1511, 1 transfix
535
Akte van transport van een huis bij de Visbrug te Schoonhoven door
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de kinderen van Engbert Buys aan Aert Pieterszoon, 6 november
1529, 1 charter
536

Bevel van de officiaal van de bisschop aan de officiaal van Zaltbommel, om
Theodoricus, zoon van Hugo, te stellen in het bezit van de vicarie van de H.
Drievuldigheid en van de apostelen Petrus en Paulus in de parochiekerk van
Asperen.
19 april 1533
1 charter

537

Verklaring, afgelegd ter griffie van het Hof van Holland, waarbij de erfgenamen van
Joris Janszoon hun onderlinge geschillen beloven te onderwerpen aan de uitspraak
van scheidslieden, met poenale sanctie o.a. ten bate van de Karmelieten binnen
Schoonhoven.
24 september 1538
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 538. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

539

Rentebrief, groot 11 schilden 's jaars, ten behoeve van Huybert Jacobszoon door
Gerrit Corneliszoon gevestigd op een huis en land te Stolwijk.
16 maart 1555
1 charter
Afgelost.

---

Stukken betreffende de begiftiging van Johannes Piggenus met de vicarie van St.
Catharina in de parochiekerk te Warmond
19 juni 1561
1 charter en 1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 540.
Overgebracht naar Klooster Vicarie Warmond.

541

Akte van transport gepasseerd voor schepenen van Den Haag van een schuldbrief
ten laste van Frans Jansz. te Alfen door Aernt Jansz., waard in de Pauw te 'sGravenhage, ten behoeve van F.C. van den Laecke.
24 januari 1564
1 charter
Afgelost.

542

Akte, gepasseerd voor het gerecht van Pijnakker, waarbij oude Jan Adriaansz.
Verzijden en Arend Pietersz. Decker zeker aldaar gelegen 3 morgen land onder
elkaar verdelen.
3 juni 1564
1 charter

543A-543B

Verklaringen van de gerechten van de Beierlanden over de waarde van aldaar
gelegen landerijen, toebehorende aan Francoise en Sabina, gravinnen van Egmond,
en de daarop drukkende lasten.
18 augustus en 17 september 1588
2 charters
543A
Niet gespecificeerd.
543B
Niet gespecificeerd.

544

Getuigenverklaring, afgelegd door jhr. Willem van Drenckwaert, heer tot
Giesenburg, voor het gerecht van Dordrecht op verzoek van Jan Olartszoon, schout
van Iersekendam, met betrekking tot de inpoldering van den Ruigenhil.
13 september 1589
1 charter
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545

Akte van belening door Philips, vrij bannerheer van Merode, burggraaf van
Montfoort etc., van Huych Jacobsz. de Hooch met twee margen land gelegen "op de
brede" in het land van Woerden, hem aanbestorven van zijn moeder Marritge
Cornelisdochter.
1/11 november 1601
1 charter

546

Akte van volmacht gepasseerd voor schepenen van Buren door Otto van Leeuwen,
schout van Buren, als assistent van zijns broeders kinderen voor Andries
Mathijszoon van Lobbraeck, om een rente uit een huis van Peter van Westrenen te
Vianen over te dragen aan één van diens broeders.
17 juni 1617
1 charter

547

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zevenhuizen van zekere aldaar
gelegen 3 kampen veen door de erven van Jan Frans van Leeuwen ten behoeve van
Johan van Wissenkerke, baron van Pellenberg.
16 januari 1673
1 charter

548

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk van een te Wilsveen
onder Stompwijk staand huis door Arie Andrieszoon Coppenael ten behoeve van
Dirk Janszoon van der Poel.
3 mei 1694
1 charter

549

Aantekeningen van het verhandelde bij de voortzetting der
vredesonderhandelingen te Breda.
6 en 24 mei 1575

1 stuk

550

Bevel van het Hof van Holland om Claes Colijn te dagvaarden namens Lijsbeth
Brunt, weduwe van Ysbrant Heinricsz., beiden te Amsterdam, wegens enige te
Vianen gearresteerde gelden; met de betreffende dagvaarding.
1578
1 omslag

551

Brief van de Franse gezant aan de Staten-Generaal en het antwoord van de StatenGeneraal daarop met betrekking tot het proces tegen Oldenbarnevelt,
1619
Afschriften,
17de eeuw
2 stukken

552

Besluiten genomen op een conferentie tussen Frederik Hendrik en de
gedeputeerden ter Staten van Holland aangaande de handhaving van de bestaande
godsdienst en regeringsvorm, met enige hierop betrekking hebbende stukken.
19 maart 1627 en zonder datum
4 stukken

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 553. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

554

Stukken aangaande de waterstaatkundige toestanden in Rijnland en de zwakke
Rijn- en Lekdijken in Holland en Utrecht.
1744-1764 en z.d.
4 stukken en 1 kaart

555

Hypotheekakte, groot f. 1.000.-- ten behoeve van Wouter van Grootveld door Jan
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Both gevestigd op enige stukken land onder Hagestein,
27 april 1781
Met inschrijving in het hypotheekregister van Gorinchem.
1811
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1 stuk

Afgelost.

556

Akte van borgtocht gepasseerd voor het gerecht van Gorinchem ten behoeve van
Peter Scoeck Willemsz., pachter van het baljuwschap van Zuid-Holland,
11 augustus 1522
Afschrift,
16de eeuw
1 stuk

557

Verzoekschrift van Francois van Wena aan de rekenkamer te 's-Gravenhage, om
ontheffing van de laatste vier jaren pacht van een in Zuid-Holland gelegen
uiterwaard geheten de Oude Wiel, in 1525 door hem voor acht jaren in pacht
genomen,
1529
Afschriften,
16de eeuw
1 stuk

558

Stukken betreffende processen gevoerd door Catharina de Wilde, ambachtsvrouwe
van Alfen en Rietveld, weduwe van Abraham Josua Braconier, in leven predikant te
Utrecht, en de executeurs van haar testament.
1760-1765
1 omslag
Met retroacta.

559-560

Rol van de verpachting van de gemene landsmiddelen van Holland voor de stad
Geervliet met de onderhorige dorpen.
1680-1748
1 deel en 1 omslag
559
1680-1740
560
1741-1748

561

Brief van mr. Timon Boey aan een "Hoog Edele Gestrenge Heer", met verzoek om
zijn voorspraak tot bekoming van het ambt van substituut-griffier van het Hof van
Holland wegens "indispositie" van de substituur-griffier Slicher.
25 november 1757
1 stuk

562-568

Afschriften naar bescheiden berustende in de archieven der gemeenten Klaaswaal,
Vierpolders en Spijkenisse.
1896
7 omslagen
562
Inventarissen van bescheiden behorende tot de secretarie van
Kromstrijen en aangetroffen in verschillende bewaarplaatsen,
opgemaakt, 1731, 1737, 1738, 1758, 1762, 1788 en 1811, 1 omslag
563
Inventarissen en lijsten van bescheiden berustende onder of
afkomstig van de secretarie en de schout van Numansdorp,
opgemaakt, 1798 en 1811, 1 omslag
564
Lijst van bescheiden aan de kerkmeesters van Klaaswaal door de
municipaliteit aldaar overgegeven, opgemaakt, 1811, 1 omslag
565
Inventaris van bescheiden afkomstig van de secretarie van
Klaaswaal, opgemaakt, 1811, 1 omslag
566
Inventaris van bescheiden van de weeskamer van Klaaswaal,
opgemaakt, 1811, 1 omslag
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Inventarissen en lijsten van bescheiden berustende op of afkomstig
van de secretarie van Vierpolders, Opgemaakt, 1645, 1772, 1788, 1799
en 1812, 1 omslag
Lijst van bescheiden van de kerk en diaconie te Spijkenisse,
opgemaakt, 1803, 1 omslag

Akte van hertog Willem van Beieren, graaf van Holland, Zeeland en West-Friesland,
waarbij hij zich jegens hen die hem in de oorlog hebben gesteund, verbindt, om
zonder hun toestemming zijn vijanden of hun helpers niet in het graafschap toe te
laten, en waarbij hij tevens de opvolging van een nieuwe landsheer regelt,
23 mei 1351
Afschrift,
16de eeuw
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 569.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Matenesse, toegang 3.20.39.

569A

Uittreksel uit de resolutiën van de Staten van Holland betreffende de ordonnantie
op haar vergadering; Memorie over de oorzaken van de gebreken in de regering en
de middelen welke gecommitteerden van de Staten tot verbetering hebben
voorgesteld; Concepten voor de bovengenoemde ordonnantie en voor instructies
voor de landsadvocaat en voor de Raden nevens Zijne Excellentie. Gelijktijdige
afschriften.
1581
1 katern

570

Inventaris van de registers en stukken van enige colleges van de Vijfheerenlanden,
berustende onder de secretaris Willem Kelderman.
18de eeuw
1 katern

571

(Gedrukt) Reglement op de charterkamer van Holland, gearresteerd door de
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland op
18 juni 1793
1 stuk

572

Attestatie, afgelegd voor het gerecht van Aarlanderveen ten behoeve van Cornelis
van Aerssen, heer van Aarlanderveen, met betrekking tot tienden aldaar
1752
1 stuk

573

Rentebrief van 1200 pond ten laste van de gebroeders Van der Meere ten behoeve
van Leonard Casembroot.
16 mei 1662
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 26. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

575

Akte van Jacobus Uuyten Eng, deken van St. Pieter te Utrecht, waarbij deze
dispensatie verleend voor het huwelijk van Adrianus van der Doeys en Maria van
Borelen.
5 mei 1557
1 charter

576

Testament van Isaac Pietersz. Tristeyn en zijn echtgenote Idetgen Cornelis Vlack
wonende te Gouda, gepasseerd voor Pieter Diert, notaris te 's-Gravenhage.
15 oktober 1618
1 charter

116

Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950

3.22.01.01

577

Akte van creatie van de Staten van Holland voor Arent van Swieten als notaris op
voordracht van schout en burgemeesters van 's-Gravenzande.
31 januari 1613
1 charter

578

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zwammerdam van twee aldaar
gelegen percelen erfpachtland door de curateuren over de desolate boedel van
Willem van Aelst, procureur te Delft, ten behoeve van Aper Fransz. van der Hove,
brouwer te Delft.
3 mei 1627
1 charter

579

Akte van verkoop door de Staten van Holland van een lijfrente van 25 pond 's jaars
aan Machteld Aelbrechtsdochter, weduwe van Hillebant Jacobs van Wouw.
1 december 1629
1 charter

580

Akte van verkoop door de Staten van Holland van 3 morgen land in 't Noorland,
toebehoord hebbende aan het klooster der Regulieren te 's-Gravenzande ten
behoeve van Jan Gielisz., met de akte van transport van dit land gepasseerd voor
het gerecht van Zandambacht en de akte van schuldbekentenis voor de koopsom
eveneens voor dat gerecht gepasseerd.
1636
3 charters

581

Akte van het Hof van Holland, waarbij de kinderen en erfgenamen van Cornelis
Jacobsz. van Wouw, in leven zijde lakenkoper te 's-Gravenhage, voogd over de
kinderen van jkvr. Cornelia Ruysch, weduwe van Johan de Bruyn, wordt vergund
drie rentebrieven te verkopen.
7 november 1640
1 charter

582

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Pijnakker van vijf aldaar
gelegen kampen land door de erfgenamen van Pleun Michielsz. van der Koy ten
behoeve van Cornelis van den Helm, koopman te Amsterdam.
8 april 1645
1 charter

583

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zandambacht van een aldaar in
de polder 't Noordland gelegen perceel land door Jan Gillisz. van Dijck ten behoeve
van Hendrik Jacobsz. de Jongh.
26 januari 1653
1 charter

584

Akten van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Zandambacht door
Jan Jacobsz. van der Post aldaar ten behoeve van Barentgen Hendrics, echtgenote
van Willem de Jonge, bode van 's-Gravenzande.
mei en december 1654
1 charter

585

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zandambacht van een aldaar in
het Noordland gelegen perceel land door jhr. Johan van den Kerckhoven, schout
van 's-Gravenzande, Zandambacht, Monster etc. ten behoeve van Jan Pauwelsz.
Reygersbergen, met de afgeloste schuldbekentenis.
16 mei 1670
2 charters

---

Akte van verkoop gepasseerd voor het gerecht van Haastrecht van een rente van 3
Engelse nobels 's jaars uit 4½ morgen land in Billic onder Haastrecht door Gerrit
Wittenzoon aan Herbaren Claeazoon.
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1 charter

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 586.
Overgebracht naar de archieven van de Goudse kloosters.

---

Akte van verkoop gepasseerd voor het gerecht van Haastrecht van een deel van de
bovengenoemde rente door Herbaren Claeszoon aan het Karmelietenklooster te
Schoonhoven.
25 mei 1414
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 587.
Overgebracht naar de archieven van de Goudse kloosters.

588

Akte van belening door graaf Engelbrecht van Nassau van Meyns Jansdochter met 5
mergen land gelegen in Robbroeck in het ambacht van Nyenbroeck bij Sluipwijk,
haar aanbestorven van haar vader Jan Remboutsz.
25 oktober 1490
1 charter

---

Akte van belening door Jacob van Wassenaar, heer van Obdam etc., van Agneta van
Wouw, weduwe van Johan Ouderwater, te 's-Gravenhage, met zeker in het
ambacht van Wateringen gelegen perceel land, haar aanbestorven van haar
moeder, Machtelt Aalbrechtsdochter van Leuninghen.
5 augustus 1662
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 589.
Overgebracht naar de Collectie Cazius, toegang 3.22.24.

590

Akten van transport gepasseerd voor het gerecht van Aarlanderveen van enige
aldaar gelegen percelen land en een pad genaamd de Zijdwinde door Johan en
Huybert Roosenboom, respectievelijk procureur en advocaat voor het Hof van
Holland aan de molenmeesters van de Zuideinderpolder aldaar ten behoeve van
dezelve polder.
29 augustus 1659
1 charter

591

Mandement penaal van het Hof van Holland, waarbij Jacob Ammerinx, baljuw en
schout van de heerlijkheid Vrijhoeven, op verzoek van Cornelis Bam, heer van
Vrijhoeven, van zijn ambten vervallen wordt verklaard, met het relaas van de
deurwaarder.
juni 1679
1 charter en 1 aangehecht stuk

592

Akte van verkoop door de Staten van Holland van een 24ste gedeelte van de
"Coorendijckxgorsinge ghenaempt Nieu Goutswaert" aan Adriaan van der Goes,
oud-burgemeester van Delft, rentmeester van het land van Voorne.
30 september 1636
1 charter

593

Commissie van hertog Albrecht van Beieren voor Wolfaert Jansz. van Welsingen als
dijkgraaf van de Zuidwatering op Walcheren tussen Arnemuiden en Vlissingen.
Minuut.
4 januari 1399
1 stuk

594

Kohier van de huisgezinnen wonende in 's-Gravendeel en Leerambacht, opgemaakt
door schout en schepenen ter voldoening aan de resolutie van de Staten van
Holland. Gelijktijdig afschrift.
6 maart 1680
1 stuk

595

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Biert en Stompaarden van vijf
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gemeten land gelegen in de polder van Oud-Stompaard door mr. Jacob van Waart,
schout van Maassluis, als sekwester van de goederen van Jacob Willemsz. van
Leeuwen ten behoeve van mr. Francois Adriaan van Leyden, oud-burgemeester van
Brielle, rentmeester van het land van Voorne. Met een afschrift van een retroacta.
28 juni 1721
1 charter en 1 stuk
596-606

Inventarissen van stukken berustende in de archieven der gemeenten Brielle,
Koudekerk, Oostvoorne, Rijnsaterwoude en Schiedam.
1898
11 omslagen
596
Niet gespecificeerd.
597
Niet gespecificeerd.
598
Niet gespecificeerd.
599
Niet gespecificeerd.
600
Niet gespecificeerd.
601
Niet gespecificeerd.
602
Niet gespecificeerd.
603
Niet gespecificeerd.
604
Niet gespecificeerd.
605
Niet gespecificeerd.
606
Niet gespecificeerd.

607

Opstellen en aantekeningen van mr. M.S. Pols over de oorkonde van 1083 en de
handschriften van de abdij van Egmond met de daarop betrekking hebbende en in
druk verschenen verhandelingen van dezelfde, van mr. Kappeyne van de Copello,
dr. Fruin e.a.
[z.d.]
1 pak

608

Correspondentie van A.A. Vorsterman van Oyen, genealoog te 's-Gravenhage, met
de burgemeesters der gemeenten Monster, Sommesldijk en Goedereede en de
minister van Binnenlandse Zaken over de wijze van inventariseren door J.H.
Hingman
1886
1 pak

609

Brief van Gerrijt Schenk van Toutenburgh, stadhouder van Friesland en Overijsel,
aan het Hof van Holland met betrekking tot het arrest van waterschippers te
Vollenhove.
12 november 1535
1 stuk

610

Verzoekschrift van de crediteuren van Pieter Harcke te Beverwijk aan de Hoge Raad
van Holland en Zeeland.
1644
1 stuk

611

Verzoekschrift van de Staten van Holland aan de Secrete Raad om uitstel in het
proces tegen die van Overijsel en Friesland inzake het visrecht op de Zuiderzee: met
apostille, waarbij dit verzoek verwezen wordt naar een andere raad, waarschijnlijk
het Hof van Holland.
18 november 1551
1 stuk

612

Kwitanties voor het voldoen van verschillende lasten rustende op landerijen en
huizen te Breeveld, Bolgarije, Harmelen, Zwammerdam, Koudekerk, Maasland,
Obdam, Voorhout, Voshol, Aarlanderveen, Woerden; van de 100ste en 200ste

3.22.01.01

Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950

119

penning op los- en lijfrenten ten laste van de kantoren 's-Gravenhage en Leiden;
maanbriefjes en een impostbiljet voor het vervoeren van een haas van Koudekerk
naar Amsterdam
1673-1828
1 pak
613

"Memoriaal van resolutiën, appoinctementen etc., soo van Haar Edele Groot
Mogenden als derselver Heeren Gecommitteerde Raden, rakende de geestelijke
goederen"
1625-1687
1 katern

614-619

Stukken betreffende de kerk te Hagestein.
1547-1724
1 charter en 10 stukken
614
Akte van Georgius van Egmond, bisschop van Utrecht, waarbij de
pastoor en kerkmeesters van Hagestein wordt vergund om de
omgang, die aldaar jaarlijks ter ere van de patroon op H.
Sacramentsdag werd gedaan, op de daarop volgende zondag te
houden, 31 mei 1547, 1 charter
615
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hagestein van
de beterschap van een morgen land met hofstede etc. ten behoeve
van Dierck Aertsz., behoudens de 8 stuivers welke de kerk te
Hagestein als erfpacht daarvan jaarlijks ontving, 28 maart 1544,
Notarieel afschrift, z.d, 1 stuk
616
Rekeningen van ontvangst en uitgaven door de kerkmeesters van
Hagestein gedaan ten behoeve van de kerk aldaar, 1560/'61 en
1565/'66. Afgehoord door schout en schepenen namens de heren
van de Dom en Oud-Munster te Utrecht., 2 katernen
617
Resoluties van de Staten van Utrecht rakende de door de
kerkmeesters van Hagestein gevorderde rekening en
verantwoording van de door de rentmeesters van de heer van
Hagestein van 1716 af gevoerde administratie over de kerkelijke
goederen aldaar, 1723 en 1724, 2 stukken
618
Akten van de verpachtingsvoorwaarden van landerijen
toebehorende aan de kerk van Hagestein door de rentmeester der
kerkelijke goederen ten overstaan van kerkmeesters en schepenen,
(1644) en 1710, 4 stukken
619
Akte van verkoopvoorwaarden van het gras en de wei van het
Hagesteinse kerkhof, 1719, 1 stuk

620

Akte van Johan Wolphert van Brederode, waarbij deze Frederik bastaard van
Brederode begeeft de vicarie van St. Anna in de kerk van Vianen welke was komen
te vaceren door het overlijden van zijn leermeester Johan Boguslaff.
1632
1 stuk

621

Akte van Johan Wolphert van Brederode , heer van Vianen en Ameide etc., waarbij
het gerecht van Ameide en Tienhoven wordt vergund om ten behoeve van de
restauratie van het parochiehuis te Ameide enig aan de gemeente toebehorend
land te verkopen en de bieraccijns te verhogen,
13/23 oktober 1639
Afschrift,
17de eeuw
1 stuk

622

Akte van de Staten van Holland, waarbij de overdracht van de goederen en
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inkomsten van de vicarie op het St. Anthoniealtaar in de kerk van Maasland binnen
de stad Brielle door Lijsbet de Vos, weduwe van Willem Pols, wonende te
Maassluis, haar aangekomen van haar broer Cornelis Gerritsz. Vos, aan haar oudste
dochter Leuntje Pols, echtgenote van Barthout de Bruin, wordt goedgevonden.
18 mei 1785
1 charter
623

Memorie over het inkomen van de pastoor van de parochie Zoetermeer en
Zegwaard.
Midden 17de eeuw

1 stuk

Fragment

624

"Ordonnantie dienende op der versamelinge ende besoingne van de Staten (van
Holland) geraempt ten bevele ende op 't behaegen van de gemeene collegie van de
Staten bij de gedeputeerden van de Edelen, Dordrecht, Delff ende Gorinchem",
z.d.
Afschrift,
17de eeuw
1 stuk

---

Dagvaarding door het Hof van Holland van Cornelis Brandeling op verzoek van
Johan van Mathenesse, heer van Riviere, met betrekking tot een geschil over een
vicarie in de parochiekerk van Overschie.
11 april 1562
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 625.
Overgebracht naar het Familiearchief van Matenesse, toegang 3.20.39.

626

Rekening van de ontvangsten en uitgaven door Adriaen Paets, in leven notaris en
voogd over de vier kinderen van jhr. Guisleyn van Ydeghem gezegd Wassenhoven,
in leven baljuw, dijkgraaf en schout van Oudewater, mede erfgenamen van Maria
Muys van Holy, weduwe van jhr. Guisleyn van Wassenhoven, hun grootmoeder,
overgeleverd door Nicolaas Paets, zijn zoon, aan Adriana van der Laen, als moeder
en voogdesse der voornoemde vier kinderen.
1646
Met de meerderjarigheidsverklaring van Geertruyt Segers van Ydeghem gezegd
Wassenhoven,
1643
2 stukken

---

"Handtvesten, privilegiën, ordonnantiën en keuren der stad Oudewater, benevens
een beschrijving van de stadswaag en deszelvs voorregt in het onderzoek over
tooverij door K. v. Alkemade, en stadsbeschrijving door een burgemeester enz.,
tezamen gesteld en vermeerderd door P. van der Schelling"
1345-1658
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 627.
Overgebracht naar het Rijksarchief Utrecht.

628-631

Stukken afkomstig van leden van het geslacht Egmond van Kenenburg.
1472-1592
4 charters
628
Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Otto van Egmond en
Kathelyne Bertelmeeusdochter van Raephorst, 2 juni 1472, 1 charter
629
Akte van verpanding door de stadsregering van Delft van de buiten
deze stad gelegen heerlijkheid St. Marijnsrecht aan Otto van
Egmond, ridder, heer van Kenenburg; met akte van approbatie door
Willem van Oranje en de Staten van Holland, 7 en 12 december 1574,
1 transfix
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630

631

Vidimus door Jacob van Egmond van een akte van het Domkapittel
te Utrecht, waarbij hem 146 morgen land in de parochies van Delft
en Schipluiden in erfpacht worden afgestaan, 28 september 1587, 1
charter
Testament van Elisabeth van Egmond, weduwe van jhr. Frederik van
Zevender, gepasseerd voor notaris Pieter van Cappella, waarbij
ondermeer haar broer Jacob van Egmond, heer van Kenenburg, tot
voogd over haar twee kinderen, Willem en Otto van Zevender, wordt
benoemd, 14 juli 1592, 1 charter

632

"Handvesten van de heeren van Arkel aan de steeden van Gorinchem en Leerdam
en aan den lande van Arkel en van Ter Leede gegeeven",
13de en 14de eeuw
Afschriften,
18de eeuw
1 omslag

---

Aantekeningen van mr. Jan Hendrik Speirman, oud-secretaris van het Hof van
Holland, betreffende de stadhouders, de presidenten, raden, advocaten-fiscaal en
andere ambtenaren van het Hof van Holland "om te dienen ten vervolge op de
geschreven aantekeningen van mr. Jacob de Riemer"
1832
1 deel
Dit deel is evenals het handschrift van De Riemer blijkens een inliggende aantekening in het bezit
van mr. Cornelis Felix van Maanen geweest.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 633.
Overgebracht naar het archief van C.F. van Maanen, archiefinventaris 2.21.114, inv.nr. 473.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 634. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

635

Brief van prinses Wilhelmina, waarbij zij de presente leden van de ridderschap van
Holland bedankt voor de betoonde deelneming bij het overlijden van haar gemaal
prins Willem V,
4 mei 1806
met een afschrift van de brief van rouwbeklag door de ridderschap aan haar gericht,
29 april 1806
alsmede een brief van het lid D. Boetzelaer aan de secretaris van de ridderschap A.J.
Royer over het aannemen van de rouw,
20 april 1806
3 stukken

636

Afschrift van een lijst berustende in het gemeentearchief van Middelharnis
bevattende een opgave van registers en stukken, welke omstreeks 1811 van daar
naar de rechtbank in eerste aanleg te Brielle waren gezonden.
1899
1 stuk

637

Inventaris van het archief der Hervormde gemeente te Middelharnis, opgemaakt
door U.J. Mijs. Afschrift.
5 mei 1896
1 stuk

638

Inventaris van het familiearchief Teding van Berkhout door Th. Morren.
1899

639

"Versaemelingh van de sententiën waarin de privilegiën en handvesten van de

1 omslag

122

Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950

3.22.01.01

steeden, dorpen en heerlijkheeden van Holland, Zeeland ende Vriesland werden
aangehaelt, beginnende met den jaere 1496 tot den jaere 1737"
18 de eeuw
1 katern
Deze verzameling heeft betrekking op de sententiën gewezen door het Hof van Holland. Blijkens het
handschrift zijn zij geschreven door de samensteller van de index op de civiele sententiën van het
Hof. (Zie inv. nrs. 1072-1082).

640

Rekeningen van de ambachtsbewaarders van Zoetermeer wegens de ontvang van
het morgengeld aldaar over de jaren 1608/9 - 1615/'16
begin 17de eeuw
8 stukken

641-645

Stukken afkomstig van de predikant Gerard Brandt.
17de eeuw

1 portefeuille

Zie hiervoor de inleiding van dr. N. Japikse op de Notulen van Hop en Viviën in Werken Historisch
Genootschap, 3de serie, no. 19.

641

642

643
644
645

Aantekeningen van Gerard Brandt voornamelijk uit de resolutiën van
de Staten van Holland, van die van Zeeland en van de synode;
afschriften van brieven, verzoekschriften en andere stukken
hoofdzakelijk betreffende kerkelijke aangelegenheden uit de jaren
1619-1677, 1 pak
Aantekeningen van Gerard Brandt uit de notulen gehouden door mr.
Cornelis Hop, pensionaris van Amsterdam, en Nicolaas Viviën,
pensionaris van Dordrecht, van het verhandelde op de
vergaderingen van de Staten van Holland, 5 januari 1672 - maart
1674, 1 pak
Aantekeningen van Gerard Brandt over Justinus Davidsz. van Assche,
remonstrants predikant, geboren te Emden., 1 stuk
"Cort ende waarachtich verhaal van hetgene d'Ambassadeurs der
Vereenichde Nederlanden in Vranckrijck hebben gehandelt in den
vasten deses jaars 1621". Afschrift., 2 stukken
Brief van Caspar van Baerle te 's-Gravenhage aan zijn zuster Adriana,
6 oktober 1657, 1 stuk
Aan de achterzijde van deze brief staat een aantekening omtrent de ontvluchting
van de remonstrantse predikant Prevostius, die op Goede Vrijdag 1625 heimelijk in
Den Haag had gepreekt en door "den geweldige" was betrapt.

---

Beschrijving van de abdij Leeuwenhorst met afschriften, van akten betreffende
deze abdij uit de jaren 1262-1618, samengesteld door K. v Alkemade.
18de eeuw
3 delen
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 646-648.
Overgebracht naar de Collectie Van Alkemade Van der Schelling, toegang 3.22.04, inv.nrs. 5-7.

649

Brief van Lucas Jansz. Wagenaer te Enkhuizen, zeevaartkundige, aan Francois
Maelson, afgevaardigde van de provincie Holland ter Staten-Generaal te 'sGravenhage
7 mei 1591
1 stuk
J.G. Frederiks heeft deze brief in 1875 in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, II, blz.
190, laten afdrukken. Een exemplaar van deze druk is hierbij gevoegd.
"In dorso: "Rare brieff van die geleerde Lucas Jansz. Wagenaer van Enchuysen en octroy sijnder
boecken".

650

Bestekken van dijkgraaf en heemraden
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650A

650B

123

Bestek waarop dijkgraaf en heemraden van de nieuwe dijkage van Bonaventura
zullen aanbesteden het maken van een nieuwe sluis op de grond van Puttershoek,
10 juli 1591
Afschrift, 16de eeuw, 1 stuk
Bestek waarop dijkgraaf en heemraden van Charlois, Roon en Pendrecht zullen
aanbesteden het maken van een nieuwe stenen sluis in de "Koedoot", 24 oktober
1598
Afschrift, 16de eeuw, 1 stuk

651

Brief van de staten van Holland aan George Gleser, kolonel etc. met verzoek om zijn
commissie als meesterknaap van de houtvesterij wegens het overlijden van de
prins van Oranje over te zenden.
21 september 1651
1 stuk

652-656

Afschriften van inventarissen berustende in de archieven der gemeenten
Vierpolders, Waddingsveen, Everdingen en Nieuwpoort en in het archief van het
Hoogheemraadschap Voorne.
1900
5 omslagen
652
Niet gespecificeerd.
653
Niet gespecificeerd.
654
Niet gespecificeerd.
655
Niet gespecificeerd.
656
Niet gespecificeerd.

657

Formulierboek van akten en titels in gebruik bij het Hof van Holland
c. 1570

1 deel

In dit deel is mede ingeschreven een naamlijst van stadhouders, presidenten en raden, 1428 - 1567,
namen van de hoofdgeestelijkheid, opgaaf van alle heemraadschappen in Holland; beneficiën
staande ter collatie van de Koning als graaf van Holland etc.

658

Stukken afkomstig van H.A. Kreet, griffier van het Hof van Holland, belast met het
overnemen van de archieven van de opgeheven kamer van justitie te Vianen en met
de gedeeltelijke afgifte daarvan aan de Vierschaar van het land van Vianen
1795-1796
1 omslag

659

Verklaring van graaf Dirk VI van Holland, dat Fastrad Scherebard en zijn vrouw
Sophia, dochter van de graaf van Gulik, zich in de abdij van Oostbroek hebben terug
getrokken en hun goederen aan de kerk aldaar hebben vermaakt,
1125
Afschrift,
19de eeuw
Afschrift naar een afschrift uit het begin der 16de eeuw in het caritularium van de abdij Oostbroek.

660-661

Stukken afkomstig van mr. L. van Hasselt te Zwolle.
19de eeuw
2 omslagen
660
Beschrijving van enige archivalia voornamelijk betreffende
boedelbeheer en berustende in het gemeentearchief van Vianen,
19de eeuw, 1 omslag
661
Afschriften van akten berustende in het archief van de Maatschappij
Nassau la Leck over de jaren 1293-1424, 19de eeuw, 1 omslag
Hierbij een afschrift van het codicil van prins Frederik Hendrik ten behoeve van zijn
natuurlijke zoon Frederik van Nassau, heer van Zuylenstein, en aantekeningen
over de wettelijke bepalingen uit de 19de eeuw waaraan de daarin vermelde
schenking was onderworpen.
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662

Ordonnantiën, costumen en handvesten, verleend door Walraven van Brederode,
vrijheer van Vianen etc., aan Vianen en Ameide,
6 januari 1631
Kopie,
17de eeuw
1 deeltje

663

Beschrijving van een ijstent, opgericht te Vianen op initiatief van de heren De Wall
Janssen, Cambier en De Quartel, "tot leniging van den nood hunner rampspoedige
medemenschen", medegedeeld door ir. P.J. de Quartel. Met tekeningen van de
voor- en achtergevel van de ijstent.
1861
3 stukken

664-673

Afschriften van inventarissen berustende in de archieven der gemeenten
Lekkerkerk, Monster, Oudewater, Voorburg, Vrijenban, Waddingsveen en
Vlaardingen.
1901
De archiefstukken betrekking hebbend op Oudewater zijn overgebracht naar het Rijksarchief
Utrecht.

664
665
666
667
668
669
670

Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Overgebracht naar het Gemeente-archief Delft.

671
672
673

Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Ontbreekt

674

Privilegiën, keuren, ordonnantiën, sententiën en aantekeningen betreffende het
groot-waterschap Woerden,
18de eeuw
1 deeltje

675

Afschrift van het verbaal van het gepasseerde in de Staten van Holland op
30 juli 1650
Afschrift van
1904

1 stuk

Het origineel van dit stuk bevindt zich in een deel met afschriften van instructies, brieven en
aantekeningen van politieke aard, waaronder enkele originele stukken, meest gericht aan de
stadsregering van Amsterdam. Dit deel is in 1904 aan de gemeente Amsterdam afgestaan.

676

Akte van het Comitè tot de Vivres waarbij de municipaliteiten van Rijswijk,
Loosduinen, Voorburg en Wateringen worden geauthoriseerd om hooi en stro te
verkopen voor het garnizoen te 's-Gravenhage.
7 februari 1795
1 stuk

677

Brief van Adriaan Pauw, extra-ordinaris ambassadeur in Frankrijk aan Nanningh
van Foreest.
14 maart 1636
1 stuk
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678

Brieven van Willem van Nieuwpoort, extra-ordinaris ambassadeur van de StatenGeneraal in Engeland aan Nanningh van Foreest, eerste raad en rekenmeester van
de Grafelijkheidsrekenkamer te 's-Gravenhage. Met bijlagen.
1654 en 1655
12 stukken

679

"Ordonnantie ende instructie van den Prins van Oranje voor die van Hollandt om bij
provisie 't landt daernaer geregeert te worden". Gelijktijdig afschrift.
25 augustus 1572
1 stuk

680

Verzoekschrift van Lamoraal, graaf van Egmond, prins van Gaveren etc. aan de
Staten van Holland of Gecommitteerde Raden met kantbeschikking van
laatstgenoemden van
31 december 1602
1 stuk

681

Verzoekschrift van Jenneken Dircken, weduwe van Adriaen Aerntsen Sangers, aan
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, wegens niet betaalde
winkelwaren door haar aan het garnizoen te Geertruidenberg geleverd; met
bijlagen. Gelijktijdige afschriften.
1665
4 stukken

682

Brief van Johan Maurits van Nassau aan niet genoemde gedeputeerden ter Staten
van Holland houdende dankbetuiging voor hun medewerking inzake zijn promotie
tot eerste veldmaarschalk van de militie der Verenigde Nederlanden.
4 februari 1668
1 stuk

683

Groot-Privilege van hertogin Maria van Bourgondië voor Holland en Zeeland.
Gelijktijdig afschrift.
14 maart 1477
1 deeltje

684

Index op de acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, der provinciale
synoden van Holland en der 16de-eeuwse nationale synoden over de jaren 15741668.
17de eeuw
1 deel

685

"Gesteltheid der Hoven in Holland". Aantekeningen over de bevoegdheden van het
Hof van Holland en de Hoge Raad en werkkring der ambtenaren.
18de eeuw
1 deel

686

Register van akten van transport en verpachting van tienden in Rijnland door Froy
van Brouchoven,dijkgraaf en baljuw van Rijnland, in 1583 uit de domeinen van
Holland gekocht,
[1583]
met afschriften van andere akten aangaande de heffing van tienden voornamelijk
in Rijnland,
1520-1598
en akten van verpachting van tienden te Leimuiden, Friezekoop, Bensdorp en
Burggravenveen door Froy van Brouchoven en zijn rechtverkrijgers, laatstelijk
Willem van Baersdorp en Gerrit Willemsz. van Heyningen, met aantekeningen van
de ontvangen pachtgelden,
1596-1626
Afschriften door notaris Dirk Pietersz. van Egmond.
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1 deel

687

Akte van verkoop van 4 pond groten Vlaams 's jaars door vrouwe Machtelt Vranck
van Dyemen dochter, weduwe van heer Boudewijns van Abbenbroeck, ridder, aan
haar zustersman mr. Dirck van Beest Dircksz., verzekerd op 17 gemeten land
gelegen in het land van Putten in het land geheten Stompert bij Simonshaven,
gemeen liggend met het land van de kinderen van Van Dorp, gewonnen bij
Katherin Boudewin Hartsdochter, zijn eerste echtgenote,
1 september 1517
akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Delft van de voornoemde
losrente door Cornelis Dirksz. ten behoeve van zijn vader mr. Dirck van Beest,
27 februari 1524
akte van Dirck van Beest waarbij deze Dirck Dircksz. van Beest land in 'sGravenambacht schenkt,
10 januari 1528
Afschriften,
16de eeuw
1 stuk
In dorso: "Dirck van Beest van Delft".

---

Verzoekschrift van de echtgenote en kinderen van Johan van Oldenbarnevelt aan
de gedelegeerde rechters van de Staten-Generaal. Gelijktijdig afschrift.
mei 1619
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 688.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Oldenbarnevelt, toegang 3.20.41, inv.nr. 176.

689

Inventarissen berustende in het archief der gemeente Monster van bescheiden
welke zich eertijds bevonden hebben in de kist van het dorp Ter Heide,
1626
en onder de secretaris van Monster, opgemaakt in de
18de eeuw
Afschriften van
1902
1 deel

---

Akte van verkoop door Frank van Borselen, graaf van Oostervant, heer van Voorne
etc. van de rechte helft van alzulke gorzen, slikken en landen geheten "Grisoirde,
Duvenweerde, die Tonge, Hugenvliet, Hellebreemsgat en Batenoirt" en hun
toebehoren aan Godscalc Oom, heer van Wijngaarden, om deze gronden als een
vrij eigen erfleen te bezitten.
6 april 1437
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 690.
Overgebracht naar het heerlijkheidsarchief Grijsoord.

691

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Gorinchem van een leeg erf
aldaar in de Haerstraat door Adam Willemsz. van Muylwijck ten behoeve van
Adriaen Jorisz.
23 januari 1565
1 charter

692

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van St. Michiels in Putten, dat men
noemt Middelharnis, van de gerechte helft van een perceel land gelegen in het
Oudeland van Middelharnis door Jacob van Alblas, ontvanger van de gemene
middelen over Voorne en Putten, ten behoeve van Doen Symonsz. de Vries
24 mei 1612
1 charter
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693

Testament van Margareta van der Houve, jongedochter, wonende ten huize van
haar oom jhr. Andries van Thienen, gepasseerd voor het gerecht van Noordwijk.
15 oktober 1618
1 charter

694

Overeenkomst tussen Gijsberta van Waerdenburch, abdis van het klooster
Leeuwenhorst ter eenre en Urbaen Herdinck, deken van St. Pieter te Middelburg,
als pastoor van Noordwijk ter andere zijde, waarbij wordt bepaald, dat het klooster
van de pastorie in erfpacht zal houden de tienden geheten Oesterhoutman.
3 mei 1537
1 charter

---

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oud-Matenesse door Claes
Diricksz. Noetdorrep van zijn goederen aldaar aan jhr. Johan van Matenesse.
6 augustus 1567
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 695.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Matenesse, toegang 3.20.39.

696

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Aarlanderveen,
Oudshoorn en Gnephoek door Salomon Willemsz. ten behoeve van Adriaen Claesz.
de Erckel
2 augustus 1619
1 charter

697

Uitspraak van hertog Albrecht van Beieren en zijn raad in een geschil tussen
Kerstine Claesdochter, echtgenote van Dirc van den Holst ter eenre en jkvr.
Machtelt van Crabbenburch en Willem de bastaard Grebberszoon ter andere zijde.
27 september 1401
1 charter

---

Commissie door Meinard Man, abt van Egmond, voor Pieter Claesz. Paeling als
rentmeester van Kennemerland en Friesland.
1 maart 1514
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 698.
Overgebracht naar het archief van de abdij van Egmond.

699

Akte van verkoop van 8 mergen land gelegen onder Spieringshoek te weten 5
mergen geheten "die gans camp" en 3 mergen geheten "den Elscamp" in
Babberspolder door Jan Evertssoon aan mr. Vincent Cornelisz. (van Mierop),
rekenmeester.
9 oktober 1527
1 charter

---

Bevel van het Hof van Holland voor de eerste deurwaarder om door gijzeling en
andere dwangmiddelen de pacht en tienden in te vorderen welke verschillende
personen aan de abdij van Egmond verschuldigd waren.
16 september 1532
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 700.
Overgebracht naar het archief van de Abdij van Egmond.

---

Uitspraak van hertog Albrecht van Beieren en Willem van Beieren, graaf van
Oostervant, in een geschil tussen vrouwe Alijt van der Merwede, weduwe van heer
Willem van Cronenborch, en Willem van Wendelsnesse ter eenre en Aernt van der
Mijle ter andere zijde,over de visserij "als gelegen sijn van Dordrechts monde
uutwaert ten Wale toe dair die ambochten van Dubbeldamme, van der Mijl ende
van Putterhoec aen die zuutside naest gelegen sijn ende Zwindrecht aen die
noirtside"
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8 mei 1400
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1 charter

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 701.
Overgebracht naar de Collectie Pompe van Slingeland, inv. nr. 1. Later overgebracht naar het archief
Wassenaar van Duvenvoorde. Toegang 3.20.87, inv.nr. 2412.

702

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Schoonhoven van een aldaar
gelegen erf door Jan die Keyser Willemsz. aan Willemgen Henriek Tins weduwe.
18 oktober 1497
1 charter

703

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Gorinchem van zeker jaargeld
ten behoeve van het gasthuis aldaar, met retroacta.
1439
1 transfix

704

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Gorinchem van de helft van 5
morgen land op de Hoge Haar aldaar door Adriaen Claessoen ten behoeve van de
Heilige Geest aldaar.
26 juni 1459
1 charter

705

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Gorinchem van zeker aldaar
gelegen land door Jan Dircxz. Spronck, schepen van Gorinchem, en zijn echtgenote
Elsebeel Jansdochter, ten behoeve van de Heilige Geest aldaar,
29 maart 1480
met retroacte van
1479
1 charter en 1 transfix

706

Verklaring van het gerecht van de heerlijkheid Hagestein, dat Jan Gerritsz. van
Hollant geëigend is aan een uiterwaard van twee morgen land aldaar.
7 april 1544
1 charter

707

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van twee
kampen land door Engebrecht Jansz. wonende aldaar, ten behoeve van Claes
Cornelisz. Loek en zijn zwager Reyer Pietersz.
2 maart 1592
1 charter

707A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een huis, erf
en zijn verdere toebehoren door Jan Claesz. Loek, wonende aldaar, ten behoeve van
Henriek Willemsz., wonende aldaar.
4 maart 1621
1 charter

707B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een perceel
land door Neeltgen Jansdochter, weduwe van Gerrit Dirksz. van Hyselendoorn,
wonende aldaar, ten behoeve van Cornelis Claesz. Boschkoper en Cornelis Gerritsz.
Pous, beide wonende aldaar.
21 februari 1639
1 charter

707C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een perceel
land in de Oostgeerepolder aldaar door Hilgond Jacobsdochter de Rouw, weduwe
van Cornelis Ariensz. Keyser, wonende aan de Hoge Rijndijk aldaar, ten behoeve
van haar zuster Aaltge Jacobsdochter de Rouw.
23 juli 1689
1 charter

707D

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een partij
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land in de Oostgeerepolder aldaar door de executeur-testamentair en voogden van
de kinderen van Cosmus van Balen, in leven echtgenoot van Annetje Klaas
Konijnenburg, ten behoeve van Kornelis van Leeuwen te Voorburg.
28 november 1709
1 charter
707E

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude door Kornelis
Ariensz. Kraanhoorn, ambachtsbewaarder van Hazerswoude, ten behoeve van
Maarten Kornelisz. Dobbe van de helft van een partij land en schuur gelegen in de
Gemenewegsepolder aldaar welke zij in gemeenschap bezaten.
7 mei 1710
1 charter

707F

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van de helft van
een huis, schuur en zijn verdere toebehoren door Pieter Willemsz. Kraan ten
behoeve van Klaas Pietersz. Kraan.
19 mei 1720
1 charter

707G

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een huis, erf,
schuur en verdere toebehoren door de erfgenamen van Emmitje Ansoms
Nonneman, in leven echtgenote van Ary Ariensz. van Bleyswijk, ten behoeve van de
Remonstrantse gemeenschap te Hazerswoude.
4 juli 1720
1 charter

707H

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een schuur
en stal aan de Oostvaart door Krijn Klaasz. Hogeveen ten behoeve van Ary Jacobsz.
Geerloff.
13 juni 1721
1 charter

707I

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een partij
land, schuur en stal in de Gemenewegsepolder aldaar door Gerrit Spoors ten
behoeve van Gillis Maartensz. Valk. Met de akte van schuldbekentenis door
laatstgenoemde ten behoeve van eerstgenoemde.
16 mei 1726
2 charters

707J

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een partij
weiland in de Gemenewegsepolder aldaar door Pieter Woutersz. Vis ten behoeve
van Jan Klaasz. Kooy.
25 augustus 1740
1 charter

707K

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van de helft van
een huis, erf, schuur etc. in het Westeinde aldaar ten behoeve van Teuntie Franken
van der Plas, weduwe van Willem Cornelisz. Kas.
9 juni 1751
1 charter

707L

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een huis, erf,
schuur etc. in het Westeinde aldaar door Cornelis Kas, als gemachtigde van zijn
moeder Teuntje Franken van der Plas, weduwe van Willem Kas, ten behoeve van
Art Jacobsz. Vonk.
26 mei 1756
1 charter

707M

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een huis, erf,
schuur etc. door Grietje Huygen Wittebol ten behoeve van de Remonstrantse
gemeente van Hazerswoude.
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1 charter

707N

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een kavel
land in de drooggemaakte polder onder Hazerswoude groot 32 mergen 1 hont en 87
roeden door de Heren Geinteresseerden in de droogmakerij onder Hazerswoude
ten behoeve van Simon Langendam en Jan Ruytenburg, beide wonende aldaar.
10 september 1766
1 charter

707O

Akte van scheiding gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van het land in
de droogmakerij van de Noordplas onder Hazerswoude welke Jan Ruytenburg en
Simon Langendam in gemeenschap bezaten.
11 mei 1767
1 charter

707P

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een partij
land in de Oostgeerepolder aldaar door Klaas Ket als gemachtigde van Marijtje van
Leeuwen, weduwe van Aart Langeveld, wonende onder Veur, ten behoeve van Jan
Cente van der Voet, wonende te Hazerswoude.
19 april 1777
1 charter

707Q

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hazerswoude van een partij
land in de Oostgeerepolder aldaar door de executeurs van het testament van Jaapie
Cornelisdr. Verlaan, laatst weduwe van Dirk Amerongen, ten behoeve van Hugo
Batelaan, wonende aldaar.
1 mei 1778
1 charter

707R

Akten van transport gepasseerd voor het gerecht van Gouda van losrentebrieven
ten laste van het gemene land van Holland ten behoeve van de Remonstrantse
gemeente van Hazerswoude.
1767 en 1769
Met retroacta van
1636, 1649 en 1714
2 transfixen

708

Akte van venia aetatis van de Staten van Holland voor Hubertus van der Voort te 'sGravenhage.
25 mei 1785
1 charter

709

Akten van belening door Willem en Hendrik van Naaldijk, maarschalken van
Holland, van Jacob Willem Allairtszoon met twee morgen land gelegen in het
ambacht van Maasland aan de zuidzijde van de kerk aldaar,
1429 en 1452
en van zijn zoon Potter Willem Jacobszoon,
1464
akte van Hendrik van Naaldwijk, waarbij deze Potter Willem Jacobszoon het
voornoemde land schenkt,
1478
akten van verkoop door Potter Willem Jacobszoon van dit land aan Jacob Pietersz.,
1478
door laatstgenoemde aan Adriaen van Calenberch, poorter van Antwerpen,
1486
door laatstgenoemde aan Cornelis Jansz. Vermij te Rotterdam,
1503
1 transfix

3.22.01.01
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710

Notariële akte van appèl inzake de benoeming van Arnold van Raveswaye Willemsz.
tot vicaris van het altaar van de H. Pontianus in de kerk te Hardingsveld.
21 november 1560
1 charter

711

Akte van belening door de Staten van Holland van Jacques Saurin, predikant van de
Waalse kerk te 's-Gravenhage, met een huis aan de zuidzijde van het Nieuwe
Voorhout te 's-Gravenhage na opdracht door de erfgenamen van Moses Machado
alias Antonio Alvarez Machado.
22 mei 1708
1 charter

712

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk van een huis en zijn
toebehoren in Wilsveen in de Driemanspolder onder Stompwijk door Cornelis van
Spek ten behoeve van Cornelis Schoonhoven de Jonge,
14 april 1770
1 charter

713

Brief van de raadpensionaris Anthonie Heinsius aan een onbekende.
17 april 1696

1 stuk

714

Korte verhandeling over de verandering in de loop van de Maas beneden Bokhoven
en de oude loop van deze rivier. (Delftse vaart).
17de eeuw
1 stuk

---

"Werkzaamheden der Commissie tot leeniging van de ramp te Woerden.
Aanteekeningen der verrigtingen en gehoudene vergaderingen door de commissie
ter leniging van de ramp den ingezetenen der stad Woerden overgekomen door de
moord en plundering der Fransche troepen staande onder bevel van den generaal
Molitor aangevoerd door de hoofdofficieren Gensij en Falba op den 24 november
1813", door J.A. van Waenen, predikant te Woerden
1813-1814
2 delen
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 715 en 716.
Overgebracht naar Rijksarchief Utrecht.

717-734

Afschriften van inventarissen en lijsten van stukken berustende in de archieven der
gemeenten Bergambacht, Berkenwoude, Nieuwerkerk aan de IJsel, Sliedrecht,
Ameide, Heien Boeikop, Schiebroek, Ridderkerk, Sommelsdijk, Stormpolder,
Rokkanje
1904
18 omslagen
717
Niet gespecificeerd.
718
Niet gespecificeerd.
719
Niet gespecificeerd.
720
Niet gespecificeerd.
721
Niet gespecificeerd.
722
Niet gespecificeerd.
723
Niet gespecificeerd.
724
Niet gespecificeerd.
725
Niet gespecificeerd.
726
Niet gespecificeerd.
727
Niet gespecificeerd.
728
Niet gespecificeerd.
729
Niet gespecificeerd.
730
Niet gespecificeerd.
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Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.

735

Inventaris van de door Dirck Steenwijck, secretaris van Nieuwerkerk aan de IJsel,
overgenomen stukken. Gelijktijdig afschrift.
1671
1 stuk

736

Testament van Claes Maertensz., timmerman te Waddingsveen, en zijn echtgenote
Neeltgen Willemsdochter, gepasseerd voor notaris Cornelis Willemsz.,
28 september 1624
Authentiek afschrift van
1625
1 stuk

737

Verzoekschrift van kapitein Hieronimus Moers aan de Staten van Holland met
betrekking tot de datum van ingang van zijn aanstelling tot kapitein als opvolger
van de gesneuvelde kapitein Sebastian Pesters, met de door de Staten daarop
genomen beslissing.
1714
1 stuk

738

"Memoriael van perticuliere emolumenten ende profijten voor ende ten behoeve
van den heere rentemeester-generael van Kennemerlandt ende Westvrieslandt
(Dirk Deyman) ontfangen uyt den voorn. rentemeesterschappe begonnen van den
tijt sijner bedieninge aff met den ..... maert 1671",
1671-1679
met achterstallen afgerekend in
1685
1 deeltje

739

"Die handtveste van der Ameyden" gegeven door Reinoud van Brederode, heer van
Vianen en Ameide,
1433
Kopie,
15de eeuw
1 deeltje
Uitgegeven door prof. De Geer van Jutfaas in de Verslagen en Mededelingen der Oud-Vaderlandse
rechtsbronnen, deel II, p. 9.

740

Register bevattende privilegiën, handvesten, ordonnantiën en keuren van het
hoogheemraadschap Delfland, benevens sententiën van heemraden, instructies
voor ambtenaren en andere akten betreffende dit hoogheemraadschap; met enige
privileges voor het hoogheemraadschap Rijnland,
1253-1613, begin 17de eeuw
1 deel

741

"Willekeuren ende ordonnantiën, gemaeckt bij den heeren Drossaert,
burgermeesteren ende gemeene vroetschap der stadt Gorinchem",
10 september 1610
gepubliceerd
31 januari 1611
Notarieel afschrift van
1611

742

1 deel

Register bevattende handvesten, ordonnantiën en keuren voor de heerlijkheid
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Langerak,
1366-1666
benevens handvesten, contracten en andere stukken merendeels betreffende het
dijkrecht van Langerak en de Alblasserwaard,
1277-1498
samengesteld merendeels naar authentieke afschriften,
18de eeuw
1 deeltje
De pagina's 1 - 13 van dit deeltje zijn uit gegeven door prof. De Geer van Jutfaas in de Verslagen en
Mededelingen der Oud-Vaderlandse rechtsbronnen, deel III, p. 163.

---

"Handvesten, privilegiën ende keuren der stad Leerdam, geschreeven door K. van
Alkemade en P. van der Schelling",
1284-1591
benevens een legger van de morgentalen onder het land van der Leede,
1569, 18de eeuw
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 743.
Overgebracht naar de Collectie Van Alkemade v.d. Schelling, toegang 3.22.04, inv.nr. 1.

744-745

Registers bevattende handvesten, ordonnantiën, keuren, 745 octrooien en andere
akten betreffende het land van Putten en Geervliet,
1304-1639, 17de eeuw
2 delen
744
Register bevattende handvesten etc. betreffende het land van
Putten en Geervliet benevens het Groot-Privilege, opgemaakt door
Johannes Florkens, predikant te Geervliet, voor Johannes de
Hynojosa, ruwaard van Putten en schout van Geervliet, gedeeltelijk
naar een handschrift van 1542 van mr. Pieter Jansen Clobbaert,
pastoor te Poortugaal, lopende over de jaren 1381 tot 1527, en
gedeeltelijk naar authentieke afschriften van akten uit de jaren 15811640, c. 1640, 1 deel
745

Gedeeltelijk uitgegeven door prof. Pols in Verslagen en Mededelingen der OudVaderlandse rechtsbronnen, deel I, p. 122.

Register van handvesten etc. van het land van Putten, 2de deel, over
de jaren 1304-1542. Eind 17de eeuw, 1 deel

746

"Ordonnancie ende statuten der stede van Schoonhoven" vastgesteld door schout,
burgemeesters en schepenen van Schoonhoven,
29 januari 1557
hernieuwd
24 oktober 1570
Afschrift,
eind 16de of begin 17de eeuw
1 deel

747

Privilegeboeken van Schoonhoven, gemerkt A en B, bevattende (A) handvesten,
ordonnantiën, keuren, octrooien en andere akten van
1280-1599
en (B) keuren, commissies, octrooien, sententies en andere akten mede betrekking
hebbende op de Hoge Boezem achter Haastrecht van
1626-1676
vervaardigd door Hendrik Smits voor burgemeester Wael,
einde 17de eeuw
1 deel

---

"Handvesten ende privilegiën, sampt de naamrolle van de regeerders der stad
Schoonhoven, nevens een corte cronijke van des stads geschiedenissen bijeen en
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opgesteld door twee des stadsgeheymschrijvers, vermeerderd door K. van
Alkemade en P. van der Schelling" met een "Korte beschrijving der stad
Schoonhooven door een opmerkend en naarstig burger dier stad, Regnerus de
Graaf, plaatsnijder",
1386-1595, 18de eeuw
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 748.
Overgebracht naar de Collectie Van Alkemade v.d. Schelling, toegang 3.22.04, inv.nr. 2.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 749.

750

Register bevattende handvesten, keuren, contracten, sententies en andere akten
betreffende het waterschap Woerden, met een lijst van de te onderhouden werken
en opgaaf der schouwen,
1322-1678, 17de eeuw
1 deeltje
"Den Heere Hoogh-heemraet Joan Louys Godijn, heere van Maersenbroeck etc., is bij sijn Hoochedt
den heere van Werckendam etc. tot de bedieninge van 't voors. hooch-heemraetschap geeligeert op
den 1e meye anno 1682, ende dit boeckgen tot sijn Ed. berichtinge overgelevert".

751

Register bevattende privilegiën, keuren, sententies etc. voor de stad en het
waterschap Woerden over de jaren
1371-1599
aantekeningen omtrent het verzetten van de wet in
1618
aantekeningen uit het oude stedeboek en oude weesboeken betreffende de
families De Hoogh en Van Naerden te Woerden,
1442-(1630)
betreffende het smeden van goud etc. en betreffende het geslacht van de heren van
Montfoort,
1156-1536
begonnen in
1551
voortgezet tot in de
17de eeuw
1 deeltje
Het boekje is in 1551 begonnen door Marten Henricz., goudsmit en burgemeester van Woerden,
voortgezet door Jacob Martensz. van der Hooch en Jacob Hugenz. de Hooghe, eveneens
burgemeester aldaar.

752

753

Afschriften van inventarissen berustende in de archieven der gemeenten
Herkingen, Ketel, Rozenburg, Stompwijk en Strijen.
1905

1 deel

Inventaris van de stukken in de Loketkast van Berkel lopende tot
1748
Afschrift,
18de eeuw
In 1905 aangevuld naar een exemplaar dat te Berkel berust en dat loopt tot 1806.

754

Kwitantie van broeder Dirck van Heemskerck Vranckez. voor broeder Joest Claesz.
Vinck onder meer wegens het afgedragen saldo van de "pietancie" (uitdeling van
eten).
10 maart 1571
1 stuk

755

Verklaring van Adriaen van Gustaff, baron van Leuyt, zoon van de graaf van
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Flodroff, voor het Hof van Holland afgelegd omtrent zijn duel met jhr. Arent van
Dorp, vaandrig in een compagnie gardes.
1658
1 stuk
756

"Journaal van de tractementen van de eersten 100e penning van 4 january 1696"
[1696]
1 stuk
Gefolieerd 48.

757

Brief van Christiaan Karel baron van Lintelo, extraordinaris envoyé te Berlijn, ter
begeleiding van een verzoekschrift waarschijnlijk door het Franse consistorie aan
hem gericht betreffende madame Dorville "filIe du defunct Malckar"
11 juli 1713
1 stuk

758

Verzoek van het Franse consistorie (te Berlijn?) aan Christiaan Karel baron van
Lintelo, extra-ordinaris envoyé te Berlijn, om voorspraak bij de Staten-Generaal en
de gouverneur van Mons ten behoeve van Jeanne Couturier, weduwe van Philippe
Jacquin.
z.d.
1 stuk

759

Brief van generaal Cornelis graaf van Nassau la Leck aan een invloedrijk persoon,
mogelijk Jacob Hop of Anthonie Heinsius, met betrekking tot het werven van
troepen voor de republiek Venetië.
1715
1 stuk

760

Brieven van de raadpensionaris Pieter Steyn aan:
4 stukken
een lid van de Staten van Holland, 1751
aan mr. David van Royen, pensionaris van Leiden, 1751
en aan de ambassadeur Hop te Londen, 1753 en 1756

761

Attestaties, ontvangen door de kerkeraad van 's-Gravenhage. en afgegeven door
die van Delft, Rijswijk en Aken.
1595 en 1596
3 stukken

762-763

Fragmenten uit een deel met afschriften van akten, afkomstig van de
oudheidkundige Adriaen van Winssen, heer van Hoenkoop.
17de en 18de eeuw
2 delen
762
Register bevattende afschriften van akten uit de leen- en
registerkamer van Holland, 1250-1422. 18de eeuw, 1 deel
763
Register bevattende afschriften van privilegiën en handvesten van
Delft, Hof van Delft, Delfland en Schieland, 1246-1580. 17de eeuw, 1
deel

764-766

Afschriften van stukken berustende in het archief van Berkel en Rodenrijs.
1906
3 omslagen
764
Inventarissen en lijsten van stukken van de secretarie van Berkel en
Rodenrijs en van stukken uit de ambachtskist, 17de en 18de eeuw.
Afschriften van 1902, 1 omslag
765
Akte van schenking door heer Arent van Egmond en IJselstein van
100 Engelse nobels 's jaars uit de erfhuren te Berkel aan het klooster
van de St. Bernardsorde door hem te IJselstein gesticht, 7 februari
1399. Afschrift van 1902
Niet bij Fr. v Mieris in zijn "Groot-Charterboek" etc.
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Vidimus van een akte van non-prejudicie van hertog Philips van
Bourgondië voor schout, gezworenen en buren van Berkel wegens
een voor de baljuw en mannen van Delfland en daarna voor het Hof
van Holland niet in overeenstemming met het door graaf Jan van
Henegouwen geschonken privilege in appèl gevoerd proces, 1715.
Afschrift van 1906., 1 omslag
Niet bij P.A.S. van Limburg Brouwer in zijn "Boergoensche Charters".

767-768

Afschriften van stukken berustende in het archief van Hardingsveld,
1906
2 omslagen
767
Inventarissen van stukken van de secretarie van Hardingsveld, 17de
en 18de eeuw. Afschrift 1906, 1 omslag
768
Inventaris van de stukken van de kerken van Boven- en Neder
Hardingsveld lopende tot 1761. Afschrift 1906, 1 omslag

769-771

Inventarissen van stukken berustende in het archief van Ooltgensplaat,
18de eeuw
Afschriften van
1906
1 deel en 2 omslagen
769
Niet gespecificeerd.
770
Niet gespecificeerd.
771
Niet gespecificeerd.

772

Afschrift van een lijst berustende in het archief van Valkenburg en bevattende een
opgave van de kerkboeken van de Ned. Hervormde gemeente lopende tot
1730
Afschrift van
1906
1 omslag

773

Afschrift van een lijst berustende in het archief van de gecombineerde Ruigelaanseen Zonneveldspolder bevattende een opgave van de stukken van die polder
lopende tot
1771
Afschrift van
1906
1 omslag

774

Geschiedkundige beschrijving van de heerlijkheid Voorne door Adriaen Terling
Willemsz., gewezen rector van het klooster St. Catharina te Brielle. Handschrift
voltooid te 's-Gravenhage.
19 april 1602
1 deeltje
Inliggend een brief van mr. Hendrik van Wijn aan de toenmalige bezitter, 1804, , 1
stuk

775

Resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland over de jaren
1656-1660
Kopie,
17de eeuw

1 deeltje

Blijkens de ondertitel het vijfde deeltje van een serie. Vermoedelijk gediend hebbende als zakboekje
voor één der leden van de Staten.

776-781

Afschriften van 17de en 18de-eeuwse inventarissen berustende in de archieven der
gemeenten Bleiswijk, Moordrecht en Vianen.
1907
6 omslagen
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776
777
778
779
780
781
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Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.

782-783

"Corte beschrijvinge van de constitutie der Hoven van Justitie in Holland ende van
maniere van procederen dewelcke voor deselve wert gehouden".
18de eeuw
2 delen
782
Niet gespecificeerd.
783
Niet gespecificeerd.

784

Inventaris van de aan het Hof van Holland overgegeven stukken van wege Nicolaas
van Hilten, schipper van "de Jonge Petronella", wonende te Rotterdam, contra
Adriaan Willem Beelaerts, baljuw van Rotterdam; met het verweer van de gedaagde
N. van Hilten.
c. 1803
2 stukken
Het vonnis in deze zaak is op 1 juli 1803 uitgesproken.

785

Brief van Peter Goedkoop, burger van Alfen, aan zijn naaste bloedverwanten, met
verhalen van Hendrik van Zwieten, Hendrik Voorbey en Koos en Wouter
Kemmenaar te Alfen aan de Rijn van het aldaar tijdens de omwenteling van 1787
voorgevallene en met betrekking tot de aanwezigheid van de pruisische troepen
aldaar,
1787
Afschriften,
18de eeuw
1 omslag

786

Akte van verpanding door Steven van Nyevelt van twee blokken tienden te
Zijderveld, welke Rij van Walraven van Brederode in leen hield, aan diens moeder
Jolante van Lalaing. Afschrift,
6 februari 1485
1 stuk
Het afschrift is geheel met de middeleeuwse letters van het origineel geschreven, echter op 19de
eeuws papier
Het origineel berust in het archief van de heren van Montfoort, inv. nr. 429.
Voor de belening van diezelfde datum, zie familiearchief Brederode, inv. nr. 45b.

787-791

Afschriften van bescheiden berustende in de archieven van de gemeenten Hillegom
en Lisse en van de Vosse- en Weerlanerpolder (inventarissen). Afschriften van
1908
5 omslagen
787
Niet gespecificeerd.
788
Niet gespecificeerd.
789
Niet gespecificeerd.
790
Niet gespecificeerd.
791
Niet gespecificeerd.

792

Akten van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Delft door Johan
Francois van Bodeghem aan Cornelis Michielssoon wegens de koop van een huis en
erf staande aan de oostzijde van Hypolitusbuurt aldaar geheten "den gulden berch"
onder borgstelling van Johan Daemen, tollenaar van Gorinchem en Heynrick
Antohisz. van Meerhout, secretaris van het baljuwschap van Delfland,

138

Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950

20 augustus 1569
Authentieke afschriften van
1573

3.22.01.01

1 katern

793

Uittreksel uit het gastgedingboek van Delft in een zaak contra Anna, weduwe van
Jan Fransz. Cuyper betreffende het executabel verklaren van een verjaarde
schepenkennis.
1609
1 stuk

---

Brief van de Intendant voor de Binnenlandse Zaken aan de prefect van de Monden
van de Maas over de statistiek van het land.
13 februari 1811
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 793A.
Overgebracht naar het Archief Gewestelijke Besturen, inv. no. 500.

794

Stukken met betrekking tot een voor het Hof van Holland gevoerd crimineel proces
tegen Ary Aartsz. Samson te Aarlanderveen, aangeklaagd van overspel met Neeltje
Cornelisdr. van der Does, echtgenote van Dirk Jansz. Schellingerhout
Stukken met betrekking tot een voor het Hof van Holland gevoerd crimineel proces
tegen Ary Aartsz. Samson te Aarlanderveen, aangeklaagd van overspel met Neeltje
Cornelisdr. van der Does, echtgenote van Dirk Jansz. Schellingerhout
1730
1 omslag

795

Stukken met betrekking tot het verzoek van de baljuw van 's-Gravenhage aan de
Staten van Holland en het Hof van Holland om zes gevangenen zonder proces op
landskosten gevangen te houden "en te reassumeeren het besogne in 1132
gedecerneert tot revisie der criminele ordonnantie van het jaar 1570".
1773 en 1774
1 omslag
Zie resolutie van het Hof van Holland van 5 september 1774.

---

Uittreksels uit en afschriften van brieven door Johan van Oldenbarnevelt tijdens zijn
gevangenschap aan zijn vrouwen kinderen geschreven,
1619
Afschriften,
17de eeuw
1 katern
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 796.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Oldenbarnevelt, toegang 3.20.41, inv. nr. 15(?).

797

Afschriften van stukken beschreven in de inventaris van bescheiden van de Heren
van Brederode en latere bezitters van de heerlijkheid Vianen, berustende in het
Fürstliches Haus- und Landes-Archiv te Detmold, opgenomen in de Verslagen
omtrent 's Rijks Oude Archieven, XXXII - 1909, blz. 113 en wel van de nummers 1; 337; 39; 40; 42-45; 47-49; 51; 61-64; 66-69; 116; 119; 163; 297; 388; 408; 412; 437; 440;
441; 454; 456; 466 en van stukken uit de nrs. 2; 38; 46; 172 en 390. Afschriften van
1909
1 pak

798

Costumen van Rijnland en de vierschaar van Leiden met een opgave van de dorpen
in Rijnland welke in 1532 hadden bijgedragen aan de vermaking van de visbrug te
Leiden,
16de eeuw
Afschrift naar een notarieel afschrift van 1576 uit de
17de eeuw
1 deeltje
Afkomstig van Cornelis Cornelisz. van Immersee1, schout en secretaris van Lisse.
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799

Akte van tiendafkoop van een blok tienden in de Numanspolder door Pieter Blussé,
Pieter Lamaison van Heenvliet, chef publieke werken te Rotterdam, en Willem
Hendrik van Bilderbeek, notaris en administrateur te Dordrecht, aan Cornelis Visser,
rentenier en wethouder van Numansdorp.
maart 1902
1 stuk

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 800. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

801

Akte van verkoop door de Staten van Holland van een lijfrente aan Jan Dirksz.
Steur, deel uitmakende van de lijfrenten welke door de Staten werden verkocht ter
verkrijging van geld tot inlossing van de pandsteden.
1616
1 charter

802

Kwitantie van Johan de Wit, vroedschap der stad Dordrecht, voor Floris Ruysch,
commies van de ontvanger-generaal van Holland, wegens ontvangen gelden ten
behoeve van zijn neef Johan Hamel.
1670
1 stuk

803

Brief van R.H. Schele aan de raadpensionaris Johan de Wit.
1654?

804

Brief van Willem van Beveren, rentmeester-generaal van Zuid-Holland, aan de
grafelijkheidsrekenkamer te 's-Gravenhage, met betrekking tot een geschil over een
aan Joost Grijp van Valckesteyn verpacht perceel dijk in het land van Poortugaal
genoemd de dijk van het oostdorp in Poortugaal met Bastiaan Spruyt.
1612
1 stuk

1 stuk

Zie Memoriaalboek van de Rekenkamer op 11 juli 1612.

805

Eigenhandig geschreven toespraak van de prefect De Stassart bij de begroeting van
Napoleon en zijn gemalin op de grenzen van het departement van de Monden van
de Maas; met een gedrukt exemplaar.
24 oktober 1811
2 stukken

806

Brief van Volkert Overlander, heer van Purmerend, aan mr. N. Cromhout, president
van het Hof van Holland, met verzoek om advies voor enige keuren en
ordonnanties voor zijn heerlijkheid.
1619
1 stuk

807

Brief van J. van Duvenvoorde van Woude aan Dirk Jansz. Pauw, rentmeester van de
heer van Warmond, over financiële aangelegenheden.
februari 1601
1 stuk

808

Brief van F. Banninck Cock te Amsterdam aan mr. Dirck de Jonghe, advocaat voor
de Hoge Raad en het Hof van Holland te 's-Gravenhage, over verschillende
processen.
5 juli 1634
1 stuk

809

Brief van Gerard Hasselaer te Amsterdam aan "Mijn heer en neef" over
moeilijkheden tussen Amsterdam en de raadpensionaris, Johan de Witt.
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8 oktober 1671

1 stuk

Brief van Antonie Heinsius aan een niet genoemde heer.
7 april 1699

1 stuk

811

Brief van A. van der Heim waarbij hij een "Wel Edele Heer en Neef" bedankt voor
"de goede zeegenwenschen".
3 april 1737
1 stuk

812

Brief van A.A. van Iddekingen te 's-Gravenhage aan een ongenoemde over een door
de wijnkopers te Rotterdam af te leggen eed.
augustus 1751
1 stuk

813

"Algemeene reflexien op het ontwerp om een contre revolutie in Frankrijk uit te
werken door de vereenigde wapenen van eenige Mogendheeden van Europa"
opgesteld door mr. L.P. v.d. Spiegel in juli 1791. Afschrift. Met een klad van een
Franse vertaling,
eind 18e eeuw
2 stukken

814

Overeenkomst gesloten tussen de raad van administratie der reserve-compagnie
van het departement van de Monden van de Maas en de administrateur van het
armenhuis te 's-Gravenhage, tot leverantie van grijs linnen voor de troepen,
goedgekeurd door de prefect van het departement van de Monden van de Maas.
1811
1 stuk

815

Alphabetisch register met namen van de leden van de Ridderschap, van de
vroedschappen der stemhebbende steden en van de raadpensionarissen, zitting
gehad hebbende in het college van Gecommitteerde raden van de staten van
Holland, alsmede van de secretarissen van dat college, met ingeplakte originele
handtekeningen van een groot aantal der leden,
1582-1795, 18de eeuw
1 deel

---

Inventaris berustende in de algemene bewaarplaats van de notariële akten etc. te
Rotterdam van het archief van het ambacht Vrouwenrecht, lopende tot
1626
Afschrift van
1910
1 omslag
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 816.
Overgebracht naar het Gemeente-archief Delft, juli 1994.

817

Inventaris van het archief van het ambacht Nieuw-Lekkerland opgemaakt in
1742
, berustende in het archief aldaar. Afschrift van
1910
1 omslag

818

Inventaris van het archief van de kerk te Nieuw-Lekkerland, in 1801 aan de
commissie ter instandhouding van de Hervormde godsdienst overgegeven.
Afschrift van
1910
1 omslag

819

Foto's van oorkonden berustende in het Archives Nationales te Parijs en
betreffende de betrekkingen tussen de koningen van Frankrijk en de graven van
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Holland tussen de jaren
1227 en 1391
820
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20 stukken

Brief van de hertog van Alva aan de ontvanger te Vianen betreffende de
overzending van de geconfiskeerde roerende goederen van Hendrik van Brederode.
23 februari 1568
1 stuk
Gedrukt in de Konst- en Letterbode, 1837.

---

Kwitantie van Katherina van der Dussen, abdis van Loosduinen, voor de weduwe
van Loef Verhaer van 8 Karolus gulden terzake van een lijfrente staande ten lijve
van haar dochter Hillegond Verhaer, non in het klooster van Loosduinen.
25 juni 1538
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 821.
Overgebracht naar het familiearchief van der Dussen, bij de Hoge Raad van Adel, inv.nr. 621.

---

Akte, waarbij Bartelt Entes van Mentheda zich onderwerpt aan de daarbij vermelde
voorwaarden, waarop de stadsregering van Dordrecht hem als overste van de graaf
Van der Marck met 200 soldaten in de stad wil toelaten,
25 juni 1572
Commissie en instructie van prins Willem van Oranje voor Willem graaf van der
Marck, heer van Lumey, als stadhouder van Holland,
20 en 22 juni 1572
Instructie van prins Willem van Oranje voor jhr. Philips van Marnix, heer van Sint
Aldegonde, als zijn afgevaardigde ter vergadering van de Staten van Holland te
Dordrecht,
13 juli 1572
Notulen van de door de Staten van Holland te Dordrecht gehouden vergadering,
19 - 25 juli 1572
"Forme van den eedt van de gheestelicke",
1572
Plakaten van prins Willem van Oranje aangaande het handhaven van de orde en
rust met nadere opmerkingen van de prins desaangaande,
23 en 25 augustus 1572
Commissie van prins Willem van Oranje voor Petrus Dathenus als zijn
afgevaardigde ter vergadering van de Staten van Holland tot regeling van de zaken
van religie,
30 augustus 1572
Akte van de Staten van Holland, waarbij Petrus Dathenus de medewerking en hulp
van de stadsregeringen der Hollandse steden bij het volbrengen van zijn commissie
wordt verzekerd. Gelijktijdige afschriften,
17 september 1572
1 katern
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 822.
Overgebracht naar het familiearchief van der Dussen, bij de Hoge Raad van Adel, inv.nr. 293.

---

Brief van de raadpensionaris Johan de Witt aan Hieronimus van Beverningh, extraordinaris gedeputeerde van de Staten-Generaal bij het Hof van de keurvorst van
Brandenburg over politieke zaken.
24 januari 1666
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 823.
Overgebracht naar het familiearchief van der Dussen, bij de Hoge Raad van Adel, inv.nr. 284.

---

Brief van Gaspar Fagel aan Hieronimus van Beverningh, raad en oud-burgemeester
van Gouda.
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24 augustus 1672

1 stuk

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 824.
Overgebracht naar het familiearchief van der Dussen, bij de Hoge Raad van Adel, inv.nr. 289.

---

Sleutel voor het cijferschrift gebruikt door Bruno van der Dussen.
1714

1 stuk

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 825.
Overgebracht naar het familiearchief van der Dussen, bij de Hoge Raad van Adel, inv.nr. 89.

826

Stuk met betrekking tot de renovatie van het molengeld te Reeuwijk.
1679

1 stuk

Ontbreekt

827

Akte van grondkaveling van de nieuw bedijkte landen onder Mookhoek en de
Trekdam in Nieuw-Bonaventura,
28 oktober 1605
Afschrift door mr. Johan Pijl,
17de eeuw
1 katern
Ontbreekt

828

Keur van de Lisserpolder, goedgekeurd door het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Gelijktijdig afschrift.
1650
1 katern

829

Bestek voor het maken van een stenen duiker bij het Klaphek door de Lekdijk.
c. 1677
1 stuk

830-832

Stukken waarschijnlijk afkomstig uit het archief van de Driemanspolder.
(c. 1670)-1674
3 stukken
830
Ontwerp-reglement voor de Driemanspolder, c. 1670, 1 stuk
831
Overeenkomst gesloten tussen burgemeesters en regeerders van
Leiden als ambachtsheren van Stompwijk en Wilsveen met de
participanten in de dijkage van de Driemanspolder, over de naasting
van de Starrevaart en de Kostverlorenweg, 30 september 1671, 1 stuk
832
Verzoekschrift van Herman van der Meer, heer van Hoogeveen, aan
de Staten van Holland om octrooi voor een bedijking in het ambacht
Hoogeveen, benevens enige door hem ten behoeve van de
Driemanspolder afgelegde verklaringen aangaande de wijze van
bedijking, 1674, 1 stuk

833

Brief van prins Willem V aan een niet genoemde "Monsieur".
16 februari 1770

1 stuk

834

Akte van Karel V "roerende de erectie van 't graeffschap Egmont",
1522
Afschrift door Nicolaas van der Werve, notaris te 's-Gravenhage van
1612

1 stuk

835

Afschrift van een 17de-eeuwse inventaris berustende in het archief der gemeente
Reeuwijk van stukken betreffende Sluipwijk.
1911
1 omslag

836

Afschrift van een rond 1800 opgemaakte inventaris berustende in het archief der
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gemeente Bleiswijk van stukken behorende tot de secretarie aldaar.
1911
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1 omslag

837

Afschrift van een in 1811 vervaardigde inventaris berustende in het archief van de
arrondissementsrechtbank te Dordrecht van het rechterlijk archief van Katendrecht.
1911
1 omslag

838

Aantekeningen uit de rekeningen van Jan en Guy van Bloys door jhr. G.G. Calkoen
[z.d.]
2 delen

839

Aantekeningen van jhr. G.G. Calkoen over de houtvesterij en wildernis van Holland
sedert het midden van de 14de eeuw tot 1801.
[z.d.]
1 deel

840

Beschrijving van het Haagse bos en beschouwingen omtrent de voormalige
bestuurs- en rechtstoestanden binnen 's-Gravenhage en Haagambacht, door jhr.
G.G. Calkoen.
[z.d.]
1 deel

841

Akten
841A
841B

841C

841D
841E
841F

Akte van verkoopvoorwaarden van de vrije heerlijkheid Hofwegen door jkvr. Anna
Maria van Manmaker, vrouwe van Hofwegen etc., 1715
Afschrift door Hugo van Rijk, notaris te 's-Gravenhage van 1715, 1 stuk
Akte van verkoop gepasseerd voor Hugo van Rijk, notaris te 's-Gravenhage, van de
heerlijkheid Hofwegen en zekere goederen door jkvr. Anna Maria van Manmaker,
vrouwe van Hofwegen, wonende te Bergen op Zoom, aan Gijsbert van
Hogendorp, ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden, 17 oktober 1715
Afschrift door Hugo van Rijk, notaris te 's-Gravenhage van 1715, 1 stuk
Akte van belening door het kapittel van St. Marie te Utrecht van Gijsbert van
Hogendorp, ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden, met de tienden in
het blok Abbekensdoele onder Bleskensgraaf na opdracht door jkvr. Anna Maria
van Manmaker. Gelijktijdig afschrift. 4 april 1716, 1 stuk
Akte van verpachting door Leonard Pijl, baljuw, schout en secretaris van
Hofwegen, namens de heer van Hofwegen, van de aan deze heerlijkheid
behorende tienden. 2 augustus 1775, 1 stuk
Akten van verpachting van tienden in het blok Abbekensdoele onder
Bleskensgraaf door rentmeesters van de heer van Hofwegen. 1780 en 1834, 2
stukken
Akte van verkoop gepasseerd voor Nicolaas A.C. Slotemaker, notaris te Sliedrecht,
van de tienden in het blok Abbekensdoele onder Bleskensgraaf door de
erfgenamen van Diederik Johan Francois graaf van Hogendorp aan Adrianus
Bongers, bouwman te Bleskensgraaf. 17 september 1874, 1 stuk

842

Brieven van Pieter de Groot, ambassadeur in Frankrijk, en van Johan Boreel,
ambassadeur in Engeland, aan de Staten van Holland en de raadpensionaris, en van
eerstgenoemde aan Abraham de Wicquefort,
1670-1674
Afschriften,
18de eeuw
1 deel

843

Brieven van Pieter de Groot, ambassadeur in Frankrijk, en van Johan Boreel,
ambassadeur in Engeland, aan de Staten van Holland en de raadpensionaris, en van
eerstgenoemde aan Abraham de Wicquefort, met uittreksels uit brieven rakende
het gepasseerde met regenten der stad Goes, alsmede aantekeningen met
betrekking tot het proces tegen Simon van Halewijn, oud-burgemeester van
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Dordrecht, alsmede een uittreksel uit het secrete resolutieboek van de Staten van
Friesland over de benoeming tot militaire charges. Gedeeltelijk gedrukt,
1670-1693
Afschriften,
18de-eeuw
1 deel
De gedrukte correspondentie is bestemd geweest voor de gedeputeerden van Rotterdam. Deze
stukken dragen dorsale aantekeningen waarschijnlijk van de hand van de secretaris Mr. Willem van
der Aa.

844

In het Frans vertaalde brieven van Pieter de Groot, ambassadeur in Frankrijk, aan de
Staten van Holland en de raadpensionaris,
1670-1671
Afschriften,
18de eeuw
2 stukken

845

Verklaring van de magistraat der stad Tholen, waarbij, voor zover het de stad
aangaat, prins Willem III als stadhouder van Zeeland wordt erkend. Gelijktijdig
afschrift.
1672
1 stuk

846

Orders bestemd voor de graaf van Tilly; briefwisseling van prins Willem III
voornamelijk met de koning van Engeland en lord Arlington alsmede een brief van
prins Willem III aan de graaf van Portland over de magistraatsbestelling te
Amsterdam,
1672 en 1690
Afschriften,
18de eeuw
1 omslag

847

Recueil van traktaten, ordonnantiën, memoriën, brieven etc. betreffende de
buitenlandse politiek van de Republiek tussen de jaren,
1672 en 1733
Gedeeltelijk gedrukt,
18de eeuw
1 deel

848

Octrooi van de Staten van Holland voor Arnout Isebrand van Ravenswaey, deken
van het St. Pietersklooster te Mainz, om over zijn goederen bij testament te
beschikken.
11 januari 1717
1 charter

849-852

Stukken behorende tot het oud-archief der gemeente Gorinchem en het beheer van
goederen van het klooster De Hem buiten Schoonhoven betreffende.
1610-1660
De Staten van Holland schonken bij resolutie van 26 oktober 1599 de goederen van dit klooster aan
de stad Gorinchem voor het nieuwe gasthuis.
Zie inventaris Oud-archief der gemeente Gorinchem, nrs. 3158 - 3168.

849

850

Brief van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, waarbij
de stadsregering van Gorinchem een verzoekschrift van Grietgen
Joostendochter, weduwe van Claes Ariensz. Truer, in leven
rentmeester van het klooster De Hem buiten Schoonhoven, om
onderstand uit de van het klooster afkomstige goederen, wordt
toegezonden, 1610, 2 stukken
Brief van de stadsregering van Gorinchem aan de rentmeester van
de conventuale goederen te Schoonhoven betreffende de geldelijke
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851

852

145

ondersteuning van Grietgen Joostendochter, weduwe van Claes
Adriaensz. Truer, 1624, 1 stuk
Verzoekschrift van Joost Jansz. te Haarlem, gewezen prior van het
klooster De Hem buiten Schoonhoven, aan de stadsregering van
Gorinchem om onderstand uit de van dit klooster afkomstige
goederen, met een brief van aanbeveling van de stadsregering van
Schoonhoven, 1610, 2 stukken
Rekeningen van de ontvanger van de goederen afkomstig van het
klooster De Hem buiten Schoonhoven, afgehoord en gesloten door
de stadsregering van Gorinchem, over 1613 en 1655-1660, 7 stukken

853

"'t Hoogheemraadschap van Schieland". Aantekeningen over de bestuursinrichting,
opgaven van de ambachten, polder, molens, vergaderingen, schouw- en
rechtsdagen, privilegiën, keuren etc.
18de eeuw
1 deeltje

---

Akten van belening door de stadhouder van de lenen van de St. Paulus abdij te
Utrecht van Anna Jacobsdr. Weytz van Brandwijk en van Jacob Westerbaan, heer
van Brandwijk etc., als haar man en voogd, met een 32ste deel van de tienden te
Biggekerke.
1595 en 1634
1 transfix
Op de akte van 1595 in dorso de akte van hulde, eed en manschap van 1620 namens Reinier van
Oldenbarnevelt, echtgenoot van Anna Weytz.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 854.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Oldenbarnevelt, toegang 3.20.41, inv.nr. 179.

---

Akte van belening door de stadhouder van de lenen van de St. Paulus abdij te
Utrecht van Reynolt van Brederode en Cornelis van der Mijle ten behoeve van de
weduwe van Johan van Oldenbarnevelt met het huis etc. onderhorig aan het erf van
de Zijlhorst.
1624
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 855.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Oldenbarnevelt, toegang 3.20.41, inv.nr. 169.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 856. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 857. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 858. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 859. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 860. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.
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861

Lijfrentebrief van de Staten van Holland ten behoeve van Margaretha Backers,
weduwe van Cornelis Jorisz. te Amsterdam.
1616
1 charter

862

Akte van verpachting van land te Akkersdijk door de gezworenen van de Geer in
Vrouwenrecht aan hun schout Pieter Ruysch.
17 december 1436
1 charter

863

Akte van belening door graaf Engelbrecht van Nassau van Willem Floryszone van
Vene en zijn zuster Wilborch, echtgenote van Jan Splinter, met een weer land te
Koudekerk,
20 april 1429
Vidimus door deken en kapittel van de St. Adriaanskerk te Naaldwijk van
1452
1 charter

864

Octrooi van Philips van Oostenrijk voor Jacob Oom, heer van Wijngaarden, baljuw
van Zuid-Holland, om over zijn goederen bij testament of anderszins te beschikken.
30 juni 1500
1 charter

865

Akte, waarbij het convent van de abdij Leeuwenhorst belooft de voorwaarden,
waarop het convent door de gemene buren en ingelanden van Voorhout was
vergund om in de Zwetweg tussen het klooster en het ambacht een sluis met
sluisdeuren te maken, te zullen nakomen.
17 april 1544
1 charter

---

Akte van hertog Albrecht van Beieren, waarbij deze vrouwe Alijt, weduwe van heer
Willem van Cronenborch en Willem van Wendelsnesse bevestigt in het visrecht bij
Dordrechtsmonde.
26 oktober 1399
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 866.
Overgebracht naar Collectie Pompe van Slingeland. Vandaar overgebracht naar archief Wassenaar
van Duvenvoorde. Toegang 3.20.87, inv.nr. 2412.

---

Akte van paus Sixtus, waarbij deze naar aanleiding van klachten van abt en convent
van Egmond, de abt van het klooster te Middelburg, de deken in Naaldwijk en de
proost van St. Salvator te Utrecht tot conservatoren en rechters van de rechten van
het klooster st. Alderbert in Egmond benoemt. Gelijktijdig notarieel afschrift.
7 juni 1474
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 867.
Overgebracht naar het archief van de Abdij Egmond.

868

Akte, waarbij gezworenen van Naaldwijk het kapittel aldaar een losrente toewijzen.
19 september 1545
1 charter
Ontbreekt

---

Akte van verkoop van land te Monster aan Pieter Gerytsz.
20 maart 1466

1 charter

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 869.
Overgebracht naar het archief van Kapittel St. Marie op 't Hof, toegang 3.18.01.

---

Akte van verkoop van land te Naaldwijk door Pieter Janszoen Rijck ten behoeve van
Arien Claesz.,
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28 januari 1503
met een retroacte van
1492

147

1 transfix

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 870.
Overgebracht naar het archief van de Abdij Egmond.

---

Naamlijst van de departementale en districtsgecommiteerden en van de commissie
van onderzoek over de 8- en 25-jarige geldheffingen in de 141 districten van het
departement Holland.
1802-1805
1 deeltje
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 871.

872

Resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland,
2 augustus 1653 - 13 december 1662, 17de eeuw

873

Rapport van de landdrost van het departement Amstelland aan de koning van
Holland, houdende een korte statistieke beschrijving van het departement
Amstelland, ter voldoening aan het decreet van 12 juni 1808, nr. 5,
(1809)
1 stuk

874

Akten betreffende heerlijkheden, visserijen en goederen in de Alblasserwaard,
toebehorende aan heer Arent van Gent, heer van der Giessen, met retroacta,
1382-1452
en een opgave van de grootte van de dorpen in de Alblasserwaard. Afschrift,
16de of 17de eeuw
1 katern

1 deel

De akten zijn ontleend aan een niet meer bestaand register van Hardingsveld, waarvan de folio's zijn
aangeduid. Zij zijn niet naar tijdsorde ingeschreven. Eén van deze akten is gedrukt bij J. van der Eyck,
"Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten etc. van Zuyt-Hollandt", blz. 350.

875

"Privilegiën en handvesten der stede Woerden, alle geschreven uit het ms register
geintituleerd, keuren, handvesten en privilegiën der stad Woerden, ter secretarie
aldaar berustende, en gecollationeerd met het zogenaamde ms Kalverboek der
stad Woerden, insgelijks ter secretarie aldaar ervintelijk" afkomstig uit de
bibliotheek van prof. P. Bondam.
[z.d.]
1 deeltje

876A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van het Hof van Delft van zeker
aldaar gelegen land namens de Staten van Holland ten behoeve van de stad
Rotterdam.
14 maart 1582
1 charter

876B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Abtsrecht van een perceel land
eertijds gekomen van de abdij van Egmond door Michiel Ariensz. ten behoeve van
Lenert Pietersz. Vogelaer te Schipluiden.
14 maart 1609
1 charter

876C

Mandement van willig decreet van het Hof van Holland voor de erfgenamen van
Wigger Simonsz. wegens de koop van een woning en landerijen te Hodenpijl.
27 juli 1611
1 charter

876D

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van het Hof van Delft door
Claes Dirxsz. ten behoeve van Everard van Loodensteyn.
26 november 1628
1 charter
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876E

Testament van Grietgen Leendertsdochter, gepasseerd voor Jeremias Lammens,
notaris te Monster
13 juni 1636

876F

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Abtsrecht van zeker aldaar
gelegen land door Gijsbrecht Pietersz. Goutappel ten behoeve van Pieter van den
Bergh Wolphertsz.
11 mei 1641
Met retroacta van
1598, 1637 en 1640
1 transfix

876G

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Abtsrecht van zeker land
eertijds gekomen van de abdij van Egmond door Marytgen Leenderts, weduwe van
Arien Jacobsz., mede erfgenaam van haar vader Lenert Pietersz. Vogelaer, ten
behoeve van Pieter van den Bergh te Delft.
9 mei 1643
1 charter

876H

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Abtsrecht van zeker aldaar
gelegen land door Jan van Heest ten behoeve van Jannetje Joris Suytgeest, weduwe
van Hendrik Ariensz. van der Drift.
23 november 1726
1 transfix

876I

Octrooi van de Staten van Holland voor Klaas Hendriksz. van der Drift te Hodenpijl
om over zijn leengoederen bij testament te beschikken.
16 juni 1784
1 charter

876J

Octrooi van de Staten van Holland voor Trijntje Grabelse Arkesteyn weduwe van
Klaas Hendriksz. van der Drift, om over haar leengoederen bij testament te
beschikken.
21 oktober 1791
1 charter

876K

Akten van transport gepasseerd voor de gerechten van Abtsrecht, Dorp, Hof van
Delft, Schipluiden en Vrijenban van een bouwmanswoning en landerijen door Dirk
van der Eyk te Schipluiden en Anna van der Eyk, weduwe van Ary Jansz. van den
Bergh, te Hof van Delft, ten behoeve van Pieter Verboon.
1801
5 charters

876L

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van het Hof van Delft van een
aldaar gelegen perceel land door Maria van Beukelen, weduwe van Ary Jacobs van
der Spek, ten behoeve van Arend de Haak Jzn.
13 mei 1809
1 chartert

876M

Akte van verkoop gepasseerd voor Jacobus Vernée, notaris te Delft, van een
bouwmanswoning c.a. en landerijen te Hof van Delft, Vrijenban, Abtsrecht,
Schipluiden en St. Maartensrecht door de erfgenamen van Pieter Verboon en zijn
weduwe Mens Jacobsdr. Poot ten behoeve van Arent de Haak Jzn. te Delft. Met een
kwitantie voor laatstgenoemde.
1822 en 1823
2 stukken

876N

Akte van verkoop gepasseerd voor Hendrik Jozuaszoon van Duyl, notaris te Delft,
van een bouwmanswoning en landerijen te Hof van Delft, Schipluiden, en St.
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Maartensrecht door Ary de Haak te Delft, hem aangekomen van zijn oom Arend de
Haak, ten behoeve van vrouwe Maria Clazina Groen van Prinsterer, echtgenote van
mr. Johan Antoni Philipse, raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Holland.
29 april 1839
1 stuk
877

Akte van verkoop gepasseerd voor het gerecht van Biesland van de helft van 4
morgen land aldaar gelegen door Gerrit Dirksz. den Harst ten behoeve van Adriaen
Heynen.
2 september 1532
1 charter

878

Stukken betreffende zaken aanhangig voor het Hof van Holland.
17de en 18de eeuw
878A

878B
878C
878D
878E

878F
878G

878H

879

Stukken met betrekking tot geschillen voor het Hof van Holland tussen:
de kinderen van Menou van Tongeren, weduwe van ds. Gerardus van Hoven, als
medeerfgenamen van hun broer Godefridus van Hoven, contra diens weduwe
Dirkje Dirksdochter Lock, 1690
mr. Adriaan van der Mieden, raad-ordinaris in het Hof van Holland, contra de
procureur-generaal van Holland, Zeeland en Friesland, 1745
de kinderen van Geertruyt van Berlicum en mr. Adriaan Hoflant, en kindskinderen
van mr. Andries van Berlicum, in leven secretaris van Rotterdamy en Geertruyt
Adriaansdochter van der Chijs contra Anna van Gorcum, weduwe van Johan
Annocque, 1681
Athalia Verwint, bejaarde dochter te Gouda, contra het ambacht en gerecht van
Ter Aar en de kinderen van Cornelis Gijsbertsz. Groote en Maritge Jans
Isaac le Boulanger contra Abraham Capadoce, kooplieden te Amsterdam, 1689
Johan Pauw, heer van Rijnenburg, contra Jenneken Hogenboom, beide wonende
te Den Haag, 1682
Jacob Collis en Andries van Lijn contra Adriaan van Egmont van der Nyenburgh,
baljuw van Nyenburgh, 1690
A. Feyt, gevangene in het tuchthuis te 's-Gravenhage, contra de baljuw van Den
Haag, 1769, 1 omslag
Advies van R. Codde over de vererving van de boedel van luitenant Cornelis van
Geesdorp. Afschrift. 1643, 1 stuk
Advies van de fiscaal Nobelingh en W. van Erpecum omtrent het executeurschap
van het testament van Francois Crocquesol, overleden te 's-Gravenhage, 6
augustus 1728. 1728, 1 stuk
Advies over de instructie voor de secretarissen van Dordrecht. september 1732, 1
stuk
Inventaris van de nalatenschap van mr. Herbert van Beaumont, overleden te 'sGravenhage 7 maart 1730, in leven raadsheer in het Hof van Holland, opgemaakt
door Pieter van der Burgh, notaris te 's-Gravenhage. 28 maart 1730, 1 katern
Grosse.
Brief van de Hoge Raad aan de Staten van Holland over de aanstelling van
leenmannen in het baljuwschap van Nienburg en elders. Gedrukt. 14 januari 1728, 1
stuk
Stukken met betrekking tot geschillen voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland
tussen:
Anna Jochums en Jochum Gerritsz., haar vader, contra Adriaan Jansz. Danser te
Amsterdam, 1690
Jannetje Swart, weduwe van Johan van Lent, te Hoorn, contra Jan en Jacob Bolten,
executeurs van het testament van haar ouders, 1737, 1 omslag
"Register van verscheyden exploicten, acten, relatien copyen etc." 2de helft 17de
eeuw, 1 katern

Brief van de graaf van Portland aan mr. A. Sligher, raadsheer in het Hof van Holland.
16/26 februari 1697
1 stuk
Het jaartal blijkt uit de omstandigheid, dat in de brief gesproken wordt over de vacature van het
presidentsambt van het Hof van Holland. Adriaan Pauw stierf 12 januari 1697 en Frederik Sluyskens
werd op 30 maart 1697 zijn opvolger.
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Het stuk is afkomstig uit het plakboek van mr. P. van Musschenbroek.

880

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Nieuwenhoorn van een aldaar
gelegen blok tienden geheten de kerkhoek namens vrouwe Maria van Royen,
weduwe van mr. Theodorus Beels, in leven raad en burgemeester van Brielle, ten
behoeve van mr. Jan Melvill, raad en oud-burgemeester van Brielle,
15 augustus 1778
met retroacta van
1724 en 1760
2 charters en 2 stukken

881

Memorie van de Franse econoom Maigreau aan de Staten van Holland over de
sterfte van het hoornvee.
28 februari 1769
1 stuk

882

Inventaris van stukken berustende in de ambachtskist van Zouteveen, met een
bewijs van ontvang van archiefstukken,
17de eeuw
Afschriften van
1915
1 omslag

883

Handvesten van het land van Altena en van de Alblasserwaard.
17de eeuw

1 deeltje

Het privilege voor de Alblasserwaard, een afschrift van dat van Karel de Stoute van 18 december
1476, is hier gesteld op 23 februari 1590, evenals de bevestiging door Maria van Bourgondië op 3
maart 1590.

884

Belofte van de Staten van Holland aan Aernoult Ophoven van Antwerpen om de
door hem aan Reynier van Asewijn, ontvanger-generaal van de nader geunieerde
provinciën, ten behoeve van de Staten van Holland voorgeschoten gelden, binnen 8
dagen te zullen voldoen.
25 augustus 1579
1 stuk

885

Eigendomsbewijs voor Daniel Boxman, koopman te Gorinchem, van de koren- en
smaltienden in de Graspolder op het eiland Rozenburg.
1812
1 stuk

886

Stukken met betrekking tot het beheer en de overdracht van tienden van Nieuw Rozenburg, zoals rekeningen en brieven van G.L. van Oosten en notaris L.D.J.
Reeser, aan de eigenaars dezer tienden, akten van verpachtingen en van
tiendafkoop en eigendomsbewijzen.
1794-1813
1 pak

887

Akte van verkoop van tienden uit de nalatenschap van mr. Willem Hendrik Teding
van Berkhout van Noordscharwoude, in leven burgemeester van Delft, gelegen in
het land van Voorne, onder meer aan Louis de Bosset te Haarlem, met akten van
verpachting van deze tienden.
1813-1877
6 stukken

888-889

Inventarissen van de archieven van de secretarie (1798) en de civiele rechtbank
(1811) van Katendrecht, berustende in het archief der gemeente Rotterdam.
Afschriften van
1916
2 omslagen
888
Niet gespecificeerd.
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Niet gespecificeerd.

Stukken betreffende de buitengewone bedijkingen in het land van Poortugaal en
onder Rhoon.
[1811/1822]
2 portefeuilles
890A

890B

Stukken betreffende de liquidatie der kosten van buitengewone bedijking in het
land van Poortugaal, bij besluit van 11 mei 1819 door Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland met de retroacta in handen gesteld van de ringcommissie van
IJselmonde, en door deze commissie met haar rapporten bij de gouverneur
ingeleverd, 25 februari 1822 en 28 februari gesteld in handen van de commissie tot
de dijken om advies;
Verbaal van het verhandelde bij de commissie voor het werk der extraordinaire
bedijking in de polders van Poortugaal van 22 augustus 1811 - 31 december 1813;
stukken behorende tot het voormelde verbaal., 1 portefeuille
Register van brieven geschreven door de commissie voor het werk der
extraordinaire bedijking in de polders van Poortugaal, 22 augustus 1811 - 31
december 1813;
bestekken en kwitanties betreffende de bedijking in Poortugaal, 1811-1812;
duplikaat-rekening van de voormelde commissie, ingezonden aan Gedeputeerde
Staten van Zuid-Hollands ingevolge het besluit van de Koning van 23 april 1815;
stukken rakende de door de commissie van bedijking van polders onder Rhoon in
de jaren, 1811, 1812 en 1813, gevoerde administratie., 1 portefeuille

891

Brief van dijkgraaf en gezworenen van Dirksland aan "d'Heer Anemaet,
penninghmeester en brouwer op de Hooge Swaluwe" met verzoek om ter zake van
de weigering van Nieuw Kraaierspolder bij te dragen in de kosten van de nieuwe
spui en het uitdiepen van de spuihoek van Dirksland een op 19 juli 1713
uitgeschreven vergadering van dijkgraven en gezworenen van de op de haven van
Dirksland uitwaterende polders en de ingelanden van Nieuw Kraaierspolder bij te
wonen.
23 juni 1713
1 stuk

892

Rekeningenboek van de verpondingen en binnenlandse kosten van Maasland,
1589-1601
Afschrift van een notarieel afschrift van 1604
19de eeuw
1 omslag

893

Besluit genomen op het dorpshuis van Ooltgensplaat om een brief aan
verschillende predikanten en kerken te zenden met verzoek een inzameling te
houden voor de schade geleden door de stormvloeden van 1715 en 1717.
1718
1 stuk

894

Akte van de staten van Holland, waarbij de kerkeraad van Ooltgensplaat wordt
vergund om de na te laten goederen van door de kerke raad opgevoede personen
zonder nakomelingen bij hun overlijden te behouden,
18 augustus 1775
Authentiek afschrift door de secretaris van Adolfsland ten behoeve van ds. Petrus
Landmeter, predikant te Ooltgensplaat van
8 mei 1776
1 stuk

895

Brief van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aan schout en gerecht
van Zoeterwoude met betrekking tot de door de Staten verleende ontheffing van
belasting voor de oude tiende. Gedrukt.
25 maart/18 oktober 1754
1 stuk
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Rekening van zekere verpachte imposten te (Overschie of Delft), Monster,
Maasland, Maassluis, Naaldwijk, Wateringen, Rijswijk en Voorburg over het tijdvak.
oktober 1622 - maart 1623
1 stuk
Afkomstig van Adriaan Maartensz. Sprockenburch, notaris en secretaris van Overschie.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 987 en 898. Stond reeds in 1968 te boek als
"vervallen"; geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

899

"Inventaris van alle de tstucken, protocollen ende anders consernerende den
ambachte offte ingesetenen van Vrouwenrecht onder Jan Govertsz. zaliger als
secretaris berust hebbende ende bij desselffs erfgenamen overgelevert aen handen
van Andries Schieveen jegenwoordich secretaris van Vrouwenrecht", lopende tot
1625.
[z.d.]
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 899.
Overgebracht naar Gemeente-archief Delft, 1994.

900

Aanmerkingen op een concept-rapport naar aanleiding van een conferentie tussen
Frederik Hendrik en de gedeputeerden van de Staten van Holland over de publieke
religie.
1627
1 stuk

901

Uittreksels uit de resolutiën van de Staten van Holland inzake de opvoeding van en
de voogdij over de erfstadhouder en prinses Carolina ingeval van overlijden van
stadhouder Willem IV en over de waarneming van diens ambten. Met een instructie
voor de hertog van Brunswijk als vertegenwoordiger van de prins van Oranje.
1752
1 stuk

902

Stukken betreffende de nalatenschap van Aletta Maria van Strijen, weduwe van
Adriaan Duyvens, schepen van Amsterdam, en de goederen aangebracht door
Aletta Maria Duyvens bij haar huwelijk met mr. Gerard Winter. Notariële
afschriften.
1751
3 stukken

903

Inventarissen berustende in het archief der gemeente Rotterdam van stukken van
Delfshaven en van de stukken door Adriaan Hoogop, stadskastelein van
Delfshaven, van de weduwe van zijn voorganger Nicolaas van der Vaart
overgenomen,
18de eeuw
Afschriften van
1917
1 omslag

904

Akte van belening door Johanna Hallincq, ambachtsvrouwe van Puttershoek, van
Sophia Dina de Roovere, echtgenote van Diederik van Leyden, heer en vrouwe van
West-Barendrecht, Hardingsveld etc., met een stuk land gelegen op de grond van
Puttershoek onder de dijkage van Nieuw Zomerland, haar aangekomen krachtens
testamentaire beschikking van Pompejus de Roovere, heer van Hardingsveld,
baljuw van Zuid-Holland.
2 februari 1724
1 charter

905

Akte van het klooster van St. Martijnsdonck in het ambacht van Brandwijk, in Zuid-
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Holland, waarbij Louw Joestensz. de vrije eigendom van 6 morgen land te
Bergambacht wordt gewaarborgd.
16 juni 1519
1 charter
906

Akte van verpanding van een hof groot ½ morgen te Bergambacht door Wigger
Claes Jansz. ten behoeve van zijn schuldeisers Bouwen Jansz. uit Nieuwpoort en
Ariaen Jan Thiemen's weduwe.
1538
1 charter

907

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Bergambacht van zeker alddar
gelegen perceel land door Jacob Martensz. Rosch ten behoeve van mr. Evert van
de(r) Polle, advocaat bij het Hof van Utrecht.
13 april 1600
1 charter

908

Akte, waarbij Herman van Heerdt tot den Eversberch en zijn vrouw Vanna van
Coevorden, en Boldewijn van Heerdt, luitenant, aan Fenna van Brunevelt een
erfrente verkopen uit een allodiaal goed geheten Kolleman en gelegen in het
gerechtsambt van Reedingen.
1680
1 charter

909

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Ameide van een huis, schuur en
boomgaard aldaar door Maria Schoonenburch, weduwe van Johan Snoeck, in leven
burgemeester van Nieuwpoort, ten behoeve van Jan Jansz. Buerman te Tienhoven.
25 juli 1694
1 charter

910

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Tienhoven van 2 akkers land
gelegen op de Hoogenwaert aldaar door Johannes van Snellenbergs oud-schepen
van Ameide, ten behoeve van Arnout van den Berch, heer van Ameide en
Tienhoven, etc.
2 december 1729
1 charter

911

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Tienhoven van een aldaar
gelegen perceel land door Isaac Verhey, meester-timmerman, ten behoeve van
Arnout Leers, heer van Ameide en Tienhoven, etc.
18 juni 1748
1 charter

912A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Tienhoven van een morgen
griendland aldaar namens Johanna Cornelia de Caron, weduwe van mr. Hendrik van
Dortmont, in leven rentmeester van Vianen en Ameide, ten behoeve van Cornelis
Coppelaer.
24 januari 1744
1 charter

912B

Akte van verkoop gepasseerd voor het gerecht van Rijswijk van een aldaar gelegen
kamp land genaamd "den gulden boom" door het St. Barbaraconvent te Delft ten
behoeve van mr. Dirck Pijnsz., schout van Delft.
8 februari 1543
Met een retroacte van
januari 1543
1 transfix

913

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Tienhoven van een morgen
griendland aldaar door Cornelis Coppelaer ten behoeve van Anna van den Berch,
vrouwe van Ameide en Tienhoven, etc.
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1 charter

914

Index van zaken op de resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland, de
letters G - N,
1544-1719, 18de eeuw
1 deel

915

Akte van schenking door hertog Albrecht van Beieren van een watergang uit Alblas
door Blokweer tot Nieuw-Lekkerland etc.,
22 november 1369
alsmede een getuigenverklaring van watergraaf en heemraden van het
Nederwaterschap over de aanbreng van hoeven en morgentalen, in totaal 572
hoeven, 14 morgen, 4 hont,
11 november 1391
Afschriften,
16de eeuw
1 stuk
Het eerste stuk gedrukt bij Van Mieris, Charterboek, III, blz. 244; een samenflansing van beide
stukken aldaar blz. 583 en 584, met enige verschillen in de opgave der hoeven. Het eerste stuk ook in
de keuren van de Alblasserwaard, folio 23 verso, met opschrift "Copie uit handvesten van het
Nederwaterschap van de Alblasserwaard".

916

Verklaring gepasseerd voor Willebrord Uuyterbroick, notaris te Dordrecht, op
verzoek van Willem Drenckwaerdt, ambachtsheer van Giessendam, en Cornelis van
Alblas, ambachtsheer van Alblas, door Cornelis Adriaens te Papendrecht, klerk van
de Nederwaard en oudklerk van dijkgraaf en hoogheemraden van de
Alblasserwaard, omtrent de betaling van contributie door de ambachten van Alblas,
Alblasserdam en Giessendam aan de drie sluizen van Alblasserdam, noch aan
mergentalen in Mathena, noch aan de sluis in Elshout.
20 juli 1553
1 stuk

917

Akte gepasseerd voor Johan van Steelant, notaris te Delft, waarbij de regenten van
het weeshuis te Delft Vranck Henricxsz. van der Burch uitpad vergunnen voor zijn 5
mergen land in de Bieslandsepolder aldaar. Met een schetsje van de situatie aldaar,
etc.
9 januari 1636
1 stuk

918

Kennisgeving van het gemeentebestuur van Haastrecht met betrekking tot de vrije
paardenmarkt aldaar. Gedrukt.
18de eeuw
1 stuk

919

Afschriften van lijsten berustende in het archief der gemeente Rotterdam van
stukken betreffende de Grote Visserij en de binnenvisserij lopende tot 1764.
1918
2 stukken

920

Regesten van akten berustende op het huis Windesheim van de familie De Vos van
Steenwijk en Abbenbroek betreffende door W.J.J.C. Bijleveld, adjunct-archivaris van
Leiden.
[z.d.]
1 stuk

932

Eerste rekening van Pieter van Butselaer als rentmeester van de Heilige
Geestgoederen te Monster.
1 mei 1646 - 30 april 1647

1 deel
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Deze rekening werd op 12 november 1650 afgehoord door de Heilige Geestmeesters, daartoe
geauthoriseerd door de heren van "den rade en reeckeninghe van Zijne Hoocheit". Exemplaar voor
de rendant.

933-937

Rekeningen van Pieter van Butselaer als rentmeester van de kerkgoederen te
Monster en van de aan deze kerk toekomende vuurboet op Ter Heide,
1646-1653
5 delen
933
Eerste rekening, 1646/47 afgehoord 10-12-1650
934
Tweede rekening, 1647/48 afgehoord 10-12-1650
935
Vierde rekening, 1649/50 afgehoord 18-2-1651
936
Zesde rekening, 1651/52 afgehoord 9-12-1652
937
Zevende rekening, 1652/53 afgehoord 13-1-1654
Alle rekeningen zijn afgehoord door baljuw, schout en kerkmeesters van Monster
en Polanen, op authorisatie van de heren van den "raede (en reeckeninghe) van
Sijne Hoocheit". De rekeningen van de kerkgoederen lopen van 1 mei tot 30 april,
die van de vuurboet van Pinksteren tot Pinksteren. Op alle delen staat: "Voor den
rendant".

938

Akte van deling gepasseerd voor het gerecht van Gorinchem van een hofstede te
Leerbroek, groot 11½ morgen land, tussen Joost van Sas ter eenre en Pieter van
Zanen, als man en voogd van Maria Sas, ter andere zijde, hen aanbestorven van hun
grootvader Gerard van Blocklant.
14 september 1651
1 stuk

939

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Cromstrijen door Aert
Pietersz. Aertman, wonende te Strijen, ten behoeve van de weeskinderen van Ras
Thonisz. Timmer en Jorisje Hendricx van Dryel, wegens de koop van een huis en zijn
toebehoren aan de dijk van Numansdorp.
8 augustus 1655
1 charter

940

Brief van A. van Buren aan de heer De Hertogh, advocaat te 's-Gravenhage, met
verzoek om een rechtskundig advies in een niet genoemde zaak.
31 maart 1706
1 stuk

941

Stukken met betrekking tot een zaak van de procureur-generaal van het Hof van
Holland contra Johanna Maria Schut, echtgenote van Pieter Koenen, waarschijnlijk
afkomstig van het raadslid mr. Adriaan van der Mieden of van Johan de
Mauregnauld.
1728
3 stukken

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 942. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

943

Brieven gericht aan het Hof van Holland van:
5 stukken
de stadsregering van Goes met betrekking tot een door het gerecht aldaar ten
laste van Dignis Jacobsz. Ketelaer gewezen vonnis, 1614
C. Liens te Maartensdijk, 1632 en 1634 en
de magistraat van Maartensdijk, 1633

944

Commissie door Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland voor Gerrit van
der Vooren als deurwaarder van het comptoir van de ontvanger-generaal van
Holland in plaats van Cornelis van der Cragt.
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12 januari 1761
945

1 charter

Uittreksel uit de resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland met
betrekking tot de verkoop van domeinen door de Rekenkamer.
5 maart 1667
1 stuk
In margine aantekening van de registratief, welke echter niet slaat op de registratie in het
desbetreffende deel van de rekenkamer.

946

Brief van P. Boellaard te Meerkerk aan W. Kelderman, secretaris van Vianen.
18 augustus 1751
1 stuk

947

Verzoekschrift van Simon de Hennin aan het Hof van Holland met betrekking tot de
nalatenschap van zijn halfbroer George de Hennin, met appointement tot het horen
van de tegenpartij (Franse en Duitse kerk te 's-Gravenhage) en insinuatie
hieromtrent door de deurwaarder.
1635
1 stuk

948

Onderhandse akte van volmacht van Jan Gerardsz. van Heeswijck voor Dielis
Cornelissen van Tongeren om uit zijn naam zekere verkochte goederen aan Barbara
Huyberts, weduwe van Michiel Eykemans, over te dragen.
18 februari 1700
1 stuk

949

Diverse boedelpapieren als rekeningen en kwitanties.
1696-1818 en z.d.

1 omslag

950A

Brief van Amalia van Solms aan een niet genoemd college houdende voorspraak
voor Godevaert Pietersz. Kaeckmes, gewezen luitenant op het jacht van prins
Frederik Hendrik.
1653
1 stuk

950B

Blad van tafel vermeldende enkele akten voorkomende in de
appointementsregister van de Rekenkamer van Holland.
17de eeuw

951

1 stuk

Afschriften van opgaven in een register getiteld "Documents divers concernant les
pays de Hollande etc.", betreffende de wapenschouwing in Holland (begin 16de
eeuw) en betreffende de schildtalen, 1518.
20ste eeuw
1 omslag
Het register berust in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, verzameling cartularia en handschriften
no. 12 bis.

952

Memorie berustende in het voormalige Staats- und Hausarchiv te Wenen omtrent
regeling van zaken gedurende de afwezigheid van de graaf van Hoogstraten,
1 maart 1527
Afschrift,
20ste eeuw
1 omslag

953

Brief van Karel V in het voormalige Staats- und Haus-archiv te Wenen over
financiële aangelegenheden in de Nederlanden,
6 juli 1528
Afschrift,
20ste eeuw
1 omslag

3.22.01.01
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954

Brief van Aart Johan Verstolk van Soelen (aan een schepen van Rotterdam).
1785

955-957

Rekeningen van de Heilige Geest armmeesters van Abbenbroek, afgehoord door
schout en schepenen van Abbenbroek en de hen opvolgende besturen.
1738-1822
3 delen
--1738-1760

1 stuk

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 955.
Overgedragen aan het Streekarchivariaat Voorne-Putten en Rozenburg 15/11/96.

-----

1784-1799
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 956.
Overgedragen aan het Streekarchivariaat Voorne-Putten en Rozenburg 15/11/96.

1800-1822
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 957.
Overgedragen aan het Streekarchivariaat Voorne-Putten en Rozenburg 15/11/96.

---

Brief van Willem van der Goes, abt van Egmond, aan Andries Willemsz. te Alkmaar,
rentmeester van de abdij van Egmond.
2 juli 1534
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 957A.
Overgebracht naar het archief van H.S.Sl. Abdij Egmond.

958

"Uitgegeven en onuitgegeven brieven en stukken betreffend de verrassing van
Loevestein door Herman de Ruyter in 1570, verzameld door F. Vogels." Getypt.
augustus 1922
1 omslag

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 959-987. Heetten reeds vervallen (zonder
beschrijving) in 1968.

988

Foto van de brief door Jacob Cabbeljouw e.a. ten tijde van het beleg van Alkmaar
aan D. Sonoy geschreven om aan te dringen hen te ontzetten, en door de
stadstimmerman Maarten Pietersz. van der Mey in een polstok verborgen
overgebracht.
[z.d.]
1 stuk

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 989-996. Heetten reeds vervallen (zonder
beschrijving) in 1968.

997

"Praeëminentiën en Magt van den Hove van Holland", samengesteld door mr. F.
van Limborch naar aantekeningen van de raadsheer mr. P. de Vos
18de eeuw
1 deel

998

Publikatie door hertog Karel van Bourgondië van de met Engeland gesloten vrede.
Gelijktijdig translaat uit het Frans.
1474
1 stuk

999

Uitspraak van Karel V in het geschil tussen de Staten van Holland en de steden
Middelburg, Goes en Mechelen, suplianten ter eenre, en de Staten van Brabant,
verweerders ter andere zijde, nopens zekere provisies, door de Raad van Brabant
verleend tegen arresten van suplianten op Brabanders,
1550
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Afschrift,
16de eeuw
---
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1 katern

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 26. Stond reeds in 1968 te boek als "vervallen";
geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

1001

"Dit sijn alsulke koren ende vonnessen van machten als ghekuert emde gewijst sijn
van den heemraets van 's Herenlant van Moerkerken dat bedict is voer den
Maesdam beghinnende in den jaer van een ende viertich."
1441-1531
1 deeltje

1002

Brieven van admiraal Louis van Boisot geschreven tijdens zijn expeditie tot ontzet
van Leiden aan de heer Van Noordwijk, gouverneur der belegerde stad,
1574
Afschriften en vertalingen door P. van der Schelling,
18de eeuw
2 stukken

1003

Brief van prins Willem van Oranje aan gouverneur, burgemeesters en regeerders
der stad Woerden met verzoek om onbetrouwbare personen uit de stad te
verwijderen. Afschrift.
29 augustus 1575
1 stuk

1004

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Naaldwijk van een
losrentebrief ten laste van de zes grote steden van Holland door Adriaen Joosten,
wonende te Zandambacht, als erfgenaam van heer Adriaen Ysbrantsz., in leven
priester te Delft, ten behoeve van Cornelis van Kierop, ontvanger-generaal van
Holland.
8 maart 1586
1 charter

1005

Uitspraak van het gerecht van Dordrecht in een geschil tussen de kinderen van
Adriaen Govertsz. Mosienbrouck ter eenre en Jacob Lambertsz. ter andere zijde,
over de scheiding tussen hun erven in het Torenstraatje aldaar.
28 augustus 1586
1 charter

1006

Advies uitgebracht door W. van Cuyck, rentmeester van Heusden, op een door
Johan Vercuylen, abt en prelaat van Bern, aan de Grafelijkheidsrekenkamer van
Holland gericht verzoekschrift met betrekking tot de pacht van de visserij geheten
"tijtverlies".
25 oktober 1612
1 stuk

1007

Akte gepasseerd voor het gerecht van Leiden, waarbij Jan Henricxsz. Backer,
wonende te Leiderdorp, een rente van vijf gulden 's jaars vestigt uit een huis in de
Korte Bouwen Louwesteeg te Leiden ten behoeve van Frans en Jan Pieterszonen de
Bye.
18 maart 1615
1 charter

1008

Stukken betreffende geschillen over religiezaken.
1617

1009

Testament van Trijntgen Adriaensdochter, echtgenote van Dirck Jansz. Bleyswijck,
gepasseerd voor Gerard Camerling, notaris te Delft.

4 stukken

3.22.01.01
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8 mei 1624

1 charter

1010A

Testament van jhr. Aelbrecht van Egmond en zijn echtgenote Jkvr. Sara van
Brederode, gepasseerd voor Mathijs Pietersz. Herenga, notaris te Beverwijk.
17 maart 1595
1 charter

1010B

Testament van jhr. Amelis Uuyten Enghe, geboren te Utrecht, en jkvr. Sara van
Brederode, gepasseerd voor Michiel Jansz. van Woerden, notaris te Haarlem.
25 mei 1610
1 stuk

1010C

Testament van Sara van Brederode, weduwe van jonker Amelis Uuyten Enghe,
gepasseerd voor Michiel Jansz. van Woerden, notaris te Haarlem.
1 juli 1619
1 charter

1010D

Testament van jhr. Henrick van Brederode van Bolsweerd, en zijn echtgenote
Geertruyd van Rhede, wonende op Bolsweerd in het land van Vianen, gepasseerd
voor Nicolaas Verduyn, notaris te Utrecht
15 januari 1633
1 charter

1011

Brief van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland aan Gecommitteerde Raden van
de Staten van Holland over de verkoop van domeinen. Gelijktijdig afschrift.
27 juni 1646
1 stuk

1012

"Hantvesten van den Alblasserwaert" en andere stukken als de eden van dijkgraaf,
heemraad, penningmeester, roedrager of dijkbode;
de "Meykeuren" door dijkgraaf en heemraden;
de particuliere generale keuren voor al de dorpen in de Alblasserwaard;
tafel van de breedte der dijken en van de hoefslagen der dorpen in de dijk,
alsmede stukken betreffende de verkoop van de heerlijkheden Papendrecht,
Alblasserdam en Naaldwijk,
c. 1650
1 deeltje

1013

Akte van willige condemnatie door de Hoge Raad van Holland en Zeeland van een
overeenkomst op 31 december 1655 voor Pieter Bock, notaris te 's-Gravenhage,
gepasseerd tussen de kinderen en erfgenamen van Jacob van Mierop, raad en
rekenmeester van Holland, en Machtelt van Voogelaer, wijlen zijn echtgenote,
1656
1 stuk
Fragment

1014

Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland over de verkoop van
domeinen. Gelijktijdig afschrift,
14 oktober 1666
1 stuk

1015

"Vervolch van de besongnes opte domeynen, den 10e decembris 1666". Lijst
vermeldende inkomsten uit zekere domaniale goederen.
[1666]

1016

1 stuk

Brieven van Cornelis de Witt en een van de Staten van Zeeland aan die van Holland
met betrekking tot het aanknopen van onderhandelingen met Frankrijk,
1672
Afschriften,
17de eeuw
1 stuk
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1017

Akte van het Hof van Holland, waarbij mr. Job Houttuyn, procureur voor het Hof
van Holland, en bij zijn overlijden zijn weduwe, kinderen of erfgenamen, wordt
vergund om "het procureursampt aen een persoon daertoe bequaem ende den
Hove aengenaem te mogen resigneren".
16 februari 1678
1 stuk

1018

Akte van het Hof van Holland, waarbij Francois Verbolt, gedeputeerde van
Gelderland ter vergadering van de Staten-Generaal, als executeur van het
testament van zijn tante Margareta van Mierop wordt gemachtigd om op een
obligatie van 2000 gulden, door Margareta van Mierop aan haar minderjarige
neven Hugo en Hermanus van Mierop gelegateerd, het nodige geld voor hun reis en
uitrusting naar Oost-Indië op te nemen.
26 oktober 1683
1 stuk

1019

Brief van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland aan (schout en schepenen van
Charlois) met betrekking tot de vraag of een transport ten behoeve van Cornelis
Rochusz. Mijnkint van een buitendijks onder Charlois gelegen land voor dijkgraaf en
heemraden aldaar of voor de rekenkamer moet plaats hebben. Afschrift.
23 september 1694
1 stuk

1020

Brief van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland aan schout en schepenen van
Charlois houdende ondermeer toezending van een afschrift van een door hen met
de grondeigenaars van de gorzen van de polder van het Karnemelxland gesloten
overeenkomst. Minuut.
25 maart 1695
1 stuk
De overeenkomst is hierbij niet aangetroffen.

---

Memorie betreffende het beschrijven van leenmannen en het spannen van de hoge
vierschaar in het land van Putten door Arent baron van Wassenaar van
Duvenvoorde, baljuw en ruwaard van het land van Putten, aan leenmannen
overgegeven op
4 december 1702
Afschrift,
18de eeuw
1 stuk
Oud inv.nr. 1021. Overgebracht naar het archief Wassenaar van Duvenvoorde. Toegang 3.20.87,
in.v.nr. 169.

1022

Uittreksel uit een brief van 12 juli 1734 van A. Overschie te Maassluis, houdende
verslag van het bezoek van de prins en prinses van Oranje aan Maassluis van de
hand van (J. van der Schelling).
18de eeuw
1 stuk

---

Aantekeningen omtrent besognes gehouden door commissies uit de Staten van
Holland over het voorstel van Dordrecht om de kapitalen door de steden op
maandgelden genegotieert af te lossen;
de zaak Du Plessie rakende zijn rang en het zitting nemen in de raad van politie
alsmede de betaling gedaan aan enige schippers die ten dienste van het land waren
aangesteld,
1748
3 stukken
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1023.
Overgebracht naar het archief van Jacob Gillis, toegang 3.01.23, inv.nrs. 4-6.
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1024

Brief van J. van Hees, fiscaal van de generaliteit, aan de commandeur van
Loevestein over handelingen door laatstgenoemde begaan ten opzichte van een
bakker uit Woudrichem en van Simon van der Stelt.
13 juli 1767
1 stuk

1025

Brief van A. Mollerus, griffier van de Hoge Raad van Holland en Zeeland, aan de
boekverkopers Bennet en Hake te Rotterdam, met verzoek om toezending van 12
exemplaren van de "Memorie of politiek vertoog etc."
13 april 1781
1 stuk
"Te adresseeren aan den boekverkoper P. van Thol in de Veenestraat in 's Hage".

1026

Advies van de Grafelijkheidsrekenkamer ten behoeve van de Staten van Holland
met betrekking tot de verkoop van domeinen. Afschrift,
1665
1 katern

1027

Staten van de inkomsten en de lasten van het gewest Holland.
1757-1777

---

Stukken betreffende een geschil over de insolvente boedel van Gijsbert van
Mathenesse, heer van Mathenesse, Riviere, Opmeer etc., alsmede die van Willem
van Mathenesse, heer van Rasquart en Margareta Valckenaer, zijn echtgenote.
1687
6 stukken

15 stukken

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1026.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Matenesse, toegang 3.20.39.

1029

Geschrift van de raadpensionaris van Slingelandt over de bijbeltekst Handelingen
10, vers 34 etc. Afschrift.
18de eeuw
1 stuk

1030

Afschriften van notariële afschriften in 1608 gemaakt door notaris Jan van Hout,
secretaris van Leiden, van akten betreffende de vicarie van de H. Nicolaas en de H.
Antonius, in 1499 door Pieter Jan Martijnszoon op een altaar in de St. Pieterskerk te
Leiden gesticht, en van een stamboom van de familie van de fundator, door Jan van
Hout in 1608 en volgende jaren opgemaakt.
(Na 1653) en 1745
2 rollen
1030A
Deel 1
1030B
Deel 2

1031

Verzoekschrift van de kerkeraad van de Franse gemeente te Gorinchem aan de
Staten van Holland aangaande de weigering van Johannes de la Brune, Frans
gerefugieerd predikant te Schoonhoven, de beroeping tot tweede predikant naast
ds. Gantois te aanvaarden. Met de daarop genomen beslissing.
1705
1 omslag

---

Brief van de hertogin Jacoba van Beieren aan hertog Philips van Bourgondië over
haar aanspraken om haar overleden neef hertog Philips van Brabant op te volgen in
de hertogdommen Lotharingen, Brabant en Limburg.
1430
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1032.
Overgebracht naar het Archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01, inv.nr. 58.

1033

Akte van belening door hertog Albrecht van Beieren van Pieter Ydenzoen met zes
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gemeten land in de ban van Hellevoet.
30 maart 1391
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1 charter

1034

Notariële akte, waarbij verschillende grondbezitters te Alfen, Aartswoude etc.
verklaren niet te wensen dat daar een kade komt en verschillende personen
machtigen om dat uit hun naam aan het Hof te verklaren.
1471
1 charter

1035

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van 's-Gravenhage van een
rentebrief van twee pond groten Vlaams 's jaars gaande uit 50 morgen land te
Zoeterwoude door jhr. Cornelis van Wijngaerden, schiltknaap, meesterknaap van
de Houtvesterij van Holland, ten behoeve van jkvr. Agatha van Leeuwen, weduwe
van mr. Cipio Bonetis.
22 maart 1585
Met retroacta van
1536 en 1579
3 charters

1036

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor de gerechten van Rietveld en Bree in
het land van Woerden en Zegveld door Aechte Cornelisdochter, weduwe van Ellaert
Jansz. onder verband van haar goederen te Rietveld en Zegveld ten behoeve van
mr. Frans Fransz., priester te Gouda.
1566
1 charter

1037

Akte van koning Philips II, waarbij deze Elizabeth Brandelings, echtgenote van Dirck
Hanneman, vergund om over haar goederen bij testament of anderszins te
beschikken.
17 december 1567
1 charter

1038

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Rietveld en de Bree van 11
morgen land aldaar door de erfgenamen van Gerrit Willemsz. Metten Baert ten
behoeve van mr. Adriaen Ponciaensz. te Geervliet.
13 augustus 1578
1 charter

1039

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Rietveld en de Bree van 26 1/2
morgen land aldaar door de erfgenamen van Elbert Jan Paepgis ten behoeve van
Jan (Simons) Claesz. te Gouda.
6 november 1578
1 charter

1040

Akte van de Staten van Holland, waarbij jhr. Jacob van Egmond, heer van
Kenenburg en Maasland, wordt vergund om Maassluis van Maasland te scheiden
en te Maassluis schout, schepenen en andere ambtenaren aan te stellen.
16 mei 1614
1 charter

1041

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Heeraartsberg, Bergambacht
en Ammerstol van 1 1/2 morgen land aldaar door Mathijs Cornelisz. en Aeltgen
Dirixdochter, weduwe van Cornelis Cornelisz. de Groenevelde, ten behoeve van
Nannichgen Tijss, weduwe van Raen Jansz.
7 mei 1631
1 charter

1042

Akte van transport gepaseerd voor het gerecht van Rietveld en de Bree van 13
morgen land aldaar namens het kapittel van St. Jan te Utrecht ten behoeve van
Dirck Corszo Rijsevelt.
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1 charter

1043

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Rietveld en de Bree
door Gijsbert Jan Costen van der Wiltenburch ten behoeve van Gerrit Aertsen van
der Swaen en zijn echtgenote Cornelia Cornelisdochter van der Wiltenburch
16 oktober 1661
1 charter

1044

Stukken met betrekking tot een proces voor het Hof van Holland tussen de
erfgenamen van Geertruyd Krafft, weduwe van Berbardus Kleur ter eenre en
Abraham Steerling (van Sterling), echtgenoot van Cornelias Kleur ter andere zijde,
over de terugbetaling van hetgeen Cornelia Kleur teveel uit de boedel van haar
moeder Geertruyd Krafft had genoten.
1709 en 1719
2 charters

1045A

Commissie door prinses Anna van mr. Jan Ravens als rentmeester van de
heerlijkheden 's-Gravenzande en Zandambacht als opvolger van Frans Douglas.
1 januari 1755
1 charter

1045B

Commissie door prinses Anna voor mr. Jan Ravens als rentmeester van de
heerlijkheid Naaldwijk als opvolger van Frans Douglas.
1 januari 1755
1 charter

1045C

Commissie door prinses Anna van mr. Jan Ravens als rentmeester van het Oude
mannen- en vrouwenhuis te Naaldwijk, als opvolger van Frans Douglas.
1 januari 1755
1 charter

1046

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hodenpijl van zeker aldaar
gelegen land door Jan Breur, houtkoopman te Delft, ten behoeve van zijn zoon
Cornelis Breur, houtkoopman, en diens echtgenote Adriana Maria Ruysch, wonende
onder Hof van Delft.
25 september 1775
1 charter

1047A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Voorburg van een huis en erf
aan de Kleine Laan aldaar ten behoeve van Leendert Woutersz. Foreest.
6 september 1753
1 charter

1047B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Voorburg van een huis en erf
aan de Kleine Laan aldaar door de executeurs van het testament van Geertruyd
Kuyper, in leven echtgenote van Leendert Woutersz. Foreest, ten behoeve van
Jacobus van Eyk.
12 mei 1756
1 charter

1047C

Niet gespecificeerd

---

Akte van verkoop van 7½ hond land te 's-Gravenzande door Willem Willemszoon
en Lourijs Dammaszoon ten behoeve van Jan Doenzoon te 's-Gravenzande.
17 mei 1498
Met retroacta van
1453, 1472 en 1473
1 transfix
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1048.
Overgebracht naar het archief van het Kapittel St. Marie op het Hof, toegang 3.18.30.01.
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1049

Akte van belening door de Staten van Holland van Cunira van Hoeck, echtgenote
van Abraham Vermeulen, wonende te Alfen, met 4 morgen land onder Alfen, na
opdracht door mr. Johan van Overmeer, advocaat te Leiden.
11 december 1713
1 charter

1050

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Voorburg door
Gerrebrant Jansz. van der Gaech, bakker aldaar, ten behoeve van Nicolaes Croeser,
arts te Delft, echtgenoot van Machtelt van Santen, wegens door wijlen haar vader
Ysbrant van Santen, in leven korenkoper te Delft, geleverd graan, onder verband
van zijn huis aan de noordzijde van de Herenstraat aldaar.
2 maart 1669
1 charter

1051

Akte van het Hof van Holland met betrekking tot een geschil tussen Gillis Boer ter
eenre en de executeurs van het testament van zijn moeder Maria Holaart, in leven
weduwe van Jan Boer, en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland ter andere zijde.
14 maart 1719
1 charter

1052

Akte van transport door de Staten van Holland van een stuk land genaamd
"Berchhouff" onder Waarder, afkomstig van het klooster Emaus in het land van
Stein ten behoeve van Pancras Cornelisz. opten Berch.
1594
1 charter

1053

Akten rakende het geschil tussen graaf Floris V en Jan van Renesse;
de goederen die laatstgenoemde van eerstgenoemde in leen hield;
de lijftocht van hertogin Margriet van Beieren, gemalin van hertog Albrecht;
de zoenen over de doodslagen van Floris van Rijsoort, Aleid van Poelgeest en
Willem Cuser;
het protest van Jacob van Wassenaar, burggraaf van Leiden, met betrekking tot de
belening van Wassenaar,
1290-1447
Afschriften,
17de eeuw
6 stukken

1054

Stukken met betrekking tot de huldiging door de Staten van Holland van Philips de
Schone en van Philips II,
1494 en 1549
Afschriften,
17de eeuws
5 stukken

1055

Uitspraak van het Hof van Holland in een geschil tussen de procureur-generaal van
het Hof, vervangende de rentmeester van Beooster Schelde, en de erfgenamen van
Pieter Claesz. Moele te Zierikzee,
1 december 1539
Afschrift van 1612 door Van Luchtenburch naar een afschrift in het tweede Geluwe
register van de rekenkamer,
[1612]
1 stuk

1056

Uitspraak van de Secrete Raad te Brussel in een geschil tussen de
hoogheemraadschappen van Rijnland, Delftland en Schieland ter eenre en de
Staten van Utrecht en de burggraaf van Montfoort ter andere zijde "beroerende het
verlenghen van den Rijndijck van daer hij van oudts ghelegen heeft tot aen de
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doode sluyse toe geleghen in den IJsseldijck",
22 september 1571
Afschrift,
16de eeuw
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1 stuk

1057

Afschriften van de band van mr F. van Mieris van stukken betreffende de
kalenderhervorming,
1582 en 1583, 18de eeuw
3 stukken

1058

Commissie door Robert graaf van Leicester van jonker Jan van der Does, heer van
Noordwijk, als registermeester en charterbewaarder van Holland, als opvolger van
Otto van Egmond, heer van Kenenburch,
14 november 1586
Afschrift van de hand van mr. F. van Mieris,
18de eeuw
1 stuk

1059

Akte van belening door de Staten van Holland van Claes Philipsz. van Leeuwen met
het schout-, klerk- en bodeambacht van Alfen,
11 augustus 1593
Afschrift van de hand van mr. F. van Mieris,
18de eeuw
1 stuk

1060

Afschriften van de hand van mr. F. van Mieris van stukken betreffende de gestie van
en het proces tegen Oldenbarnevelt en zijn aanhangers.
18de eeuw
5 stukken

1061

Advies van de advocaat H. v.d. Werve in een geschil over de vraag in hoeverre de
geërfden van Bergambacht gehouden zijn te contribueren aan de Hoge Boezem
achter Haastrecht. Gelijktijdig afschrift.
15 augustus 1662
1 stuk

1062

Rekeningen van de ritmeester Dupuget, alsmede een stamlijst van de compagnie
Von Ponickau, in dienst van de Staten van Holland.
1786-1787
3 stukken

1063

Resolutiën van de Staten van Holland en West-Friesland. Gelijktijdige afschriften,
waarvan enige van de hand van mr. F. van Mieris en enige gedrukt.
1591-1793
1 omslag

1064

Afschriften, waarvan verschillende van de hand van mr. F. van Mieris van stukken
ingekomen bij of uitgegaan van de Staten van Holland.
1582-1787
1 omslag
Brief van de Staten aan prins Willem van Oranje, houdende dankbetuiging voor
het accepteren van de hem door de staten aangeboden souvereiniteit, 1582
Instructie en commissie van mr. Johan van Oldenbarnevelt als advocaat van
Holland, 1586
Instructie voor Gecommitteerde Raden, 1590
Akte waarbij de Staten de stad Utrecht ontslaan van de verplichting om jaarlijks op
St. Martinusavond een beer naar 's-Gravenhage te zenden, 1615
verzoekschrift van de stadsregering van Rotterdam wegens hun geschil met
Dordrecht over het stapelrecht, 1619
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Akten van belening door de Staten van Holland van Laurens Jansz. Spiegels, oudpresident schepen van Amsterdam, en zijn dochter Hillegonda Spiegels,
echtgenote van Michael Pauw, ridder, oud-schepen van Amsterdam, met de
ambachtsheerlijkheid Achtienhoven en zijn toebehoren, 1620 en 1624
Deductie van de Staten met betrekking tot de vertegenwoordiging van het
platteland in de regering, 1627
Brief over het openen van de zeedijk aan de oostzijde van de Vecht, 1636
Brief van de Staten met betrekking tot de vacature van baljuw van Kennemerland
door het overlijden van Johan heer van Merode, 1666
Stukken met betrekking tot het Eeuwig Edict, 1667
Advies van de Hoge Raad en het Hof van Holland op een verzoekschrift van de
prinsessen van Portugaal rakende de proceduren jegens de prins van Oranje, 1674
Akte van belening door de Staten van Gerrit van der Laen met de hofstede
Endepoel en zijn toebehoren gelegen in het ambacht van Warmond, 1675
Stukken met betrekking tot de opdracht van de titel van hertog van Gelre en graaf
van Zutphen aan de prins van Oranje, 1675
Verbod aan de rederijkers om op zon- en bededagen met trommels, vaandels e.d.
langs de wegen te trekken, 1711
Plakkaat rakende de lakenbereiders of droogscheerders. (Gedrukt), 1718
Verzoekschrift van het hoogheemraadschap van Rijnland met bericht van het Hof
van Holland op een verzoekschrift van Pieter van Leyden, hoogheemraad van
Rijnland, oud-burgemeester en raad van Leiden, 1718
Brief van de rekenkamer met betrekking tot de domeinen, 1721
Aanspraak van Hare Koninklijke Hoogheid in de vergadering van de Staten van
Holland over de hoge noodzakelijkheid van het doen van een augmentatie van 's
lands militie. (Gedrukt), 1758
Bericht van de stadsregering van Hoorn op verzoekschriften aan de Staten van
Willem Ris, koopman, en Jan Breebaard, boekhandelaar, burgers van Hoorn, mede
namens een groot aantal van hun medeburgers. (Gedrukt), 1787
Rechtvaardiging van het recht van de Staten om raden in het Hof van Holland te
stellen, z.d.

1065

Afschrift, van de hand van mr. F. van Mieris, van een resolutie van Gecommitteerde
Raden met betrekking tot de goederen van Johan van Oldenbarnevelt,
1624
Brief van Gecommitteerde Raden aan Jan en Willem van der Voort te Amsterdam,
1668
resolutie van Gecommitteerde Raden met betrekking tot de zilversmid Verhoef,
1675
Brief van Gecommitteerde Raden met betrekking tot de weerbare mannen in
Holland. (Gedrukt),
1785
en stukken betreffende de financiën van het gewest Holland,
1667 en 1672
7 stukken

1066

"Generaal register op alle de keuren en ordonnantien van 't hoogheemraadschap
van Delfland gestelt volgens het A.B.C.".
17de eeuw
1 deeltje

1067

Afschriften van stukken betreffende de houtvesterij, van Holland door P. van der
Schelling,
1353-1457
alsmede een lijst van namen van de houtvesters,
18de eeuw
1 katern

1068

Akte van Christoffel III, Koning van Denemarken, Zweden en Noorwegen, waarbij
deze schipper Eric, zijn schip en bemanning in bescherming neemt.
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1 charter

1069

Akte van creatie door de Staten van Holland ten behoeve van Samuel de Moraaz als
notaris te Dordrecht.
23 juli 1697
1 charter

1070

Stukken met betrekking tot een voor het Hof van Holland gevoerde strafzaak tegen
mr. Jacob Pesters.
1734 en 1735
1 omslag

1071

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Vlaardingerambacht van 3
margen land aldaar namens Catharina Welhoeck, bejaarde ongehuwde dochter te
Schiedam, ten behoeve van mr. Cornelis van der Dussen, secretaris van Schiedam.
22 april 1674
1 charter

1072

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Spijkenisse en Brabant
door Jan Aartsz. Visser ten behoeve van Hendrik Bosschert, brouwer te Schiedam,
onder verband van zijn huis staande aan de kade van Spijkenisse.
27 februari 1725
1 charter

1073

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Naaldwijk van een huis c.a.,
waarvan een gedeelte als school wordt benut, staande aan het marktveld of het
plein van Naaldwijk, door de erfgenamen van Ysbrand van den Bos en Pleuntje
Philips Biemond, in leven echteluiden, ten behoeve van Gerrit van der Boom.
8 mei 1750
1 charter

1074

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Maasland van een huis c.a.
aldaar door Adriana van Erkel, weduwe van Jacob Oostvries, ten behoeve van Pieter
van Dijk, glasmaker aldaar.
20 januari 1772
1 charter

1075

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Vlaardingen van een gedeelte
van een huis c.a. aan de oostzijde van de dijk aldaar door Simon van Gijn ten
behoeve van Huyg Simons van Gijn, beiden wonende te Vlaardingen.
18 augustus 1772
1 charter

1076

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oud-Mathenesse van de helft
van een aldaar buiten de Rotterdamse poort van Schiedam staand huis c.a. door
Adolf Speelen, bouwman aldaar, ten behoeve van Sirag van Banken, koopman te
Schiedam.
14 november 1792
1 charter

1077

Akten van transport gepasseerd voor het gerecht van Nieuwland, Kortland en 'sGravenland van zekere onder Nieuwland gelegen onroerende goederen ten
behoeve van Adrianus Meyer te Schiedam.
1797 en 1800
2 charters

1078

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Naaldwijk van een huis c.a.
aldaar namens J.M. Schmidt te Dordrecht ten behoeve van Cornelia Vijverberg,
weduwe van Leendert Perzoon, wonende te Naaldwijk.
15 oktober 1799
1 charter
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1079

Stukken afkomstig van jhr. mr. A.G. van Vredenburch als auditeur-militair in ZuidHolland.
1833-1861
1 omslag

1080

Alfabetische index van zaken voor de militaire rechtspraak van belang, met
verwijzing naar de daarop betrekking hebbende litteratuur, samengesteld door jhr.
mr. A.G. van Vredenburch, auditeur-militair in Zuid-Holland.
z.d.
1 deel

1081

Akte van verpanding gepasseerd voor het gerecht van Vianen van een aldaar
gelegen tiend geheten "Papenvierdeel" namens Louisa Anna prinses van Waldeck,
gravin douairière van Erbach, aan Georg Frederik Woesten. Afschrift.
14 augustus 1700
1 stuk

1082

Dictum van het Hof van Holland in een geschil tussen mr. Willem Pesters, heer van
Kattenbroek, griffier van het Hof van Utrecht, en Hendrik Pesters, burgemeester
van Maastricht, voor hun broer mr. Jacob Pesters, gedetineerde te Gouda, ter
eenre, en de procureur-generaal van Holland ter andere zijde,
30 juli 1735
Afschrift,
18de eeuw
1 stuk

1082A

Bul van de Universiteit van Leiden voor Willem van der Salm.
1ste helft 18de eeuw

1 charter

Het onderste gedeelte van het stuk is afgeknipt.
Volgens het Album Studiosorum is in 1706 en in 1732 een Willem van der Salm als student te Leiden
ingeschrevenen.

---

Extract-resolutiën en brieven van de Comité's van Financie, van militaire zaken, van
algemeen welzijn en het provinciaal comité van Holland van de provisionele
representanten van het Volk van Holland. Gedrukt.
1795-1797
1 omslag
Deze stukken zijn wel ondertekend maar niet van een adres voorzien.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1083.
Overgebracht naar het archief van de Provisionele Representanten, toegang 3.02.01.

---

Extract-resolutiën van het Intermediair Administratief Bestuur en de Financiële
commissie van het voormalig gewest Holland. Gedrukt.
1799
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1084.
Overgebracht naar archief Gewestelijk Bestuur, nummer toegang ##, inv.nr. ##.

---

Extract-resolutiën van de Financiële commissie van het voormalig gewest Holland.
Gedrukt.
1800
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1085.
Overgebracht naar archief Gedeputeerd Bestuur van Holland, nummer toegang ##, inv.nr. ##.

---

Extract-resolutiën van de Financiële commissie van het voormalig gewest Holland.
Gedrukt.
1801
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1086.
Overgebracht naar archief Gedeputeerd Bestuur van Holland, nummer toegang ##, inv.nr. ##.
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Extract-resolutiën van de Financiële commissie van het voormalig gewest Holland,
van het gedeputeerd bestuur van Holland en van de Raad van Financiën in het
departement Holland. Gedrukt.
1802-1805
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1087.
Overgebracht naar archief Gedeputeerd Bestuur van Holland, nummer toegang ##, inv.nr. ##.

1088

Extract-resolutiën van de Raad van Financiën in het departement Holland. Gedrukt.
1805-1807
1 pak

---

Staatboek van betalingen gedaan door de ontvanger-generaal Van Boetzelaer voor
kerkelijke zaken in het voormalig Noorderkwartier van Holland.
1804-1806/7
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1089.
Overgebracht naar archief Departementaal Bestuur 1802-1807, nummer toegang ##, inv.nr. ##.

---

Verzameling gedrukte stukken betreffende Hollandse aangelegenheden, aangelegd
door A.P. Twent.
1802-1804
4 delen
A.P. Twent werd 16 juli 1802 benoemd tot lid van de commissie tot de zaken van de financie.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1090-1093.
Overgebracht naar archief Gedeputeerd Bestuur van Holland.

1094-1101

Afschriften, vervaardigd door dr. R.C.H. Römer, van stukken meest de kerkelijke
geschiedenis betreffende.
19de eeuw
1 portefeuille
1094
Necrologium van het klooster Mariënhoven te Warmond.
---

---

1097
1098
1099
1100
1101

1102A

Het origineel is beschreven door mr. dr. J.C. Overvoorde in zijn archieven van de
kloosters, deel I, blz. 174, onder nummer 1243.

Stukken met betrekking tot de geschiedenis van Oudewater, 15721706
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1095.
Overgebracht naar Rijksarchief Utrecht.

Stukken met betrekking tot de geschiedenis van de kerk te
Oudewater, 16de - 18de eeuw
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1096.
Overgebracht naar Rijksarchief Utrecht.

Stukken met betrekking tot de geschiedenis van de stad
Schoonhoven, 1492-1522
Stukken met betrekking tot de geschiedenis van het klooster St.
Ursula te Schiedam, 1405-1570
Stukken met betrekking tot de geschiedenis van het klooster
Koningsveld, 1277-1462
Stukken met betrekking tot de geschiedenis van de kerk te 'sGravezande, 1238-1242
Stukken met betrekking tot de geschiedenis van het hospitaal te
Schiedam, 1315;
het gasthuis te Delft, 1330;
de derde regel van St. Franciscus, 1401 en 1429;
en de abdij van Rijnsburg, 1498.

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Ridderkerk van zeker land
aldaar door Aerent Cornelisz., wielmaker te Dordrecbt, ten behoeve van Leendert
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Foppensz. van Driel.
27 juni 1619
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1 charter

1102B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Ridderkerk van zeker land
aldaar door Jan Huygensz. Meyntgen te Strijen ten behoeve van Leendert Foppensz.
van Driel, schout van Rijsoort.
14 mei 1626
1 charter

1103

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Wateringen van een huis c.a. te
Kwintsheul door Gijsbert Claesse van der Voort, erfgenaam van Annetie Jans van
Elderen, ten behoeve van Engel Leenderse Couwenhoove.
28 april 1686
1 charter

1104

Akte van de Hoge Raad van Holland en Zeeland met betrekking tot een geschil
tussen Hendrick van Alckemade van Berckenrode, ambachtsheer van Grote Lindt,
ter eenre, en Mathijs Pompe, dijkgraaf van de Alblasserwaard, ter andere zijde, over
het visrecht in de Maas en Lek aldaar en bij het hoofd van Zwijndrecht.
12 mei 1649
1 charter

1105

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Abtsrecht van drie morgen land
aldaar door Ghijsbrecht Woutersz. van Wijck, als man een voogd van Machtelt
Jansdr. van Montfoort, wonende te Delft, ten behoeve van Jan Dirksz. Timmer,
echtgenoot van Cornelia Jansdr. van Montfoort, en van Jannetge Jansdr. van
Montfoort.
17 november 1595
1 charter

1106

Akte van belening door de Staten van Holland van jonker Bernt van Renesse met
zes margen land in het ambacht van Rijswijk, hem aanbestorven van zijn moeder
Petronella Pijnssen.
29 juli 1613
1 charter

1107

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Wassenaar van een rentebrief
van 80 gulden 's jaars namens mr. Dirk de Jonge, advocaat voor het Hof van
Holland, als erfgenaam van jhr. Johan van Persijn, aan de Heilige Geestmeesters
aldaar ten behoeve van vier door de heer of eigenaar van het huis Persijn aan te
wijzen arme vrouwen.
25 november 1648
1 charter

1108

Akte van belening door Willem René baron van Tuyll van Serooskerken, heer van
Zuylen, etc. van Anna Maria van der Goes, echtgenote van mr. Franc Willemsz. van
der Burch, met een stuk land geheten "Dobbenkamp" of het kwade spaeland
gelegen tussen Delft en Vlaardingen, haar aanbestorven van haar zuster Antonia
Josina van der Goes, weduwe van mr. Franc van der Burch, in leven raad en
burgemeester van Delft.
21 maart 1791
1 charter

1109A-1109R Stukken betreffende en afkomstig uit de boedel van Pieter van Roon, op 14 oktober
1811 te Rijnsburg overleden.
1594-1818
1109A
Akte van boedelscheiding gepasseerd voor Thomas van Bergen,
notaris te Leiden, tussen de erfgenamen van Pieter van Roon, op 14
oktober 1811 te Rijnsburg overleden, tussen zijn erfgenamen van
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1109B

1109C
1109D

1109E
1109F

1109G

1109H

1109I

1109J

1109K

1109L

1109M
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roerende goederen en landerijen te Rijnsburg, Oegstgeest en
Voorhout, 11 september 1818, 1 stuk
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Voorhout van
twee percelen land in de Elstgeesterpolder aldaar door Annitgen
Paulusdr. van Driebergen, weduwe van Jan van der Mij, wonende te
Leiden, ten behoeve van Jan Jansz. van Driebergen, enige zoon van
wijlen Jan Paulusz. van Driebergen, 8 april 1698, 1 charter
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Rijnsburg van
een huis c.a. aan het Moleneinde aldaar door Willem Jansz. van Veen
ten behoeve van Jacob Heemskerk, 13 mei 1704, 1 charter
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Rijnsburg van
een huis c.a. aan het Moleneinde aldaar door Aaltje Cornelisdr. van
Schrama, weduwe van Jan Cornelisz. Vrooman, ten behoeve van
Cornelis Simonsz. Verdiger, 13 april 1705, 1 charter
Rentebrief gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest ten laste van
Dirck Jansz. Vooruyt ten behoeve van de kerk aldaar, wegens koop
van zeker land aldaar, 1594, 1 charter
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van
een perceel weiland geheten "Biesweitje" in Camphuysen aldaar
namens Catharina Houffijser, weduwe van Maerten Jansz.
Houffijser, in leven convooimeester te Amsterdam, ten behoeve van
Pieter Ghijsbrechtsz. van der Codde te Rijnsburg, 1 april 1617, 1
charter
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van
een perceel weiland geheten "Biesweitje" in damphuysen aldaar
door Simon Pietersz. van der Codde en zijn broer(?) ten behoeve van
Claes Jacobsz. van Duyndam te Rijnsburg, 11 maart 1643, 1 charter
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegsgeest van
een perceel weiland geheten "Biescampje" in Camphuysen aldaar
door Naria van Duyndam, echtgenote van Adriaan van der Block, ten
behoeve van Joost Bruynsz. van Wassenaar te Rijnsburg, 27 april
1686, 1 charter
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van
zekere aldaar gelegen landerijen door de executeurs van het
testament van Willem Willemsz. van Veen ten behoeve van Cornelis
Jansz. van der Codde, 19 mei 1699, 1 charter
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van
een perceel weiland aldaar door de executeur van het testament van
Simon Claassen van Overvoorde ten behoeve van Simon Maartens
Langevelt, 11 maart 1719, 1 charter
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van
een in de Rijsjes aldaar gelegen perceel weiland door de erfgenamen
van Simon Maartens Langevelt ten behoeve van Cornelis Verdigaal
te Rijnsburg, 31 januari 1739, 1 charter
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van
een aldaar gelegen perceel weiland door Mees Klinkenbergh ten
behoeve van Aaltje Cornelisdr. Verdigaal, weduwe van Hendrik van
Roon, wonende te Rijnsburg, 6 mei 1765, 1 charter
Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Oegstgeest van
een perceel weiland geheten het Biezekampje in Camphuysen aldaar
door Gerbrand Kooningh, echtgenoot van Aaltje Dirksdr. Kruyt, ten
behoeve van Aaltje Verdigaal, weduwe van Hendrik van Roon,
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1109O

1109P

1109Q

1109R
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wonende te Rijnsburg, 20 februari 1768, 1 charter
Akte van verpachting van een perceel land te Rijnsburg door mr.
Daniel Jacob Heeneman, administrateur van de goederen van de
abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, aan Hendrik van Roon, 23
mei 1799, 1 stuk
Akte van verkoop van een perceel land te Oegstgeest door mr.
Daniel Jacob Heeneman, administrateur van de goederen van de
abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst aan Pieter van Roon, 1803, 1
stuk
Kwitanties van Pieter. van Roon te Rijnsburg wegens de koop van
landerijen onder Oegstgeest en Voorhout, afkomstig van de abdijen
van Rijnsburg en Leeuwenhorst, en wegens betaling van diverse
belastingen, 1803-1806, 1 omslag
Attestatie van Jacob van Egmond en Jan Vianen, beide wonende te
Rijnsburg, ten behoeve van Pieter van Roon, met betrekking tot de
drie percelen land van Aaltje Verdigaal, in leven weduwe van
Hendrik van Roon, 7 augustus 1806
Authentiek afschrift van 11 november 1806 door T. van Bergen,
notaris te Leiden,
Verklaring van de landmeter van het kadaster te Leiden over het
70ste perceel der domeingoederen onder Oegstgeest gelegen en
afkomstig van de abdij van Rijnsburg, 1818, 1 stuk

1110A

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk door Barth
Kramer te Wilsveen ten behoeve van de eigenaars van de voormalige
ambachtswoningen en landerijen in de drooggemaakte Grote polder aldaar wegens
de koop van zekere landerijen in deze polder gelegen.
16 juli 1806
1 charter

1110B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk van het achterblok
van kavel 28 in de drooggemaakte Grote Polder aldaar door Jan Koole te Stompwijk
ten behoeve van Barth Kramer te Wilsveen.
1809
1 charter

1110C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk van het achterblok
van kavel 26 in de drooggemaakte Grote polder aldaar door de eigenaars van de
woningen en landerijen in deze polder ten behoeve van Cornelis Story te Delft.
1809
1 stuk

1111

Vervallen

1112

Afschriften vervaardigd door G.C. Helbers te Leiden van inschrijvingen van
huwelijksgeboden en -bevestigingen in het vierschaarboek van Overschie ter
plaatse berustende, over de jaren 1626-1637.
1928
1 omslag

1113

Authentieke afschriften door de Rijksarchivaris te Gent van een aldaar berustende
akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Heusden van een huis c.a. in de
Potterstraat aldaar door Mechtelt, weduwe van Jan Luben en haar zuster Lijsbet,
dochter van Pouwels Dircssoen, ten behoeve van Saelmon, weduwe van Robbrecht
van Dronghelen van
1422
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en van de daarbij behorende retroacta van
1418
1114

Onderhandse akte van verkoop van een stuk grond in de Herensteeg te Leiden door
Jasper van Linden als commandeur van de Duitse Orde te Leiden en Katwijk aan Jan
Jansz. van der Vecht.
28 november 1615
1 stuk

1115

Resolutie van de Staten van Holland, waarbij Maassluis het branden van haring
wordt verboden,
5 augustus 1656
Authentiek afschrift door Willem Buys,
c. 1730

1116

Attestaties gepasseerd voor de gerechten van Vlaardingen en Zierikzee,
verzoekschriften van reders e.a. resoluties van de Staten-Generaal etc. betreffende
de moeilijkheden door de Denen aan de vissers op IJsland in de weg gelegd.
1740-1741
1 omslag

1117

"Consideratien over de propositie van wijlen sijne doorlugtige hoogheid den prins
erfstadhouder tot redres en verbetering van de commercie".
23 november 1751
1 stuk
Door Vale ? te Rotterdam.

1118

Resolutie van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland met betrekking
tot de vrijdom van impost op zout te gebruiken voor het zouten van vis. Authentiek
afschrift door A. van Straten.
15 juni 1752
In dorso: "Omme de heer advocaat Van Nievelt".

1119

Concept-verzoekschrift van haringreders aan de Staten van Holland om een premie
uit 's lands kas.
1753/'54
1 stuk

1120

"Aanspraak aan Haare Kon. Hoogheid ..... van de kooplieden der commercieerende
steeden en plaatzen deezer provincie (Holland) ..... over het onreedelk gedrag, 't
welk de oorlogscheepen en commissievaarders der Engelsen met de schepen en
koopmanschappen, de onderdaanen der republiecq toebehoorende, houden". Met
het antwoord van H.K.K. in afschrift.
7 december 1758
Gedrukt te Amsterdam bij Isaak Tirion.

1121

1122

Stuk van B. van Schimmelman te Kopenhagen met betrekking tot de
haringcompagnie te Altona.
14 maart 1767

1 stuk

Overeenkomst tussen de Staten van Holland en de stad Hamburg over de
haringhandel,
1609
Afschrift,
2de helft 18de eeuw

1 stuk
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Verzoekschrift van het comité tot de zaken van de grote visserij aan het
staatsbewind om premies ten behoeve van de haringvisserij.
1802
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1 stuk

Repertorium vervaardigd door mr. Pieter de Vos, raadordinaris van het Hof van
Holland, op de memorialen van het Hof gehouden door:
18de eeuw
1 deel
mr. Jan Rosa, 1428-1447;
mr. Jacob Bossaert, 1447-1463;
mr. Willem van Swieten, 1463-1466;
mr. Cornelis Rolland, 1642-1653;
mr. Adriaan Pots, 1653-1675;
mr. Willem Dedel en mr. Anthony van Kinschot, 1675-1700,
alsmede op het memoriaal van het Hof gehouden door de griffier Dirck Poes,
betreffende de landen van de graaf van Charolais, 1463-1467.

1125

Privileges van Philips en Maria van Bourgondië voor de stad Delft met betrekking
tot het verkiezen van het stadsbestuur,
1445, 1452 en 1477
Afschriften,
17de eeuw
3 stukken

1126

Akte van het Hof van Holland met betrekking tot een geschil tussen Jan van der
Dussen, kastelein van Gouda, ter eenre en Arent van der Dussen c.s. ter andere zijde
over de heerlijkheid Munsterkerk,
29 november 1480
Afschrift,
18de eeuw
1 stuk

1127

Resoluties
1127A

1127B
1127C

1127D
1127E
1127F
1127G

Resoluties (afschriften) van de Staten van Holland met betrekking tot:
het stapelrecht van Dordrecht, 1630
de ambassadeur Boreel te Venetië, 1656
de boedel van Cornelia France (Franse), in leven weduwe van Hendrik Spiegel,
burgemeester van Amsterdam, 1683
het zitting nemen van Arnout Joost van Keppel, graaf van Albemarle, in het
hogerhuis van Engeland, 1715
kerkelijke zaken, 1732
de verzoekschriften van Johannes van der Steen, priester te Haarlem, en Johannes
Kerkman, priester te Castricum 1741 en van
Gecommitteerde Raden met betrekking tot de wapenhandel. 1785, 1 omslag
Decreet van het provinciaal bestuur van Holland, verklarende dat de leden en
ambtenaren van het vorig gouvernement onder de jurisdictie van Den Haag
behoren. 1797, 1 stuk
Resoluties en een brief van het Hof van Holland met betrekking tot de toespraak
van Slicher bij het afnemen van de eed van advocaten, procureurs en
deurwaarders, 1737
en het gebeurde op 4 september 1785 18de eeuw, 2 stukken
Resolutie van Gecommitteerde Raden van Zeeland met betrekking tot de door de
stad Goes aan de Staten te verstrekken gelden op renten ten lijve van personen in
het Oudemannenhuis te Goes. 1677, 1 stuk
Resolutie van de Staten van Friesland met betrekking tot de
meerderjarigheidsverklaring van de erfstadhouder. 1755, 1 stuk
Resolutie van de stadsregering van Rotterdam met betrekking tot de ontzegeling
van de stadspapieren van Amsterdam. 1684, 1 stuk
Resolutie van de West-Indische Compagnie ter kamer Amsterdam met betrekking
tot de betaling van vivres. 1656, 1 stuk
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Stukken betreffende zaken, aanhangig gemaakt bij het Hof van Holland.
17de en 18de eeuw
1128A

1128B

Afschriften van verzoekschriften, onder meer van:
mr. Sebastian van Loozen aan de graaf van Leycester om zijn funktie van
raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland te mogen behouden, 1586;
van Andreas Wilhelmus du Bois aan de Staten van Holland met betrekking tot de
nalatenschap van Francois du Bois, berustende onder de bewindhebbers van de
Oost-Indische Compagnie ter kamer Amsterdam, 1775;
van kooplieden te Rotterdam aan de Staten van Holland met betrekking tot het
verbod om ongeraffineerd zout te gebruiken voor het zouten van vlees e.d., dat
benodigd was op schepen varende naar West-Indië, met bijbehorende stukken,
1779 en 1780. , 1 omslag
Stukken met betrekking tot een strafzaak voor het Hof van Holland tegen mr.
Adriaan van der Mieden, raad in hetzelve Hof, wegens het indienen van een
verzoekschrift op naam van Susanna Doubleth bij de Staten van Holland, waarin
het Hof meende belasterd te zijn. 1744 en 1747, 2 stukken

1129

Brief van de Staten van Holland aan de Staten der overige gewesten der Republiek
over het afdanken van krijgsvolk,
27 juli 1650
Afschrift,
17de eeuw
1 stuk

1130

"Hollandts propositie aen de Groote Vergaderinge",
1651
Afschrift,
17de eeuw

1 stuk

1131

Attestatie van Job van Meeckeren, stadschirurgijn van Amsterdam, over de
(im)potentie" van Jan Hendriksz. echtgenoot van Aefje Jans.
1654
2 stukken

1132

Eed, afgelegd door Willem van Barnevelt als klerk van de raadpensionaris van
Holland,
24 maart 1660
Afschrift,
17de eeuw
1 stuk

1133

Eeuwig Edict van de Staten van Holland,
6 augustus 1667
Afschriften,
17de eeuw

2 stukken

1134

Klad-notulen van het behandelde op de vergadering van de Staten van Holland.
13 mei 1684
1 stuk

---

Concept-reglement voor de Ridderschap omtrent begravenissen.
z.d., 17de eeuw

1 stuk

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 11135.
Overgebracht naar het archief van de Ridderschap van Holland en West-Friesland, toegang 3.01.06,
inv. nr. 3.

1136

"Memorie van de kosten tot het maken van een koper hek op eene marmere voet in
de grote kerk der stad Dordrecht, gelegateerd door den heere P. Diodati en het te
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kort komende bijgelegt door den heere J.N. Diodati".
1733

1 stuk

Rekening van de ontvanger van de Sociëteit van 's-Gravenhage. Gelijktijdig
afschrift.
1796

1 stuk

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1137.

---

Rechtskundig advies in een zaak van brandstichting te Lekkerkerk, waarover het
Hof van Holland en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland elkaar de bevoegdheid
betwisten (concept).
z.d.
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1138.
Overgebracht naar het archief van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, toegang 3.03.08.224 inv.
nr. 36.

---

Ledige band met opschrift: "Rekening en verantwoording van de secreete kasse van
Holland, begonnen 9 january 1788 en geslooten 31 october 1803".
z.d.
1 omslag
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1139.

1140

Brieven van mr. Pieter de Groot aan Abraham de Wicquefort. Afschrift.
november 1668 - augustus 1674

1 deel

1141

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van 's-Gravenhage van een huis
aan de westzijde van de Grote of St. Jacobskerk en één aan de zuidzijde van de
Nieuwe Schoolstraat aldaar ten behoeve van Arnout Lomanus, confiturier aldaar.
22 mei 1671
1 charter

1142

Akte van Maximiliaan en Philips van Oostenrijk, waarbij Jan van Wassenaar op
verzoek van vrouwe Ghijsbrechte van Zevenberghen, weduwe van Philips van
Wassenaar, voor de Grote Raad van Mechelen wordt gedagvaard.
24 december 1494
1 charter

1143

Akte van belening door Johan van Cruningen, burggraaf van Zeeland, heer van
Heenvliet etc., van Boudewijn Heerman Ghijsbrechtsz. met zeker land te Heenvliet.
12 september 1551
1 charter

1144A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijkerhout en de Zilk van
zekere aldaar gelegen landerijen en een schaaphouderij c.a. "Bethlehem" geheten
ten behoeve van Helena Braberswijk, weduwe van Lammert Jansz. van Elk.
27 september 1787
1 charter

1144B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijkerhout en de Zilk van
zekere aldaar gelegen landerijen en een schaaphouderij c.a. "Bethlehem" geheten
door Jan van Elk, enige zoon en erfgenaam van Helena Braberswijk, weduwe van
Lammert Jansz. van Elk, ten behoeve van Gijsbert Jan. Hoppestijn te Oegstgeest en
Jan van Heukelom te Leiden.
6 augustus 1808
1 charter

1145

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijkerhout en De Zilk
van zekere aldaar gelegen percelen geestlanden door Maarten van Driehuizen te
Rijnsburg ten behoeve van Gijsbert Jan Hoppestijn te Oegstgeest en Jan van
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Heukelom te Leiden.
6 augustus 1808

1 charter

1146

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijkerhout en de Zilk van
zekere aldaar gelegen percelen geestland door de executeurs van het testament
van Geertje Simonsdr. Verdegaal, weduwe van Jan Pietersz. Langeveld, ten behoeve
van Gijsbert Jan Hoppestijn te Oegstgeest en Jan van Heukelom te Leiden.
9 maart 1809
1 charter

1147-1148

Akten van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijkerhout en de Zilk
van zekere aldaar gelegen percelen geestland door Wilhelmus Swaak, pastoor
aldaar, ten behoeve van Gijsbert Jan Hoppestijn te Oegstgeest en Jan van
Heukelom te Leiden.
9 maart 1809 en 10 mei 1810
2 charters
1147
Niet gespecificeerd.
1148
Niet gespecificeerd.

1149

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijkerhout en de Zilk van
zekere aldaar gelegen percelen geestland door mr. Hermanus Pieter Hoog te
Dordrecht ten behoeve van Gijsbert Jan Hoppestijn te Oegstgeest en Jan van
Heukelom te Leiden.
25 juli 1810
1 charter

1150

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Noordwijkerhout en de Zilk van
zekere aldaar gelegen percelen geestland door Johannes van Eyk te 's-Gravenhage
ten behoeve van Gijsbert Jan Hoppestijn te Oegstgeest en Jan van Heukelom te
Leiden.
19 januari 1811
1 charter

1151

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Dirksland van 18 blokken
korentienden aldaar door de executeurs van het testament en voogden van de
kinderen van Willem van Nieuwenhoven, in leven heer van Herkingen en Roxenisse,
ten behoeve van Cornelis Pieter baron van Leiden, heer van Krayenisse etc.
12 mei 1774
1 charter

1152A

Akte van de staten van Utrecht, waarbij Arend Cornelis van Vloten wordt begiftigd
met de commanderij van Kerkwerve, vacerende door het overlijden van Johan
Reinhardt Meinertzhagen.
13 september 1790
1 charter

1152B

Akte met betrekking tot de lijftocht van Janne van Haerler, echtgenote van Jan van
Vianen.
26 mei 1405
1 charter

1153

Akte van belening door de staten van Holland van Maria Louise Vligerius, weduwe
van Didrik Vink, in leven burgemeester van Leerdam, met 1½ mergen land te
Zijderveld.
8 mei 1734
1 charter

1154

Afschriften vervaardigd door de Rijksarchivaris te Gent van een voor het gerecht
van Heusden gepasseerde akte van transport ten behoeve van Jan Naes van der
Hulst van
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1456
en van de daarbij behorende retroacta van
1453 en 1454
berustende in het Rijksarchief te Gent.
1927
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3 stukken

1155

Stukken met betrekking tot een proces voor baljuw en welgeboren mannen van
Hoogmade tegen Cornelis Pietersz. Scheepmaecker. Authentieke afschriften door
Dirc van Egmond, secretaris van Hoogmade.
1619
2 stukken

1156

Akte met betrekking tot een proces voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland
tegen Amelis van Boeckhorst als voogd over de kinderen van Nicolaas van der
Duyn.
1660
1 stuk

1157

Stukken met betrekking tot een proces voor het Hof van Holland tussen Antonia
Molenschot als gemachtigde van de erfgenamen van Jan Nicolaas en Hendrik de
Bont ter eenre en Maria Francoise de Vleeshouder, echtgenote van Jacobus van
Someren, ter andere zijde.
1721
1 omslag

1158

Akte met betrekking tot het ten uitvoer leggen van een vonnis van het Hof van
Holland op verzoek van Aechte Brantsdochter, weduwe van Jan Dircxsz.
1632
1 charter

1159

Stukken met betrekking tot een proces voor het Hof van Holland tussen Maria
Hooghwerff (Hogewerff), weduwe van Adriaan van Royen, te Poortugaal ter eenre,
en Jacob van Driel en Aart van Driel, dijkgraaf van de Alblasserwaard, ter andere
zijde.
1674 en 1675
Met een retroacte van
1624
3 charters

1160

Codicil van Leendert Jansz. Bueyen te Bolnes onder Ridderkerk gepasseerd voor
Jacob Duyffhuysen, notaris te Rotterdam.
23 april 1608
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1161.

1162

Akte van schuldbekentenis gepasseerd voor het gerecht van Mijnsherenland door
Anthonis Willemsz. Westdijck, bouwman aldaar, ten behoeve van Aefgen Cornelis,
onder verband van zijn landerijen aldaar.
11 november 1668
1 charter

1163

Akte van verkoop gepasseerd voor het gerecht van Oost-Barendrecht van een
losrente van 37 gulden uit een woning en 7 morgen land aldaar door Pieter
Meeuwsz. ten behoeve van Harmen Oom te Dordrecht.
1 februari 1630
1 charter

1164

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Papendrecht van een
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timmerhuis c.a. aldaar door Jan Claessen de Bont te Papendrecht ten behoeve van
Aert Janssen van Herwijnen.
6 mei 1647
1 charter
1165

Akte van verkoop gepasseerd voor het gerecht van Sandelingenambacht van twee
losrenten uit 19 hont land aldaar door Arien Jacobsz. Ros ten behoeve van Cornelis
van Beverwijck en Margaretha Lubbertsdochter, weduwe van Cornelis Dirksz. van
Beverwijck.
8 juli 1634
2 charters

1166

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk van 2 mergen land
in de Tedingerbroekpolder aldaar door Symon Corsz. Meursch ten behoeve van
Walich Jansz., met de akte van schuldbekentenis.
30 april 1642
Met retroacta van
1588 en 1615
4 charters

1167

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Stompwijk van een aldaar
gelegen partij veenland ten behoeve van Jan Adriaen Jorisz. Schenck, wonende aan
de Veenweg aldaar.
20 juli 1627
1 charter

1168

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Voorburg van een woning c.a.
aldaar door Jan Dierck Jacobsz. ten behoeve van Cors Laurisz.
1584
Met een retroacte van
1577
1 transfix

1169

Akte van transport gepasseerd voor de gerechten van Stompwijk en Voorburg van
zekere aldaar gelegen goederen door mr. Gerrit de Bondt, arts, ten behoeve van
jonge Claes Schrevels en Lenaert Dammissen.
28 december 1586
1 charter

1170

Akte van creatie door de staten van Holland ten behoeve van Johannes Goudriaan,
wonende te Hardingsveld, als notaris (te Peursum).
11 maart 1789
1 charter

1171

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Vierpolders van twee aldaar
gelegen percelen land ten behoeve van Andries Jansz. de Jonghe te Brielle.
25 juni 1627
1 charter

1172

Akte gepasseerd voor het gerecht van Bodegraven, waarbij Hughe Trudenzoen een
erfpacht van 10 pond Hollands vestigt op land aldaar gelegen ten behoeve van
Willar Dirxzoen van den Nuwenvene.
5 maart 1383
1 charter

1173

Akte van Walraven van Brederode, heer van Vianen en Ameide etc., waarbij deze als
collator van de vicarie van st. Nicolaas te Hagestein een aldaar gelegen hofstede c.a.
aan Jan Heymericxz. en zijn vrouw Alijt Peter Stevenssoen dochter in een eeuwige
erfpacht afstaat.
12 mei 1514
1 charter
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Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1174.

1175

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hagestein van goederen aldaar
door Franck Voeren te Hagestein ten behoeve van zijn zoon Hermen Franckensz.
27 juli 1543
1 charter

1176

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Hagestein van een huis c.a.
door Cornelis Jaspersz. Goudt te Vianen ten behoeve van Sebastiaan Dirksz. Tucker
en de verdere erfgenamen van Dirck Jansz. Tucker.
13 augustus 1578
1 charter

1177

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Tienhoven van een huis c.a.
door de kinderen en erfgenamen van Arien Groenendijk ten behoeve van Adriaan
Fool, schepen te Ameide.
10 november 1724
1 charter

---

Stichtingsakte van de vicarie der 10.000 martelaren in de St. Jan Baptistenkerk te
Schiedam door Bertoldus Nicolausz. en diens echtgenote Katharina Wilhelmusdr.
Gelijktijdig afschrift.
20 juli 1481
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1178.
Overgebracht naar Gemeentearchief Schiedam.

1179
1180

"Tollijst tot Gorinchem en Schoonhoven, P. van der Schelling".
18de eeuw
Cartularium van de stad en het grootwaterschap Woerden, aangelegd
1573
en lopende tot
c. 1600
met enige toevoegingen van
c. 1622

1 deeltje

1 deel

1181

Fotokopieën van enige wapens voorkomende in een leenregister van de
heerlijkheid Uitwijk.
17de eeuw
4 stukken

1182

Akte gepasseerd voor Jan van Heussen, notaris te Leiden, waarbij de erfgenamen
van Bouwen Meesz., wonende te Leiderdorp, en Geertgen Gerritsdr., weduwe van
Simon Sybrantsz., 24 morgen land te Achthoven in het ambacht van Leiderdorp, dat
zij in gemeenschap bezaten, verkavelen.
6 januar 1617
1 stuk

1183

Eigendomsbewijzen van huizen en landerijen te Middelharnis en Sommelsdijk van
Pieter Leendertsz. van der Slik, echtgenoot van Maria Arensdochter Kalis.
1782-1803
Met retroacta van
1738-1780
7 charters en 4 stukken

1184

Onderhandse akte, waarbij Hugo Landheer, korenmolenaar te Middelharnis, en
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Jacob Overwater, korenmolenaar te Ooltgensplaat, hun molens met elkaar ruilen.
1817
Met een retroakte van
1677
2 stukken
1185

Blaffaard van te ontvangen landpachten en renten, vermoedelijk afkomstig van het
klooster Eemstein onder Kijfhoek.
1558-1559
1 deeltje
Achterin een korte lijst van maandelijks te betalen renten en enige andere vaste uitgaven. Hierin is
onder juni sprake van een rente verschuldigd aan de kerk in Kijfhoek "onze moederkerk", en van
land in Kijfhoek gelegen, dat afkomstig is van "onze fundatrix". Ook blijkt uit de uitgaven van die
maand, dat het klooster tot de congregatie van Windesheim behoorde. Aan deze voorwaarden
voldoet alleen Eimstein. De landerijen van het convent zijn gelegen in het land van Altena, Strijen en
Voorne, in de Alblasserwaard en de Zwijndrechtse Waard.

---

Rekening van de ontvangsten en uitgaven van de Heilige Geest te Maarland door de
boekhouder Hugo Welhouck van november 1635 tot oktober 1636 en door diens
weduwe aan burgemeesters en regeerders van Brielle afgelegd. Afgehoord,
16 januari 1638
1 katern
Oud nummer 1186. Vervreemd naar GA Brielle (januari 2018)

1187

Afschriften en uittreksels van processen-verbaal van overneming van notariële
protocollen door de bewaarder in het arrondissement Dordrecht van de griffier van
de arrondissementsrechtbank aldaar en van verschillende notarissen tussen 1843
en 1882.
c. 1900
1 katern

1188

Stamboom van de hertogen van Gelre uit het huis Egmond.
z.j. (18de eeuw)

1 stuk

1189

Briefje van Aernt Jansz. van der Sluys aan het Hof van Holland als eiser in een
proces tegen de slijkheemraden van Drongelen.
1536
1 stuk

1190

Uitspraak van keizer Karel V in een geschil tussen de Staten van Holland, de steden
Middelburg, Goes en Mechelen, supplianten ter eenre, en de Staten van Brabant,
verweerders ter andere zijde, nopens zekere provisies, door de Raad van Brabant
verleend tegen arresten van supplianten op Brabanders,
13 maart 1550
Afschrift,
17de eeuw
1 katern

1191

Kroniek van Utrecht, rakende de geschillen tussen de graven van Holland en de
bisschop van Utrecht e.a., over de jaren
1274-1553; 16de eeuw
1 katern

1192

Brief van prins Willem III betreffende zijn optreden in het geschil over de nominatie
van de goede lieden van Achten te Dordrecht, gericht aan de steden van Holland.
Gelijktijdig afschrift.
12 november 1684
1 stuk

1193

Stukken afkomstig van mr. Cornelis van Beveren, ridder, heer van Strevelshoek en
West-IJsselmonde, rentmeester-generaal van Zuid-Holland, gecommitteerde raad
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van Holland en oud-burgemeester van Dordrecht, en diens erfgenamen,
hoofdzakelijk betreffende het bij Hardingsveld gelegen Bijland.
1619-1722
1193A

1193B

---

1193D

1193E

1193F
1193G
1193H

1193I
1193J
1193K
1193L

1193M

---

Attestatie gepasseerd voor het gerecht van Hardingsveld op verzoek van de heer
van het bij Maastricht gelegen Haren met betrekking tot de eigendom van Cornelia
de Borchgrave, in leven achtereenvolgens echtgenote en weduwe van Ambrosius
de Jode, heer van Hardingsveld, van Willem van Donckenbeecke en laatst van
Paulus van Mechelen, van zekere waard of aanwas ten zuiden van de Merwede bij
Hardingsveld geheten Bijland, 14 september 1619
Notarieel afschrift van 1626, 1 stuk
Akte gepasseerd voor Jan Pietersz. Vekemans, notaris te Dordrecht, waarbij
namens Willem van Kerckhem (Kerchem), heer van Haren, stadhouder van het
graafschap Loon, als voogd over zijn twee jongste dochters Walburg en Elisabeth,
erfgenamen van Cornelia de Borchgraeff, aan mr. Cornelis van Beveren Bijland in
een eeuwige erfpacht wordt afgestaan, 7 februari 1629, 1 stuk
Bevel van Gecommitteerde Raden van Holland aan de baljuw van Zuid-Holland en
dijkgraaf en heemraden van de Alblasserwaard met betrekking tot het aardhalen
door arbeiders werkende aan de dijk van de Bout uit het Bijland van mr. Cornelis
van Beveren, 21 mei 1629, 1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1193C.
Overgebracht naar het archief van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, toegang
3.03.08.224, inv.nr. 204.
Akte van zekerheidsstelling gepasseerd voor het gerecht van Werkendam door mr.
Cornelis van Beveren ten behoeve van Willem van Kerckhem, heer van Haren etc.,
als voogd over zijn twee voornoemde minderjarige dochters, wegens de erfpacht
van Bijland, 23 juli 1629, 1 stuk
Bevelschriften van Gecommitteerde Raden van Holland en Gecommitteerde
Raden van de Admiraliteit te Rotterdam aan zekere kapiteins om mr. Cornelis van
Beveren als rentmeester-generaal behulpzaam te zijn bij het opsporen van
personen die de grafelijkheids rijswaarden vernielen, 1630, 2 stukken
Appointement van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland voor mr. Cornelis van
Beveren met betrekking tot Bijland, 4 april 1634, 1 charter
Brief van Arnold Verheyen te Maastricht met bijbehorende akte van afkoop van de
erfpacht rustende op Bijland ten behoeve van mr. Cornelis van Beveren, 1635, 1
stuk en 1 charter
Akte van verpachting van de visserij van Bijland door mr. Cornelis van Beveren,
grondheer van de ridderlijke hofsteden van Develstein en Bijland, aan Dirck Jansz.
Winter, kapitein van een oorlogsschip liggende in het Houweningse water, 4
december 1637, 1 stuk
Akte van belening door de Staten van Holland van mr. Gerard Beelaerts, advocaat
voor het Hof van Holland, met twee mergen land gelegen in de ban van Wijk in de
Noordhoeven, na opdracht namens Claes Blanckaert, 25 maart 1638, 1 charter
Akte van verpachting door de Grafelijkheisrekenkamer van Holland van een
gedeelte van Jongejanswaard gelegen tussen Bijland en zekere vliet aan mr.
Cornelis van Beveren, 15 augustus 1638, 1 stuk
Akte van de Staten van Holland, waarbij mr. Cornelis van Beveren en zijn
echtgenote Christina Pijl worden vergund om over hun goederen bij testament of
anderszins te beschikken, 27 oktober 1639, 1 charter
Akte gepasseerd voor Govert de With, notaris te Dordrecht, waarbij mr. Michiel
Pompe van Slingeland en mr. Pieter Beelaerts, schepen van Dordrecht, echtgenoot
van Christina Pompe, ter eenre en mr. Mathijs Pompe de jonge, ter andere zijde,
erfgenamen van mr. Cornelis van Beveren en diens echtgenote, Bijland onder
elkaar verkavelen, 16 september 1673, 2 gelijkluidende stukken
Financiële bescheiden betreffende Bijland als kwitanties voor mr. Cornelis van
Beveren, 1629-1635, en Christina Pompe, weduwe van mr. Pieter Beelaerts, 1713,
volmacht van Willem van Kerckhem voor Andries van Voorst, koopman te
Dordrecht, om de pacht van Bijland van mr. Cornelis van Beveren in ontvangst te
nemen, 1632, een rekening van Bijland over de jaren 1683-1693, etc.,, 1 omslag
Ordonnantie van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland aangaande het jagen in het
land van Zuid-Holland. Gedrukt, 12 juni 1722, 1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1193N.
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---
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Overgebracht naar het archief van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, toegang
3.03.08.224, inv. nr. 203.
Akte van belening door Reinout hertog van Gelre, graaf van Zutphen, van Didderic
van Lent met de tienden van het kerspel van Elden geheten "Vierlaten", na
opdracht door Willem van den Berghe, heer van Bijland, 1350. Authentiek afschrift
van 1629 uit een register berustende in de grafelijkheidsrekenkamer van Holland
door Van Mierop,, 1 stuk

Brieven van J. van Hoorne, heer van Boxtel, gouverneur van Dordrecht,
1572
en Willem Bardesius,
1575
gericht aan Diederick Sonoy, gouverneur van Noord-Holland en kapitein van
Enkhuizen.
5 stukken
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1194.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

1195

Brieven van Adam de Clermont,
1563
en Willem van Sonnenberch,
1565
gericht aan Hendrik van Brederode, heer van Vianen etc.
3 stukken

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1196.

1197

Brief van Jan van Egmond, stadhouder van Holland, gericht aan Augustijn van
Teylingen.
2 december 1512
1 stuk

---

Brief van Helena gravin van Manderscheid aan de landsadvocaat Johan van
Oldenbarnevelt.
1599

1 stuk

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1198.
Overgebracht naar het Archief van Johan van Oldenbarnevelt, toegang 3.01.14.

1199

Minuten en eigenhandige afschriften van brieven door Coenraad van Beuningen
gericht aan de Staten van Holland, de raadpensionaris, vorsten en particuliere
personen over geloofszaken.
1689
1 omslag

1200A

Akte van belening door Walraven van Brederode, heer van Vianen en Ameide, van
het convent van Arkel geheten Onze Vrouwen Hage met een halve hoeve land te
Arkel. (Sterfman Anthonis Verhuel).
28 juni 1596
1 charter

1200B

Akte van belening door Amelia gravin van Lippe, vrouwe van Vianen en Ameide,
van Johan van der Meulen de jonge met een halve hoeve land te Arkel, na opdracht
door Mathijs Aerts van Sprangh.
5 juli 1698
1 charter

1201A - 1201C
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Akten van belening door Hendrik van Brederode, heer van Vianen en Ameide etc.,
van Aert Adriaensz. Verhoef met landerijen te Lakerveld.
11 juni 1656
3 charters
1201A
Charter 1
1201B
Charter 2
1201C
Charter 3
1202

Akte van naturalisatie door de Staten van Holland van Jan van Bosvelt, wonende te
Utrecht, geboren te Jutfaas uit Cornelis van Bosvelt, predikant aldaar, van
voornemen zich in Schoonhoven te vestigen.
7 mei 1776
1 charter

---

Vidimussen door het gerecht van Schoonhoven van twee akten betreffende de
waterstaat in het land van de heren van Zevender.
9 juli 1323
2 charters
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 1203-1204.
Overgebracht naar Rijksarchief Utrecht.

1204A

Akte van het Hof van Holland met betrekking tot een geschil tussen de baljuw,
schout en ambachtsbewaarders van Nieuwkoop contra de ingelanden van
Aarlanderveen.
26 juli 1639
1 charter

1205

Vervallen

1206

Brief van Johan de Witt aan de heer De Goyer houdende dankbetuiging voor zjjn
bemoeingen aangaande de promotie van de vaandrig Van Sijpesteyn tot cornet van
een compagnie gardes te paard.
8 december 1664
1 stuk

1207

Kwitantie van Johan de Witt voor Unico Ripperda, heer van Wimmenum, Hengelo
etc. voor een half jaar huur van het huis genaamd "de witte molen" te 'sGravenhage.
16 december 1671
Zie: Mededelingen van de Vereniging ter beoefening der geschiedenis van 's-Gravenhage, deel II, blz.
40.

---

Akte van belening door de Staten van Holland van Maria Hanneman, dochter van
Willem Hanneman, in leven raad en rentmeester van Noord-Holland, met zekere
tienden in het land van Woerden.
11 augustus 1615
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1208.
Overgebracht naar het archief van de Tienden van Rietveld, toegang 3.15.74, inv. nr. 17.

1209

Akte van benoeming van het kapittel van de Duitse Orde van Hendrik Sloot tot
commandeur van de commanderij Schelluinen.
20 mei 1633
1 stuk

1210-1211

Aantekeningen betreffende historische onderwerpen, afkomstig van de luitenantkolonel N. Scheltema.
19de eeuw
1 deel en 1 omslag
1210
Afschriften en uittreksels uit de resoluties van Gecommitteerde
Raden van Holland over verschillende onderwerpen over de jaren
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1211

1624-1713. 19de eeuw, 1 deel
Aantekeningen uit Rotterdamse archivalia grotendeels betrekking
hebbende op de families Van Nes en De Lieffde, 19de eeuw, 1 omslag
Een artikel over deze beide families verscheen in Rotterdamsche Historiebladen,
III, 1ste deel, blz. 415.

---

Afschrift opgemaakt in
1803
door het lid F.G. Blok van het verbaal van het comité van defensie der provincie
Holland betreffende zijn handelingen te Woerden van
18 juni 1787 tot 19 september 1787
Met afschriften van tussen de gewezen leden gewisselde briefwisseling,
1803-1816
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1212.
Overgebracht naar het archief van de Commissie van Defensie te Woerden, toegang 3.01.48.

1213

Brief van H. van Andel te Brielle, waarschijnlijk gericht aan één der gedeputeerden
ter Staten van Holland A. van der Crab of mr. D.J. Heeneman ter begeleiding van
een brief van de substituut Goekoop over de zalmvisserij op de Maas.
5 november 1793
1 stuk

1214

Brief van Daniel Varlet aan zijn zuster Cornelia Varlet "in de Wolvestraet in de
Pereboom tot Amsterdam" over de moord op de gebroeders De Witt.
augustus 1672
1 stuk

1215

Afschriften betreffende Holland uit de registers van akten en informatiën van de
Raad van Beroerte, vervaardigd door mr. L.Ph.C. van den Bergh en J. Hingman.
1881
1 omslag
Verslag omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1881, pagina 4.

1216

Stukken betreffende een proces gevoerd voor de Hoge Raad van Holland en
Zeeland over de nalatenschap van mr. Gijsbert Ens, overleden te Gouda,
1709-1713
Afschriften,
18de eeuw
1 omslag

1217

Uittreksels uit de resoluties van de Staten van Holland,
5 januari 1588 - 2 maart 1588
en excerpten uit de "Verklaring der Unie van Utrecht" van Pieter Paulus,
Eind 18de eeuw

1 omslag

1218

Uittreksel uit het register van opdrachten etc. van Vianen betreffende een
hypotheek, groot 12.000 carolus gulden, gevestigd door Louis Christine gravin van
Solms, gravin douairière van Brederode, op een uiterwaard in de Lek ten behoeve
van jkvr. Anna Elisabeth van Reede,
1662, 1666
3 gelijkluidende stukken

1219

Akte van belening door Maximiliaan en Karel van Oostenrijk van Arend Jansz. van
der Sluys met land te Drongelen.
14 juni 1511
1 charter

1220

Akte van prior en convent van de predikheren te Utrecht voor Henrick Stampel en
Cornelis Petersz., burgers van Dordrecht, wegens de aflossing van een rente van
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1 december 1557
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1 charter

1221

Lijfrentebrief van de Staten van Holland ten behoeve van Claes Hermansz.
1600
1 charter

1222

Akte van belening door de Staten van Ho11and van Hendrick Vechtersz., oudburgemeester van Haarlem, met een weide "te Velsen na opdracht door Cornelia
Frans Goudthuins, echtgenote van Jan Jansz., wonende te Haarlem, die het was
aanbestorven van haar moeder, Aechtgen Dircksdr. de Weent.
18 juni 1619
1 charter

1223

Bul van de Universiteit van Leiden voor mr. Petrus van der Maerssche.
1651

1 charter

In dorso: Verklaringen van de door hem als advocaat voor het Hof en de Hoge Raad van Holland
afgelegde eden, 1651.

1224

Brieven van Willem van Barnevelt, Jan de Groot en Andries de Graeff, gericht aan
mr. Pieter de Graeff, heer van Zuid-Polsbroek, bewindhebber van de Oost-Indische
Compagnie, wonende aan de Nieuwe Herengracht te Amsterdam.
1675 en 1676
3 stukken

1225A

Bul van de Universiteit van Leiden voor Nicolaas de Gijselaar.
1703

1 charter

1225B

Akte van naturalisatie door de Raad van Brabant voor Nicolaas de Gijselaar te 'sHertogenbosch.
1 oktober 1710
1 charter

1225C

Commissies van de Staten-Generaal en van de Staten van Holland voor Cornelis de
Gijselaar als kapitein van een compagnie voetknechten onder het regiment van de
luitenant-generaal Gadelierre, wegens het overlijden van kapitein Arnold van
Volbergen.
1746
2 charters

1226

Memorie betreffende de oprichting van een "Alphensche Courant en daarmede
verenigd Dagblad der Wetenschappen, Kunsten en Smaak" uit te geven door
Gerhard Hendrik Weymar Fz.
c. 1808
1 stuk

1227

Stukken betreffende Jan Anneman als meester-timmerman
1227A

1227B
1227C

1228

Commissie voor Joost Boochman als meester-timmerman van het land van
Voorne en Brielle. Authentiek afschrift, 10 juni 1495, 1 stuk
In dorso: "Voer Jan Anneman meester werckman van den lande van Voirne ende
Den Brielle".
Commissie voor Jan Anneman als meester-timmerman van het land van Voorne
en Brielle als opvolger van Joost Boochman. Authentiek afschrift, 7 maart 1514, 1
stuk
Verzoekschrift van Jan Anneman aan de keizer betreffende zijn bezoldiging als
meester-timmerman van het land van Voorne en Brielle. Met marginale
aantekening, dat de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland hierop advies heeft
uitgebracht. 1528, 1 stuk

Octrooi van Philips II voor schout, heemraden en kerkmeesters van 's-Gravemoer
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voor het heffen van rechten bij de verkoop van venen en van de gebruikers van hun
waterwegen,
29 november 1557
Afschrift,
16de eeuw
1 stuk
1229

Contract van correspondentie gesloten tussen de leden van de magistraat van
Dordrecht. Gelijktijdig afschrift.
2 mei 1702
1 stuk

1230

Verslag van Willem Tromper, Pieter- Jacobsz. van der Horst, Lubbert van Oort en
mr. Johan de Koninck, als gedeputeerden van de stad Oudewater, van een met
prins Willem III gehouden bespreking,
22 juni 1672
Afschrift,
17de eeuw
1 stuk
Ontbreekt

1230A

Naamlijsten van de nieuwe magistraat te Delft, 's-Gravenhage en Rotterdam,
1672
Afschrift,
17de eeuw
3 stukken

1231

Akte van het schutterlijk genootschap van wapenoefening binnen Delft, waarbij
Adrianus van Kilsdonk, kapitein van het genootschap van wapenhandel te Veur, als
honorair lid wordt aangenomen.
1785
1 stuk

---

Akten van belening door Claude Lamoral prins van Ligne etc. van Ghijsbert heer van
Mathenesse etc. met tienden van Hillenaar onder Wassenaar, tienden te
Sparwoude en land in Ketel en Spaland.
1656
3 charters
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1232.
Overgebracht naar het familiearchief Van Matenesse, toegang 3.20.39.

1233

"Quohier van de ordinaire verponding over het Poortland volgens het nieuwe
redres generaal anno 1734".
[z.d.]
1 deel

1234

Akten van transport gepasseerd voor het gerecht van Oudshoorn en Gnephoek van
de helft van een huis, de hofstede Rijnoord en land in de Kleine polder onder
Oudshoorn door Catherina Wagemaker, weduwe van Willem Wernink, Vincent
Snoek van Tol en Art Dam ten behoeve van Samuel Creena.
1801 en 1802
3 charters

1235

"Octroy die van Amsterdam nopende 't werpen van de ballast". Ordonnantie van
Karel V verbiedende het 't uitwerpen van ballast op het Pampus en andere
ondiepten,
21 februari 1544
Authentiek afschrift naar een akte geregistreerd in het eerste memoriaal gehouden
door Jan van Dam, griffier van het Hof van Holland.
1603
1 stuk
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1236

Octrooi van de Staten van Holland voor Siebrandus Visser, predikant te Koedijk, mr.
Jacob van der Ramhorst, burgemeester en raad van Enkhuizen, en mr. Dirk Elias van
Loosen, weesmeester van Enkhuizen, als executeurs van het testament van Marijtje
Visser, in leven meerderjarig ongehuwde dochter te Enkhuizen, en als voogden over
haar nicht Elisabeth Visser, dochter van wijlen haar broeder mr. Pieter Visser.
21 maart 1777
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1237.

1238

Chronologische inhoudsopgave van belangrijke resolutiën van de Staten van
Holland.
1583-1659 en 1669-1672
1 katern

1239

Akte gepasseerd voor Johannes van Klinkenberg, notaris te Leiden, waarbij Jan
Duym te Leiden als executeur van de testamenten van Jacob Duym en diens
echtgenote Maria van der Linden, Francois Halewijn tot mede-executeur aanstelt,
17 maart 1780
Authentiek afschrift door voornoemde notaris.
21 juni 1780
1 stuk

---

Vervallen
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 1240 t/m 1245.

---

Lastgeving van heer Jan van Bruelis, ridder, baljuw van Medemblik, aan
Drechterland en het ambacht Overleek, om de opbrengsten van de grafelijke
pachten aan de voornoemde baljuw af te dragen.
20 januari 1357
1 charter
Gedrukt: Handvesten etc. der stad Enkhuizen, waarachter handvesten en privilegiën der stad
Medemblik etc." blz. 51.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1246.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

---

Akte van hertog Albrecht van Beieren, waarbij deze rechterland belooft de dijk in
Scagerambacht te laten onderhouden door diegenen, die hiertoe vanouds verplicht
waren.
13 juni 1366
1 charter
Gedrukt: Van Mieris, deel III, blz. 109.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1247.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

---

Privilege van hertog Albrecht van Beieren voor Drechterland met betrekking tot de
wereldlijke en kerkelijke rechtspraak, de pachten en het dijkwezen.
7 december 1387
1 charter
Gedrukt: Van Mieris , deel III, blz. 480.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1248.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

---

Vidimus door de prior van Nieuwlicht in Westerblokker van een privilege van hertog
Albrecht van Beieren van 13 februari 1402 voor Drechterland betreffende het kiezen
van heemraden, het schouwen van dijken etc.
26 oktober 1461
1 charter
Gedrukt: Van Mieris, deel III, blz. 756.
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Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1249.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

---

Privilege van hertog Willem van Beieren, waarbij de dorpen in Drechterland voor 10
jaren de tienden in pacht verkrijgen en voorschriften worden gegeven voor de
schoutenrechtspraak.
29 mei 1406
1 charter
Gedrukt: Van Mieris, deel IV, blz. 34.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1250.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

---

Akte van de hertog van Bourgondië, waarbij deze de eerder door de stad Westwoud
verworven voorrechten bevestigd.
4 september 1426
1 charter
Gedrukt: Van Mieris, deel IV, blz. 861.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1251.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

---

Bevel van hertog Philips van Bourgondië aan de deken van Friesland om de steden
Grotebroek, Westwoude, Veenhuizen en Widenesse niet onredelijk te beboeten.
15 januari 1434
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1252.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

1253

Akte van graaf Willem IV, waarbij deze de stad Dordrecht het stapelrecht verleent
voor alle goederen, die langs de Maas uit Gostland komen.
22 augustus 1338
1 charter

---

Akten van belening met het Krielenzand onder Alkmaar en de akte van verkoop van
het Krielenzand door mr. Pieter van Beoostenzwene aan Willem Pieterszoen.
1351-1442
5 charters
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 1254 t/m 1257.
Overgebracht naar Gemeentearchief Alkmaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1258. Stond reeds in 1968 te boek als
"vervallen"; geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Akte van Jacob van Gaasbeek, heer van Putten en Strijen, waarbij deze Dieric
Gielissoen vergund om zijn twaalfde gedeelte van Drenkwaard, tegelijk met het den
heer van Putten en Strijen behorende overige gedeelte, te bedijken.
2 februari 1413
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1259.
Overgebracht naar Rijksarchief Utrecht.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1260. Stond reeds in 1968 te boek als
"vervallen"; geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

1261

Akte van dijkgraaf en heemraden van Haastrecht, waarbij Henrick van der Beeck 24
morgen land geheten "den Gheer" aldaar gelegen worden toegewezen.
4 november 1425
1 charter

1262

Akte van de ingelanden van de nieuw bedijkte landen buiten de Maasdam tussen
St. Anthonispolder en heer Woutersland en in het heer Woutersland, geheten
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Heinenoord, waarbij zij verklaren de opbrengsten van hun landerijen voortaan in
Dordrecht op de markt te koop zullen aanbieden.
2 juni 1442
1 charter
---

Akte van hoogheemraden van Schieland, waarbij zij jonkvrouwe Otte van Egmond,
ambachtsvrouwe van Zegwaard, vergunnen om in haar ambacht tussen de
Groeneweg en de Voorweg veen te delven.
26 maart 1454
1 chirograaf
In dorso: "Nopende die vrijdom van de Vellenin de ambochten van den Segwert ende Sevenhuysen
gelegen die vrouwe Van Opmeer toebehoerende".
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1263.
Overgebracht naar het familiearchief Van Matenesse, toegang 3.20.39.

1264

Overeenkomst tussen dijkgraven, heemraden en ingelanden van Riederwaard en
IJselmonde met dijkgraaf, heemraden en ingelanden van Katendrecht in de
heerlijkheid van de heer van Charolois en van West-IJselmonde over het onderhoud
der dijken.
14 september 1459
1 charter

---

Akte van graaf Willem III van Holland, waarbij deze de twee kinderen van Diederic
van den Wale, geheten Arnoud en Katherien, en zijn neef Willem Snicrieme, de
opvolging verzekert in de tienden van de Lier, die Diederic van den Wale van heer
Vrancken van Hoylede had gekocht,
10 september 1311
Vidimus van Mathijs van der Borch, "persoenre in Delf".
1354
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1265.
Overgebracht naar het Archief van de Heren van Assendelft, toegang 3.19.05, no. 4.

1266

Vidimus door Radulphus de Saghe, heer van St. Pierre en Lamers, van de akte van
25 november 1314, waarbij Lodewijk de Beier, Rooms-Koning, ten behoeve van
graaf Willem III afstand doet van alle aanspraken op Holland, Zeeland en Friesland.
23 oktober 1416
1 charter

1267

Brief van enige hoge edelen in Holland en Zeeland aan de Deken der gemene
neringen te Dordrecht aangaande een indaging voor de baljuw van Zuid-Holland.
25 juli 1429
1 stuk

---

Akte van belening door Henrick van Montfoerdt, heer van Abbenbroek etc. van
Elisabeth Joestdochter Dever van Mynden met een halve hoeve land in Blokland.
3 juli 1550
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1268.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Matenesse, toegang 3.20.39.

---

Akte van belening door Willem van Duvenvoorde van zijn neef Arnoud den Muus,
zoon van Dierix van den Wale, met land in Maasland en bij Schiedam.
26 juli 1327
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1269.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Mathenesse, toegang 3.20.39, inv.nr. A-9.

---

Akte van schuldbekentenis van Reinout van Brederode ten behoeve van Wouter
Gherijd van den Berghe.
20 januari 1355
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1270.
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Overgebracht naar het Familiearchief Van Mathenesse, toegang 3.20.39, inv.nr. A-10.

---

Akte van verkoop van een boerderij bij Velsen door Ysebrant van Alcmade aan
Boudijn van Tetrode en van land onder Akendam aan hem en zijn broer Dirk.
24 juni 1422
2 charters
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1271.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Mathenesse, toegang 3.20.39.

---

Akte van Jan Ruychrock van den Werve voor Jan en Ghijsbrecht van Nyenrode
wegens het recht van wederkoop van land onder De Lier.
3 april 1462
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1272.
Overgebracht naar het Familiearchief Van Matenesse, toegang 3.20.39, inv.nr. 1093[?].

1273

Akte van overdracht door de abt van Egmond van zijn hem door paus Clemens VI
verleende volmacht tot het tegengaan van roof van kerkelijke goederen op de abt
van Mariënweerd.
1 februari 1350
1 charter

1273A

Akte van belening door Jacoba van Beieren van Aelbrecht van Egmond met zekere
leengoederen.
30 april 1429
1 charter
Ar. Alk.

---

Akte van belening door Philips II van Lancelot van Brederode met zekere tienden te
Schoten na opdracht door Hendrik van Brederode, heer van Vianen etc.,
15 februari 1563
Met bijbehorende volmacht voor Allert van Presichoven om de tienden uit naam
van Hendrik van Brederode ten behoeve van Lancelot over te dragen.
1563
1 transfix
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1274.
Overgebracht naar Rijksarchief Noord-Holland.

1275

Mandement van Karel V aan de eerste deurwaarder van het Hof van Holland tot
afkondiging van enige ampliaties op het plakkaat op de haringvaart.
5 juli 1554
1 charter

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1276. Stond reeds in 1968 te boek als
"vervallen"; geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

1277

Notulen van de vergaderingen gehouden door de Rekenkamer van Holland. Klad?
1700-1707
alsmede een verzoekschrift van de schout van Warmer aan de rekenkamer
betreffende zijn geschil met de schepen en vroedschap.
z.j. (17de eeuw)
1 deeltje en 1 stuk

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1278. Stond reeds in 1968 te boek als
"vervallen"; geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

1279

"Ordre van de regeering". Register met aantekeningen uit de resoluties van de
Staten van Holland over bepaalde onderwerpen van bestuur over de jaren 15751702.
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18de eeuw
1280

3.22.01.01
1 deel

Blad uit een register van jaargetijden, vermeldende o.a. een schenking daartoe van
land onder Nieuw-Hellevaet.
1526
1 stuk
Gefolieerd XXXV.

1281

Akte van verkoop gepasseerd voor het gerecht van Vrijenban van aldaar gelegen
land door de erfgenamen van Jan Florisz. van Mantfoirt ten behoeve van Cornelis
Aertsz. van der Hoech,
16 april 1530 of 1532
Afschriften,
16de eeuw
1 stuk

1282

Privilegiën van hertogen Albrecht en Jan van Beieren voor de stad Delft betreffende
het graven van de vaart naar de Maas en de jurisdictie over de oevers,
1389 en 1425
Afschriften,
18de eeuw
2 stukken

1283

Brief van Marcus van Weese, proost van Culemborg etc. aan zijn broer Christoffel
over de tocht van Maarten van Rossum naar 's-Gravenhage,
1528
met een lijst van raadsheren van het Hof van Holland van dat jaar, afschrift,
18de eeuw
1 stuk

1284

Brief van het Hof of de Rekenkamer? van Holland aan de Prins van Oranje over
machtsoverschrijding door de magistraat van Delft,
30 juli 1573
Afschrift,
18de eeuw
1 stuk

1285

Ordonnanties op de schutterij van Delft,
1580-1616, 18de eeuw

1286

Commissies van de Staten van Holland als kamerbewaarder van de Staten voor
Willem Bonser als opvolger van zijn vader Geerlof Bonser en voor Jan Ottersz.
Houckgeest als opvolger van Jacob Spronsen,
1612 en 1615
Afschriften,
17de eeuw
1 stuk

---

Brief van de gezant Caron te Londen aan Johan van Oldenbarnevelt, met een Franse
vertaling van een aantal geloofspunten, door laatstgenoemde in zijn voorgaande
brief ingesloten,
1617
Afschrift,
17de eeuw
2 stukken

1 katern

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1287.
Overgebracht naar het Archief van Johan van Oldenbarnevelt, toegang 3.01.14.

1288

Akte van ratificatie door de Staten van Holland nopende het verzetten van de wet in
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diverse Hollandse steden,
16 november 1618
Afschrift,
17de eeuw
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1 stuk

1289

Puntdicht op vier burgemeesters van Amsterdam, gemaakt door Franciscus van den
Enden en door hem aan J. de Graaf van Zuidpolsbroek gezonden.
1666
1 stuk

1290

Aantekening van burgemeester Jacob Deutz met betrekking tot een protest van
enige heren van de Haarlemse vroedschap. Gelijktijdig afschrift.
1759
1 stuk

1291

Notulen van het verhandelde in besognes tot de buitenlandse zaken van de Staten
van Holland en andere stukken daarop betrekking hebbende, afkomstig van mr.
Gerard Meerman, pensionaris van Rotterdam.
1755-1759 en z.d.
1 pak

1292

Uitspraak van het Hof van Holland in een geschil tussen Jan Huygen en Cornelis
Jansz. van Buylwijck over 18 morgen land behorende bij de hofstede Cromwijck of
Wielverhorst onder Woerden.
1661
1 charter

---

Rekeningen van burgemeesters-tresoriers van Brielle over de jaren
1533-1544
benevens van de fortificatiën aldaar,
1542-1544

1 deel

"Om de stede".
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1293.
Overgebracht naar Gemeentearchief Den Briel.

---

Akte van het convent der Regulieren van Bethanien te 's-Gravenzande met
betrekking tot een ruiling van land aldaar met Jacob Willemsz.
10 maart 1505
1 charter
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1294.
Overgebracht naar het archief van Maria Magdalena in Bethanien te 's-Gravenzande, toegang
3.10.16.

---

Akte van belening vanwege het huis Duivenvoorde van Willem Jansz. van Dorp met
drie weer land in het nieuweland te 's-Gravenzande, hem aanbestorven van zijn
vader Jan Willemsz. van Dorp.
29 maart 1568
Met retroacta van
1506, 1508 en 1535
1 transfix
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1295A.
Overgebracht naar het Abdij Egmond.

1295B

Kwitantie van de stadhouder van de lenen van het huis Duivenvoorde wegens
betaalde leenrechten voor drie weer land in het nieuweland te 's-Gravenzande door
Willem de Rechtere.
9 april 1611
1 stuk

1295C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zandambacht van 8 morgen en
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87 roeden land in de Nieuwelandse polder namens de erfgenamen van Willem
Claessen van der Burch ten behoeve van Crijn Pietersen.
14 mei 1613
1 charter
1295D

Akte van verkoop door de Staten van Holland van 2 margen 1½ hont en 13 roeden
land in het Nieuweland te 's-Gravenzande, gekomen van het convent der regulieren
van Bethanien aldaar, aan Joris Willemsz. Oudendijck.
Met akte van transport van deze landen voor het gerecht van 's-Gravenzande.
1629
1 transfix

1295E

Akte van belening vanwege het huis Duivenvoorde van Anna de Rechtere,
echtgenote van Michiel de Wilhem, oud-schepen van 's-Gravenhage, en oudste
dochter van Barbara van Dorp, met drie weer land in het Nieuweland te 'sGravenzande c.a., haar aanbestorven van haar broer Willem de Rechtere. Met
kwitantie wegens betaalde leenrechten.
6 januari 1625
1 charter en 1 stuk

1295F

Kwitantie van de stadhouder van de lenen van het huis Duivenvoorde voor
betaalde leenrechten voor drie weer land in het Nieuweland te 's-Gravenzande c.a.
ten behoeve van Anna de Willem, echtgenote van de commies Arent van Dalen,
haar aanbestorven van haar broer Johannes de Willem.
6 november 1668
1 stuk

1295G

Akte van belening vanwege het huis Duivenvoorde van Michiel van Dalen met drie
weer land in het Nieuweland te 's-Gravenzande c.a., hem aanbestorven van zijn
moeder Anna de Willem, echtgenote van de commies Arent van Dalen.
10 mei 1679
1 charter

1295H

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zandambacht van een partij
van 8 mergen 78 roeden wei- en en teelland in het Nieuweland aldaar namens
Cornelis van Bam, heer van Vrijhoven, wonende te Rijswijk, ten behoeve van
Cornelis Ouwendijck, rentmeester, wonende te Delft.
2 maart 1686
1 charter

1295I

Akte van belening vanwege het huis Duivenvoorde van Cornelis Ouwendijck,
rentmeester, wonende te Delft, met drie weer land in het Nieuweland te 'sGravenzande, na opdracht door Michiel van Dalen.
25 mei 1700
1 charter

1295J

Akte van belening vanwege het huis Duivenvoorde van Maria Jacoba van
Ouwendijck, echtgenote van Cornelis Wittert, heer van Valkenburg, met drie weer
land in het Nieuweland te 's-Gravenzande, haar aanbestorven van haar vader
Cornelis van Ouwendijck.
15 april 1721
1 charter

1295K

Akte van belening vanwege het huis van Duivenvoorde van Cornelis Wittert, heer
van Valkenburg, met drie weer land in het Nieuweland te 's-Gravenzande c.a., hem
aanbestorven van zijn echtgenote Maria Jacoba van Ouwendijck.
18 januari 1727
1 charter

1295L

Akte van belening vanwege het huis Duivenvoorde van Herbert van der Mey,
notaris, als executeur van het testament van Cornelis Wittert, in leven vrijheer van
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Valkenburg, ten behoeve van diens erfgenamen met drie weer land in het
Nieuweland te 's-Gravenzande c.a.
31 mei 1734
1 charter
1295M

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zandambacht van enige
percelen land door de executeurs van het testament van Cornelis Wittert, in leven
vrijheer van Valkenburg, ten behoeve van Leendert van der Graeff.
10 november 1735
1 charter

1295N

Akte van belening vanwege het huis Duivenvoorde van Leendert van der Graeff met
drie weer land in het Nieuweland te 's-Gravenzande na opdracht door Herbert van
der Mey, notaris en procureur te Rotterdam, als executeur van het testament van
Cornelis Wittert, in leven vrijheer van Valkenburg.
Met kwitantie voor betaalde leenrechten.
10 januari 1737
1 charter en 1 stuk

1296A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van 's-Gravenzande van een huis
en erf door de erfgenamen van Cornelis Arentsz. van der Arent, in leven echtgenoot
van Maertje Jans van Diest, ten behoeve van Hendrick Janse van der Post,
echtgenoot van Neeltje Cornelis van der Arent.
29 april 1694
1 charter

1296B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van 's-Gravenzande van een huis
en erf aan de zuidhoek van het kerkhof aldaar door Aert Aertsz. de Page, wonende
te Delft, ten behoeve van Dingeman van Lette, meester-timmerman te 'sGravenzande.
28 oktober 1710
1 charter

1297A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Honselaarsdijk van een huis en
erf c.a. namens de erfgenamen van Heyltje van der Horst, weduwe van Andries
Jacobs, ten behoeve van Johan Tobias Oldenbruch, meester-chirurgijn aldaar.
20 oktober 1761
1 charter

1297B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Wateringen van een huis, erf
c.a. te Honselaarsdijk onder de ban van Wateringen ten behoeve van Adrianus van
der Kruk, meester-metselaar te Honselaarsdijk, door hem van Jan Monna gekocht.
1 maart 1809
1 charter

1298

Akte van belening door Jacob Jan graaf van Wassenaar etc. van Meinardus Ruysch,
predikant, wonende op Het Woud, met het recht om een paar broedende zwanen
te mogen houden omtrent het huis van ouds genaamd "Blijvenburg of de Roode
Poort te De Lier.
23 maart 1772
1 charter

1299

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van De Lier van twee percelen land
door Cornelis Zuytgeest te Delft ten behoeve van Leendert Zuytgeest, bouwman te
De Lier.
1 mei 1784
1 charter

1300

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van De Lier van een huis en erf
staande op de Kikkert aldaar door Pieter Pas ten behoeve van Vincent Disselhoek,
beiden wonende aldaar.
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19 februari 1805
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1 charter

1301

Notariële akte van overeenkomst tussen de kinderen van Jannetgen Philipsdochter
in 't Uythof te Monster over de verdeling van de door haar na te laten goederen
naar schependomsrecht.
1569
1 charter

1302

Akte van belening door de Staten van Holland van Jan Jansz. 't Hooft te Naaldwijk
met een halve morgen land in het ambacht van Naaldwijk.
10 juli 1596
1 charter

1303A

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zandambacht van zeker
perceel geestland door Arent Doese te Delft ten behoeve van Jan Jansz. Jonge
Hoogewerff.
1604
Met retroacta van
1595 en 1596
1 transfix

1303B

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zandambacht van 4 morgen
land door jonker Johan van den Kerckhoven, baljuw en schout van 's-Gravenzande,
Monster en Zandambacht, ten behoeve van Pieter Willemsz. Buys, schepen van 'sGravenzande.
21 april 1662
1 charter

1303C

Akte van transport gepasseerd voor het gerecht van Zandambacht van een perceel
teelland namens Jan Carel Barchman Wuytiers, heer van Drakensteyn etc., ten
behoeve van Jan Pietersz. van Staalduynen.
13 januari 1755
1 charter

1304

"Lijst van de met een eigen naam aangeduide buitenplaatsen en woningen, die
vermeld staan in de transportregisters van Voorschoten" door mr. C.W.
Schlingeman.
1947
1 deeltje
Getypt.
Met het oorspronkelijk handschrift van de samensteller.

---

"Placcaten, ordonnantiën, resolutiën, reglementen, uitspraaken en accorden etc.
wegens de dijkregten van Holland, Zeeland en West-Vriesland. Verzameld,
beschreeven en verklaard door K. v. Alkemade en P. van der Schelling".
18de eeuw
3 delen
De stukken zijn in willekeurige volgorde geregistreerd. Elk deel is van een alfabetische index
voorzien.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 1305 t/m 1307.
Overgebracht naar Collectie van Alkemade v.d. Schelling, toegang 3.22.04, inv.nrs. 15-17.

1308

Transcripties van de onder de nummers 1305-1307 voorkomende stukken door dr.
A.A. Beekman.
19de en 20ste eeuw
1 pak

1309

Redevoeringen gehouden door de verschillende onderhandelaars bij de
vredesbesprekingen tussen de Keizer en Frankrijk te Calais in 1521. Gelijktijdig
afschrift.
[1521]
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vertaald in het Frans
Aan de binnenzijde van het titelblad een korte inhoudsopgave van het verdrag tussen Philips II en de
Ligue, gesloten in 1590. Op de buitenzijde komt herhaaldelijk de naam G. van Ruempst voor.

1310

Propositie van de Ridderschap aan de Staten van Holland betreffende de admissie
van jhr. V.W. Hompesch in het college van de Ridderschap,
1728
Memorie van de heer van Catwijk, dat hem als drossaard van Breda geen admissie
ter vergadering van de Staten van Holland of van Gecommitteerde Raden
geweigerd kan worden,
1735
Deductie in de zaak Frederik Hendrik baron van Wassenaar, heer van de beide
Katwijken etc., baljuw van Den Haag, gedaagde ter eenre contra Gerhard Johan
Colgartner te 's-Gravenhage, impetrant ter andere zijde, Gedrukt.
Memorie van de commissarissen van het Hof van Holland in het besogne bij de
Staten gedecerneerd op het adres van schout, burgemeesters en schepenen van 'sGravenhage nopens de kwestie over de judicature van H. Lambert, Gedrukt.
Decreet van de provisionele representanten van het Volk van Holland over de
gods-, diaconie- of armenhuizen, Gedrukt,
1795
1 omslag
De propositie betreffende de admissie van jhr. V.W. Hompesch en de memorie van de heer van
Catwijk zijn overgebracht naar het archief van De Ridderschap van Holland en West-Friesland,
toegang 3.01.06, inv.nr. 77.

1311

Quohier van de verponding van Vrijenban en andere kleine heerlijkheden bij Delft.
16de eeuw, na 1515
1 katern

---

Rekeningen van de parochiekerk van Noordwijk.
1555-1569

3 katernen

Vermoedelijk zijn deze rekeningen blijven berusten bij de heer Jacob Starek, pastoor van Noordwijk
en vicarus van de abdij van Egmond voor heer G. van Mierloo, bisschop van Haarlem.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 1312 t/m 1314.
Overgebracht naar het archief van de Abdij Egmond.

1315

Doodboek van de Lieve Vrouwenbroederschap (?) te Heusden, aangelegd midden
15de eeuw, voortgezet tot in het laatste kwart van de 16de eeuw.
midden 15e eeuw - eind 16e eeuw
1 deeltje
Onder de geestelijke leden komen zeer vele kanunniken van het kapittel van Heusden voor; de
datering van dit register is geschied met behulp van deze namen. Als eerste op de lijst van de zusters
staat Jacoba van Beieren vermeld.

1316

Approbatie van het Hof van Holland tot de executoriale verkoop van het erf "de
Hoogewooning" onder Vlaardingerambacht.
1623
1 stuk

1317A

Promotiebul van de Leidse Universiteit voor Carolus Boers.
1765

1 charter

1317B

Akte van admissie van het Hof van Holland voor mr. Carolus Boers als advocaat.
1774
1 charter

1318A

Promotiebul van de Leidse Universiteit voor Charles Guillaume Boers.
1801

1 charter
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1318B

Akte van admissie van het Hof van Justitie over het voormalig gewest Holland voor
mr. Carolus Guillaume Boers als advocaat.
1801
1 charter

1318C

Commissie van de Raad der Aziatische bezittingen voor mr. Charles Guillaume
Boers als lid van de Raad van Justitie des kasteels Batavia.
1802
1 charter

1318D

Akte van admissie van het Nationaal Gerechtshof der Bataafse Republiek voor mr.
Charles Guillaume Boers als advocaat.
1803
1 charter

1318E

Besluit van het Departementaal bestuur van Holland, waarbij mr. Carolus
Guillaume Boers als baljuw van Hazerswoude en Hoogeveen wordt aangesteld.
1804
1 stuk

1318F

Besluit, waarbij mr. Charles Guillaume Boers in zijn ambt van notaris te
Hazerswoude wordt bevestigd.
1811

1 stuk

1318G

Koninklijke besluiten, waarbij mr. Charles Guillaume Boers tot schout en secretaris
van Hazerswoude wordt aangesteld en hem uit deze functie ontslag wordt
verleend.
1817 en 1820
4 stukken

1318H

Kwitantie voor mr. Charles Guillaume Boers wegens de koop van een aandeel in de
negotiatie tot aankoop van het gewezen logement van Leiden en de vertimmering
van hetzelve tot een locaal voor de societeit genaamd de Besognekamer.
1807
1 stuk

1319

Testament van Henriette Gertrude l'Honoré, echtgenote van mr. Charles Guillaume
Boers, gepasseerd voor mr. Paul Francois Hubrecht, notaris te Leiden.
1809
1 stuk

1320

Stukken betreffende Charles Samuel Henri Boers
1320A
1320B
1320C
1320D

Testamenten van Charles Samuel Henri Boers, adjunct-commies ter
Staatssecretarie, en zijn echtgenote Anna Louise List, gepasseerd voor Cornelis
Joannes Schiefbaan, notaris te 's-Gravenhage. 1837, 2 stukken
Koninklijk besluit, waarbij aan de surnumeraire ambtenaar bij de staatssecretarie,
Charles Samuel Henri Boers, wegens het verrichten van buitengewone
werkzaamheden een beloning van f 125.-- wordt verleend. 1832, 1 stuk
Brief van C. List te Wageningen aan C.S.H. Boers over financiële zaken. 1855, 1 stuk
Staat van dienst van Charles Samuel Henri Boers, commies bij het Kabinet des
Konings. 1865, 1 stuk

1321A

Souverein besluit, waarbij E.G. Boers tot adjunct-houtvester in het tweede district
van Zuid-Holland wordt aangesteld.
1814
1 stuk

1321B

Lijfrentebrief van de Staten van Holland voor Adriaen Vroesen.
1665

1 stuk
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1322

"Octroyen (van de Staten van Holland) voor de steden (van Holland) op 't bestellen
van de magistrature",
1650-1662
Afschriften,
17de eeuw
1 deel

1323-1325

"Gedenckwaerdige saicken in den staet van de Nederlanden ende bijsonder in
Hollant voorgevallen tsedert den jare ons Heeren, 1568, vervatet in 4 boucken, ende
in 't hooft van dese een cleyn recueil van veele notable acten, placcaten, missiven in
de memoriaelboucken van de greffie 'shoofs van Hollandt berustende, door
A(melies) van R(osendael).
1598
3 delen
1323
Niet gespecificeerd.
1324
Niet gespecificeerd.
1325
Niet gespecificeerd.

1326

"Veele schoone ende oude hantvesten en privilegien den steden van Hollant bij den
graven van denselven lande gegeven, mitsgaders eenighe tractaten met denselven
graven eertijts gemaickt, geschreven ter Goude in den jare ons Heeren".
1595
1 deel
Aangelegd door Amelis van Rosendael. Beginnende met het jaar 1245 en door hemzelf en anderen
voortgezet tot 1656.

1327-1328

"Het graefshap van Zeelandt, representerende cortelijck desselfs staet van den
beginne der graeven van Hollandt ende Zeelant tot den jaere 1579 als wanneer de
veranderinge in de regeringe van Zeelant bij provisie is vastgestelt, ende
particulierlijck den staet van de riddershap ende edelen van Zeelant, door jonckheer
Jacob van Grijpskercke, heere van Grijpskercke etc.",
1653
Copie,
18de eeuw
2 delen
In de copie een brief en aantekeningen van mr. L.F. v.d. Spiegel.

1327
1328

Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.

1329

Afschriften en uittreksels uit het 1ste, 2de en 3de copulaatboek van Zeeland.
18de eeuw

1330

Verhandeling over de geschiedenis en de staatsinrichting van de provincie Zeeland.
18de eeuw
1 pak

1331-1332

"Staatkundig Zeeland door d'Heer mr. Anthony de Jonge",
1607-1669
Copie,
17de en 18de eeuw

1 pak

2 delen

In het eerste exemplaar is het slothoofdstuk over de tol en de munt vervangen door de in een 18deeeuwse hand geschreven Memoriën van consideratien dienaangaande en door een kort tweede
deel.

1331
1332
1333

Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.

Band, getiteld "Dickage in 't generael", bevattende memories, brieven, attestaties,
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rechtstitels, afschriften van handvesten etc., voornamelijk betreffende
waterstaatszaken en waarschijnlijk afkomstig van de procureur-generaal mr.
Reinier Moons en het raadslid en advocaat-fiscaal mr. Simon van Veen.
16de eeuw
1 deel
1334

Brieven gericht aan mr. Wigbold van der Does, heer van Noordwijk, president van
Gecommitteerde Raden van Holland met afschriften van handvesten en keuren etc.
van de Alblasserwaard.
17de en 18de eeuw
1 pak

1335

"Register van alle de oude dijck- en waeterbrieven, raeckende den Lande van Arkel
soo boven als beneden den Zouwendijck in 't gemeyn ende yeder polder in het
bijsonder".
17de eeuw
1 deel

1336

"Register Delfflant A", bevattende stukken zoals memories, brieven, attestaties,
afschriften van handvesten etc. betreffende Delfland en waarschijnlijk afkomstig
van de advocaat-fiscaal mr. Simon van Veen,
1000-1587, 16de eeuw
1 deel

1337

"Register Delfflant B", bevattende stukken zoals memories, brieven, attestaties,
afschriften van handvesten etc. betreffende Delfland en waarschijnlijk afkomstig
van de advocaat-fiscaal mr. Simon van Veen,
1580-1594, 16de eeuw
1 deel

1338

Stukken met betrekking tot de bevoegdheid van het hoogheemraadschap Delfland
tot het aanstellen van een penningmeester. Gedrukt.
1669
2 katernen
Blijkens verbeteringen in éénzelfde hand waarschijnlijk afkomstig van een heemraad of
hoofdingeland.

1339

Aantekeningen over privileges, sententies etc. van het hoogheemraadschap
Delfland en over de verhouding tot de steden, dorpen, polders etc. daaronder
behorende.
17de eeuw
1 deel

1340

"Keuren, ordonnantien, resolutien, ende anders van het heemraetschap van
Delfflandt".
17de eeuw
1 deel

1341

Keuren van het baljuwschap Kennemerland,
1583 en 1587
Afschriften,
17de eeuw

1 omslag

Waarschijnlijk in een proces overgelegd. Getekend "D" en "K".

1342

"Verbael van de Crimpenerwaerdt". Stukken met betrekking tot de watersnood
langs de rivier de Lek in januari 1726. (Gelijktijdig afschrift).
1728
1 deel

1343

Adviezen over de vervening in de Krimpenerwaard van:
Afschriften en één gedrukt stuk.

3.22.01.01
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1 omslag
P. Verhoeff, 1776;
C. Brunings, 1784;
en C. Redelijkheid, 1786.

---

"Handvesten, contracten, verbintenissen, sententien, uitspraaken en andere
voorname documenten en bewijzen behorende tot de heemraadschappen van
Oud- en Nieuw-Riederwaardt en de ambagtsheerlijkheid Riederkerck uit de oude
registers, originele chartres, en andere authentyke monumenten tezaamen gestelt
en de kaarten en zegels getekend door K. van Alkemade en P. van der Schelling".
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 1344 en 1345.
Overgebracht naar de Collectie v. Alkemade v.d. Schelling, toegang 33.22.04, inv.nrs. 3 en 4.

1346-1347

Privilegiën en handvesten van het hoogheemraadschap Rijnland over de jaren
1255-1682
1346
Niet gespecificeerd.
1347
Niet gespecificeerd.

1348

Stukken betreffende het hoogheemraadschap Schieland waaronder gedrukte
keuren van dit heemraadschap.
1580-1784
1 pak

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 26. Heette reeds vervallen (zonder beschrijving)
als 1349.

1350

Verbaal van Andries van der Bronckhorst, heer van Schoten, Adriaan Stalpert,
rentmeester van Kennemerland en West-Friesland en Willem van Dam, secretaris
van het Hof van Holland als commissarissen daartoe gecommitteert naar de
toestand van de landen in Kennemerland en West-Friesland uitwaterende op de
Schermer,
juli - november 1544
Afschrift,
17de eeuw
1 deel

---

Stukken betreffende de geschillen tussen hoofdingelanden, dijkgraaf en
heemraden van de Zijpe contra de Rekenkamer van Holland en de dijkgraaf en
hoogheemraden van de uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland.
Gedrukt en geschreven.
17de eeuw
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1351.
Overgebracht naar het archief van de Gravelijkheidsrekenkamer Registers, toegang 3.01.27.01, inv.
nr. 779.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1352. Stond reeds in 1968 te boek als
"vervallen"; geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1353. Stond reeds in 1968 te boek als
"vervallen"; geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

1354

Akten van belening met de heerlijkheid en het huis Asperen c.a. tussen,
1314 en 1464
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Afschriften,
16e eeuw
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1 katern

Op het schutblad: "Asperen" en "Charolois LII".

1355

"Previlegien, statuten, keuren ende ordonnantien der stede van Zierixe".
Begin 16de eeuw

1356

Afschrift van een vidimus van
1456
van het privilege van graaf Jan II voor Beverwijk van
1298
en van de bevestiging hiervan door Margaretha van Beieren van
1347.

1357

Recueil van privilegiën, ordonnantiën, lijsten van magistraatspersonen etc. van
Zierikzee.
18de eeuw
1 deel

---

Concept-resolutiën van de stad Brielle.
5 december 1699 - 16 april 1701

1 deel

1 deeltje

Oud nummer 1358 Vervreemd naar GA Brielle (januari 2018)

1359

Privilegiën, keuren, ordonnantiën etc. van Culemborg. Afschriften.
16de en 17de eeuw

2 delen

1360

"Coninck Willems hantveste". Privilegiën en keuren der stad Delft.
16de eeuw

1 deel

1361-1362

Privilegiën van Delft, geschonken tussen 1246 en 1500.
18de eeuw
1361
Niet gespecificeerd.
1362
Niet gespecificeerd.

1363

Privilegiën en keuren der stad Delft.
15de eeuw

1364-1365

Recueil van privilegiën, keuren, octrooien en ordonnantiën van Delft.
18de eeuw
1364
Niet gespecificeerd.
1365
Niet gespecificeerd.

2 deeltjes

1 deel
2 delen

1366

"Instructie van de vierschaar der stad Delft".
18de eeuw

1367

Register van sententiën en ordonnantiën rakende de verhouding tussen de stad
Delft en het hoogheemraadschap Delfland.
18de eeuw
1 deel

1368

"Generale tafel van alle des stads (Delft) keurboeken nedergaande van 't 8ste tot
het eerste toe".
18de eeuw
1 deel

1 deel

3.22.01.01
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1369

Ordonnantie op de schutterij van Delft. Gelijktijdig afschrift.
1580

1370

Copie-ordonnantie van de Staten van Holland op de weeskamer van Delft en
afschriften van andere stukken hierop betrekking hebbende.
17de eeuw
1 katern

---

"Versweerboeck van den Hoff van Delff anno 1589".
[16e eeuw]

1 katern

1 katern

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1371.
Dit archiefstuk is in augustus 1994 overgebracht naar het Gemeente Archief van Delft.
Een dergelijk hoefslagboek van het Hof van Delft van 1531 bevindt zich in het archief van de
Grafelijkheidsrekenkamer onder inventarisnummer 721A.

1372

Handvesten van de stad Dordrecht, verzameld in 1586".
[1586]

1 katern

Op het titelblad: "Anno 1586. Dit boeck hoert toe Anthonis Phlipsen".

1373
1374

"Dye kueren van Dordrecht".
16de eeuw

1 omslag

Privilege van graaf Floris V voor Dordrecht, dat de poorters noch hun goederen in
Zuid-Holland wegens de tollen etc. gearresteerd mogen word. Gelijktijdig afschrift
op papier.
14 september 1284
1 stuk
Blijkens marginale aantekening waarschijnlijk afkomstig uit de verzameling Van Alkemade en Van
der Schelling.
Voor het origineel zie: V.d. Wall, Privilegiën van Dordrecht dl. I, p. 69.

1375-1377

Tafel op de resolutieboeken van de Oud-Raad der stad Amsterdam.
c. 1780
1375
1649-1698
1376
1768-1777
1377
1777-1780

1378

Klad-resolutiën van de Oud-raad der stad Amsterdam.
1760-1784

1379

Inventaris van de eigendomsbewijzen van de Heilige Geest en het Sint
Agnietenklooster te Dordrecht.
17de eeuw

3 delen

1 pak

1 omslag

Hierbij een afschrift van het verdrag over de Schotse stapel tussen Dordrecht en de
Schotse steden, 1665

---

Stukken met betrekking tot de privilegiën van Geervliet.
c. 1600

1 omslag

Waarschijnlijk afkomstig uit het archief van de Staten van Holland of van een advocaat-fiscaal.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1380.
Ten dele (?) overgebracht naar de Collectie Mathenesse, toegang 3.20.39, no. 11.

---

Privilegiën voor het land van Putten en de stad Geervliet,
1366-1500
Afschriften,
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17de eeuw

1 katern

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1381.
Ten dele (?) overgebracht naar de Collectie Mathenesse, toegang 3.20.39, no. 11.

1382

1383

Privilegiën en keuren van Gorinchem en het land van Arkel,
1382-1459
Afschriften,
17de eeuw

1 deel

"Dit sijn alsulcke hanvesten, previlegien, vrijheden, keuren, dickrechten ende
andere ordonnantien als die steede van Gorinchem heeft",
1382-1625
verzameld door Aert Kemp Jacobszoon, gedeeltelijk uit het handschrift van zijn
grootvader Aert Kemp Imbertzoon,
17de eeuw
1 deel
Achterin een afschrift van de instructie van de Rekenkamer van Holland van 1593
en een afschrift van de uitspraak van Karel V in een geschil tussen de Staten van
Holland, de steden Middelburg, Goes en Mechelen ter eenre en de Raad van
Brabant ter andere zijde betreffende de toepassing van het Gulden privilege van
Brabant, 1549

1384

1385-1386

1387

Concept-resolutiën van de vroedschap der stad Gorinchem,
1730-1737
benevens een index op de resolutiën van burgemeesters en vroedschap,
1737
Privilegiën, keuren etc. der stad Gouda,
1335-1674
Afschriften,
17de eeuw
1385
Niet gespecificeerd.
1386
Niet gespecificeerd.

1 pak

2 delen

Privilegiën, keuren etc. der stad Gouda,
1335-1689
Afschriften,
18de eeuw

1 deel

Gelijkluidend aan inventarisnummers 1386 en 296.

1388

"Keuren ende Ordonnantien mitsgaders resolutien der stadt Gouda". Afschriften.
17de eeuw
1 deel

1389

Privilegiën, keuren etc. van 's-Gravenzande en het buitendijkse land genaamd de
Andel. Afschrift.
17de eeuw
1 deel

1390

Index op het plakaatboek van Groningen.
18de eeuw

---

Vervallen.

1 portefeuille

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1391. Stond reeds in 1968 te boek als
"vervallen"; geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

3.22.01.01

---

Handschriften Derde Afdeling ARA tot 1950

205

Keuren en ordonnantiën van 's-Gravenhage. Gelijktijdige afschriften.
16de en 17de eeuw
1 omslag en 1 pak
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nrs. 1392 en 1393.
Overgebracht naar het Archief Johan van Oldenbarneveld, toegang 3.01.14.

1394

"Privilegien en handvesten der stad Haarlem", verzameld en gecollationeerd door
de notarissen Michiel Jansz. van Woerden en Adriaen Willemszoon tussen
1592 en 1604
voortgezet tot
1656
Afschrift,
18de eeuw
1 deel

1395

Generale index op de resolutiën van raden en vroedschappen van Haarlem van
1501-1721
1 deel

1396

Generale index op de memorialen van burgemeesters en regeerders van Haarlem,
letters 0 - W, over de jaren
1515-1703
1 deel

1397

"Willekeur en Statuyten der stadt Harderwijk".
18de eeuw

---

"Beschryvinge nevens de bylaagen en bewysen tot de stad en vrye heerlijkheid van
Heenvliet en van Zwartewaal, nevens het geslagt der heeren van dese plaatsen,
Heenvliet, Kruuningen, Schaagen, door K. van Alkemade en P. van der Schelling".
18de eeuw
1 deel

1 deeltje

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1398.
Overgebracht naar de Collectie v. Alkemade v.d. Schelling, toegang 3.22.04, inv.nr. 13.

---

Concept van de keur voor Heenvliet,
1536
Met afschriften en aantekeningen van K. van Alkemade en P. van der Schelling,
18de eeuw
1 deeltje
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1399.
Overgebracht naar de Collectie v. Alkemade v.d. Schelling, toegang 3.22.04, inv.nr. 12.

1400

"Reglement voor het Oost- ende Westeynde van de ambachte van Waerder",
vastgesteld door de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland,
1679
en bij nadere resumptie,
1684
1 stuk

1401

Privilegiën, handvesten, ordonnantiën en keuren van de stad en het grootwaterschap Woerden.
18de eeuw

1402

1 deel

Afschriften van privilegiën en ordonnantiën van de dijkage van Woudrichem en het
land van Altena, opgemaakt ten behoeve van mr. Johan Bammelroy,
1566
aangevuld en door hem gecollationeerd,
1579
1 deel
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Hierbij ingebonden een door de heer van Altena, Philips de Montmorency,
ondertekende concept-ordonnantie van 1567

---

"Handvesten, privilegien ende keuren der stad Heukelom, geschreeven door K. van
Alkemade en P. van der Schelling".
18de eeuw
1 deel
Bevat slechts een afschrift van het privilege van Otto van Arkel van 1396.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1403.
Overgebracht naar de Collectie v. Alkemade v.d. Schelling, toegang 3.22.04, inv.nr. 10.

1404

Privilegiën en handvesten van Heusden.
16de eeuw

1 deeltje

---

Keuren en ordonnantiën van Heusden,
1435-1611
Afschriften,
17de eeuw

1 deeltje

Gemerkt Van der Wolff "422". Volgens het opschrift hebben hiertoe eveneens de keuren van Liesveld
(inv. nr. 1413) en die van 's-Gravenhage (inv. nr. 1392) behoord.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1405.
Overgebracht naar het Archief Johan van Oldenbarnevelt, toegang 3.01.14.

1406

1407

Keur van Heusden afgekondigd in
1701
Afschrift,
18de eeuw

1 omslag

"Register van de Offitien van de stadt Heusden".
1591-1673

1 deeltje

1408

Keur van Reinout van Gelre en Gulik voor Leerdam en Schoonrewoerd en enige
andere keuren.
15de eeuw
1 deeltje

1409

"Tafel ende cort inhout van de voornaemste privilegien, octroyen, hantvesten ende
accorden der stadt Leyden",
1266-1591, 17de eeuw
1 katern

1410

"Tafel ende cort inhout van de voornaemste privilegien, octroyen, hantvesten ende
accorden der stadt Leyden",
1266-1594
samengesteld,
c. 1594
1 deeltje
Uitgezonderd de aanvulling gelijkluidend aan het voorgaande.

---

Keur van Leiden van
1545
Afschrift,
16de eeuw
Gemerkt Van der Wolff "N" en "XIII".
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1411.
Overgebracht naar het Archief Johan van Oldenbarneveld, toegang 3.01.14.

1412

Keur van Leiden van

1 deel
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1582
weeskeur van Rijnland en andere keuren.
Afschriften van
c. 1600
---

Handvesten en ordonnantiën van de baronnie van Liesveld tussen
1541 en 1597
Afschriften,
17de eeuw
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1 deel

1 katern

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1413.
Overgebracht naar het Archief Johan van Oldenbarnevelt, toegang 3.01.14.

1414

"Verbael roerende de separatie tusschen Maeslant ende Maeslantsluys (Maassluis)",
tussen de jaren
1612 en 1614
Afschrift van
1672
1 deel
Voor het origineel van het octrooi van 1614 zie Handschriften, inv. nr. 1040.

1415

1416

Recueil van akten van belening, privilegiën, octrooien etc. betreffende de
heerlijkheid Middelharnis tussen
1435 en 1725
Gecollationeerd door verschillende notarissen.
1658-1727

1 deel

"Index chronologicus van enige charters meest specterende tot de familie van
Montfoort", regesten van Montfoortse en andere charters uit de collectie
Sypesteyn, waarschijnlijk opgemaakt door mr. C.A. van Sypesteyn.
1741
1 deel
De charters betreffende Montfoort zijn aan het Rijksarchief in Utrecht overgedragen.

1417

Privilegiën, ordonnantiën en keuren van Nieuwpoort tussen
1557 en 1665, 18de eeuw

---

"Der Seven Getijden bouck binnen der kercke van Oudewater", 16de-eeuws
cartularium lopende tot 1652,
[16e eeuw, 1652]

1 deeltje

1 deel

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1418.
Overgebracht naar Rijksarchief Utrecht.

1419
---

Concepten van een keur voor Poortvliet, opgemaakt in de Rekenkamer.
1525 en 1528

1 omslag

Privilegiën van Putten en Strijen.
15de eeuw

1 omslag

Gemerkt "M" en "Q".
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1420.
Overgebracht naar het Archief van de Heren van Putten, toegang 3.19.43, inv. no. 150.

1421

"Copien van zekere brieven van recessen staende up 't castelleinscap van Ghervliet
ende up 't ruwaertscap, baeliuscap ende dijckgraefscap van den landen ende
heerlicheyt van Putte", vervaardigd ten behoeve van Gillis van Valckesteyn en door
hem overgeleverd aan (de Rekenkamer?).
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1525

1 katern

Privilege van hertog Albrecht van Beieren voor Reimerswaal.
15de eeuw

1 katern

1423

Privilegiën, octrooien, ordonnantiën etc. van Rotterdam. Afschriften.
17de eeuw

---

Vervallen.

1 deel

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1424. Stond reeds in 1968 te boek als
"vervallen"; geen beschrijving voorhanden in de oorspronkelijke inventaris van dat jaar.

1425

1426

---

Privilegiën van Sparendam,
1285
en West-Friesland,
1299
Afschriften,
16de eeuw
Privilegiën van het land van Stein tussen
1350 en 1593
Afschriften,
17de eeuw

1 katern

1 omslag

"Aanteykeningen tot de beschryvingen van het aaloude graafschap daarna de
heerleykheid van Stryen met deszelfs kaarten, afbeelding van 't kasteel, zegelen,
handvesten, privilegiën, octroyen en bewyzen tot de bedykingen door Corn. van
Alkemade en P. van der Schelling".
18de eeuw
1 deel
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1427.
Overgebracht naar de Collectie v. Alkemade v.d. Schelling, toegang 3.22.04, inv.nr. 11.

---

Keur en ordonnantie van Johan van Ligne, graaf van Aremberg, heer van
Terschelling, voor het eiland Terschelling,
1562
Afschriften,
17de eeuw

1 omslag

Het ene exemplaar draagt de naam van Geerloff Siccama.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1428.
Overgebracht naar het Heerlijkheidsarchief Terschelling, toegang 3.19.54, inv.nr. 18.

1429

Copie-missiven van mr. Gerard Buyskes als schout van Texel en baljuw van Eierland
en als strandvonder en dijkgraaf van Texel, met aantekeningen van door hem in die
kwaliteiten behandelde zaken.
1786-1789
1 omslag

1430

Privilegiën, contracten, octrooien etc. van Veere tussen de jaren
1282 en 1611, 18de eeuw

1431

Afschriften van privilegiën, gedrukte resolutiën van de staten van Holland en
andere stukken betreffende Vianen.
18de eeuw
1 deel

1 pak

3.22.01.01
1432-1433
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Keurboeken van Vlaardingen, opgemaakt door Govert van Vlierden ten behoeve
van de Grafelijkheidsrekenkamer.
1703
2 delen
In inv. nr. 1432 een los inliggende brief van Govert van Vlierden aan mr. Mattheus de Hertoghe,
advocaat-fiscaal etc. van 1703.

1432
1433
1434

Niet gespecificeerd.
Niet gespecificeerd.

Stukken uit een door de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland gevoerd proces over
de rechten verbonden aan de ambachtsheerlijkheid Vlaardingen.
1703
1 pak
Met brieven, ondermeer van Govert van Vlierden, aan de advocaat-fiscaal mr.
Mattheus de Hertoghe en aan de Rekenkamer
Zie ook handschriften, Inv. nrs. 1432 en 1433.

1435
1436

"Kostumen, ordonnantie en statuyten der stadt Vlissingen".
18de eeuw

1 deel

Lijsten van charters van Zierikzee, niet gedrukt bij Van Mieris, verzameld door mr.
N.O. Lambrechtsen.
Eind 18de eeuw
1 pak
Met enkele brieven van C. Evertsen aan voornoemde mr. N.O. Lambrechtsen, 1792

1437

Oud-Frans gedicht Prophelias met de transcriptie van jhr. Van Riemsdijk.
z.d.

1438

Stukken betreffende een koren- en pelmolen te Schipluiden, in het bezit van Jacob
Kouwenhoven en later van zijn weduwe, A. de Bloois.
1823-1852
1 omslag

1439

Privilegiën, keuren, dijkrechten etc. van de stad Gorinchem en het land van Arkel
over de jaren
1277-1459, 16de eeuw
1 deel

---

"Handvesten ende privilegiën der stede Gorinchem en den lande van Arckel,
geschreven na seeker register met de eygen hand van V.O. Swammerdam,
openbaer notaris binnen Gorinchem in den jare, 1590 gehouden ... nevens oude
keuren geschreven en vermeerderd door K. v. Alkemade en P. van der Schelling".
[1590], 18de eeuw
1 deel

1 omslag

Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1440.
Overgebracht naar de Collectie v. Alkemade v.d. Schelling, toegang 3.22.04, inv.nr. 9.

1441

Testament van Peter Dirxsz. de Wit en Jenneken Willemsdr., gepasseerd voor
schepenen van Asperen, met bijbehorende akte van boedelscheiding.
1566 en 1567
2 charters

1442

Transportakten, schuldbekentenissen etc. inzake landerijen te Zoeterwoude en
Voorschoten en daarop bij wijze van hypotheek gevestigde erf- en losrenten,
mogelijk afkomstig van Dirk Jansz. de Graeff te Amsterdam.
1451-1573
7 charters
waarvan 3 door transfix aan elkaar verbonden.

1443

Testament en overlijdensaankondiging van Maria de Riemer, weduwe van mr. J.C.A.
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Dusauzet, 's-Gravenhage.
april 1790
---

3.22.01.01

2 stukken

Testament en aanvullend testament van Lambert Millinck, heer van Waalwijk, en
zijn echtgenote jkvr. Beatris van Assendelft, respectievelijk van
1527 en 1552
Afschrift,
1562
1 stuk
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1444.
Overgebracht naar het Archief Heren van Assendelft, toegang 3.19.05, no. 11.

---

Vervallen.
Voorheen in deze inventaris geregistreerd als inv.nr. 1445-1550. Heetten reeds vervallen (zonder
beschrijving) in 1968.

