
Nummer Toegang: 3.22.03

Inventaris van de collectie Losse Aanwinsten vml
Rijksarchief in Zuid-Holland

Versie: 18-01-2023

D.J. Kortlang, H.A.J. van Schie, M. Bosschaart (bewerking en aanvullingen)

Nationaal Archief, Den Haag 2003

This finding aid is written in Dutch.





3.22.03 Losse Aanwinsten RAZH 3

I N H O U D S O P G A V E

Beschrijving van het archief......................................................................................5
Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................6

Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 6
Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 6
Materiële beperkingen................................................................................................................ 6
Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 6
Citeerinstructie............................................................................................................................ 6

Archiefvorming...........................................................................................................................7
Geschiedenis van het archiefbeheer........................................................................................... 7

De verwerving van het archief................................................................................................ 7
Verwant materiaal......................................................................................................................8

Beschikbaarheid van kopieën..................................................................................................... 8

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen..................................................9





3.22.03 Losse Aanwinsten RAZH 5

Beschrijving van het archief

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

Naam archiefblok:
Losse Aanwinsten vml Rijksarchief in Zuid-Holland

Archiefbloknummer:
33020

Omvang:
162 inventarisnummer(s)5,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in het oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Rijksarchief Zuid-Holland

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Dit archiefblok omvat een kleine collectie van losse aanwinsten van het voormalig Rijksarchief 
Zuid-Holland. Het betreft een allegaartje met onder meer zeer oude charters van de Staten van 
Holland, maar ook retroacta van de Burgerlijke Stand van Waddinxveen. Een deel van de stukken is
overgebracht naar andere archieven of zal nog overgebracht worden.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

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

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Losse Aanwinsten vml Rijksarchief in Zuid-Holland, nummer toegang
3.22.03, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Losse Aanwinsten RAZH, 3.22.03, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
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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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

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

1 Akte van schuldbekentenis door Gerijt van Poelgeest, heemraad en ambachtsheer 
van Koudekerk aan Gerijt Pietersz., timmerman te Leiden voor een losrente van zes 
carolus guldens van veertich stuk 's jaars, gepasseerd voor Lenart Adriaensz., schout
van het ambacht Koudekerk.
Februari 1554 1 charter
Aanwinst 3e afd. 1951 II-2
Voorheen Handschriften, inv.nr. 1502.

2 Akte van verkoop door Baen Janszn. aan de kapelmeesters van Roeloff 
Aerntszoonsveen van een erfpacht van zes pond van elk vijftien stuivers 's jaars 
staande op een huis en erf in het ambacht Esselikerwoude ten behoeve van de 
dienst en de missen in die kapel, verleden voor Jacob Berwoutszn., schout van het 
ambacht van Esselikerwoude.
4 juli 1473 1 charter.
met uithangend zegel.

3 Akte waarbij Cornelis Myropius (van Mierop), proost te Utrecht, de priester 
Johannes Baliaer aanstelt als zaak waarnemer - in afwezigheid van Antonius 
Mindertael en Frans Hoochtmans die in Brussel verblijven - om de kerk van 
Haastrecht af te staan aan of te ruilen met Zeno, zoon van Simon van Gouda.
4 december 1561. 1 charter.

4 Akte van verkoop door de broers Willem en Gerrit Claessoon van Alphen en 
Heijndricxzn. van Veen - als man en voogd van Alijdt Claesdr. van Alphen - , mede 
namens andere broers en zussen, van een stuk grond in de Vrijenban aan 
Lambrecht Michielszn, poorter te Delft, verleden voor schout en schepenen in de 
Vrijenban.
25 januari 1566. 1 charter
met uithangend zegel.

5 Akte waarbij prior, subprior en conventualen van het klooster Eemstein buiten de 
stad Dordrecht, behorende tot de reguliere orde van het kapittel van Windesheim, 
met toestemming van dit kapittel de jaarlijkse cijns van twaalf carolus guldens 
rustende op acht morgen en drie-entwintig hond land onder Dussen verkopen aan 
heer Gregorius van de Poel.
ca. 6 april 1574 1 charter
tekst in Latijn.
op de achterzijde is later geschreven "chapitre de Rombout". Mogelijk is het charter beland in het 
kapittel van Rombout te Mechelen, dat nauw verbonden was met het klooster Eemstein.

6 Rentebrief van 14 keizersguldens per jaar, door Heynen Willemsz. verzekerd op 
twaalf morgen lands te Capelle aan de IJssel ten behoeve van Heynrick van Nispen 
Ariensz., verleden voor Cornelis Joriszn. baljuw van de hoge heerlijkheid in Capelle 
en schout van Capelle bij den IJssel, 23 juni 1569; afgelost door Aert Heynenszn., 
blijkens kwitantie in dorso van J. van der Veeken.
1 juni 1591 1 charter

7 Diploma van de Universiteit van Douai voor Albertus Steensel uit 's-Gravenhage tot
licentiaat in de beide rechten.
4 september 1591. 1 charter
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met twee losse aantekeningen over vroeger hierbij behorende stukken.
tekst in Latijn.

8 Akte van schout en gezworenen van Pijnacker namens de Staten van Holland en 
West-Friesland betreffende de overdracht van de helft van zestien hond land in 
Pijnacker aan Neeltgen Florendr., weduwe van Pieter Willemszn., Schout.
21 april 1595. 1 charter

9 Akte waarbij Frederick Schenck van Tautenburg, aartsbisschop van Utrecht, 
toestemming geeft aan de priester Sebastianus Pauli om vijf gemeten 
ondergelopen land, behorende aan twee Brielse vicarieën, te verkopen.
7 april 1571. 1 charter
tekst in Latijn.

10 Vonnis van het Hof van Holland inzake een geschil tussen gedaagde Willem 
Dierixszn de Bye te Delft en Jan Cornelis Kievit, schout van Maasland, en Cornelis 
Vranckes aan de andere zijde over visrechten onder Maasland.
31 juli 1563. 1 charter

11 Akte van Philips, hertog van Bourgondië, waarbij landen in Koudekerk en 
Oudshoorn en vijf viertel haver uit het rentmeesterschap van Noord-Holland in leen
worden gegeven aan Symon Vrederick Gerijtssoon, als erfgenaam van zijn oom 
Dirck van Tol.
7 april 1456.
met uithangend zegel.

12 Bouwtekeningen van architectenbureau Ir. J. Kruger b.i. te Voorburg voor de 
restauratie van het Gemenelandshuis, het latere raadhuis van Hellevoetsluis, met 
vier foto's.
1962 1 omslag
Aanwinst 1962, corr. 1962 E 138; 1964 E 212.

13 Brievenboek getiteld "Aanmerkwaardige brieven van een hoogverlighte en 
christelijke staatkundige huysvader Isaias de Lindt aan sijne vier kinderen 
geschreeven ten opbouw van een christelijk gemoedt als in een heldere spiegel 
vertoonende het verval van het zogenoemde hedendaags Christendom", 
geschreven te Culemborg en voorafgegaan door een lofgedicht op de auteur door 
S. ten Cate.
1605-1609. 1 katern
de laatste brief is gericht aan zijn kleindochter.
zie voor gegevens over de schrijver: "Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek", deel III 
(leiden1912), kol. 823 en "De Nederlandsche Leeuw", 55ste jrg. 1937, kol. 446.
Aanwinst 1973 XIV.

14 Lijst van dijkgraven van Delfland.
17de eeuw. 1 stuk
Aanwinst 1973 XIV.

15 "Extraordinaire missive geschreven van seecker Heer aan een ander sijnen Vriendt 
in 's-Gravenhage", Antwerpen. Gedrukt.
9 december 1699 1 stuk
de brief gaat over het verloop van de expeditie van stadhouder Willem III naar Engeland en werd 
gedrukt door Gerrit Rammezeijn, gevestigd op het Plein te 's-Gravenhage.
Aanwinst 1973 XIV.

16 Exemplaren van "de Oprechte Haarlemse Dinsdaagse Courant", de "Leidse 
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Woensdaagse Courant" , de "Amsterdamse Donderdaagse Courant". Gedrukt.
28 februari, 1 maart, 2 maart 1730. 3 stukken
aangestreept zijn de berichten over het overlijden aan kinderpokken van Johan Hendrick van 
Heemskerck, heer van Achtienhoven, in de leeftijd van 41 jaar, zoon van wijlen ambassadeur Van 
Heemskerck.
Aanwinst 1973 XIV.

17 Mandement van rau-actie (eerste aanleg) door het Hof van Holland verleend aan 
Jannetje Cornelisse van der Speck, weduwe van Cornelis Cornelissen van der Salm, 
wonende te Den Haag, tegen Pieter van der Salm, enige zoon van laatstgenoemde 
en wonende in Monster, in verband met de nalatenschap van hun in 1730 overleden
echtgenoot, respectievelijk vader.
21 maart 1732. 1 charter
Aanwinst 1973 XIV.

18 Dagvaarding door een exploitier (deurwaarder) van de Hoge Raad voor Johanna 
Cornelia Camerlingh, wonende aan de Keizersgracht te Amsterdam 'bij het 
Molenpad' om op verzoek van Martha Naudin, weduwe van Johannes May, en 
andere familieleden in haar eventuele hoedanigheid van creditrice, op 16 maart 
1782 naar het sterfhuis van Johannes May te komen op de Keizersgracht tussen de 
Hartenstraat en de Leliestraat ter inventarisatie en taxatie van de nagelaten 
goederen van overledene en op 23 april voor het gerecht te Amsterdam te 
verschijnen.
13 maart 1782. 1 stuk
Aanwinst 1973 XIV.

19 Losse fragmenten van rekeningen met betrekking tot Delft, Delftshaven, 
Rotterdam en Noord- en Zuidpolders.
1573, 1577, 1579. 4 stukken

20 Fragmenten van rekeningen en kwitanties van Johannes Pistorius van 
geldhandelingen te Den Haag.
1599 5 stukken
in het Duits.

21 Aantekening over wijziging van het plakkaat van de Staten van Holland van 27 
september 1658 bij notificatie van 16 juni 1702 betreffende de losbaarheid van 
renten, erfpachten etc.
[z.d.] 1 stuk

22 Exemplaar van de 'sGravenhaegse Vrijdaegse Courant' nr. 76. Gedrukt.
26 juni 1733 1 stuk
Beschadigd

23 Verklaring van J.G. Scheffer dat hij en zijn gezin van vrouw en acht kinderen zonder 
enig inkomen zijn sedert een zoon in de leeftijd van 19 jaar overleden is aan 
longontsteking en een andere zoon van 22 jaar krankzinnig geworden is tijdens zijn 
verblijf in Zwitserland als kamerdienaar van overste Hartenbergh, geschreven te 
Den Haag.
4 juli 1775 1 stuk

24 Notitie van het verzoek van mr. Jan de Kempenaar, president van het Hof van 
Friesland, om de stukken te ontvangen die gedrukt zijn bij de landsdrukkerij van 
Holland in september/oktober 1778 betreffende de aanspraak die de Staten van 
Utrecht hebben gemaakt voor de Stichtse districten van het hoogheemraadschap 
Rijnland op vrijdom van Rijnlands omslagen dienend tot onderhoud van de werken 
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van het Haarlemmermeer.
ca. 1778 1 stuk

25 Negatief advies van burgemeesters en vroedschappen van Rotterdam aan de 
Staten van Holland over het verzoek dat Isaac Hubert en Mr. Pieter de Monchy, oud 
schepenen, buiten hun medeweten hebben ingediend bij de Staten om het aantal 
zetels van de vroedschap van Rotterdam te vermeerderen van 24 tot 40 leden met 
een beschouwing over betekenis en ontwikkeling van het representatieve 
stadsbestuur.
29 januari 1787. 1 katern

26 Brieven van mr.Gerard Brantzen (Brantsen), extra-ordinaris ambassadeur aan het 
Hof van Frankrijk te Parijs, aan mr. Pieter van Bleiswijk, raadspensionaris van 
Holland, over de actuele toestand in de republiek en de betrekkingen tussen 
Frankrijk en Engeland. Afschriften.
30 juni - 11 oktober 1787 1 omslag.

27 Inleiding bij het pleidooi in dupliek (tweede verweerschrift) van Mr. P.D. Hamel voor
het Hof van Holland in de zaak van (Jhr. Mr.) Ocker Repelaer ( van Driel), 
beschuldigd van correspondentie met de naar Engeland uitgeweken stadhouder.
ca.1797. 1 stuk
betrokkene kreeg de doodstraf, die later werd veranderd in gevangenisstraf van zes jaar.

28 Aantekeningen betreffende geboorte, huwelijk en overlijden van leden van de 
families De Hoogh en De Kleijn te Heusden en Gorinchem. 1688-1935. Fotokopieën.
ca. 1980 4 stukken
de originele aantekeningen bevinden zich in een bijbel die omstreeks 1790 werd geveild te Arnhem.

29 Fragmenten van drie aktes.
Vóór 1670. 3 charters
deels zwaar beschadigd en onleesbaar.

30 Extract uit de resoluties van de Raad van State van de Republiek van 28 augustus 
1777 bepalende dat het origineel provisioneel tractaat van de 'naerdere' Unie van de
zeven provinciën, gesloten te Utrecht 6 december 1578, het origineel tractaat 
gesloten te Utrecht op 23 januari 1579 en de admissies getekend 1 februari 1579-1 
februari 1580, ter secretarie van de Raad worden bewaard. Gedrukt.
1777 2 stukken
Onvolledige extract-resolutie (alleen pagina 1 en 2). In tweevoud.
Zie voor de volledige extract-resolutie met de bijlagen: archiefinventaris 1.11.01.01, inv.nr. 2085.
Herkomst onbekend.

31 Akte verleden voor Jan Jansz. van Heyninghen, schout in het ambacht van 
Oudshoorn betreffende de verkoop door Mees Jacopsz. Verlaet, kalkbrander te 
Oudshoorn, van de helft van twee kalkovens met gereedschap, een leshuis, een 
huis met twee woonhuisjes en daarbij behorende erven met beplanting, gelegen 
aan de Heijmans Wetering te Oudshoorn, aan Anthonis Joriszn. Fokker.
6 maart 1606. 1 charter

32 Akte van schenking van de 4 helft in elf pond Hollands en een derde deel in drie 
capoenen jaarlijkse rente aan Adriaan Reyersz. c.s., verleden voor schout en 
heemraden van Molenaarsgraaf.
24 augustus 1504. 1 charter
met notitie "VI"en uithangend zegel
zwaar beschadigd
Aanwinst 1968-I-C16
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33 Akte verleden voor schout en gezworenen van Molenaarsgraaf ter beslechting van 
een geschil tussen Wouter Gheritszoen en Gherit Smit Claeszoon over gebruik en 
eigendom van een derde morgen en een morgen land aan de Damseweg te 
Molenaarsgraaf.
ca. 1500 1 charter
ongedateerd en niet ondertekend. met opgedrukt zegel.
Met opschrift "XIII"
Aanwinst 1968-I-C16

34 Extracten van transportakten van obligaties en rentebrieven ten laste van de Staten
Staten van Holland en West-Friesland, staande ten kantore van de ontvangers der 
gemene middelen te Dordrecht, Gorinchem en Gouda. Afschriften.
1644-1790 1 pak

35 "Livre-terrier du département des Bouches de la Meuse contenant les 
Récapitulations générales des Matrices de la Contribution foncière des bien ruraux",
opgesteld in 1813 en in 1814 door de aftredende directeur der belastingen 
Canneman voor de gouverneur van Zuid-Holland ten behoeve van de provinciale 
Staten.
1815 1 deel
in de Franse taal
Aanwinst 1965-I-2

36 Register van ingekomen en verzonden brieven van de ontvanger der registratie te 
Middelharnis.
1828 januari-1830 februari, 1833 februari-1838 april. 2 delen
Ontbreekt
Aanwinsten 1965-III-1-5 A en B

37 Register van ontvangsten en afgegeven kwitanties van het recht van 'successie en 
overgang bij versterf' van de ontvanger te Middelharnis.
1830-1833. 1 deel
Niet raadpleegbaar
zwaar beschadigd (vocht en schimmelschade)
Aanwinst 1965-III-1-5 C

38 Alfabetisch register van sterfgevallen gehouden door de ontvanger der registratie te
Sommelsdijk.
1820-1824. 1 band
beschadigd (vocht en schimmelschade)
Aanwinst 1965-III-1-5 D

39 Brieven van burgemeesters ter bevestiging van de ontvangst van formulieren voor 
de sterftelijsten, ingekomen bij de ontvanger der registratie te Middelharnis.
1849. 1 omslag

40 Mutatielijsten van ongebouwde en gebouwde eigendommen met bijlagen van 
Waddinxveen, 1813-1817, en de afzonderlijke gemeenten Noord- en Zuid-
Waddinxveen, 1818-1836.
1813-1836 1 pak
Aanwinsten 1965-VI-39-41

41 Archief van het Zuid-Hollandse subcomité van het Werkcomité Hernieuwing 
Verzameling Nederlandse Volksdrachten.
1948-1953. 1 pak
Aanwinst 1965-XI
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42 Stukken betreffende de benoeming van Jhr. H(enrik) van Hogendorp in de 
Ridderschap van Holland in 1824, en brieven ingekomen bij Jhr, F. van Hogendorp 
als lid van de (voormalige) Ridderschap van Zuid-Holland.
1847-1854, 1873. 1 omslag
Aanwinst 1965-X

43 Kennisgevingen door notarissen van eigendomsoverdracht van onroerende 
goederen in de gemeente Ter Aar.
1833-1839. 1 omslag
Aanwinst 1971-I-13-15

44 Brief van de Weeskamer van Oud-Alblas over het beheer van de nalatenschap van 
Huijbert van Dijck ten behoeve van het onderhoud van zijn dochter, het weeskind 
Maritie Huybertsdr. van Dijck. Concept.
5 juni 1686 1 stuk.
Aanwinst 1971 III-3

45 "Memorie van de Boek Schulden van wijlen Hendr. Bosch, smid, volgens opgave 
van diens zoon Cornelis Bosch met bijlagen.
ca. 1776-1777 3 stukken
deels onleesbaar door verbleekte inkt.
Aanwinst 1971-III-2

46 Verklaring van schout en schepenen van Oud-Alblas inzake de jaarlijkse opbrengst 
van de tienden onder Oud-Alblas.
1755-1764. 1 omslag
Aanwinst 1971-III-1

47 Akte van transport voor het gerecht van Ameide door de erfgenamen van Johannes 
Verheij van een boomgaard in de polder Liesveld onder Ameide aan Joost van 
Tienhoven, wonende te Ameide.
19 januari 1768. 1 charter
Aanwinst 1988-1

48 Akte van verkaveling voor schout en schepenen van Ameide van de onroerende 
goederen nagelaten door Hendrik van der Ham en Baartje Kars, in leven wonend 
aan de sluizen onder Ameide, tussen hun kleinkinderen.
30 augustus 1786. 1 katern
Aanwinst 1988-2

49 Testament voor schout en schepenen van Ameide van Pieter van Thienhoven, 
weduwnaar van Baartje van der Ham, en zijn tweede echtgenote Willempje van der 
Ven, wonende aan de sluizen te Ameide. Afschrift.
27 januari 1788 1 katern
Aanwinst 1988-3

50 Akte van transport voor het gerecht van Lexmond en Achthoven door Arie Vendele 
van een morgen en een hont land onder Achthoven aan Gerrit Tienhoven, beide 
wonende te Ameide.
22 april 1803. 1 charter
Niet raadpleegbaar
met uithangend (beschadigd) zegel
Aanwinst 1988-4

51 Akte van schuldbekentenis door Pieter van Thienhoven, wonende aan de Termijde 
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sluizen, verklarende als eigen schuld op zich te nemen hetgeen zijn overleden 
moeder bij haar overlijden nog schuldig was aan Everardus Mekern te Gorinchem.
12 september 1801. 1 stuk
Met kwijting 20 februari 1806
Aanwinst 1988-5

52 Akte van voogdijstelling voor schout en schepenen van Ameide, waarbij Willempje 
van der Ven, weduwe van Pieter van Tienhoven haar stiefzoon Gerrit van Tienhoven
en Alewijn Duijbus, beide wonende in Ameide, benoemt tot voogden over haar 
zoon Bals van Tienhoven.
19 januari 1805. 1 stuk
Aanwinst 1988- 6

53 Akte van belening door de Staten van Holland en West Friesland, in opdracht van 
Aert Gillissen van Andel. van Jan Gillesz. de Vroe met drie morgen land in de 
Heyngmenge in Woudrichem.
13 december 1653. 1 charter
Aanwinst 1988-7

54 Handelingen van der Christelijke Synode van het voormalige gewest Zuid-Holland, 
gehouden te Buren.
7-15 juli 1807 1 deel
Aanwinst 1988-8

55 Afbeelding van het wapen van Mr. Johan Herman Hallincg, baljuw van Zuid-
Holland, Hoogheemraad etc.
z.d.. 1 stuk
Aanwinst 1988-9

56 Zesjarig rooster voor de verstrekking van dienstkleding aan het 
Waterstaatspersoneel vastgesteld bij beschikkin van de Minister van Waterstaat 
van 5 december 1917 nr. 248 (afdeling Waterstaat), met een maatstaat t.b.v. 
bestellingen, een overzicht van onderscheidingstekenen en - in kleur - van 
uniformen van rijkspersoneel.
1918-1931. 1 omslag

57 Handvesten van Vianen en Ameide, verleend door Walraven, heer tot Brederode, 
vrijheer van Vianen etc, als bekend gemaakt in het stadhuis van Vianen, 
zondagmiddag 24 januari 1613 door de secretaris van de stad Vianen, Boschman. 
Afschrift.
17de eeuw. 1 deeltje.
Gedrukte versie is te vinden bij: J.A. van der Muelen, "Observationes ad Jus Vianense" (Utrecht 1886).
Aanwinst 1906. nr. L15

58 Diverse stukken betreffende verkoop van land, belastingheffing en de volkstelling 
1828 te Alblasserdam.
1649-1831. 1 omslag
Niet raadpleegbaar
Schenking Maritem Museum Prins hendrik te Rotterdam 1998 van papieren afkomstig van de familie
Smit

59 Bekendmakingen door de Commissarissen uit de geïnteresseerden van de 
geoctrooieerde vervening van landen in de Krimpenerwaard aan de ingelanden, dat
laatstgenoemden verplicht zijn een neksloot t e maken voor de aanvoer van specie 
voor de ringdijk en een omslag te betalen.
1801, 1806, 1810-1811. omslag.
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60 Stukken betreffende opdrachten en instructies aan Wijngaarden en Ruibroek voor 
waterbeheer, levering van manschappen en palissades in verband met de 
oorlogvoering in 1672-1673 met enige stukken over betaling van belastingen in 
Wijngaarden.
1606-1754 4 omslagen.
Niet raadpleegbaar
Schenking Blokland 2002

61 "Mandement aangaande de permissie van den gelde" van Keizer Karel V aan 
markgraaf en schouten van Antwerpen inzake de evaluatie van muntsoorten 
gedateerd 11 juli 1548. Afschrift.
ca. 1548 1 katern
Schenking Rooijmans 2003)

62 Brief van de Prins van Oranje en de Staten van Holland en Zeeland aan Elbertus 
Leoninus, gecommitteerde van de Staten Generaal, in antwoord op zijn advies van 
30 maart 1577 over de uitvoering van afspraken inzake financiën, leger, muntwezen 
etc., die gemaakt werden bij de Pacificatie van Gent. 5 april 1577. Afschrift.
ca. 1577 2 stukken
Niet raadpleegbaar
Schenking Rooijmans 2003
Elbertus Leoninus (Elbert de Leeuw) was een vermaard jurist en politicus en gedurende 1548-1579 
hoogleraar te Leuven.

63 Schetsboekje (van A.J.Janssen ?) te Leerdam met potloodtekeningen van 
landschappen en dorpsgezichten te Arkel, Gorinchem, leerdam, Meerkerk, Asperen, 
Oosterwijk, Spijk, Rumpt, Rijsenburg, Scheveningen, Stompwijk.
1911 1 deeltje

64 Rekeningenboekje van de kerk te Noortich (Noordwijk) van kerkmeesters Gherrit 
Pietersz. en Willem Claesz.
1548. 1 deeltje
gerestaureerd, bladen zijn losgesneden
Aanwinst 2005-1: van restauratieafdeling

65 Portret (borstbeeld) van J.O.C. Vorsselman de Heer, met lofdicht op zijn persoon 
door B. Meijlink, litho.
ca.1841 1 stuk
J.O.C. Vorsselman de Heer (1809-1841) was sergeant-majoor bij het korps Vrijwillige Jagers van de 
Utrechtse Hogeschool (1830-1832). De litho is mogelijk vervaardigd door J.D. Steuerwald.
Aanwinst 2005-2

66 "Dagboek", kasboek van riviervishandelaar Theijssen en Co aan de Kalkhaven te 
Gorinchem.
1911-1913. 1 deel
Aanwinst 2005-3: aangetroffen tussen stukken van de Rechtbank te Gorinchem, 1838-1877.

67 Concept van een akte van procuratie.
z.d.. 1 stuk
Aanwinst 2005-5

68 Resolutie van de Staten van Holland en West Friesland op het verzoek van Frederik 
Hendrik van Wassenaar, heer van de beide Katwijken, 't Zand en Valkenburg, als 
baljuw van Rijnland om goedkeuring van zijn betaling van 454 gulden aan de 
cipierster van het tuchthuis te Leiden voor onderhoud en leermiddelen van twee 
personen, gedateerd 14 september 1759. Afschrift in 3-voud en een ingekomen brief
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dd. 11 februari 1754 van C.C. Brander a Brandis, advocaat te Leiden over enkele 
civiele zaken en verzoek om voorspraak van de baljuw ten gunste van de 
benoeming van twee familieleden, alsmede een lijstje met civiele kwesties uit 1752-
1753.
1752-1759 6 stukken
Aanwinst 2005-6

69 Zegelafdruk met het familiewapen Van Kaathoven.
z.d.. 1 stuk
Aanwinst 2005-7

70 Akten van beëdiging en benoeming van mr. Hendrik Pieter van Kaathoven als 
respectievelijk advocaat bij de arrondissementsrechtbank te Leiden en griffier bij 
die en andere rechtbanken, met uittreksels van de burgerlijke stand betreffende zijn
huwelijk met Jkvr. Henrica Catherina Spandaw, dochter van Jeanne Catharine 
Jacqueline van Beresteijn, en de geboorte van zoon Jacobus.
1856-1940 6 stukken
Geschonken door Jhr.P.R.R. Just de la Plaisière te 's-Gravenhage

71 "Statistieken van gerechtelijke vervolging" wegens overtreding van wetten en 
verordeningen op het gebied van de volksgezondheid , ingekomen bij de 
hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te 's-Gravenhage", Dr. W.P. Ruijsch, met 
bijlagen.
1904-1905. 1 pak
Los aangetroffen in depot

72 Diverse stukken: "Notulen op Aitzema" (lijst vredesverdragen en tollen), afschriften 
uit "De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver" m.b.t. Hollandse plaatsen, 
gedrukte brieven van de Admiraliteit op de Maze aan de Staten van Holland, 1783, 
Index op de resoluties van de Staten van Holland over de periode 1524-1563
1904-1905. 1 pak
Los aangetroffen in depot.

73 Naamlijst van raadsheren en andere beambten (o.a. procureurs) van de volgende 
colleges: Hoge Raad, Hof van Holland, Raad van Brabant, Raad van State, 
Domeinen van Holland, Nassause Domeinraad, Hoge Krijgsraad, Staten van 
Holland, en de Rekenkamer van Holland merendeels in de 17e eeuw, met 
modernere inhoudopgave
begonnen rond 1690, met latere aantekeningen en aanvullingen tot ca. 1795. 1 deel
Los aangetroffen in depot.

74 Publicaties betreffende verkopingen van domeinen van het gewest Holland, 
gedrukt.
1734 1 omslag
Schenking van W.M.J. Kits Niewenkamp, 1966.

75 Stukken betreffende de familie De Groot uit Bergambacht
1807-1808. 1 pak
Stukken waarschijnlijk afkomstig uit het Nationaal Archief, aangetroffen in de nalatenschap van N.N.
en geretourneerd door zijn zoon.

Akte betreffende de verdeling van de nalatenschap van Egbert Ariense 
Ceesjebreur, 1742 januari 3
Stukken betreffende de nalatenschap van Jan de Groot, 1807-1808
Akte van plaatsvervangerschap voor militaire dienst door Jan de Mik voor Arij 
Ariense de Groot, 1814 februari 22
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Melding van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Eindhoven aan die van 
Jaarsveld dat Cornelis de Groot aldaar aangifte heeft gedaan van een een 
voorgenomen huwelijk met Gertruda Margeretha Soes,1839 januari 10

76 Klapper op de namen van gesignaleerde misdadigers, zoals vanaf 1852 voormeld in 
het Algemeen Nederlansch Politieblad.
1850-1857 1 katern
Aangetroffen bij bewerking van de kantongerechten Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk. Het 
Algemeen Nerderlandsch Politiebald is aanwezig bij het Centraal Bureau voor Genealogie over de 
jaren 1852-1946, met uitzondering van de periode 1854-1874.

77 Bezoekersregister voor logementhouder Godlieb Johan Weimar, wonende 
Spaansekade nr. 3, gecontroleerd door de commissaris van politie te Rotterdam.
3 september 1874 1 katern
Aangetroffen bij bewerking van de kantongerechten Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk.

78 Afschrift en kopie van twee uitspraken van de Grote Raad van Mechelen inzake de 
processen van Laurens van Bronckhorst als man en voogd van vrouw Anna van 
Chanu en Guillaume le Grand tegen mr. Jacob van den Eynde en François van 
Bodeghem over eigendom en uitkering van renten van eigendommen uit de 
nalatenschap van wijlen Hendrik Goudt.
1564 april 14, 1567 januari 31 1 omslag (2 katernen)
Jacob van Eynde, landsadvocaat, en zijn aangetrouwde neef [Johan] François van Bodeghem 
probeerden het grootste deel van de eigendommen van Maria van Greveroede, weduwe van Willem 
Goudt in bezit te krijgen. Ze hertrouwde met Guillaume le Grand, baljuw van Den Haag, die 
uiteindelijk in het gelijk werd gesteld. Anna van Chanu was universeel erfgenaam van haar tante 
Maria [Gerritsdr.] van Greveroede..

79 Notariële en ambtelijke stukken, o.a. opgemaakt te Bergambacht betreffende leden
van de familie De Groot

Stukken betreffende de scheiding van de boedel van wijlen Jan de Groot en zijn 
huisvrouw Pietertje Sterrenburg uit Bergambacht, 1807
Notificatie van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de stad Eindhoven aan 
zijn ambtgenoot van de gemeenter Jaarsveld over het voorgenomen huwelijk van 
Cornelis de Groot en Gertruda Margaretha Soes, 1839
Akte van plaatsvervanging militaire dienst, tussen Ary Arense de Groot en zijn 
plaatsvervanger Jan de Mik, gepasseerd voor notaris Pieter Smits Janszoon te 
Bergambacht, 1814
Akte van scheiding van de nagelaten boedel van wijlen Egbert Ariensz Cessebreur 
tussen Bastiaan Egberts Cessebreur en Cornelis de Jong, gepasseerd voor schout 
en schepenen van ';s-Heeraartsberg Bergambacht, 1742

80 Losse stukken aangetroffen in depot in 2019
Brief de secretaris van het waterschap Nieuwe-Amstel betreffende adressering en 
benoeming nieuwe dijkgraaf, 1819
Brief van Dirk van Huessen aan de graaf van Egmond en diens broeder Willem, z.d.
Omslag minuut-missive aan de hertog van Brunswijk door kapitein Pierlinck, 1772-
01
Pierlinck was een kapitein-ingenieur
"stukje van een rekening"
Bericht van de hoofdofficieren n van de burgerwachten van een stad aan 'edel 
achtbare heren" in antwoord op enkele verzoeken van luitenants, 18e eeuw
Akte van Venia Aetatis (meerderjarigheid) van de Hoge Raad van Holland voor 
Jacoba Johanna de Graaff, 1838, 1 charter
Afkomstig uit collectie Van der Poest Clement
Enveloppe met opschrift "Uit Rek. Rek. 831 = A.G.H. 1573 (rek. 1400/1401) maar 
daar kennelijk niet thuishorend, noch in de bijlagen van dei tijd. H.S. 1510/20" met 
fragment
Rotterdamsche Courant dinsdag 10 november 1801 no. 134, 1801
"Borderel op de Rekening van het Oude Mannenhuis over den jare 1838", 1839
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Brief van ? te Warmond gericht aan Hanegraaf, landmeter van Rijnland te Leiden, 
betreffende eem onderzoek of Rijnland belang heeft bij het aanwezig zijn en 
blijven van de Hanepraaisluis bij Gouda, 1818
Kopie-brief van de opziender van de Katwijkse Uitwatering aan de 
Commissarissen Hoogheemraden van Rijnland met begroting van voorgenomen 
werken, z.d.
Kopie-brief van de gouverneur van Zuid-Holland aan het polderbestuur van 
Bloemendaal (bij Gouda) t.g.v. een rekest van Hoogheemraden van Rijnland aan 
hem doorgezonden door de minister van Waterstaat betreffende uitwatering van 
overtollig boezemwater, 1820

81 Aanslagbiljetten en gedrukte stukken van diverse aard
17e-19e eeuw 1 omslag
"In meerderheid uit de nu vernietigde stukken uit het archief van familie Van Vredenburch door J.K. 
Bondam in 1924 geïnventariseerd

82 Opgaves van personen, intrek hebbende genomen in een logement of hotel te Den 
Haag, ingediend door logementhouders en ingezonden naar het politiebureau te 
Den Haag
1867-1868 1 omslag

83-88 Stukken afkomstig van of betreffende Rombout Hogerbeets of Johan van 
Oldenbarnevelt
1587-1622 en z.d.
Anoniem opgestuurd (december 2019)
83 Rekesten ingediend bij de Hoge Raad van Holland en Zeeland, 

behandeld door Hogerbeets, 1587-1590
Lieff Grabrants weduwnaar van Egge Pieters uit Hoorn, 1576 
januari 9
Gerrit Pieters uit Oosterblokker, 1587 januari 21
Elbert Claesz., als voogd van Anna Jacobsdr., uit Hoorn, 1587 mei 
12
Huijch Cornelisz. de Voecht, uit Nieuw-Beijerland, 1587 mei 12
Pieter Aertsz. , uit Hoorn, 1588 maart 26
Joris van Steynemolen heer van Oosterland en 's- Heerjansland 
in Duiveland, 1589 juli 26
Cormelis Lambertsz van de Well, burgemeester van Delft, 1589 
november 11
Procureur-generaal en Thomas Genitz [Gerritsz] ontvanger van 
de fortificatiën, 1589 juli 25
Mr. Philibert van Tournhout, 1589 december 5
Niessen Gillis, huisvrouw van Jasper Jacobs, 1589 december 5
Jan Lourisz. en Jan Mathijsz., uit Rijpwetering, 1590 februari 28
Cornelis Dircx en zijn huisvrouw Appelonia Jansdr., 1590 
september 8

84 Rekest door erfgenamen van Claes Rochusz uit Rotterda ingediend 
bij de Hoge Raad van Holland en Zeeland, behandeld door 
Oldenbarnevelt, z.d.
Erfgenamen van Claes Rochusz. uit Rotterdam

85 Rekest door Abraham de Block uit Haarlem ingediend bij de Hoge 
Raad van Holland en Zeeland, behandeld door Francois Faghel 
[Fagel], 1617 september 23

86 Brief van Johan van Oldenbarnevelt aan de Rekenkamer ter Auditie, 
1618

87 Brieven van rentmeester Pieter Pauw aan de 
Grafelijkheidsrekenkamer betreffende de landen van Van 
Oldenbarnevelt en Hogerbeets, 1622, 3 stukken
Met gedrukte publicatie openbare veiling verpachting van die landen

88 Opdracht van de Hoge Raad aan Hoogerbeets om een aantal 
personen te dagvaarden in de zaak van het recht van de schout van 
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Voorburg om de omslag van krooswerken te Voorburg te veilen, 1610
juli 25, 1 charter

89-92 Fotografische reproductie van het Register van akten van graaf Willem V van 
Holland en Zeeland, lopend over 1354-1357.
ca. 1980 4 banden
Dit deel kent geen onderverdeling naar landstreken.
Het originele register bevindt zich in collectie G 006: Hieronymus van Beverningh (1641-1690) en 
Bruno van der Dussen (1660-1721), die wordt bewaard in de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag.
Aangetroffen in 2020 in de collectie oude en vervallen inventarissen.
Vermeld in J.C. Kort, Archief van de graven van Holland 889-1581 (‘s-Gravenhage, 1981) bd.2, Bijlage, 
nr. 83.
Zie voor meer informatie over dit verloren gewaande register Th. Van Riemsdijk, Tresorie en 
kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche huis (’s-
Gravenhage 1908) p. 622-624.
89 folio 1-62
90 folio 63-126
91 folio 127-199
92 folio 200-264

93-95 Fotografische reproductie van het 'Remissorium Philippi'; index op de grafelijke 
registers door Pieter van Renesse van Beoostenzwene tot 1440.
ca. 1980 3 banden
Het originele register bevindt zich in het archief van de Graven van Holland, archiefinventaris 3.01.01,
inv.nr. 2149.
Aangetroffen in 2020 in de collectie oude en vervallen inventarissen.
93 folio 1-53
94 folio 54-137
95 folio 138-264

96 Uittreksels uit de diakonierekeningen van de Hervormde gemeente Sommelsdijk 
over 1754-1790 en een lijst van rekeninghouders bij de Nutsspaarbank te 
Sommelsdijk, 1827-1840.
ca. 1884 1 band
Uit de collectie A.J. van der Poest Clement.

97 Afschriften van stukken betreffende het klooster der Regulieren in de Hem bij 
Schoonhoven, uit een handschrift berustend in het Bisschoppelijk archief te 
Haarlem, vervaardigd door pater Dalmatius van Heel ofm.
1944-1951 1 pak
Aangetroffen in 2021 in de collectie oude en vervallen inventarissen.

98 Recept voor de bereiding van en instructie voor het gebruik van smeersel en vernis 
ter bescherming van schepen en palen tegen de paalworm.
ca. 1790 2 stukken
Depotvondst 2022

99 "Articulen, geslooten ende geaccordeert tusschen de Republijcque van Engelandt 
ter eenre, en de Stadt Amsterdam in het particulier ter andere sijde" tot wederzijdse
maritieme steun. Gedrukt.
1650 1 stuk
Zie ook Knuttel, pamflet 6713.
Uit bibliotheek NA, kast 73.

100 Notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van de Hollandsche 
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
1822-1825, 1830-1831, 1836, 1840, 1842 1 omslag
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Depotvondst 2022

101 Lijsten van de voornaamste dijk- en polderbesturen in de provincies Zeeland, Zuid-
Holland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Groningen.
z.j., ca. 1820 1 omslag
Aanwinst 1907 III 410

102 Kaart van de Vier Ambagts Polder in Rijnland, onder Esselickerwoude, Langer Aar, 
Outs Hoorn en Rynsaterwoude, opgemeten door Melchior Bolstra. Gedrukt.
z.j., ca. 1800 1 stuk
Aanwinst RAZH 1993-01

103 Akte van opheffing van de Sociëteit "De Verborgenheid" te Dordrecht, met 
retroacta.
1775 maart 2 3 stukken
Aanwinst RAZH 1993-02

104 Overeenkomst tussen een aantal heren, gesloten aan de tafel van de president van 
Schieland, om elkaar bij gelegeheid van huwelijk, geboorte, e.d. te tracteren.
1658 mei 20 1 stuk
Aanwinst RAZH 1993-09

105 Brief van F.W. Boers over de besluitvorming in de vergadering van de 17e.
1779 april 8 1 stuk
Aanwinst RAZH 1993-10

106 Briefwisseling tussen de heren Van Slicher en Huygens over generale staten van de 
Oost-Indische Compagne.
1785 april 10 en 12 2 stukken
Aanwinst RAZH 1993-11

107 Brief van Gecommitteerde Raden aan het stadsbestuur van Amsterdam, 
verzoekende de tappers te doen beëdigen. Gedrukt.
1676 oktober 20 1 stuk
Aanwinst RAZH 1993-12

108 Brief van Johan van Reede.
1698 mei 14 1 stuk
Aanwinst RAZH 1993-13

109 Brief van Pieter Jansz Schock te Hoorn aan aan Meijnert Cornelisz Verlaen inzake de 
rekening van de koop en levering van vier lasten rogge.
1586 augustus 20 1 stuk
Aanwinst RAZH 1993-14

110 Verlofpassen voor H. Welsinck, luitenant-ingenieur.
1832-1841 3 stukken
Aanwinst RAZH 1993-15

111 Autografen van Van Bentham en Van Brunswijk.
1825-ca. 1830 2 stukken
Aanwinst 1993-17

112 Brief van Jacobus Halder Adriaansz aan Evert Sluyter over de levering van wijn.
1769 december 11 1 stuk
Aanwinst 1994-09
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113 Plakkaten van de Stad Leiden. Gedrukt.
1707-1812 1 omslag
Aanwinst 1994-10 en 11

114 Oefenschriftje voor schoonschrijven van Huibert de Koning
1799 februari-april 1 katern
Aanwinst 1994-12

115 Paspoort van de gemeente Vianen voor Joseph Demoulin voor een reis naar Spa.
1802 april 30 1 stuk
Depotvondst 2022

116 Proces-verbaal van de opmeting door Johannes Douw, landmeter van Rijnland, van 
een peceel land in Koudekerk in de Lagenwaard, toebehorende aan Hartman 
Hartmans, predikant te Enkhuizen.
1664 december 16 1 stuk
Depotvondst 2022

117 Brief van Mathijs Pompe, baljuw van Zuid-Holland, aan de Staten aangaande 
gerechtelijke maatregelen tegen de "paapsche" priester Cornelius Laudanus, alias 
Lelievelt te Stolwijk. Concept.
1668 juli 12 1 stuk
Depotvondst 2022

118 Voorwaarden voor de verpachting van het maal- en kargeld binnen Vianen, met 
aanvullingen.
1693-1701 2 stukken
Depotvondst 2022

119 Aantekeningen uit archiefstukken ter secretarie van Oegstgeest betreffende de 
onderhoudskosten van de weg tussen de kerk en de Postbrug.
1802 1 stuk
Depotvondst 2022

120 Modellenboekje met formulieren der akten van de Burgerlijke stand. Gedrukt.
z.j., ca. 1811 1 katern
Depotvondst 2022

121 Notariële akte van vermoedelijk overlijden van Pieter Adrianus de Reus van 
Sinderen Schröder te Rotterdam, gehuwd geweest met Anna Rolina Hobbezak.
1864 april 22 1 stuk
Depotvondst 2022

122 Situatieplan van 54 woningen aan de Oude Landstraat en de Poelwijckstraat te 
Dordrecht, blauwdruk.
ca. 1925 1 stuk
Depotvondst 2022

123 Akte van overdracht van een huis en erve van Jacobus van Zaanen aan Johanna van 
der Port en haar twee zoons Wilhelm Jan en Jacobus Johannes van Zanen, 
opgemaakt door de schepenen van 's-Gravenhage
12 december 1757 1 charter
Perkament
Met lakzegels.
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.
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124 Akte van verkoop van een huis van Mathijs Spoor, erfgename van Catherina Spoor 
aan Sebastiaan van Son, van beroep tinnegieter, opgemaakt door de schepenen 
van 's-Gravenhage
13 maart 1782 1 charter
Perkament
Met lakzegels.
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

125 Akte van verkoop van het huis van Willem Jan en Jacobus Johannes van Zaanen aan
Willem Heiligers, van beroep klopper van het Hollands klein-zegel, opgemaakt door
de schepenen van 's-Gravenhage
3 december 1770 1 charter
Perkament
Met lakzegels.
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

126 Verlofpas van Jan de Lange, dienende bij de Nationale Militie, uitgegeven door het 
gemeentebestuur van Rotterdam
21 oktober 1859 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

127 Paspoort en certificaat van goed gedrag van soldaat Jan de Lange, geboren te 
Rotterdam op 18 januari 1839, uitgegeven door het departement van oorlog
6 mei 1863 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

128 Akte van toestemming verleend door de commisarissen van de Wijken der stad 
Rotterdam aan Jan de Lange en zijn kinderen om in deze stad te mogen wonen
5 april 1803
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

129 Akte van toestemming om Jan de Lange met zijn Franse schip Ballast een lading 
bomen te laten ontschepen in Rotterdam
7 juli 1813 1 stuk
Frans
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

130 Huwelijksakte van Jan de Lange, geboren te Overschie, en Maria Hendrikse de Roos,
geboren te Charlois
23 april 1798 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

131 Rekening voor het begraven van Maria de Roos, weduwe van Jan de Lange
1833 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

132 Rekening voor het begraven van mejuffrouw D.E.A.E. Kwaak
27 oktober 1853 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

133 Rekening voor het begraven van Jan de Lange
1825 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

134 Rekening voor het begraven van Hendrik de Lange
16 april 1845 1 stuk
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Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

135 Akte van 'Arrondissement Maritime de la Hollande, Quartier de Rotterdam' 
betreffende een betaling gedaan voor een boot van Jan de Lange die aan de 
ontwapeningsrol is toegevoegd
1812 1 stuk
In het Frans.
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

136 Eed afgelegd door Jan de Lange geboren te Overschie voor de wethouderen der 
stad Rotterdam
6 april 1803
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

137 Akte van committe tot de zaaken van de Marine resideerende in den Hage waarbij 
Jan de Lange (dienende op Schip van Oorloge Wassenaar) uit de dienst wordt 
ontslagen
4 maart 1795 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

138 Notariële kwitanties betreffende Jan de Lange en Maria de Roos, opgesteld door 
Thomas Fontein openbaar notaris te Rotterdam
1819-1825 3 stukken
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

139 Nota betreffende de afbetaling van een schuld van veertig gulden door Jan de 
Lange
1832 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

140 Testamenten van Jan de Lange en Maria de Roos opgesteld door Thomas Fontein, 
openbaar notaris te Rotterdam
27 februari 1819 2 stukken
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

141 Fotografische afbeeldingen van zegels, geplakt op losse kaarten met beschrijvende 
toelichting.
z.j., ca. 1937-1940 1 doos
Vermoedelijk vervaardigd ten behoeve van de samenstelling van het Corpus Sigillorum 
Neerlandicorum.
Aanwinst 1971, van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.

142 Alfabetische index op resoluties van de Staten van Holland en van Gecommitteerde
Raden over de periode 1571 tot ca. 1780, op trefwoorden met de letters A - L 
beginnend.
z.j., ca. 1770-1780 1 deel
Het betreft een klapper op onderwerpen, voorkomende in een niet-volledige verzameling resoluties,
in particulier bezit.
Het tweede deel M-Z ontbreekt.
Herkomst onbekend, met aanduiding "cat. 391 nr. 1907".

143 Fotoalbum Zwitserland (Engadin)
ca. 1910 1 deel
Herkomst, depotvondst 2022 in doos verspreide charters FRA/GB.

144 Testament van Maarten Gouka hoofdonderwijzer aan de stadstussenschool te 
Rotterdam, opgesteld door notaris Jan Cornelis Paats
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23 juli 1844 1 stuk
Herkomst, komt uit doos restauratie depotvondst 2022.

145 Voowaarden van aankoop en opgave der prijzen van grafkelders en zandgraven op 
de begraafplaats Eik en Duinen te 's-Gravenhage. Gedrukt.
29 jun 1882 1 deeltje
Uitgave/ druk door. Gebr. Giunta d'Albani.
Herkomst onbekend, depotvondst 2022.

146 Akte van verkoop van twee panden (winkel en woonhuis) door Petrus Johannes van
der Burgh aan Albertus Wilhelmus Johannes Abels, tabakverkooper te 's-
Gravenhage, opgesteld door notaris Johannes Jacobus Theodorus van Rhijn te s-
Gravenhage
1849 1 deel
Vermoedelijk n.a.v. in gebreke blijven van mevrouw van Son werden de twee panden verkocht door 
de schuldeiser Petrus Johannes van der Burgh. Met lakzegels.
Herkomst onbekend, depotvondst 2022.

147 Akte van verkoop van een schip door Hendrik de Lange voor een bedrag van 650 
gulden te Rotterdam, ondertekend door P.J. Blieke
15 maart 1835 2 stukken
Herkomst onbekend, depotvondst 2022.

148 Testamenten van Hendrik de Lange en Dirkje Elberdina Anna Elisabeth Kwaak 
evenals twee kwitanties voor het opstellen en uitvoeren ervan, opgesteld door Jan 
van der Hoop openbaar notaris te Rotterdam
1839-1859 4 stukken
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

149 Stukken betreffende de inschrijving van Hendrik de Lange bij de schutterij te 
Rotterdam
1828 3 stukken
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

150 Inschrijving voor de Nationale Militie van Hendrik Willem de Lange, geboren 22 
februari 1865 te Rotterdam, opgekomen voor de lichting 1885.
10 januari 1884 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

151 Diverse eigendomsbewijzen van woningen, verzekeringen, hypotheken van Hendrik
de Lange geboren in 1863 overleden op 19 november 1953
1926-1953 6 stukken en 3 deeltjes
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

152 Extract uit het register van huwelijken der Burgerlijke Stand der gemeente 's-
Gravenhage van het huwelijk tussen Hendrik de Lange en Alida Martha van Heijgen
31 augustus 1892 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

153 Inschrijving voor de Nationale Militie van Hendrik de Lange geboren 6 december 
1863 te Rotterdam, opgekomen voor de lichting 1883
10 januari 1882 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

154 Rouwadvertentie van Jan de Lange overleden op 6 mei 1934 te Rotterdam
1934 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.
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155 Extract van geboorteregisters der gemeente Rotterdam van het jaar 1877 waarin 
Cornelis Marinus de Lange werd geboren op 19 februari, zoon van Jan de Lange en 
Pieternella Valkenburgh
1877 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

156 Brief van Jan de Lange aan de koning om toestemming te krijgen voor het sluiten 
van een huwelijk tijdens zijn dienstverband als milicien
11 december 1862 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

157 Akte van verkoop van een schip door Jan de Lange om een schuld af te betalen
1899 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

158 Testament van mejuffrouw Antje de lange, opgesteld door notaris Johannes 
Hoogerwerff te Rotterdam
22 november 1886 1 stuk
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

159 Oproep voor de nationale militie van Jan de Lange (1858) en Johannes de Lange 
(1899)
1858-1899 2 stukken
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

160 Diverse inschrijvingen en extracten uit de Burgerlijke Stand der gemeente 
Rotterdam betreffende Jan de Lange, o.a. geboorteregister (1839), huwelijk (1863) 
en bevolkingsregister (1886)
1839-1886 4 stukken
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

161 Bewijs van uitschrijving van Jan de Lange bij het 6e regiment infanterie en een 
overschrijving bij de reserve van de schutterij te Rotterdam
1862-1869 2 stukken
Herkomst onbekend, ontvangen in oktober 2022.

162 Machtiging van de bisschop van Utrecht voor kanunnik mr. Arnold Bokeler om zijn 
cura te Sassenheim te verwisselen met een beneficie in het St. Jacobshospitaal te 
Utrecht
1519 januari 20 1 charter
Ontvangen van de rijksarchivaris van Noord-Holand (2013)
Afkomstig uit het archiefbestand: Archieven van Kerken, Klooster en Staties berustend in het 
archiefdepot van het Bisdom van Haarlem, inv.nr. 823
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