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INLEIDING

Geschiedenis van Wageningen
De gemeente Wageningen is gelegen in het zuid-westelijke deel van de Veluwe. Zij grenst
ten noorden aan de gemeente Ede, ten oosten aan de gemeente Renkum, ten zuiden aan
de Rijn en de gemeente Nederbetuwe, ten westen aan de gemeente Rhenen (provincie
Utrecht). De tegenwoordige gemeente heeft niet dezelfde omvang als het voormalige
schependom van Wageningen; de buurtschappen Lakemond en Harten, welke in 1539
daaraan zijn toegevoegd, zijn er in 1817 weer van gescheiden. Lakemond ligt nu in Nederbetuwe, Harten in Renkum. Daarentegen is het ten noorden van de Rijn gelegen deel van
de vroegere heerlijkheid Wolfswaard in 1817 met Wageningen verenigd.
Wageningen is stellig een plaats van zeer oude datum. In een oorkonde van het jaar 8381
wordt reeds melding gemaakt van een ‘villa Wagenwega’, waarmee misschien is bedoeld
Wageningen op de Berg of Oud-Wageningen. In dezelfde oorkonde worden ook de buurtschappen Brakel en Dolre genoemd. Aan de voet van de berg ten westen van Oud-Wageningen is in het eind der 12e of het begin der 13e eeuw een stad ontstaan, aanvankelijk,
ter onderscheiding van het bergwaarts gelegen dorp, Nieuw-Wageningen genoemd. Het
oppidum Neowageningen ontving in 1263 stedelijke rechten en wel die van Zutphen, uitgezonderd de rechtspraak, welke evenals vroeger aan de richter bleef voorbehouden, die
echter moest rechtspreken bij vonnis en raad van schepenen2. De regering van de nieuwe
stad werd opgedragen aan een raad, bestaande uit 12 schepenen. De stadsbrief is verloren
gegaan. Een afschrift ervan bevindt zich in het ‘Burgerboeck’ (inv. nr. 196) in de oorspronkelijke Latijnse tekst en is door Sloet onder nummer 862 opgenomen in zijn bekende
Oorkondenboek van Gelre en Zutphen.3 Een Hollandse tekst vindt men bij Slichtenhorst,4
die hem ontleende aan het 15e eeuwse afschrift der bevestigingsoorkonde van 1326 (inv.
nr. 223).
Zoals bekend is, werden de vroeger aan een aantal Gelderse steden verleende rechten, als
zijnde zonder vergunning van de keizer gegeven, door de roomse koning Hendrik VII in
1310 vernietigd.5 De graaf van Gelre ontving echter op dezelfde dag machtiging om deze
rechten te vernieuwen. Volgens Nijhoff zou daarvan het gevolg zijn geweest een serie
nieuwe stadsbrieven, in 1312 uitgereikt6 waaronder ook een aan Wageningen, dat op 4
december 1312 onder de aanduiding "Insula Dei super Veluam" (Gods waard of eiland op
de Veluwe) nieuwe stedelijke rechten zou hebben verkregen, ditmaal echter niet die van
Zutphen maar van de stad Gelre.7 Waarschijnlijk echter zijn deze brieven nimmer uitgereikt, maar zijn zij in het grafelijk archief blijven berusten. Voor deze redenering pleit
ook de oorkonde van 1326 (Reg. no. 3), waarbij de rechten van 1263 werden bevestigd,
niet die van 1312.8 De stadsrechten van Wageningen zijn uitgegeven door Dr. J.S. van
Veen.9 Zij zijn vervat in een 16e eeuws handschrift, dat in 1886 werd aangekocht bij een
veiling bij P. Gouda Quint te Arnhem door het Rijksarchief in Gelderland, thans Gelders
Archief. Zie inv. nr. 1440.
Burgemeesters, schepenen en raad van Wageningen bezegelden mede de verbondsbrieven
van 1343 en 1418. Het stadszegel, dat vrij zeker omstreeks 1263 is vervaardigd, hangt
nog aan de in het Rijksarchief te Arnhem aanwezige brieven. Het zegelbeeld vertoont het
platte onderstel van een wagen met aan iedere kant een wagenrad. Het randschrift luidt:
1

L.A.J.W. Sloet. Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, 's-Gravenhage 1872, p. 36-37.
In Zutphen stond namelijk geen grafelijk ambtenaar aan het hoofd van de schepenbank; de schout had er
niets te zeggen.
3
Sloet, p. 842-844.
4
Arend van Slichtenhorst. Alle de XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen, Arnhem 1654, p. 580-581.
5
Is. An. Nijhoff. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, dl. 1, Arnhem 1830, p. 114-116.
6 Nijhoff, dl. 1, p. 137-146.
7 Nijhoff, dl. 1, p. 140-141.
8 Zie over deze aangelegenheid, en over "insula dei", Reinhold Schneider: “Die Kreuzzugsidee als Leitmotiv
landesherrlichen Handelns; ein Beitrag zu den "Insula Dei"-Diplomen Reinalds I. von Geldern (1271-1326)”,
in: Bijdragen en Mededelingen dl. LXXXI van de Vereniging Gelre, Arnhem 1990 (12-34); en Aart Noordzij:
Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuweni, Werken Gelre dl. 59, Hilversum 2009 (145-151).
9 Verslagen en Mededeelingen Vereniging Oud Vaderlands Rechts, dl. IV, no. V, p. 459-501.
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"S[igillum] Nove Civitatis Wagvene" of wel "zegel van de nieuwe stad Wagvene". Wageningen was de derde in rang van de stemhebbende steden van het kwartier van Veluwe.

Organisatie
Aan het hoofd van de regering van Wageningen stond een richter als vertegenwoordiger
van de landsheer. Hij was tevens dijkgraaf van Wageningen en Bennekom. Het richterambt
van Wageningen was door Hertog Karel van Egmond verpand, hetgeen ten gevolge had dat
de richter zonder een instructie te bezitten of rekening te doen zijn belangrijk ambt vervulde. Eerst in 1564 slaagde men er in het pandschap zodanig te wijzigen dat de richter
een instructie kreeg en de verplichting voortaan rekening te doen.
Zoals hierboven reeds terloops is opgemerkt, was de regering der stad opgedragen aan
een college bestaande uit 12 schepenen. Dit college was later, vermoedelijk reeds sedert
het begin der 14e eeuw, samengesteld uit 2 burgemeesters, waarvan er een het voorzitterschap had, en 10 schepenen. Het voerde de titel van Raad, later van Magistraat of
wel van "Burgemeesteren, Schepenen en Raad" der stad Wageningen, en "Oir Eersaemheijt". Over de wijze, waarop het werd gekozen, staat in het privilege van 1263 niets bepaald; het vernieuwde zich zelf. De verkiezing geschiedde ieder jaar op 1 augustus
(Vincula Petri). In het regeringsreglement van 1675 werd bepaald dat de Raad zou bestaan
uit 8 personen, namelijk 2 burgemeesters en 6 schepenen. Zij zouden drie jaren dienen,
waarna de stadhouder hen zou continueren, of anderen aanstellen. In het na Willem III
ingetreden stadhouderloze tijdperk geschiedde de verkiezing, zoals van ouds, door de
magistraat zelf. Het getal der raden bleef echter 8.
Van enige invloed van de burgerij op de regering der stad is in de 17e eeuw niets te bespeuren. Toch heeft die oorspronkelijk wel bestaan. In 1578 kwamen de gemeente en de
burgerij in het raadhuis bijeen, en autoriseerden, met het oog op de gevaarvolle tijden en
om de raad een weinig in zijn taak te verlichten, twaalf burgers om met de raad te consulteren en concluderen.10 Vermoedelijk gold dit maar een tijdelijke maatregel. De daarbij
optredende gemeente moet men echter naar alle waarschijnlijkheid als een college van gemeenslieden zien. Dat dit inderdaad heeft bestaan, blijkt uit de ordonnantie op de accijnsen van 4 februari 1583, vastgesteld door schepenen en "gecorene gemeijnsluijden".11 Dit
college, waarvan het bestaan tot nu toe onbekend was, heeft men spoedig daarna laten
verlopen. Eerst in 1703 (behoudens een kort intermezzo van 1672/73) is een college van
12 gemeenslieden opgericht, dat aan de burgerij weer invloed en controle verzekerde op
het regeren der stad.
De magistraat werd op 31 januari 1795 door een toen opgetreden Comité Révolutionnair
afgezet, waarna een Provisionele Magistraat werd aangesteld, bestaande eveneens uit 2
burgemeesters en 6 schepenen. Het college van gemeenslieden bleef bestaan, maar de
leden werden voor het grootste gedeelte door nieuwe vervangen. De Provisionele Magistraat trad 3 november 1796 af. Het reglement van bestuur voor de stad en het rechtsgebied van Wageningen, dat 31 oktober 1796 door de burgerij was aangenomen en 10
november d.a.v. werd afgekondigd, droeg de regering der stad op aan drie colleges, te
weten:
1. Het College van de Raad, bestaande uit 8 schepenen en raden. Aan het hoofd
stonden een president en een vice-president, om de drie maanden uit de Raad te
verkiezen. Deze waren tevens presiderende schepenen in het volgende college.
2. Het College van Justitie, bestaande uit dezelfde 8 schepenen, die met de richter de
zorg hadden voor de civiele en criminele justitie.
3. Het College van de Gezworen gemeente, bestaande uit 12 leden.
De nieuwe regering werd 3 november gekozen en trad op 4 november in functie.
Al spoedig kwam er weer verandering. Het College van de Gezworen gemeente, bestaande
uit gemeenslieden en gecommitteerden uit de gilden en schutterijen tezamen, werd krachtens schrijven van de commissie uit het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalige gewest Gelderland tot reorganisatie der gemeentebesturen d.d. 4 april 1798 op10
11
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geheven en is op 5 april daar aan voorafgaand uiteengegaan. De Raad werd ingevolge de
besluiten van het Departementaal bestuur van Gelderland van 19 augustus en 1 oktober
1802 met ingang van 8 november 1802 ontbonden. Op die dag trad een Constitutionele
Magistraat op, bestaande uit 6 leden, met 2 voorzittende leden of regerende burgemeesters. Dit college heeft op zijn beurt in 1808 plaats gemaakt voor een Gemeentebestuur,12
dat tot maart 1811 in functie bleef. Van 1811 tot 1813 behoorde Wageningen tot het
Departement van de Boven-IJssel, arrondissement Arnhem, kanton Wageningen. Bij besluit van de prefect d.d. 4 maart 1811 nr. 16 werden Mr. G. Ockerse als maire, Mr. H.B.
van Daalen en W. Merkes als adjuncten van de maire aangesteld. Daarnaast kwam een
municipale raad. In 1813 kreeg de maire de titel van burgemeester.
Het reglement voor de regering der steden van de provincie Gelderland, vastgesteld bij
Koninklijk Besluit van 5 november 1815 nr. 56, bepaalde dat het bestuur van Wageningen
zou worden uitgeoefend door een Raad van 9 leden, waarvan 2 leden burgemeester zouden zijn, van wie 1 president-burgemeester.

Het archief
Het archief der gemeente Wageningen is vrij omvangrijk, echter niet zeer oud. Een brand,
welke de stad in 1662 moet hebben geteisterd,13 waarbij ook het oude raadhuis in de
Kapelstraat is verbrand, schijnt oorzaak dat er van het archief van vóór die tijd weinig
bewaard is. Slichtenhorst, die vóór die brand in het Wageningse archief heeft gewerkt,
citeert in zijn Gelderse Geschiedenissen talrijke stukken, waaronder zeer belangrijke, die
thans niet meer aanwezig zijn. Overigens is de onvolledigheid van het gemeentearchief
niet alleen te wijten aan deze brand. Bij de kerkplundering of beeldenstorm in 1578 is het
oudste en belangrijkste gedeelte reeds verloren gegaan. Dit blijkt uit een aantekening van
1581 in het signaat van Wageningen, houdende "dat mijne heeren goede weetenschap
dragen dat in verdestrueren und te stucken slaen der kercken tho Wagening die stadt
secreet kist mede te stucken geslagen is und vuell secreten ende anders dair uuth
verbracht zijn",14 welke bericht door een brief van Jan van Nassau d.d. 18 december 1578
wordt bevestigd.15
Door de zorg welke de verschillende secretarissen er aan besteed hebben, moet er tot het
begin der 19e eeuw een goede orde in het gemeentearchief hebben geheerst. Deze is in
later tijd grondig verstoord. Er is van het archief in 1865 een inventaris gemaakt door P.
Nijhoff. Deze ging daarbij op zijn gewone manier te werk. Hij bewerkte namelijk slechts
het gedeelte, dat hem belangrijk voorkwam.
Dr. R. Jesse, die na hem kwam, heeft de inventarisatie opnieuw aangevat en daarbij ook
betrokken het gedeelte dat Nijhoff niet had beschreven. Veel resultaat hebben zijn bemoeiingen niet gehad, integendeel verkeerde het archief na zijn aftreden in 1928 in volkomen
chaotische toestand. Dit leidde er toe dat het gemeentebestuur opdracht gaf aan de heer
A. Oltmans, hoofdcommies bij het Rijksarchief te Arnhem,16 om de ordening en beschrijving van het archief volgens de opvattingen van die tijd ter hand te nemen. Deze opdracht
is korte tijd daarna overgebracht op ondergetekende, toen de heer Oltmans door een
ernstige ziekte zijn arbeid moest opgeven.
De gebruiker van deze inventaris zij er op gewezen, dat door de invoering van de Franse
wetgeving in 1811 een eind is gemaakt aan de rechtsprekende functie van de Wageningse
schepenbank, zie de inventaris van het Oud Rechterlijk Archief van Wageningen.
Bij het beëindigen van dit werk is het mij een behoefte een woord van hulde te brengen
aan het gemeentebestuur, dat deze arbeid heeft mogelijk gemaakt. Een extra woord van

12

Dit kan het gevolg geweest zijn van de gemeentewet van 13 april 1807, welke overigens alleen voor de
gemeenten der 1e klasse geheel is uitgevoerd. Voor die van de 2e klasse, waartoe ook Wageningen
behoorde, bleef zij grotendeels een dode letter.
13
G. Goossen Jzn. Geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van Wageningen, Wageningen 1862, p. 102.
14
Oud Rechterlijk Archief Wageningen inv. nr. 19, fol. 117v.
15
Staatsarchief te Wiesbaden.
16 thans het Gelders Archief.
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dank komt de heer D. Schouten, oud-secretaris der gemeente, toe, aan wie het archief
bijzonder veel verplichtingen heeft en die de stoot gaf tot de inventarisatie. Op zijn hulp en
raad deed ik nooit vergeefs een beroep.

H.L. Driessen
Arnhem, 1938

Heruitgave 2007
Voor deze herziene uitgave, gebaseerd op de door Mw. P.I.M. Leenknegt geheel opnieuw
uitgetypte oorspronkelijke inventaris uit 1938, zijn vrijwel alle beschrijvingen aan de hand
van de stukken zelf gecontroleerd. Als gevolg daarvan zijn meerdere wijzigingen aangebracht, zij het meestal kleine. Sommige rubrieken zijn nader onderverdeeld, een enkele
beschrijving is van begrijpelijker en/of meer hedendaags Nederlands voorzien, soms ook
uitgebreid. Waar nodig zijn jaartallen aangepast, of de omschrijving van de uiterlijke vorm
(aantal stukken, omslagen, pakken etc.) gecorrigeerd. Enkele aanwinsten van het archief
sedert de inventarisatie van 1938 zijn opgenomen. Verder is de spelling van de inventaris
aangepast aan de huidige tijd.
De indeling in hoofdstukken door Driessen was niet overal even logisch. Zo werden
specifieke beschrijvingen door hem soms geplaatst in algemene rubrieken. Zulke beschrijvingen zijn, indien doenlijk, nu ook met een verwijzing opgenomen in de meer toepasselijke rubrieken.
Sommige particuliere archivalia lijken afkomstig uit het oud rechterlijk archief, maar heb ik
toch in dit archief laten zitten. De meeste van die papieren lijken bij boedels te behoren,
en vaak zijn in het oud rechterlijk archief ook corresponderende stukken te vinden. In die
gevallen zijn in beide inventarissen verwijzingen aangebracht. Inv. nr. 1399 bestaat uit
stukken van de secretaris, later burgemeester, Tilman Aquilius. Die zijn deels, zoniet
geheel, door Driessen uit het oud rechterlijk archief van Wageningen gelicht. Het gerecht
heeft zich na Aquilius' overlijden over diens boedel ontfermd, en het is derhalve logisch dat
Aquilius' archief zich in het rechterlijk archief bevindt. Omdat niet duidelijk is in hoeverre
de stukken in inv. nr. 1399 uit het oud rechterlijk archief komen, en omdat ze al jaren
onderdeel van het oud archief van Wageningen uitmaken, heb ik ze daar in gelaten, met
uitzondering van één omslag, waar Driessen op had geschreven: "Te voegen in inv. no.
1399 gem. archief. Gevonden in recht. arch., waarin zij niet behooren". Wel, dus.
Tijdens het doornemen van de stukken zijn de houthoudende omslagen die door Driessen
c.s. zijn gebruikt, en al meerdere stukken hadden "verbruind", vervangen door zuurvrije
omslagen. Enkele in het gebruik van de afgelopen decennia verkeerd teruggeplaatste stukken zijn op de juiste plaatsen teruggebracht. Helaas bleken enkele inv. nrs. niet aanwezig.
Het betreft de stukken met de inv. nrs. 909, 910, 910a, 911 en 1352, terwijl van inv. nr.
240 twee van de drie stukken ontbreken, en van inv. nr. 1270 het gedeelte uit het jaar
1815. Er is niettemin hoop dat deze stukken nog eens ergens, als verkeerd teruggelegd, in
het depot zullen opduiken.

P.M. Kernkamp
gemeentearchivaris
Wageningen, 17 september 2007

8

Gemeentearchief Wageningen

Inventaris Oud Archief (1500-1815)

Citeertitel:
Citaten uit deze bronnen kunnen worden aangegeven met:
Oud Archief Wageningen, inv. nr. .....

N.B. Inventarisnummers die met een * zijn gemerkt, worden in
verband met hun slechte materiële staat NIET ter inzage gegeven.

9

Gemeentearchief Wageningen

Inventaris Oud Archief (1500-1815)

INVENTARIS

A.

ARCHIEF VAN HET STEDELIJK BESTUUR

EERSTE AFDELING, tot 1810
I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1. Verslagen
1-32.

Registers van resoluties, publicaties e.d. van de magistraat en opvolgende
stedelijke besturen, en criminele vonnissen, 1633-1810.
32 delen
N.B. Vergelijk de minuut-resoluties, inv. nrs. 56-69.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
---.
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1633 oktober 7 – 1668 februari 23
1671 augustus 1 – 1681 oktober 13
N.B. Hierin zijn hiaten van januari 1672 – februari 1675, september
1677 – oktober 1681.
1674 juni 14 – 1707 mei 11
1707 mei 23 – 1710 april 27
1710 april 30 – 1717 april 23
1717 april 28 – 1723 juli 31
1723 augustus 1 – 1730 december 2
1730 december 6 – 1739 februari 18
1739 maart 11 – 1746 juli 20
1746 augustus 1 – 1751 mei 30
1751 juli 1 – 1760 november 16
1760 november 20 – 1769 juli 5
1769 juli 8 – 1778 december 30
1779 januari 6 – 1784 augustus 4
1784 augustus 4 – 1790 april 1
1790 april 6 – 1794 maart…
1794 maart 19 – 1795 januari 18
1795 januari 31 – 1796 juni 5
1796 – juni 6 –1797 februari 4
N.B. Hierin is geregistreerd het reglement van bestuur van
Wageningen van 10 november 1796
1797 februari 6 – 1797 november 13
1797 november 20 – 1798 april 5
1798 april 5 – 1798 november 16
N.B. Hierin een reglement van orde voor de Raad van 13 april 1798,
waarbij deze wordt verdeeld in de departementen van Binnenlandse
Correspondentie, Algemeen Welzijn, Financiën en Militaire Zaken.
1798 november 19 – 1799 september 2
1799 september 5 – 1800 juli 28
1800 augustus 2 – 1801 augustus 31
1801 september 2 – 1802 november 8
1802 november 8 – 1803 december 27
1803 december 29 – 1805 oktober 14
1805 oktober 21 – 1807 februari 11
1807 februari 13 – 1808 april 11
1808 april 19 – 1809 juni 26
1809 juli 3 – 1810 mei 4

Register en index op o.a. resoluties van de magistraat, 1634-1748;
zie inv. nr. 1441.
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33-50.

Indices op de resoluties van de magistraat 1710-1795, 1803-1810 (inv. nrs.
5-17 en 28-32), alfabetisch op persoonsnamen, aangelegd in 1749 en vervolgens bijgehouden, 1710-1810.
18 delen
33.
1710- 1717
34.
1717-1723
35.
1723-1730
36.
1730-1739
37.
1739-1746
38.
1746-1750
39.
1751-1760
40.
1760-1769
41.
1769-1778
42.
1779-1784
43.
1784-1790
44.
1790-1794
45.
1794-1795
46.
1803-1805
47.
1805-1807
48.
1807-1808
49.
1808-1809
50.
1809-1810

51.

Secrete resoluties van de magistraat, 1 mei 1712, 5 feb. 1713, 14 jan. 1716
en 18 nov. 1732.
4 stukken

52-53.

Secrete resoluties van de raad der gemeente, 1798-1802.
2 delen
52. 1798 november 5 – 1802 november 22
N.B. Dit deel overlapt het volgende; het bevat zeer weinig over 1802.
53. 1802 april 12 – 1802 oktober 8

54.

Bijlagen tot de bovengenoemde secrete resoluties van de raad, 1799-1802.
1 omslag

55.

Minuut-resolutie van de magistraat betreffende de recrutering, genomen in
de secrete vergadering van 24 september 1806, met bijlagen.
1 omslag

56.

Minuut-resoluties van de magistraat, 1674-1685.
3 katernen
N.B. Vergelijk inv. nr. 57 dat tot een andere serie behoort. Er waren 2
secretarissen. Beide nrs. vullen elkaar aan.

---.

Minuut-resoluties van de magistraat, 1674-1676. zie inv. nr. 1399.

57-61.

Minuut-resoluties van de magistraat, 1674-1711, 1784-1796.
5 pakken
57. 1674-1693
58. 1693-1711
59. 1784-1787
60. 1788-1792
61. 1793-1796

62-69

"Geëxtendeerde notulen"; minuut-resoluties en handelingen van de raad en
opvolgende stedelijke besturen, 1796-1810.
8 banden
62.
22 nov. 1796 - 5 apr. 1798
63.
5 apr. 1798 - 2 jan. 1799
64.
4 jan. 1799 - 17 sep. 1800
11
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22
8
21
2
2

sep. 1800
nov. 1802
okt. 1805
jan. 1808
jan. 1809

- 8 nov. 1802
- 14 okt. 1805
- 28 dec. 1807
- 27 dec. 1808
- 4 mei 1810

70.

Klad-resoluties van de magistraat, 1688-1805 en z.j., met hiaten.
1 omslag

71-72.

Verbalen der handelingen van regerend burgemeesters, 1803-1805.
1 deel en 6 stukken
N.B. Dit waren de voorzittende leden van de constitutionele magistraat, die
per 8 november 1802 als bestuur der gemeente optrad.
71. 1803 januari 3 – 1804 juli 9 [1 deel]
72. 1804 juli 16 – 1805 oktober 28 [6 stukken]

73.

Index op inv. nr. 71 (handelingen van regerend burgemeesters 1803-1804).
1 deel

74.

"Geëxtendeerde notulen"; minuut-resoluties van regerende burgemeesters,
1803 januari 3 – 1804 juli 10.
1 omslag

2. Correspondentie
75.

Ingekomen stukken, 1489-1669.
1 bundel
N.B. Niet geliasseerd. De pakken en banden beginnen in 1671.

76-103.

Ingekomen stukken, 1671-1790.
28 banden
N.B. De stukken zijn eerst geliasseerd geweest en later gebonden. De
volgorde is niet altijd zuiver chronologisch.
76.
1671-1675
77.
1676-1677
78.
1678-1680
79.
1681-1683
80.
1684-1687
81.
1688-1691
82.
1692-1695
83.
1696-1699
84.
1700-1702
85.
1703-1704
86.
1705-1707
87.
1708-1709
88.
1710-1713
89.
1714-1718
90.
1719-1723
91.
1724-1728
92.
1729-1734
93.
1735-1740
94.
1741-1744
95.
1745-1748
96.
1749-1751
97.
1752-1756
98.
1757-1762
99.
1763-1769
100.
1770-1774
101.
1775-1781
102.
1782-1786
103.
1787-1790
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---.

Ingekomen brieven, 1672-1673.

Zie inv. nr. 173.

104-119.

Ingekomen stukken, 1791-1810.
16 pakken
104.
15 jan. 1791 - 31 dec. 1794
105.
1 jan. 1795 - 4 juni 1796
106.
6 juni 1796 - 3 feb. 1797
107.
6 feb. 1797 - 13 nov. 1797
108.
26 nov. 1797 - 2 apr. 1798
109.
2 apr. 1798 - 15 nov. 1798
110.
19 nov. 1798 - 1 sep. 1799
111.
4 sep. 1799 - 7 juli 1800
112.
1 aug. 1800 - 29 aug. 1801
113.
11 sep. 1801 - 8 nov. 1802
114.
8 nov. 1802 - 27 dec. 1803
115.
29 dec. 1803 - ... okt. 1805
116.
21 okt. 1805 - 9 feb. 1807
117.
20 feb. 1807 - 11 apr. 1808
118.
19 apr. 1808 - 26 juni 1809
119.
3 juli 1809 - 4 mei 1810

120.

Minuten van verzonden brieven, 1560-1706 en z.j., met hiaten.
1 omslag

121-128.

Minuten van verzonden brieven, 1708-1809.
8 pakken [zowel liassen als verbroken liassen]
121. 1708-1727
122. 1728-1783
123. 1784-1794
124.
1 jan. 1795 - 31 mrt. 1798
125.
3 apr. 1798 - 28 juli 1800
126.
29 juli 1800 - 8 nov. 1802
127.
8 nov. 1802 - 31 dec. 1807
128.
1 jan. 1808 - 1 dec. 1809

129.

Algemene beschrijving van de toestand der stad Wageningen, met
begeleidend schrijven aan de landdrost van het departement Gelderland,
1808.
1 stuk
N.B. Kennelijk uit inv. nr. 128 gelicht.
N.B. Zie ook inv. nr. 144.

130.

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van regerende
burgemeesters, 1803.
3 stukken

131-132.

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, welke om de een of andere
reden buiten de algemene serie zijn gehouden, 1627-1811, met hiaten.
2 pakken
131. 1627, 1671-1795
132. 1796-1811

133-134.

Stukken behorende tot de presidiale portefeuille, vrijwel alle gedrukt, 18011811.
1 pak en 1 omslag
133. Stukken, in handen gesteld van de president van het gemeentebestuur, 1801-1811.
134. Verdere stukken, 1804-1807.
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135.

Brieven, ontvangen van Gilles de Berlaymont,17 1572-1573, meest gaande
over het garnizoen en de bewaring van de stad.
Bijgevoegd een afschrift van een brief van de hertog van Alva uit 1568.
1 omslag

136.

Brieven van en aan de Prins van Oranje, betreffende
• geboorten van zijn kinderen, 1743, 1746, 1748. 6 stukken
• zijn aanstelling als erfstadhouder, 1747. 5 stukken
1 omslag

137.

Brieven van en aan de Prins van Oranje, betreffende
• aanstelling van een portier aan de Nudepoort en van een doodbidder,
1748. 2 stukken
• het in garnizoen komen van een bataljon te Wageningen, 1786. 1 stuk
3 stukken

138.

Brieven van de commies J. Emants te ‘s-Gravenhage, vermoedelijk gericht
aan stadssecretaris Klinkenberg van Echten, over gebeurtenissen in het Huis
van Oranje, 1770-1773.
1 omslag

139.

Ingekomen brieven wegens de tweede loterij "geconsenteerdt den 11
Novembris 1723", 1723-1724.
1 omslag [verbroken lias]
N.B. Zie ook inv. nrs. 841-844.

140.

Ingekomen brieven ten geleide van ‘publicatiën’, veelal gedrukt, 1802-1804.
1 omslag [verbroken lias]

141-143.

Ingekomen rapporten van door het gemeentebestuur benoemde
commissies, betreffende verschillende zaken, 1790-1809.
3 pakken
141.
1790-1798
142.
1798-1800
143.
1800-1809

144.

Ingekomen rapporten van leden der stedelijke regering over verschillende
onderwerpen, 1803-1809.
1 omslag

145.

‘Propositiën’ (voorstellen) aan de stedelijke regering door leden, 1796-1803.
1 omslag [verbroken lias]

146.

Stukken betreffende de grondvergaderingen gehouden binnen Wageningen,
1796-1800.
1 pak

147.

Rekesten aan de stedelijke regering, 1665-1809 en z.j., met hiaten.
1 pak

3. Publicaties
---.

Minuut-publicaties van de magistraat, 1673.

148-155.

‘Publicatiën’ van de magistraat, met de relazen van de bode wegens het
afkondigen, 1683-1810.
8 pakken [verbroken liassen]

17

Stadhouder van Gelderland 1572-1577.
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1683-1720
1721-1745
1746-1784
1785-1794
1795-1798
1798-1800
1800-1802
1802-1810

156.

‘Differente losse resolutiën en relaasen van bodens’, betekend aan
verschillende personen, 1708-1793.
1 pak

157.

Minuut-publicaties van de magistraat, 1687, 1698, 1794, 1796-1798, 1800,
1802-1807 en z.j.
1 bundel

157 a.

Publicaties van de magistraat, gedrukt, 1759, 1776, 1798, 1800, 1804.
5 stukken

158-165.

Ingekomen publicaties (plakkaten), gedrukt, 1669-1811.
8 pakken [verbroken liassen]
158.
1669-1699
159.
1700-1759
160.
1760-1779
161.
1780-1794
162.
1795-1799
163.
1800-1801
164.
1802-1804
165.
1805-1811

166.

Overcomplete ingekomen publicaties, gedrukt, 1790-1800.
1 pak [verbroken lias]

167.

Ontvangen publicaties die niet geliasseerd zijn, gedrukt, 1704-1810.
1 pak

168.

Lijsten van bekendgemaakte publicaties van gewestelijke en andere
autoriteiten, 1803-1807.
1 omslag

4. Overige stukken
169.

Minuten van commissies, burgerbrieven en andere van de magistraat
uitgaande akten, 1751-1803.
1 omslag

170.

Minuten van Franse volmachten, attestaties de vita e.d., gepasseerd voor
de magistraat, 1780-1810.
1 omslag

171.

Minuten en kladden van allerlei aard, 1650-1810 en z.j., met hiaten.
1 pak

172.

Commissiebrief van de magistraat voor Rudolph de Ruiter en Steven Jansen
om overal in de verenigde provincies gelden in te zamelen ten behoeve van
de slachtoffers van de brand op 18 september 1625 oude stijl, 1625.
1 stuk
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173.

Stukken betreffende het beheer van de tijdens de Franse bezetting
opgetreden magistraat (de zgn. "pretense magistraat"), 1672-1673.
1 pak
a. Ingekomen brieven, 1672-1673. 1 omslag
b. Minuut-publicaties van de magistraat, 1673. 1 omslag
c. Rekeningen van de burgemeester Peter Noeijen wegens
verschotten tijdens de bezetting, 1672-1673. 1 omslag
d. Cedulle aangaande de betalingen aan de tresorier en monsieur
Bessel, 1672-1673. 1 katern
e. Stukken betreffende de ontvangst der verponding, 1672-1673.
5 stukken
f. Rekening van de verpachting van het weggeld, 1672-1673. 1
katern
g. Stukken betreffende de gedane requisities, 1672-1673. 1 omslag

174.

"Politica"; stukken van allerlei aard, meest minuten, 1620-1677 en z.j., met
hiaten.
1 pak
N.B. Vermoedelijk zijn deze stukken afkomstig uit de nalatenschap van
stadssecretaris D. de Ruijter. De volgorde is niet zuiver chronologisch. Het
merendeel betreft stukken uit de periode 1671-1677. De stukken van
vroeger datum zijn wellicht te beschouwen als retro-acta.

5. Stukken betreffende de onder de jurisdictie van Wageningen behorende
buurtschap Lakemond:
N.B. De buurtschap Lakemond lag in de Betuwe. Van 1539 tot 1817 was het bezit van
de stad Wageningen. In de stukken is meestal sprake van de "heerlijkheid" Lakemond,
maar een echte heerlijkheid is het gebied waarschijnlijk nooit geweest.
---.

Akte waarbij de buurtschappen Lakemond en Harten met het schependom
van Wageningen verenigd worden, 1539. Zie inv. nr. 227.

175-177.

Ingekomen brieven betreffende Lakemond, 1665-1795, met hiaten.
2 omslagen en 1 pak
175.
1665-1705. 1 omslag
176.
1727-1779. 1 pak
177.
1780-1795. 1 omslag
N.B. Bevat uitsluitend begeleidende schrijvens van Gedeputeerde
Staten van het Kwartier van Nijmegen.

178-179.

Minuten van verzonden brieven, 1694-1779 en z.j., met hiaten.
2 omslagen
178.
1694-1705
179.
1725-1779 [verbroken lias]

180.

Publicaties van Gedeputeerde Staten van het kwartier van Nijmegen die niet
door de magistraat zijn gepubliceerd maar geseponeerd, 1760-1771.
1 omslag

181.

Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en Willem Water,
ontvanger der verponding in Overbetuwe, over het door Water aanstellen
van Steven van Cruchten als collecteur van de verponding over Lakemond,
z.j. [1665].
4 stukken

182.

Stukken betreffende een geschil tussen de richter van Overbetuwe en de
magistraat inzake de jurisdictie over Lakemond in verband met de diensten
die de richter de buurtschap had opgelegd voor het beleg van Grave, 1674
en z.j. (Zie regestnummer 12)
7 stukken
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N.B. de richter ontkende de geldigheid van het privilege van 1539 waarbij
Lakemond met Wageningen was verenigd.
183.

Opdracht aan de stadsbode om te Lakemond inlichtingen in te winnen over
het voornemen van die van Overbetuwe om schouw te voeren over de
Oeijhuise straat, welke ten dele onder het schependom (Lakemond) is
gelegen, met relaas van de bode, 1710.
1 stuk

184.

Stukken betreffende de geschillen tussen Wageningen en het Kwartier van
Nijmegen over de invordering van de 50e penning en de dubbele
verponding in Lakemond en de daarbij aangeroerde kwestie over de
jurisdictie van die buurtschap, 1797-1798.
5 stukken

185.

Stukken betreffende de schouw van de dijken in Lakemond, 1688 en 1771.
3 stukken

186-187.

Stukken betreffende de uitzetting van de ambtslasten van Overbetuwe in
Lakemond, 1680-1809.
1 pak en 1 omslag [verbroken liassen]
186.
1680-1789.
187.
1790-1809.

---.

Verbalen van verpachting van de stadswaag en van de waag in de
buurtschap Lakemond, met bijbehorende stukken, 1690-1748. Zie inv. nr.
903.

---.

Stukken betreffende de gewichten in de waag te Lakemond, 1732-1742.
Zie inv. nrs. 1234 en 1235.

188.

Commissies en borgstellingen van de collecteur van de verponding over
Lakemond, 1698, 1735, 1749, 1751, 1761, 1763 en 1780.
1 omslag

189.

(Afschriften van) Maancedullen van de verponding over Lakemond, 1651,
1699, 1736, 1742 en 1750.
1 omslag

190.

Stukken betreffende het familiegeld over Lakemond, 1677, 1696, 1701,
1703, 1708-1718.
1 omslag

191.

Stukken betreffende de omslag van het hoofdgeld en de accijnsen van wijn,
azijn en bieren in Lakemond, 1714-1756 met hiaten.
1 omslag

192.

Staat van huizen, inwoners, haardsteden enz. in Lakemond, met bijlagen,
1750.
3 stukken
Lijst van meerderjarige mannen te Lakemond, 1795.
1 stuk

192 a.

---.

Lijsten van de huizen en hoven in Wageningen en Lakemond en verdere
stukken betreffende de nieuwe verponding, 1806-1811. Zie inv. nr. 919.

193.

Autorisaties tot het doen van onderzoek ("recherches") binnen Lakemond
t.b.v. de impost op het monopolie van de gebrande wateren en tabak,
1751-1769, met hiaten.
1 omslag
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194.

Stukken betreffende de invordering van verschillende belastingen in
Lakemond, 1680-1808 met hiaten, en z.j.
1 bundel

195.

Minuut-adres van de richter, de provisionele magistraat en de gezworen
gemeente van Wageningen, aan de gecommitteerden tot de organisatie van
de vernietigde heerlijkheden, houdende dat Lakemond, als zijnde nooit een
heerlijkheid geweest, met de stad behoort verenigd te blijven, 1796.
1 stuk

II. BESTUURSINRICHTING
196.

"Burgerboeck der stadt Waegeningen", 1500-1794.
1 deel (Zie regestnummers 2, 3 en 6)
N.B. Vermoedelijk is dit register in het laatste kwart der 16e eeuw door de
Secretaris B. van Stralen opgesteld; de oudste aantekeningen zijn dus niet
oorspronkelijk. Alhoewel hier ook burgers staan ingeschreven, heeft het als
geheel meer met de bestuursinrichting te doen.
N.B. Ten aanzien van het burgerrecht onderscheidde men tot in de 18e
eeuw het groot-, klein- en middelbaar burgerschap.
N.B. Een transcriptie van de namen van aangenomen burgers uit dit inv. nr.
is te vinden in de bibliotheek van het Gemeentearchief Wageningen, nr.
565.
N.B. Dit boek is op microfiche te raadplegen; het origineel wordt niet ter
inzage gegeven.
Inhoud:
a. Afschrift van privileges, folio 1-3
b. Aantekeningen betreffende de verkiezing en aanstelling van het stedelijk
bestuur, 1500-1793, folio 12-31, 37-110.
c. Namen van hen die als burger zijn aangenomen, 1561-1706, fol. 32-39,
en 1707-1794, fol. 150-162.
N.B. zie ook inv. nr. 683.

197.

Stukken betreffende de bestuursinrichting, 1674, 1697, 1723, 1766, 1800
en z.j.
1 omslag

198.

Bestuursreglementen voor de stad Wageningen, 1705, 1795-1804 en z.j.
1 pak

199.

Memorie van de magistraat aan de stadhouder over de bestelling van de
magistraat en de veranderingen in het regeringsreglement van 1675 aan te
brengen, met bijbehorende stukken, 1748.
1 omslag

200.

Briefwisseling met de stadhouders over het benoemen van de magistraat,
1678-1793.
1 omslag
N.B. Hierin zijn ook enkele brieven aan de richter welke vermoedelijk in
handen van de magistraat zijn gesteld.

201.

‘Losse resolutiën en actens, tot de magistraat en derselver leeden in ‘t
bijsonder betrecking hebbende’, 1755, 1760, 1763, 1766.
4 stukken

202.

Register van de commissies opgedragen aan de leden van de magistraat,
1684-1688.
1 deel [waarvan slechts 12 bladzijden beschreven]
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203.

Nominaties van dubbeltallen voor vacante burgemeesters- of
schepenplaatsen, ingediend bij de magistraat door de gecommitteerden uit
de gemeente, gilden en schutterijen, 1712-1734 en z.j., met hiaten.
8 stukken

204.

Aantekening van boeten door de leden van de magistraat verbeurd, 17111797.
1 omslag

205.

‘Memoriën’ voor de bode om de heren van de magistraat op het raadhuis uit
te nodigen voor een glas wijn, 1716-1724 en z.j.
1 omslag

206.

Naamlijst van degenen die door de burgerij zijn gecommitteerd om de
uitzettingen bij te wonen en verder op te treden in zaken die de burgerij bij
de magistraat te doen mocht krijgen, z.j. (eind 16e eeuw)
1 stuk
N.B. Het betreft de volgende personen:
• Jan Mom
• Franck Suermont
• Henrick van Brienen
• Ot van Ommeren
• Jan van Elderen
• Jan van der Steeg
• Mr. Anthonis Vos
• Ghijsbert Wilhelmsen

207.

Stukken betreffende de geschillen in de regering van de stad in 1674.
2 stukken

208.

Stukken betreffende de ‘plooierijen’, 1703-1708.
1 omslag
N.B. Vergelijk inv. nr. 1323

209.

Stukken betreffende het gepasseerde tussen overste Van Lawick en burgemeester Bartholt Lutteken op 11 november 1722, waarbij de magistraat was
beledigd, 1722.
3 stukken

210.

Stukken betreffende de geschillen tussen secretaris Willem Hendrik
Klinkenberg van Echten en schepen Joan Gordon, 1789.
2 stukken
N.B. Deze geschillen, waarvan de aanleiding was een poging om extra steun
te krijgen voor de slachtoffers van de watersnood in de stad en het
schependom uit de daarvoor voornamelijk in Holland en Zeeland
gecollecteerde gelden, liepen uit op een kwestie tussen magistraat en
gemeente of liever nog, tussen prinsgezinden en patriotten.

211.

Beloften van trouw aan de constitutie, 1803 en z.j.
3 stukken

212.

Notulen der vergaderingen van de commissie ter revisie van het conceptregeringsreglement voor de stad en het schependom van Wageningen,
gehouden 10 en 11 oktober 1796, met de daarop ingekomen aanmerkingen,
1796.
1 omslag

---.

Stukken betreffende de grondvergaderingen gehouden binnen Wageningen,
1796-1800. Zie inv. nr. 146.

19

Gemeentearchief Wageningen

Inventaris Oud Archief (1500-1815)

213.

Memorie aan de Wageningse "medeburgers" over het plan van constitutie ,
1797.
1 stuk. (2 exemplaren)
N.B. De schrijver wordt in de tekst zelf niet genoemd, maar in een later
opschrift in potlood staat "schrijver is G. Wessels".

214.

Lijsten van stemgerechtigde burgers in de vier grondvergaderingen, met
begeleidend schrijven aan de raadsleden, 1797.
5 stukken

215.

Stukken betreffende het richterambt, [1564] 1661-1736.
1 omslag
N.B. Het stuk met datering 1564 is een afschrift, gemaakt eind 17e eeuw.

III. ORDONNANTIES, INSTRUCTIES EN REGLEMENTEN.
216.

‘Verscheijdene ordonnantiën, conventiën en reglementen, octroojen en
diergelijcke papieren’, en afschriften daarvan, 1685-1742 en z.j.
1 omslag
N.B. Betreft teksten vanaf 1515 (Regest nr. 8)

217.

Minuut-ordonnanties en reglementen, gegeven door de magistraat, 16561801, met twee bijbehorende inventarissen.
1 pak [verbroken lias]
N.B. Gemerkt nrs. 1-108, waarvan de nrs. 12, 62, 93, 96, 97, 98 en 106
ontbreken.

218.

Minuut-ordonnanties alsvoren, welke geen nummer hebben en dus buiten
de lias [inv. nr. 217] zijn gebleven, 1635-1807 en z.j.
1 pak

219.

Reglement op de manier van procederen voor het gericht van Wageningen,
(18e eeuw).
1 stuk

220.

Stukken betreffende de herziening van de ordonnantie op de brandweer,
1759.
3 stukken

221.

Formulieren van eden voor de regering, ambtenaren e.v., aangelegd door
de secretaris in 1710.
1 deel

222.

Eedsformulieren alsvoren, 1651-1796 en z.j..
1 omslag

IV. PRIVILEGES EN RECHTEN VAN DE STAD
Zie ook inv. nrs. 196 en 1440.
223.

Afschrift van de privileges van 1263 [Nederlands], 1326 en 1465. (16e
eeuw).
1 stuk (Zie Regestnrs. 2, 3 en 7).

224.

Afschrift van de privileges van 1263 [Latijn], 1326 en 1423. (18e eeuw).
1 stuk (zie Regestnrs. 2, 3 en 6)
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225.

Akte waarbij de magistraat van Harderwijk vidimus geeft van de oorkonde
van 14 juli 1390 betreffende de scheiding van het veen van Wageningen en
Bennekom, 12 april 1559.
1 charter, met uithangend zegel in bruine was. (zie Regestnr. 5)

226.

Akte waarbij kanselier en raden van Gelderland vidimus geven van dezelfde
oorkonde, 1621.
1 charter, met uithangend grootzegel in rode was. (zie Regestnr. 5)

227.

Akte waarbij de buurtschappen Lakemond en Harten met het schependom
van Wageningen verenigd worden, 1539.
1 stuk. Met opgedrukt secreet-zegel van hertog Willem van Gelre (Zie
Regestnr. 11)

228.

Stukken betreffende de geschillen tussen de magistraat en Diederick van
Eck en Josina van Sallandt, echtelieden, als pandhouders van ‘s lands
korenmolen buiten Wageningen, over het dwangrecht van die molen, 15951618.
1 omslag
N.B. Deze molen werd in 1530 in pandschap uitgegeven en in 1720 gelost.
Wellicht was het oorspronkelijk een dwangmolen, later stellig niet meer. De
inwoners weigerden hun koren daar te laten malen en brachten het naar
Bennekom.

229.

Stukken betreffende een proces tussen de magistraat en de geërfden van
Bennekom over het turfgraven in de Meent, 1616-1622.
1 omslag

229a.

Stukken betreffende het gebruik van de Bennekomse Meent, 1600-1710.
7 stukken

230.

Stukken betreffende een proces tussen de momber van Gelderland en de
magistraat over de criminele jurisdictie, 1695.
1 pak

231.

Stukken betreffende een geschil tussen Wageningen en Renkum over de
vraag of de te Harten verbouwde tabak moet gewogen worden in de waag
te Wageningen of in die te Renkum, 1697.
3 stukken

232.

Afschrift van het advies van de substituut-momber Dr. A. van Dam aan de
Rekenkamer naar aanleiding van een klacht van de magistraat over door de
bosmeester gepleegde inbreuk op het recht van schaapsdrift en
plaggenmaaien der ingezetenen in de Moft, z.d. (ca. 1700).
1 stuk

233.

Verklaring van gecommitteerden uit de gemeente wegens een onderzoek
naar de banen plaggen, welke Gerrit Schaets als buurtmeester in 1704 heeft
verkocht, 1707.
1 stuk

234.

Stukken betreffende een proces tussen de magistraat en Dr. Johan van der
Horst, burgemeester van Wageningen, wegens het door de magistraat
weigeren van de voorgenomen verkoop van de door Van der Horst in beslag
genomen goederen van Jacob Cohen, 1721-1722.
1 omslag

235.

Stukken betreffende een door de magistraat ingesteld onderzoek naar de
ingezetenen die het recht van schaapsdrift hebben, 1732-1740.
1 omslag
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236.

Stukken betreffende de klachten van de pachter van ‘s lands korenmolen
buiten Wageningen en de geschillen daarover tussen de stad en de
Rekenkamer, 1769-1770.
4 stukken

237.

Afschriften van een resolutie en een publicatie van de dijkstoel van
Wageningen en Bennekom, houdende dat schapen alleen in de Nude mogen
komen onder bepaalde voorwaarden, 1777.
2 stukken

238.

Stukken betreffende het graven van turf in de meent te Bennekom door
burgers van Wageningen, 1782.
3 stukken

239.

Afschriften van stukken betreffende het recht van de magistraat op de
uitoefening van de criminele justitie in de stad, z.d. (18e eeuw)
1 omslag

240.

Stukken betreffende een proces tussen de richter van Arnhem en
Veluwezoom en de magistraat inzake de jurisdictie over de buurtschap
Harten, 1593.
3 stukken
N.B. 2 stukken ontbreken.

241.

Sententie van het Hof van Gelderland in een proces tussen Walraven Pieck,
heer van Wolfswaard, en de magistraat, waarbij de eerste partij in het bezit
van hoge, en de tweede partij in die van de civiele jurisdictie over
genoemde heerlijkheid wordt bevestigd, zulks bij provisie, 1648. Gelijktijdig
afschrift.
1 stuk

242.

Stukken betreffende een proces tussen Dr. Gerard van Limburg en de
magistraat over de kostendeclaratie van eerstgenoemde wegens het proces
van de stad tegen de heer van Wolfswaard, 1655.
4 stukken

243.

Stukken betreffende de vaststelling van de grenzen tussen de provincies
Gelderland en Utrecht voor zover betreft de jurisdictie van de stad
Wageningen, 1742 en z.j.
3 stukken

244.

Verbalen wegens het vaststellen van de grensscheiding tussen de stad
Wageningen, het landdrostambt van Veluwe en het ambt Renkum in
verband met het jachtrecht van de burgers in het schependom, met een
schetsmatig kaartje, 1750.
3 stukken

245.

Stukken betreffende een proces tussen de magistraat en Rudolph Willem
van Pabst, heer van Wolfswaard, over genoemde heerlijkheid, 1764-1767.
1 omslag

246.

Sententie van het Hof van Gelderland in een proces tussen Rudolph Willem
van Pabst, heer van Wolfswaard (waarbij de procureur-generaal van het
land van Utrecht als gevoegde), en de magistraat (interveniërende voor Jan
Middelhoven, Cobus van Ede, Willem van Roekelt en Zeger Jagers), over de
heerlijkheid Wolfswaard, 1766. Afschrift 18e eeuw.
1 stuk

247.

Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en Johan Mouritz van
Pabst, heer van Wolfswaard en Bingerden, over de heerlijkheid Wolfswaard,
1788-1794.
1 omslag
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Afschriften van stukken betreffende een geschil over het uitzetten van de
schatpenningen van het kwartier van Veluwe in de buurtschap Harten, dat
daarin niet zou behoren te gelden, 1564-1570, opgemaakt 18e eeuw.
2 stukken

V. STEDELIJKE FINANCIËN EN EIGENDOMMEN
1. Stadsrekeningen
N.B. Het boekjaar liep van 1 augustus tot 31 juli. Tot 1668 werden de rekeningen gedaan
door burgemeesters; daarna werd een stadsrentmeester aangesteld.
N.B. Voor rekeningen aan de stad zie ook inv. nrs. 809-829.
249.

Kwitantie van hopman Guilliame Baccart aan burgemeester Gerrit van
Cranenborch, 1589. (Bijlage tot de (ontbrekende) rekening van Gerrit van
Cranenborch over 1588/89).
1 stuk

250.

Rekening van burgemeester Jorden van der Lawick over 1597/98, afgehoord
1 augustus 1598.
1 katern

251.

Rekening van burgemeester Antonis Kreefft over 1599/1600, afgehoord 30
juni 1601.
1 katern

252.

Rekening van [de herbergier] Wolter Timmer aan burgemeester Arijan van
Datzeler, 1 augustus 1603 - 1 augustus 1604. (Bijlage tot een ontbrekende
rekening van burgemeester Arijan van Daetselaer over 1603/04).
1 stuk

253.

Rekening van burgemeester Wilhelm van Estvelt over 1605/06. afgehoord 9
februari 1607.
1 katern

254.

Rekening van burgemeester Antonis Kreefft over 1607/08, afgehoord 28
februari 1610.
1 katern

255.

Bijlagen tot de (ontbrekende) rekening van burgemeester Gijsbert van
Brienen over 1607/08.
1 omslag [1 lias]

256.

Rekening van burgemeester Henrick van Brienen over 1608/09, afgehoord 8
november 1610.
1 katern

257.

Rekening van burgemeester Jorden van der Lawick over 1610/11, afgehoord
1 februari 1613.
1 katern

258.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Jorden van der Lawick over
1610/11.
1 omslag

259.

Rekening van burgemeester Johan Mattheuss, over (1612/13), afgehoord
29 december 1614.
1 katern
N.B. Bevat alleen de uitgaven.
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260.

Rekening van burgemeester Jacob Gerrits. over 1613/14, afgehoord 27
december 1614.
1 katern

261.

Kwitantie van de bode Jan Thonijssen aan burgemeester Gerardt die Haes,
1616. (Bijlage tot de (ontbrekende) rekening van burgemeester Gerrit de
Haes over 1616/17).
1 stuk

262.

Rekening van burgemeester Wilhelm van Estvelt over 1617/18, afgehoord
11 maart 1619.
1 katern

263.

Rekening van burgemeester Anthonis van der Horst over 1619/20,
afgehoord 22 juli 1621.
1 katern

264.

Rekening van burgemeester Jacob Gerardtsz. Over 1620/21, afgehoord 1
oktober 1622.
1 katern

265.

Rekening van burgemeester Gijsbert van Brienen over 1621/22, afgehoord
9 juni 1624.
1 katern

266.

Rekening van burgemeester Gerrit de Haes over 1623/24, afgehoord 7
januari 1628.
1 katern

267.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Gerrit de Haes over 1623/24.
1 omslag

268.

Rekening van de erfgenamen van burgemeester Jan de Ruijter over
1625/26, afgehoord ….juni 1629.
1 katern

269.

Bijlagen tot de rekening van de erfgenamen van burgemeester Jan de
Ruijter over 1625/26.
1 pak [1 lias]

270.

Rekening van burgemeester Gijsbert van Brienen over 1626/27, afgehoord
3 november 1629.
1 katern

271.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Gijsbert van Brienen over
1626/27.
1 omslag [verbroken lias]

272.

Bijlagen tot de (ontbrekende) rekening van burgemeester Jan de Ruijter
over 1627/28.
3 stukken

273.

Bijlagen tot de (ontbrekende) rekening van burgemeester Willem van
Ermelen over 1628/29.
1 omslag

274.

Rekening van burgemeester Gerrit de Haes over 1629/30, afgehoord 15
maart 1632.
1 katern
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275.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Gerrit de Haes over 1629/30.
1 omslag

276.

Rekening van burgemeester Antonij van der Horst over 1630/31, afgehoord
21 mei 1633.
1 katern

277.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Antonij van der Horst over
1630/31.
1 pak [verbroken lias]

278.

Rekening van (de zoon van wijlen) burgemeester Gerrit de Haes over
1632/33, afgehoord 5 augustus1634.
1 pak

279.

Bijlagen tot de rekening van (de zoon van wijlen) burgemeester Gerrit de
Haes over 1632/33.
1 pak [1 lias]

280.

Rekening van de erfgenamen van wijlen burgemeester Antonij van der Horst
over 1634/35, afgehoord 20 december 1636.
1 katern

281.

Bijlagen tot de rekening van de erfgenamen van wijlen burgemeester
Anthonij van der Horst over 1634/35.
1 omslag

282.

Rekening van burgemeester Johan van der Lawick over 1635/36, afgehoord
26 juli 1637.
1 katern

283.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Johan van der Lawick over
1635/36.
1 pak [verbroken lias]

284.

Bijlagen tot de (ontbrekende) rekening van burgemeester Johan van Stralen
over 1637/38.
1 omslag

285.

Bijlagen tot de (ontbrekende) rekening van burgemeester Jacob Gerardtsz.
over 1639/39.
1 omslag

286.

Rekening van burgemeester Frederick van Stralen over 1640/41, afgehoord
4 september 1641,
1 katern
N.B. De rekening is gedaan door de vader van Van Stralen.

287.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Frederick van Stralen over
1640/41.
1 omslag

288.

Rekening van burgemeester Roeloff de Ruijter over 1641/42, afgehoord 24
juli 1643.
1 katern

289.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Roeloff de Ruijter over 1641/42.
1 omslag

290.

Rekening van burgemeester Johan Junius over 1642/43, afgehoord 20
september 1643.
1 katern
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291.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Johan Junius over 1642/43.
1 omslag

292.

Rekening van burgemeester Hendrick de Haes over 1643/44, afgehoord 16
september 1644.
1 katern

293.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Hendrick de Haes over 1643/44.
1 katern [1 lias]

294.

vervallen

295.

Rekening van de secretaris Barthold van Stralen wegens zijn broeder, de
burgemeester Frederick van Stralen over 1645/46, afgehoord 31 juli 1647.
1 katern

296.

Bijlagen tot de rekening van Barthold van Stralen over 1645/46.
1 omslag

297.

Rekening van burgemeester (Roeloff) de Ruijter over 1646/47, afgehoord 3
januari 1649.
1 katern

298.

Rekening van burgemeester Johan Junius over 1647/48, afgehoord 26
januari 1649.
1 katern

299.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Johan Junius over 1647/48.
1 omslag

300.

Minuut-rekening van burgemeester (Peter Suermondt) over 1651/53.
2 katernen en 1 omslag

301.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Peter Suermondt over 1652/53.
1 omslag

302.

Rekening van de erfgenamen van wijlen de burgemeester Johan Junius over
1653/54, afgehoord 11 maart 1686 (!), met bijgevoegd een rekening van
deze burgemeester zelf.
1 omslag

303.

Bijlagen tot de rekening van de erfgenamen van burgemeester Johan Junius
over 1653/54.
1 pak [1 lias]

304.

Rekening van een onbekende burgemeester over 1654/55, afgehoord 3
augustus 1669.
1 katern

305-308.

Rekening van burgemeester Noorman, 1655-1660.
4 katernen
N.B. De rekening over 1658/59 ontbreekt. De rekeningen zijn niet
afgehoord.
305. 1655/56
306.
1656/57
307.
1657/58
308.
1659/60

309-311.

Bijlagen tot de (ontbrekende) rekeningen van burgemeester Peter
Suermondt over 1661-1664.
3 omslagen
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1661/62
1662/63
1663/64

312.

Rekening van burgemeester Diderick van Daetselaer over 1664/65.
1 katern
N.B. Niet afgehoord.

313.

Bijlagen tot de (ontbrekende) rekening van burgemeester Peter Suermondt
over 1673/74.
1 omslag

314.

Rekening van burgemeester Noorman over 1667/68.
N.B. Niet afgehoord.

315.

Bijlagen tot de (ontbrekende) rekening van burgemeester Christiaan Serris
over 1673/74.
1 omslag
N.B. Gedurende de Franse bezetting voerde Serris het beheer. Over deze
jaren is er een hiaat in de rentmeestersrekeningen. Zie verder inv. nr. 173.

316-333.

Rekeningen van rentmeester Anthoni van der Horst, 1670-1693.
18 katernen
N.B. De naam van de rendant wordt in de eerste twee rekeningen niet
vermeld maar is Van der Horst. Gedurende de Franse bezetting is het
beheer gevoerd door de burgemeester Chr. Serris. Zie inv. nr. 315.
316.
1670/71, afgehoord 10 december 1674
317.
1671/72, afgehoord 4 februari 1679
318.
1674/77, afgehoord 5 mei 1679
319.
1678/79, afgehoord 6 december 1680
320.
1679/80, afgehoord 21 juli 1681
321.
1680/81, afgehoord 23 december 1684
322.
1681/82, afgehoord 3 februari 1688
323.
1682/83, afgehoord 3 februari 1688
324.
1683/84, afgehoord 3 februari 1688
325.
1684/85, afgehoord 13 juli 1688
326.
1685/86, afgehoord 13 juli 1688
327.
1686/87, afgehoord 21 oktober 1689
328.
1687/88, afgehoord 26 oktober 1689
329.
1688/89, afgehoord 28 september 1693
330.
1689/90, afgehoord 29 september 1693
331.
1690/91, afgehoord 4 januari 1694
332.
1691/92, afgehoord 24 juli 1694
333.
1692/93, afgehoord 27 december 1694

334-335,
335a-346.

Bijlagen tot de rekeningen van rentmeester Anthoni van der Horst over
1671-1693.
13 omslagen en 1 pak
N.B. Incompleet. Zie de opmerking hierboven.
334. 1671/72
335. 1674/77, genummerd 1 t/m 198, 1 pak
335a. 1674/76, ongenummerd
336. 1679/80
337. 1680/81
338. 1682/83, lias
339. 1684/85, lias
340. 1686/87, lias
341. 1687/88, lias
342. 1688/89
343. 1689/90
344. 1690/91
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1991/92, lias
1692/93, lias

347-352.

Rekeningen van rentmeester Anthoni Noeijen, 1693-1699.
6 katernen
347.
1693/94, afgehoord 29 juli 1696
348.
1694/95, afgehoord 6 januari 1698
349.
1695/96, afgehoord 7 januari 1698
350.
1696/97, afgehoord 9 januari 1699
351.
1697/98, afgehoord 18 maart 1700
352.
1698/99, afgehoord 10 juni 1700

353-358.

Bijlagen tot de rekeningen van rentmeester Anthoni Noeijen over 16931699.
6 omslagen
353.
1693/94, lias
354.
1694/95, lias
355.
1695/96
356.
1696/97, lias
357.
1697/98, lias
358.
1698/99

359-360.

Rekeningen van rentmeester Peter Noeijen, 1699-1701.
2 katernen
N.B. De rekeningen zijn gedaan door de weduwe Van Ommeren als voogd
over haar zoon Peter Noeijen.
359.
1699/1700, afgehoord 25 juli 1703
360.
1700/1701, afgehoord 9 augustus 1703

361-362.

Bijlagen tot de rekening van rentmeester Peter Noeijen over 1699-1701.
2 omslagen
361.
1699/1700
362.
1700/1701, lias

363-369.

Rekeningen van
7 katernen
363.
1701/02,
364.
1702/03,
365.
1703/04,
366.
1704/05,
367.
1705/06,
368.
1706/07,
369.
1707/08,

rentmeester Frans van Eck, 1701-1708.
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord

25 november 1705
27 november 1705
28 november 1705
1 november 1706
17 december 1707
24 januari 1708
27 september 1708

370-376.

Bijlagen (voornamelijk ordonnanties) tot de rekeningen van rentmeester
Frans van Eck over 1701-1708.
7 omslagen (liassen)
370.
1701/02
371.
1702/03
372.
1703/04
373.
1704/05
374.
1705/06
375.
1706/07
376.
1707/08

377-389.

Rekeningen van rentmeester Johan van der Horst, 1707-1720.
13 katernen
N.B. De eerste rekening betreft restanten van de rekening van de vroegere
rentmeester Frans van Eck.
377.
1707/08, afgehoord 21 juli 1710
378.
1708/09, afgehoord 27 oktober 1710
379.
1709/10, afgehoord 20 juli 1711
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1710/11,
1711/12,
1712/13,
1713/14,
1714/15,
1715/16,
1716/17,
1717/18,
1718/19,
1719/20,

afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord

20 december 1712
4 november 1713
20 november 1715
28 juli 1717
29 juni 1718
5 november 1718
25 februari 1719
22 november 1719
25 augustus 1720
18 december 1720

390-400.

Bijlagen (voornamelijk ordonnanties) tot de rekeningen van rentmeester
Johan van der Horst over 1708-1720.
11 pakken [10 liassen en 1 verbroken lias]
N.B. De bijlagen over 1711/12 ontbreken.
390.
1708/09
391.
1709/10
392.
1710/11
393.
1712/13
394.
1713/14
395.
1714/15
396.
1715/16
397.
1716/17
398.
1717/18
399.
1718/19
400.
1719/20 [verbroken lias]

401-417.

Rekeningen van rentmeester Nicolaas de Banck, 1720-1737.
3 katernen en 14 delen
401.
1720/21, afgehoord 4 december 1722 [katern]
402.
1721/22, afgehoord 19 oktober 1723 [katern]
403.
1722/23, afgehoord 2 augustus 1724 [katern]
404.
1723/24, afgehoord 2 juli 1725
405.
1724/25, afgehoord 16 oktober 1725
406.
1725/26, afgehoord 15 november 1726
407.
1726/27, afgehoord 19 november 1727
408.
1727/28, afgehoord 27 november 1728
409.
1728/29, afgehoord 7 november 1729
410.
1729/30, afgehoord 17 november 1731
411.
1730/31, afgehoord 20 april 1732
412.
1731/32, afgehoord 19 november 1732
413.
1732/33, afgehoord 29 oktober 1733
414.
1733/34, afgehoord 31 oktober 1734
415.
1734/35, afgehoord 18 november 1735
416.
1735/36, afgehoord 22 november 1736
417.
1737/37, afgehoord 19 november 1737

418-434.

Bijlagen (voornamelijk ordonnanties) tot de rekeningen van rentmeester
Nicolaas de Banck over 1720-1737.
17 pakken [liassen, deels verbroken]
418.
1720/21
419.
1721/22
420.
1722/23
421.
1723/24
422.
1724/25
423.
1725/26
424.
1726/27
425.
1727/28
426.
1728/29
427.
1729/30
428.
1730/31
429.
1731/32
29
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1732/33
1733/34
1734/35
1735/36
1736/37

435-465.

Rekeningen van rentmeester Jacob van Wijck, 1737-1768.
31 delen
435.
1737/38, afgehoord 14 november 1738
436.
1738/39, afgehoord 28 oktober 1739
437.
1739/40, afgehoord 4 november 1740
438.
1740/41, afgehoord 22 november 1741
439.
1741/42, afgehoord 24 mei 1743
440.
1742/43, afgehoord 30 september 1743
441.
1743/44, afgehoord 31 oktober 1744
442.
1744/45, afgehoord 7 juni 1746
443.
1745/46, afgehoord 7 juni 1747
444.
1746/47, afgehoord 28 december 1747
445.
1747/48, afgehoord 7 december 1748
446.
1748/49, afgehoord 26 maart 1750
447.
1749/50, afgehoord 25 mei 1751
448.
1750/51, afgehoord 16 juni 1752
449.
1751/52, afgehoord 31 augustus 1753
450.
1752/53, afgehoord 11 september 1754
451.
1753/54, afgehoord 1 augustus 1755
452.
1754/55, afgehoord 23 november 1756
453.
1755/56, afgehoord 17 oktober 1757
454.
1756/57, afgehoord 30 augustus 1758
455.
1757/58, afgehoord 8 december 1758
456.
1758/59, afgehoord 22 november 1759
457.
1759/60, afgehoord 3 juli 1761
458.
1760/61, afgehoord 9 juni 1762
459.
1761/62, afgehoord 30 maart 1763
460.
1762/63, afgehoord 27 december 1764
461.
1763/64, afgehoord 24 juli 1765
462.
1764/65, afgehoord 25 juni 1766
463.
1765/66, afgehoord 22 juli 1767
464.
1766/67, afgehoord 24 mei 1768
465.
1767/68, afgehoord 9 september 1769

466-494.

Bijlagen (voornamelijk ordonnanties) tot de rekeningen van rentmeester
Jacob van Wijck over 1737-1768.
29 pakken [liassen, meest verbroken]
N.B. De bijlagen tot de rekeningen over 1741/42, 1742/43 en 1743/44
bevinden zich in één pak.
466.
1737/38
467.
1738/39
468.
1739/40
469.
1740/41
470.
1741/44
471.
1744/45
472.
1745/46
473.
1746/47
474.
1747/48
475.
1748/49
476.
1749/50
477.
1750/51
478.
1751/52
479.
1752/53
480.
1753/54
481.
1754/55
482.
1755/56
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1756/57
1757/58
1758/59
1759/60
1760/61
1761/62
1762/63
1763/64
1764/65
1765/66
1766/67
1767/68

495-531.

Rekeningen van rentmeester Jacob van Wijk Mz., 1768-1805.
37 delen
495.
1768/69, afgehoord 27 oktober 1769
496.
1769/70, afgehoord 28 november 1771
497.
1770/71, afgehoord 24 augustus 1772
498.
1771/72, afgehoord 2 augustus 1773
499.
1772/73, afgehoord 11 oktober 1774
500.
1773/74, afgehoord 10 januari 1776
501.
1774/75, afgehoord 29 juli 1776
502.
1775/76, afgehoord 26 november 1777
503.
1776/77, afgehoord 29 oktober 1778
504.
1777/78, afgehoord 18 augustus 1779
505.
1778/79, afgehoord 16 juni 1780
506.
1779/80, afgehoord 15 januari 1782
507.
1780/81, afgehoord 22 juli 1782
508.
1781/82, afgehoord 18 februari 1783
509.
1782/83, afgehoord 19 maart 1784
510.
1783/84, afgehoord 23 maart 1785
511.
1784/85, afgehoord 13 april 1786
512.
1785/86, afgehoord 3 juli 1787
513.
1786/87, afgehoord 17 oktober 1789
514.
1787/88, afgehoord 14 december 1789
515.
1788/89, afgehoord 14 januari 1791
516.
1789/90, afgehoord 20 april 1792
517.
1790/91, afgehoord 5 februari 1794
518.
1791/92, afgehoord 14 januari 1796
519.
1792/93, afgehoord 11 maart 1796
520.
1793/94, afgehoord --- 1796
521.
1794/95, afgehoord 8 mei 1797
522.
1795/96, afgehoord 5 december 1797
523.
1796/97, afgehoord 6 maart 1798
524.
1797/98, afgehoord 7 februari 1799
525.
1798/99, afgehoord 3 november 1800
526.
1799/1900, afgehoord 6 oktober 1801
527.
1800/01, afgehoord 22 oktober 1802
528.
1801/02, afgehoord 7 augustus 1804
529.
1802/03, afgehoord 29 november 1805
530.
1803/04, afgehoord 8 december 1806
531.
1804/05, afgehoord 23 oktober 1807

532-568.

Bijlagen (voornamelijk ordonnanties) tot de rekeningen van rentmeester
Jacob van Wijk Mz. over 1768-1805.
37 pakken [liassen, meest verbroken]
532.
1768/69
533.
1769/70
534.
1770/71
535.
1771/72
536.
1772/73
537.
1773/74
31
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545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
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554.
555.
556.
557.
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559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
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1774/75
1775/76
1776/77
1777/78
1778/79
1779/80
1780/81
1781/82
1782/83
1783/84
1784/85
1785/86
1786/87
1787/88
1788/89
1789/90
1790/91
1791/92
1792/93
1793/94
1794/95
1795/96
1796/97
1797/98
1798/99
1799/1800
1800/01
1801/02
1802/03
1803/04
1804/05

569-575.

Rekeningen van rentmeester G. Joorman van Wijk, 1805-1810.
6 delen en 1 katern
N.B. Het boekjaar van de eerste 3 rekeningen loopt als gewoonlijk van 1
augustus – 31 juli, de vierde van 1 augustus – 31 december.
569.
1805/06, afgehoord 19 februari 1808
570.
1806/07, afgehoord 9 juni 1808
571.
1807/08, afgehoord 8 december 1808
572.
1808, afgehoord 28 april 1809
573.
1809, afgehoord 26 juli 1810
574.
1810, afgehoord 28 februari 1811
575.
1810, afgehoord 26 juli 1811, [katern]
N.B. Supplement

576-581.

Bijlagen tot de rekeningen van rentmeester G. Joorman van Wijk over
1805-1810.
6 pakken [liassen]
576.
1805/06
577.
1806/07
578.
1807/08
579.
1808
580.
1809
581.
1810
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2. Bijzondere rekeningen
N.B. Tenzij het tegendeel wordt vermeld, liep ook van deze rekeningen het boekjaar steeds
1 augustus – 31 juli

a. Brandzaken
582-589.

Rekeningen, met borderellen, van stadssecretaris Joachim Wicherts van de
ontvang en uitgaaf wegens de brandzaken, 1719/23 – 1741/43, afgehoord
van 20 oktober 1723 – 4 oktober 1745.
8 omslagen
N.B. Hierin worden de inkomsten en uitgaven wegens de brandweer
verantwoord. De nrs. 587 en 589 zijn afschriften.
582.
1719/23
583.
1723/26
584.
1726/29
585.
1729/32
586.
1732/35
587. 1735/38
588.
1738/41
589.
1741/43

590-597.

Bijlagen tot de rekeningen van stadssecretaris Joachim Wicherts wegens de
brandzaken over 1719/23-1741/43.
8 omslagen
590.
1719/23 [4 stukken]
591.
1723/26
592.
1726/29
593.
1729/32
594.
1732/35
595. 1735/38
598.
1738/41
597.
1741/43

598.

Rekening van burgemeester Willem Wicherts wegens de brandzaken,
1743/45, afgehoord 4 oktober 1745.
1 katern
N.B. Afschrift

599.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Willem Wicherts wegens de
brandzaken over 1743/45.
1 omslag

600-608.

Rekeningen met borderellen van stadssecretaris Mr. Constantijn Cras
wegens de brandzaken, 1745/48-1769/72, afgehoord van 15 mei 1754-30
december 1772.
9 omslagen
N.B. De inv. nrs. 602-606 en 608 zijn afschriften.
600.
1745/48
601.
1748/51
602.
1751/54
603.
1754/57
604.
1757/60
605
1760/63
606.
1763/66
607.
1766/69
608.
1769/72

609-617.

Bijlagen tot de rekeningen van stadssecretaris Mr. Constantijn Cras wegens
de brandzaken over 1745/48, 1769/72.
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9 omslagen
609.
1745/48
610.
1748/51
611.
1751/54
612.
1754/57
613.
1757/60
614
1760/63
615.
1763/66
616.
1766/69
617.
1769/72
618-621.

Rekeningen met borderellen van stadssecretaris Mr. Constantijn Cras
wegens de brandzaken en de pompen, 1772/75-1781/84, afgehoord van 10
oktober 1775-12 oktober 1785.
4 omslagen
N.B. Aan inv. nr. 620 is een afschrift toegevoegd, nr. 621 is een afschrift.
618.
1772/75
619.
1775/78
620.
1778/81
621.
1781/84

622-625.

Bijlagen tot de rekeningen van stadssecretaris Mr. Constantijn Cras wegens
de brandzaken en de pompen over 1772/75-1781/84.
4 omslagen
622.
1772/75
623.
1775/78
624.
1778/81
625.
1781/84

626-636.

Rekeningen van Derk van den Hessenbergh, klerk ter secretarie, wegens de
brandzaken en de pompen, 1784/85-1794/95, afgehoord van 30 januari-5
februari 1798.
11 omslagen
N.B. Bij inv. nr. 626 is een afschrift gevoegd.
626.
1784/85
627.
1785/86
628.
1786/87
629.
1787/88
630.
1788/89
631
1789/90
632.
1790/91
633.
1791/92
634.
1792/93
635.
1793/94
636.
1794/95

637-647.

Bijlagen tot de rekeningen van Derk van den Hessenbergh wegens de
brandzaken en de pompen over 1784/85-1794/95.
11 omslagen
637.
1784/85
638.
1785/86
639.
1786/87
640.
1787/88
641.
1788/89, 6 stukken
642
1789/90
643.
1790/91
644.
1791/92
645.
1792/93
646.
1793/94
647.
1794/95, 7 stukken
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648.

Rekening van Mr. C. Erpenbeek wegens de brandzaken en de pompen,
1795/98, afgehoord 2 januari 1801.
1 katern

649.

Bijlagen tot de rekening van Mr. C. Erpenbeek wegens de brandzaken en de
pompen over 1795/98.
1 omslag

650-656.

Rekeningen van stadsrentmeester Jacob van Wijk Mz. wegens de
brandzaken en de pompen, 1798/99-1804/05, afgehoord van 24 juli 180123 oktober1807.
7 katernen
650.
1798/99
651.
1799/1800
652.
1800/01
653.
1801/02
654.
1802/03
655
1803/04
656.
1804/05

657-661.

Bijlagen tot de rekeningen van stadsrentmeester Jacob van Wijk Mz. wegens
de brandzaken en de pompen over 1799/1800-1804/05.
5 omslagen
657.
1799/1800
658.
1800/01
659.
1702/03 [lias]
660.
1703/04 5 stukken [lias]
661.
1704/05 [lias]

662-667.

Rekeningen van stadsrentmeester G. Joorman van Wijk wegens de
Brandzaken en de pompen, alsmede van de stadsgrachten, 1805/06-1810,
afgehoord van 19 februari 1808-28 februari 1811.
6 katernen
N.B. De boekjaren lopen tot in 1808 van 1 maart t/m eind februari.
662.
1805/06
663.
1806/07
664.
1807/08
665.
maart - dec. 1808
666.
1809
667. 1810

668-671.

Bijlagen tot de rekeningen van stadsrentmeester G. Joorman van Wijk
wegens de brandzaken, de pompen en de stadsgrachten over 1805/061808.
4 omslagen
N.B. De bijlagen over 1809 en 1810 ontbreken.
668.
1805/06
669.
1806/07
670.
1807/08
671.
maart - dec. 1808

672-676.

Rekeningen van stadssecretaris Mr. Constantijn Cras wegens de
stadspompen, 1753/59-1769/72, afgehoord van 20 augustus 1760-16
november 1774.
5 katernen
N.B. Hierna opgenomen in de rekeningen wegens de brandzaken (nrs. 618
e.v.). Nr. 674 is een afschrift.
672.
1753/59
673.
1759/63
674.
1763/66
675.
1766/69
676.
1769/72
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677-681.

Bijlagen tot de rekeningen van secretaris Mr. Constantijn Cras wegens de
stadspompen, 1753/59-1769/72.
677.
1753/59, 1 omslag
678.
1759/63, 1 omslag
679.
1763/66, 5 stukken
680.
1766/69, 5 stukken
681.
1769/72, 4 stukken

682.

Lijsten en borderellen van hetgeen ieder huis in het brandemmergeld en
sedert 1766 ook in het pompgeld moet contribueren, 1686, 1712, 1713/14,
1740, 1747, 1749, 1755, 1766, 1770, 1775, 1777, 1779, 1799/1800, en
z.d.
1 pak
N.B. De lijsten gaven aanvankelijk het aantal emmers aan waarvoor elk huis
wordt aangeslagen, later het te betalen bedrag. Per huis wordt de eigenaar
en/of bewoner genoemd.
De meeste lijsten werden langer aangehouden dan het jaar waarin ze zijn
opgemaakt, en bevatten dus ook latere wijzigingen.

683.

Kasboek wegens de brandzaken en stadspompen, 1763-1784.
1 deel
N.B. Hierin staan ook personen die het burgerschap hadden verworven en
(daarom) ook het brandemmergeld moesten betalen.

b. Stadsgrachten
N.B. Zie ook inv. nrs. 662-671.
684-691.

Rekeningen van stadssecretaris Joachim Wicherts van ontvang en uitgaaf
wegens het onderhoud der stadsgrachten, 1719/23-1741/43, afgehoord van
4 november 1723-5 oktober 1745.
8 katernen
684.
1719/23
685.
1723/26
686.
1726/29
687.
1729/32
688.
1732/35
689.
1735/38, afschrift
690.
1738/41
691.
1741/43, afschrift

692-699.

Bijlagen tot de rekeningen van secretaris Joachim Wicherts wegens de
stadsgrachten over 1719/23-1741/43.
8 omslagen
692.
1719/23
693.
1723/26
694.
1726/29
695.
1729/32 [4 stukken]
696.
1732/35
697.
1735/38
698.
1738/41
699.
1741/43 [5 stukken]

700.

Rekening van burgemeester Willem Wicherts wegens de stadsgrachten,
1743/45, afgehoord….
1 katern (afschrift)
N.B. De rekening loopt van 17 juni 1743 tot 1 maart 1745, en wijkt dus af
van het gebruikelijke boekjaar.

701.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Willem Wicherts wegens de
stadsgrachten over 1743/45.
8 stukken
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702-714.

Rekeningen met borderellen van stadssecretaris Mr. Constantijn Cras
wegens de stadsgrachten, 1745/48-1781/84, afgehoord van 29 mei 1754-7
april 1784.
14 katernen in 13 omslagen
N.B. De nrs. 703, 707-709 en 713 zijn afschriften, nr. 714 is in tweevoud
aanwezig.
702.
1745/48
703.
1748/51
704.
1751/54
705.
1754/57
706.
1757/60
707.
1760/63
708.
1763/66
709.
1766/69
710.
1769/72
711.
1772/75
712.
1775/78
713.
1778/81
714.
1781/84

715-727.

Bijlagen tot de rekeningen van stadsecretaris Mr. Constantijn Cras
wegens de stadsgrachten over 1745/48-1781/84.
13 omslagen
715.
1745/48
716.
1748/51
717.
1751/54 [7 stukken]
718.
1754/57
719.
1757/60
720.
1760/63 [6 stukken]
721.
1763/66
722.
1766/69
723.
1769/72
724.
1772/75
725.
1775/78 [8 stukken]
726.
1778/81 [8 stukken]
727. 1781/84

728-731.

Rekeningen van Derk van den Hessenbergh, klerk ter secretarie, wegens de
stadsgrachten, 1784/85-1787/88.
4 katernen
N.B. De nrs. 728-730 zijn in tweevoud aanwezig.
728.
1884/85
729.
1785/86
730.
1786/87
731.
1787/88

732-735.

Bijlagen tot de rekeningen van Derk van den Hessenbergh wegens de
stadsgrachten over 1784/85-1787/88.
732.
1884/85, 4 stukken
733.
1785/86, 3 stukken
734.
1786/87, 2 stukken
735.
1787/88, 2 stukken

736.

Rekening van de stadssecretaris Mr. C. Erpenbeek wegens de
stadsgrachten, 1795/98.
1 stuk
N.B. De rekening loopt van 1 maart 1795 tot 28 februari 1798, en wijkt dus
af van het gebruikelijke boekjaar. Zie verder inv. nrs. 662 e.v.
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c. Stadswaag
737-741.

Rekeningen van burgemeester Peter van Ameronghen wegens het beheer
der gelden, afkomstig van de pacht van de stadswaag, 1681/82, 1683/841686/87, afgehoord van 30 december 1682-20 september 1687.
5 katernen
N.B. De rekening over 1682/83 ontbreekt.
737.
1681/82
738.
1683/84
739.
1684/85
740.
1685/86
741.
1686/87

742-746.

Bijlagen tot de rekeningen van burgemeester Peter van Ameronghen
wegens de stadswaag over 1681/82-1687/88.
N.B. De bijlagen over 1682/83 en 1684/85 ontbreken. Nr. 746 bevat
bijlagen tot een ontbrekende rekening.
742.
1681/82, 1 omslag
743.
1683/84, 1 omslag [lias]
744.
1685/86, 1 omslag [lias]
745.
1686/87, 1 omslag [lias]
746.
1687/88, 3 stukken

747.

Rekeningen van Willem van Eden als collecteur van de stadswaag
gedurende de maand augustus van de jaren 1725, 1728 en 1729, afgehoord
26 september 1745.
3 stukken

748.

Rekening van Jacob van Wijck als collecteur van de stadswaag over 1
augustus- 2 september 1733, afgehoord 20 november 1733.
1 stuk

d. Overige rekeningen
749.

Rekening van burgemeester Lubbert Adolph Torck wegens de in 1709
verkochte stadsrogge, 1709-1711, afgehoord 15 september 1711.
1 katern

750.

Bijlagen tot de rekening van burgemeester Lubbert Adolph Torck wegens de
stadsrogge over 1709-1711. (Ordonnanties, genummerd N. 1 t/m 27).
1 omslag

751-756.

Rekeningen van de heer van Rozendaal (Lubbert Adolph Torck), wegens de
penningen door hem 24 juli 1723 te Amsterdam voor rekening van de stad
op lijfrente genegotieerd, 1723-1748, afgehoord van 1 september 1724-26
juni 1749.
6 katernen
N.B. Van deze geldlening ad. f. 7000,- was f. 6000,- bestemd voor de stad
en f. 1000,- voor de kerk
N.B. Zie ook inv. nr. 836.
751.
1723. Hierin o.a. de namen van degenen op wiens lijf de renten zijn
afgesloten.
752.
1724/28
753.
1729/34
754.
1735/39
755.
1740/45
756.
1746/48
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757.

Bijlagen (ordonnanties) tot de bovengenoemde rekeningen van Lubbert
Adolph Torck over 1723.
2 stukken

758-762.

Bijlagen tot de bovengenoemde rekeningen van Lubbert Adolph Torck over
1724/48: attestatiën de vita van personen op wiens lijf de renten zijn
afgesloten, c.q. kwitanties van ontvangen renten.
5 omslagen [liassen]
758.
1724/28
759.
1729/34
760.
1735/39
761.
1740/45
762.
1746/48

763.

Verdere stukken betreffende bovengenoemde rekeningen van Lubbert
Adolph Torck, 1723, 1724.
2 stukken

764.

Rekening van secretaris Mr. Constantijn Cras wegens de gelden
genegotieerd voor rekening van de stad ten behoeve van de dijkstoel van
Wageningen tot herstel van de dijk achter de stad, volgens het plan dat
door de magistraat en de gemeente op 2 mei 1764 is geapprobeerd,
afgehoord 1766. Met bijlagen.
1 omslag

765.

Lijsten wegens de jaarlijke contributie waarin de eigenaars der huizen
ingevolge de resolutie van 2 mei 1764 zijn aangeslagen ter goedmaking van
de kosten tot herstel van de dijk achter de stad, de zgn. dijkscontributie,
1765-1782.
1 pak

766-774.

Rekeningen van secretaris Mr. Constantijn Cras als ontvanger van de
dijkscontributies, 1764/67-1782/83, afgehoord 1767-1784.
9 stukken
N.B. Het boekjaar loopt van mei-mei.
766.
1764/67
767.
1767/69
768.
1769/71
769.
1771/73
770.
1773/75
771.
1775/77
772.
1777/79, afschrift
773.
1779/81, afschrift
774.
1781/83, afschrift

775-783.

Bijlagen (kwitanties en vervallen obligaties) tot de bovengenoemde
rekeningen over 1764/67-1782/83.
9 omslagen
775.
1764/67
776.
1767/69
777.
1769/71
778.
1771/73
779.
1773/75
780.
1775/77
781.
1777/79
782.
1779/81
783.
1781/83

784.

Rekeningen van burgemeesters J. van Schuijlenborgh en B. Lutteken
wegens de geslachte koeien en varkens ten behoeve van behoeftige burgers
en armen, 1725-1747, afgehoord 1728-1748, met bijlagen.
1 omslag
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785.

Rekening van hetgeen burgemeester Willem Wicherts in de watersnood van
1740 en 1741 tot ondersteuning van de noodlijdenden in Over- en Nederbetuwe ontvangen en uitgegeven heeft voor de stad Wageningen, afgehoord
door de magistraat in 1741. Met een borderel en een memorie van
onbetaalde posten, 1741.
1 omslag

786.

Bijlagen tot de bovengenoemde rekening, 1740-1741.
1 omslag

787.

Rekeningen wegens de penningen uit het ‘monopolium’ welke jaarlijks aan
de magistraat werden betaald en die gebruikt werden voor het slachten en
distribueren van spek aan de armen, alsmede de aanbestedingen van deze
leveranties, 1750-1794.
1 pak [lias]

788.

Rekeningen van Mr. W. H. van Klinkenberg van Echten wegens de administratie van de Steenovense- en Kiphaanse Waarden, eigendom der stad,
1790-1794, afgehoord van 1793-1795; met bijlagen.
1 omslag
N.B. De twee waarden waren in 1790 en 1791 door de stad aangekocht van
J.A. van Lawick van Pabst.

789.

Rekeningen van Mr. C. Erpenbeek wegens de administratie van de Steenovense- en Kiphaanse waarden, 1795-1799, afgehoord van 1797-1801; met
bijlagen.
1 omslag

790.

Nota’s van rentmeester Jacob van Wijk Mz. wegens betaalde premies voor
het vangen en schieten van vossen en ander schadelijk gedierte, 18011803.
1 omslag

791.

Kwijting van de secretaris wegens aan de stadsrentmeester overgedragen
gelden welke ter secretarie berusten, 1803.
1 stuk

792.

Bijlagen tot de (verdwenen) rekening van burgemeester Christiaan Serris
wegens de ontvangst van de "serviesgelden", 1681-1695.
1 omslag

793.

Rekening van ontvang en uitgaaf van G. Wessels als administrateur over de
stadskazernes, 1795-1800, afgehoord 15 mei 1801; met bijlagen.
1 omslag

794.

Rekening van Mr. M.A. van Ommeren wegens kazerneringen en wagenvrachten, 1804; met bijlagen.
1 omslag

795.

Rekening van Mr. M.A. van Ommeren wegens ordonnanties op de ontvanger
Westrenen voor kazernering en wagenvrachten, 1805, afgehoord 2 juni
1806; met bijlagen.
1 omslag

796.

Rekening van ontvang en uitgaaf van W. Merkes wegens ordonnanties van
het Franse commissariaat voor de inkwartiering, 1803-1805, afgehoord 25
november 1805; met bijlagen. 1 omslag

797-798.

Rekeningen van Jacob Moll wegens de pacht van de generale middelen en
de pacht van de ‘stadsimpositiën’, 1682-1689.
2 omslagen

40

Gemeentearchief Wageningen

Inventaris Oud Archief (1500-1815)

N.B. Incompleet; met bijlagen.
797.
1682/85, afgehoord 11 maart 1687
798.
1687/89, afgehoord 28 oktober 1689
799.

Rekening van W. Merkes als ontvanger der jura en leges, van de
brandemmergelden en van de ontvangsten als erfhuis- of vendumeester der
stad, 1802/03, afgehoord 21 februari 1803.
1 katern

800.

Rekening van W.G. van Rijn wegens ontvangsten en uitgaven ten behoeve
van de stad gedaan van 1795-1798; met bijlagen. Afgehoord 1798.
1 omslag
N.B. Betreft buitengewone administratie. Aan het slot van de afhoring staat:
"en word welgemeld Departement van Finantiën [van de stad Wageningen],
bijzonder deszelfs medelid de burger raad Willem Gerrit van Rijn voor zijne
belangeloose zorge aan de stad, bij ‘t begin der revolutie a[nn]o 1795
voorgevallen, op een ogenblik van plenaire penurie van penningen, bewezen, met welmenende dankzegginge loffelijker wijze gedechargeerd".

3. Verdere stukken betreffende de financiën
801-808.

Registers van betaalopdrachten (ordonnanties) afgegeven door de
magistraat op de stadsrentmeester en andere comptabelen, 1676-1811.
8 delen
801.
1676-1689
802.
1689-1711
803.
1711-1741
804.
1741-1770
805.
1770-1787
806.
1784-1791.
N.B. Aan de ommezijde(achterin) aantekeningen over betalingen ten
kantore van de ontvanger-generaal over 1650-1668.
807.
1791-1796
808.
1796-1811

809-829.

Rekeningen ten laste van de stad waarvoor door de magistraat ordonnanties
van betaling op de stadsrentmeester zijn afgegeven, 1650-1706, 17121809.
1 omslag en 20 pakken [liassen]
N.B. Deze rekeningen behoren bij het register van ordonnanties en niet,
zoals men zou verwachten, bij de stadsrekeningen.
809.
1650-1706, met hiaten, 1 omslag
810.
1712-1716
811.
1716-1720
812.
1720-1724
813.
1724-1725
814.
1725-1727
815.
1727-1728
816.
1728-1730
817.
1730-1735
818.
1735-1740
819.
1740-1747
820.
1747-1753
821.
1753-1759
822.
1759-1766
823.
1766-1775
824.
1775-1782
825.
1782-1789
826.
1789-1792
827.
1792-1796
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1796-1800
1800-1809

830.

Afgedane rekeningen, waarvoor ordonnanties van betaling zijn afgegeven
door het afgetreden gemeentebestuur, 1809-1811.
1 omslag

831.

Rekeningen wegens de stadsgrachten, waarvoor ordonnanties van betaling
door de magistraat zijn afgegeven, 1745-1753.
1 omslag

832.

Rekeningen wegens de brandzaken, waarvoor ordonnanties van betaling
door de magistraat zijn afgegeven, 1728-1808.
1 pak [lias]

833.

"Revenues der stadt Wageningen": Register van vaste inkomsten uit
bezittingen en rechten der stad, 1680-1700.
1 deel

834.

Overzichten van de stadsfinanciën (staten van de "stadts cassa" en "restant
cedullen") 1758-1760.
1 omslag

835.

Afgeloste obligaties ten laste van de stad, 1643-1804.
1 pak
N.B. Deze stukken hebben geen deel uitgemaakt van de bijlagen tot de
stedelijke rekeningen.

836.

Afgelopen lijfrentebrieven ten laste van de stad, uitgegeven in 1723, met de
kwitanties e.d. wegens de betaalde renten tot 1786. Betreft uitsluitend de
lijfrenten op naam van leden der families Hartsinck, Weijer en Reijnst, allen
te Amsterdam, 1723-1786.
1 omslag
N.B. Opmerking als voren. Zie ook nrs. 751-762.

837.

Lopende ordonnanties van Gedeputeerde Staten van het kwartier van
Veluwe op de ontvanger-generaal en andere comptabelen van het kwartier
tot betaling van de tractementen van de predikanten en schoolmeesters der
stad, 1716-1735.
7 stukken

838.

Stukken betreffende de geschillen tussen de magistraat en Johanna Wolters,
weduwe van burgemeester Diederick van Daetselaer, over de stadsrekening,
1683.
1 omslag

839.

Memorie van de kaarsen, die door de rentmeester Jacob van Wijck voor
rekening van de stad verkocht zijn, 1747.
1 stuk

840.

Stukken betreffende de verdediging der belangen van personen en
instellingen te Wageningen geïnteresseerd in de ‘Saxische Steur’, 17501785.
1 omslag
N.B. Saksen had in de laatste oorlog geld geleend tegen te hoge rente,
namelijk 5%. Daarom werd een lagere rente en een plan van amortisatie
voorgesteld . De magistraat kwam op voor de belangen van ingezetenen die
aan deze lening hadden deelgenomen.

841-842.

Registers van verkochte loten en de daarop gevallen prijzen in de
Wageningse loterij, 1724, 1725.
2 delen
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28 apr. - 12 mei 1724 (15e - 27e lijst; pag. 427-742)
22 jan. - 03 feb. 1725 (13e - 24e lijst; pag. 369-744)

843-844.

Lijsten van verkochte loten en de daarop gevallen prijzen in de 1e en 2e
klasse van de Wageningse loterij, gedrukt, 1724.
2 omslagen [liassen]
843.
eerste klasse; 10 nov. - 03 jan. 1724 (lijst 1 t/m 45)
844.
tweede klasse; 01 feb. - 10 mrt. 1724 (lijst 1 t/m 34)

---.

Ingekomen brieven wegens de tweede loterij, "geconsenteerdt den 11
Novembris 1723". Zie inv. nr. 139.

845.*

Lijsten van verkochte loten en de daarop gevallen prijzen in de 6e gouden
loterij ten behoeve van de buurtschappen Harten en Lakemond, 3 mrt. - 31
mrt. 1727 (lijst 1 t/m 25), gedrukt, 1727.
1 omslag [verbroken lias]

846.

Register van eind-rekeningen van de 9e t/m 12e loterij, 1726-1727.
1 deel

847.

Stukken betreffende de nadere afrekening met Mr. C. Erpenbeek wegens
diverse ontvangsten en uitgaven voor de stad over 1798-1800. 1802-1803.
1 pak

848.

Nadere afrekening met Mr. C. Erpenbeek wegens verzoeken van
particulieren om het recht van inwoning in de stad gedaan in de jaren 17981801. Met bijlagen. 1803.
1 omslag

849.

Nadere afrekening met Mr. C. Erpenbeek: staat van rekeningen ten laste
van de stad, opgemaakt in juni 1798.
1 stuk [2 exemplaren]

850.

Staten van de ontvangen havengelden van de buitenhaven en van de
bruggelden van de draaibrug over die haven, 1761-1783.
1 omslag

851.

Memoriën, rekeningen, etc. betreffende de stedelijke financiën, 1586, 1679,
1683, 1684, 1697, 1742, 1744, 1795, 1802-1804 en z.j.
1 omslag

4. Beheer van stedelijke eigendommen
N.B. Zie ook de nrs. 1209-1211 betreffende de koop van het Lexkesveer in 1744 door de
steden Nijmegen en Wageningen.

a. Aankopen
852.

Akte van overdracht aan de stad door de erfgenamen van Geertien Eevers,
weduwe van Antonij Speijers, van de helft van een schuur aan de
Nudepoort, 1719.
1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

853 a.

Akte van overdracht aan de stad door Lubbert Umbgroeven en Gerrit Umbgroeven, mede namens hun echtgenotes, van een weide genaamd de
Steenovensche Weert, 1720.
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1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.
N.B. Voor bijbehorend retro-actum zie inv. nr. 853b.
853 b.

Akte van overdracht aan Mr. Johan Umbgroeven door Peter van Amerongen
als curator van de boedel van wijlen Johan Torck, van een uiterwaard genaamd de Steenovens Weert, 1677
1 charter, zegel niet meer aanwezig.
N.B. Retro-actum bij inv. nr. 853a.

854.

Akte van overdracht aan de stad door Peter Nuijen en Jantije van der
Keeldt, echtelieden, van een schepel tabaksland aan de Arnhemse weg
boven de windmolen, 1721.
1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

855.

Akte van overdracht aan de stad door Gijsbartus van Middelhoven en
Johanna Geertruijt van der Horst, echtelieden, van twee gebinten van een
schuur staande aan de Markt, 1721.
1 charter, met uithangend kleinzegel van Wageningen in rode was.

856.

Akte van overdracht aan de stad door Hermen Leenders en Beeltje
Christiaens, echtelieden, van een huis aan de Bergpoort, 1724.
1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

857.

Akte van overdracht aan de stad door Johan van der Horst namens Eva
Alexandrina Zuffolck weduwe van Johan van Essen, van een morgen
bouwland ten noorden van de stadsgracht, 1724.
1 charter, met uithangend kleinzegel van Wageningen in rode was.

858.

Akte van overdracht aan de stad door Bart van Beukeringh en Helena Roest,
echtelieden, van de grond waarop de Latijnse School gebouwd is, gelegen in
de straat naast het raadhuis, 1725.
1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

859.

Akte van overdracht aan de stad door Hendrik van Pothoven en Willemken
Hendriks, echtelieden, van 290 roeden bouwland, gelegen op het Nieuwland,
strekkende tot de stadsgracht, 1725.
1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

860.

Akte van overdracht aan de stad door Jan van Lauwick, van een stuk land
genaamd Steven Harte Gat, gelegen aan de stadsgracht, 1726.
1 charter, zegel niet meer aanwezig.

861.

Akte van overdracht aan de stad door Hendrik van Pothoven en Willemken
Hendriks, echtelieden, van 1 ½ morgen bouwland, gelegen op het
Nieuwland, 1726.
1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

862.

Akte van overdracht aan de stad door Johan Pieter van Renes, mede
namens zijn vrouw Judith van Wijnbergen, van 91 roeden land van het
goed ‘De Lauwick’ gelegen bij de stad aan de zuidkant van de sloot, 1726.
1 charter, met (grotendeels verdwenen) uithangend kleinzegel van
Wageningen in rode was.

863.

Akte van overdracht aan de stad door Wouter Jacobse, mede namens Elbert
Geurtsen, Willem Geurtsen, Derck Geurtsen en Geurt Maasen, van 1 ½
morgen en 12 roeden hooiland op het Nieuwland, 1727.
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1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.
864.

Akte van overdracht aan de stad door Cornelis Dercksen Timmer,
weduwnaar van Willemijn van Campen, van een vierendeel morgen hooiland
aan de Slagsteeg, 1727.
1 charter, zegel niet meer aanwezig.

865.

Akte van overdracht aan de stad door Jan ter Horst namens Sandrina van
Bontenborgh, weduwe van Anthonij Vereest, en namens Peter Schep en
Catrina Verkerck, echtelieden, van 2 morgen weiland in het Slagh, 1727.
1 charter, zegel niet meer aanwezig.

866.

Akte van overdracht aan de stad door Evert Swaen en Beertjen Aelbers,
echtelieden, en Egbert Reijers mede namens zijn vrouw Cornelia Swaen, van
drie vierde morgen hooiland langs de Grote Wetering, 1727.
1 charter, met vrijwel verdwenen uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

867.

Akte van overdracht aan de stad door Fredrik Jan Stendering, Kunera
Margaritha Baerken en Anthonetta Bibiana Baerken, mede namens Helena
Stendering, van driekwart van 4 morgen land in het Slagh of Bultenbeeck,
1727, met bijlage.
1 stuk

868.

Akte van overdracht aan de stad door Willem Jacobs, mede namens zijn
kinderen bij Jantie Willems, van een halve morgen hooiland gelegen over de
Veengrift in de jurisdictie van Rhenen, 1727.
1 charter, met een (beschadigd) uithangend zegel van Rutger Budding(h) in
rode was; twee andere zegels zijn niet meer aanwezig.

868 a.

Stukken betreffende de aankoop van de onder inv. nr. 868 vermelde halve
morgen hooiland onder Rhenen, 1727.
1 omslag

869.

Akte van overdracht aan de stad door Peter Schaets en Maria Schuijl,
echtelieden, van een morgen hooiland in het Slagh, 1727.
1 charter, met (zwaar beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

870.

Akte van overdracht aan de stad door Bartholt Suermont en Bartholt
Lutteken als voogden over het kind van wijlen Ds. Bartholdus van
Daetselaer, van een morgen land aan de Richters-Oort langs de Grote
Wetering, waarvan bereids een gedeelte van de Nieuwe Vaart en de Uitweg
is gemaakt, 1727.
1 charter, zegel niet meer aanwezig.

871.

Akte van overdracht aan de stad door Joachim Wicherts namens Frans
Lambert Stenderingh, Frederick Jan Stenderingh, Cunera Margareta
Baerken, Anthonetta Bibiana Baerken en Helena Stenderingh, van 4 morgen
hooiland, gelegen in de Veenkampen of Bultenbeek, 1727.
1 charter, zegel niet meer aanwezig.

872.

Akte van overdracht aan de stad door Ot Teunissen en Teuntjen Dercksen,
echtelieden, van een hofje aan de westkant van de straat naast het
stadhuis, 1728.
1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.
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873 a.

Akte van overdracht aan de stad door Cornelis Jaspers van Noort en Jantje
Brouwer, echtelieden, en Wouter van Leeuwen en Jantje van Beek, echtelieden, van anderhalve morgen hooiland op het Nieuwland, 1729.
1 charter, met (beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in rode
was.

873 b.

Akte van overdracht aan Cornelis Jaspers van Noort en Jantje Brouwers,
echtelieden, en Wouter van Leeuwen en Jantje van Beeck, echtelieden, door
Denijs Machillicuddi mede namens zijn vrouw Margareta van Daatselaar, van
anderhalve morgen hooiland op het Nieuwland, 1729.
1 charter, met (beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in rode
was.
N.B. Retro-actum bij inv. nrs. 873a.

874.

Akte van overdracht aan de stad door Cornelis Jaspers van Noorth en Jantje
Brouwer, echtelieden, van de helft van ½ morgen hooiland [op het Nieuwland], 1729.
1 charter, met (beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in rode
was.

875.

Akte van overdracht aan de stad door Wouter Jacobse, Derck Geurtsen en
Willem Geurtsen, [mede] namens Teunis Geurtsen, van 1 morgen 4 roeden
hooiland gelegen op het Nieuwland langs de Nieuwe Vaart, 1729.
1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

876.

Akte van overdracht aan de stad door Albert van Gent, weduwnaar van
Margariet van Eijmeren, mede namens zijn kinderen, van ½ morgen
bouwland op het Nieuwland, 1729.
1 charter, zegel niet meer aanwezig.

877.

Akte van overdracht aan de stad door Berend Steven van Beem, namens
Johan van Welderen, van ½ morgen hooiland [op het Nieuwland], 1729.
1 charter, met (zwaar beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

878.

Akte van overdracht aan de stad door Anna Uwens weduwe van Reijnier van
Schuijlenborgh, Willemina Uwens, Wilhelmus Martens en Cornelia van Ede
echtelieden, en Willem van Eede, van een morgen bouwland op het
Nieuwland, 1729.
1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
rode was.

879.

Akte van overdracht aan de stad door gemachtigden van de raden en
rekeningen van de Prins van Oranje-Nassau als rechthebbenden op de
goederen van wijlen Gijsbert van Issem, van een huis, schuur en hof aan de
stadsgracht even buiten de Bergpoort, 1738.
1 charter, met uithangend kleinzegel van Wageningen in rode was.

880.

Akte van overdracht aan de stad door gemachtigden van de Doopsgezinde
gemeenten te Amsterdam als gemachtigden van de Sociëteit der Doopsgezinden in de Verenigde Nederlanden, van twee percelen land met alle
daarop staande gebouwen op het Nieuwland langs de Nieuwe Vaart, 1738.
1 charter, met (beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in rode
was.
N.B. Voor een retro-actum zie inv. nr. 1154.

881.

Akte van overdracht aan de stad door Helena Roest weduwe van Bart van
Beukeringh mede als moeder van Lamert, Stevenia Cornelia, Cornelis Arent
en Bart van Beukeringh; en Gijsbertje van Beukeringh dochter van Bart van
Beukeringh en Helena Roest, van een huis en hof, gelegen aan de Markt op
de hoek van het kerkhof, 1743.
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1 charter
882.

Akte van overdracht aan de stad door Helmert van Baeck Hendrikssoon en
Anneke van Ommeren, echtelieden, en Jordaen Speijers en Cnelia van
Baeck, echtelieden, van ½ morgen bouwland op het Nieuwland, 1747.
1 charter, met (beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in rode
was.

883.

Akte van overdracht aan de stad door D. van den Hessenbergh, namens Jan
Anthonij baron van Lawick van Pabst, van een uiterwaard genaamd de
Steenovense Waard, gelegen in het schependom van Wageningen, 1791.
1 stuk

b. Diversen
884.

Stukken betreffende het uitgeven van stedelijke eigendommen in erfpacht,
1671-1744 en z.j.
1 omslag

885.

Stukken betreffende de overdracht door de stad aan Johannes Stooter van 3
½ morgen bouwland in de Nude, 1685.
5 stukken
N.B. Van de koopsom mocht koper korten wat hij aan achterstallig
tractement als koster van de stad had te vorderen.

886.

Extract uit het verbaal van de secretaris Willem Cock wegens zijn onderzoek
met de landmeter Passavant inzake de Manense Waarden en de wilgenbeplanting, 1689.
1 stuk

887.

Taxatierapport ten behoeve van de magistraat van een schuurtje bij de
Nudepoort , 1718.
1 stuk

888.

Stukken betreffende de stadsgrachten, 1720-1759.
1 omslag
a. Condities wegens de verkoop door de magistraat van het nieuw
aangemaakte baggerland achter de looikuipen en een stukje land aan de
Nudepoort, met bijgevoegde plattegrond, 1720. [2 stukken]
b. Obligaties behorende tot de stadscassa tot onderhoud der
stadsgrachten, met bijlagen, 1743-1759. [7 stukken]

888 a.

Stukken betreffende stedelijke eigendommen in het algemeen, 1671-1751.
1 omslag
N.B. Hierin o.a. 7 (schetsmatige) kaartjes en plattegronden.

c. Kiphaanse Waard en Steenovense Waard
889.

Stukken betreffende de aankoop door de stad van Jan Anthonij van Lawick
van Pabst van de bovenste en benedenste helft van de Bovenste Kiphaanse
Waard in het schependom van Wageningen, 1788-1791.
1 omslag

890.

Akte waarbij de magistraat namens de stadhouder van de lenen van de
heerlijkheid Doorwerth, Charlotte Sofie gravin van Aldenburg weduwe graaf
Bentinck, wordt beleend met de bovenste helft van de Bovenste Kiphaanse
Waard in het schependom Wageningen, 1791.
47

Gemeentearchief Wageningen

Inventaris Oud Archief (1500-1815)

1 charter, met (beschadigd) uithangend zegel van A.O.F. Bomble
Vatebender, raad van het vorstendom Gelre, in rode was.
891.

Akte waarbij de magistraat namens de stadhouder van de lenen van de
heerlijkheid Doorwerth, Charlotte Sofie gravin van Aldenburg weduwe graaf
Bentinck, wordt beleend met de benedenste helft van de Bovenste
Kiphaanse Waard in het schependom Wageningen, 1791.
1 charter, met (beschadigd) uithangend zegel van A.O.F. Bomble
Vatebender, raad van het vorstendom Gelre, in rode was.

892.

Stukken betreffende de aankoop door de stad van Jan Anthonij van Lawick
van Pabst van de Steenovense Waard in het schependom Wageningen, met
plattegrond, 1791.
3 stukken

893.

Contract tussen de magistraat en P.M. Thomas, heer van Kortenburg, over
de tochtsloten die als scheiding dienen van de gemene weg tussen de
Kortenburg en de Kiphaanse en Steenovense Waarden, 1793. Met
bijgevoegd concept.
2 stukken

894.

vervallen; is nu inv. nr. 888 a.

d. Verpachtingen
895.

Verbalen van verpachting van stadslanderijen en -hoven, 1704-1804.
1 omslag

896.

Verbalen van verpachting van stadsweilanden en -waarden, 1721-1803.
1 omslag

897.

Verbalen van verpachting van stadshuizen en -schuren, met bijlagen, 17241806.
1 omslag

898-899.

Verbalen van verkoping van het houtgewas, 1700-1811.
2 pakken
898.
1700-1779
899.
1780-1811

900.

Verbalen van verkoping van het korengewas van de stadslanderijen, 17121747.
1 omslag

901.

Verbalen van verkoping en verpachting van het gras, 1720-1811
1 pak

902.

Verbalen van verpachting van de visserij in de havens en de stadsgrachten,
1717-1808.
1 pak

903.

Verbalen van verpachting van de stadswaag en van de waag in de
buurtschap Lakemond, met bijbehorende stukken, 1690-1748.
1 pak

904-905.

Verbalen van verpachting van het havengeld van de buiten- en
binnenhaven, 1718-1775, 1783-1809, met hiaten.
1 pak en 1 omslag
904.
1718-1775
905.
1783-1809
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906.

Verbalen van verkoping van oude materialen en afval van de stad, met
daarbij behorende stukken, 1712-1806.
1 omslag

907.

Condities voor en verbalen van verpachting van de stadsbank van lening,
met daarbij behorende stukken, 1734-1798.
1 omslag

f. Verkopen
908.

Verbalen van verschillende verkopingen, met bijlagen, 1756-1807.
8 stukken
Het betreft de volgende verkopingen:
•
een huis aan de Hoogstraat hoek Molenstraat, 1756,
•
twee huisjes aan de Riemsdijkstraat, 1760,
•
het omhakken van bomen op de stadswal, 1775,
•
het omhakken van twee percelen bomen, 1778, 3 stukken,
•
het omhakken van bomen langs de Stads Allee, de stadswallen, en de
Haarweg, 1778,
•
de zgn. Mennonietenbuurt, een huis aan de Binnenhaven, en een huis
genaamd de Oude of Buitenbleek buiten de Bergpoort, 1807.

5. Stedelijke belastingen

---.

Registers van de stads bieraccijns, 1707, 1708. 2 delen
Zie Oud Rechterlijk Archief van Wageningen, inv. nr. 314.

N.B. De volgende inv. nrs. 909-911 zijn niet meer aanwezig.
909.

Stukken betreffende stedelijke accijnzen, 1680-1780 en z.j.
1 omslag

910.

Verbalen van verpachting der stedelijke accijnzen, 1624, 1637, 1681-1794.
1 pak

910a.

Lijsten van de huizen waaruit het kleppergeld moet worden betaald, 16911744.
1 omslag

911.

Stukken betreffende het heffen van een plaatselijke belasting bij wijze van
additionele stuivers op de beschreven middelen, 1807-1809.
1 omslag
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VI. BEMOEIINGEN MET ‘S LANDS FINANCIËN
1. Schildschatting en verponding
N.B. In 1647 werd een kohier aangelegd waarin alle personen en instellingen werden
genoteerd die in de verponding moesten worden aangeslagen (inv. nr. 913, afschrift in inv.
nr. 914). Latere kohieren bouwden op dit kohier voort; de folionummers van het kohier
van 1647 werden vermeld, en zelfs de naam van de eigenaar uit dat kohier, ook al was die
soms al lang overleden, zodat vervolgens het woord "modo" (d.w.z. thans) werd
geschreven met daarachter de eigenaar die nu moest worden aangeslagen. De beschrijving
begon bij de Nudepoort en ging van daar de hele stad door.
Aan de hand van het kohier werden de maancedullen opgesteld; overzichten over
meerdere jaren, per eigenaar, van de bezittingen waarover verponding moest worden
betaald, met aantekening van tussentijdse wijzigingen en de betaalde bedragen. De
inschrijvingen maakten gebruik van twee naast elkaar liggende bladzijden: links
persoonsnamen en de betreffende goederen met verpondingsbedragen, rechts de per jaar
betaalde bedragen. Er werden vaak twee maancedullen naast elkaar gebruikt; het
Binneboek en het Buijteboek, waarin de eigenaren werden vermeld die binnen resp. buiten
de stad Wageningen woonden.18
912.

Cedulle van de schildschatting over 1651, uitgezet de 11e november door
de magistraat, 1651.
1 katern

913.

Verpondingskohier (" ‘t Quoier van de huijsen binnen de stadt van Wageningen gelegen, voorts der t’samptlicker landerien onder ‘t schependom
gelegen"), 1647.
1 deel
N.B. Voorin afschrift van een rekest waarbij de magistraat aan de Landschap
verzoekt om het bedrag dat de stad van oudsher uit de schildschatting
ontvangt ook in de toekomst te continueren.
N.B. Een makkelijker leesbaar later afschrift is inv. nr. 914.
N.B. index in inv. nr. 915.

914.

Afschrift van het verpondingskohier van 1647 berustende ter kamer van
Gedeputeerde Staten van het kwartier van Veluwe, 1696.
1 deel
N.B. Zie ook inv. nr. 913; de teksten zijn inhoudelijk gelijk, maar wijken
onderling iets af in spelling.
N.B. index in inv. nr. 915.

915.

Alfabetische index op achternaam c.q. patroniem op de inv. nrs. 913 en
914, opgemaakt circa 1730.
1 katern

916-917.

‘Aanteekeninge omtrent de verpondinge’, houdende memoriën, staten en
aantekeningen betreffende de herziening van de aanslagen in de
verponding, verzameld rond 1733/1734, uit de periode 1699-1734.
2 banden
N.B. Het betreft een verzameling van allerhande stukken over de
verponding, zowel originelen als afschriften, die later bijeen zijn gebonden.
Het oudste origineel dateert van 1699, maar de oudste tekst (in later
afschrift) stamt uit 1676). Er worden o.a. gegevens uit 1695 en 1706
vergeleken (zie ook inv. nrs. 920-923).
N.B. De folionummers waarnaar in deze banden wordt verwezen, zijn die
van het kohier beschreven onder inv. nrs. 913 en 914.

18

Voor meer informatie zie: H.K. Roessingh: Hoe zijn de Gelderse verpondingskohieren uit het midden van de
17e eeuw ingericht?, in: Gelre, Bijdragen en Mededelingen dl. LXIII (1968/69), p. 61-71.
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918.

Verschillende stukken betreffende de verponding, 1647-1784 en z.j.
1 omslag

---.

Stukken betreffende de ontvangst der verponding, 1672-1673. Zie inv. nr.
173.

919.

Lijsten van de huizen en hoven in Wageningen en Lakemond en verdere
stukken betreffende de nieuwe verponding, 1806-1811.
1 omslag

920.

Maancedulle der verponding van Wageningen overgeleverd door de
ontvanger Ch. Serris, 1695.
1 deel
N.B. Verwijzingen naar folionummers onduidelijk.

921.

Alfabetische index op achternaam c.q. patroniem op inv. nr. 920.
1 katern

922.

Maancedulle der verponding van Wageningen overgeleverd door de
ontvanger Ch. Serris, 1706-1709.
1 deel
N.B. Vermeld zijn o.a. de betaalde bedragen voor de gewone (ordinaris) én
de bijzondere (extraordinaris) verpondingen over de jaren 1706-1709.

923.

Alfabetische index op achternaam c.q. patroniem op inv. nr. 922.
1 katern

924.

Maancedulle der verponding van Wageningen overgeleverd door de
ontvanger Van Leeuwen, 1710.
1 deel
N.B. Vermeld zijn o.a. de betaalde bedragen voor de gewone (ordinaris) én
de bijzondere (extraordinaris) verponding van 1710.
N.B. Verwijzing naar folionummers onduidelijk (niet inv. nr. 913 of 920).

925.

Alfabetische index op achternaam c.q. patroniem op inv. nr. 924.
1 katern

926-930.

Maancedullen der verponding van Wageningen overgeleverd door de
ontvanger Frank Brouwer, 1726-1753.
5 delen
926.
Maancedulle, 1726. ("Eerste overgeleverde maancedulle").
N.B. Dit is een opsomming per eigenaar van wat betaald moet
worden, in de volgorde: bewoners, geestelijke goederen, de stad,
adel en dignitarissen, eigenaren buiten Wageningen.
N.B. Verwijzingen naar folionummers onduidelijk (niet 913 of 928).
927.
Maancedulle, 1742-1752, "buijteboek"; geordend per plaats, en
daarbinnen min of meer alfabetisch op voornaam. Los inliggend een
inhoudsopgave.
N.B. Verwijzingen naar folionummers onduidelijk.
928.
Verpondingskohier, z.d., beginnend bij de Nudepoort, zoals
gebruikelijk ("Darde overgeleverde maancedulle").
N.B. De folionummers verwijzen naar inv. nr. 913, onder toevoeging
van straatnamen!
929.
Verpondingskohier, z.d. [met potlood in later handschrift: 17261753] N.B. Afschrift van inv. nr. 928, met wijzigingen.
N.B. De folionummers verwijzen naar inv. nr. 913.
N.B. opnieuw gebonden; misschien was dit de "vierde overgeleverde
maancedulle"?)
930.
Maancedulle, 1741-1753, "binneboek"; Min of meer alfabetisch op
voornaam. Voorin een index op voornamen.
N.B. Verwijzingen naar folionummers onduidelijk.
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931.

‘Memorie van defecten in de maanceel’; staten van aan te brengen
wijzigingen in de maancedullen, 1732.
1 omslag
N.B. Er wordt verwezen naar folionummers in zowel een kohier (inv. nr.
913) als een maancedulle, maar welke (niet 926)???

932-934.

Maancedullen der verponding van Wageningen overgeleverd door de
ontvanger [Mr. Constantijn Cras] 1753-1768.
3 delen
932.
Maancedulle, [1753]
N.B. Met verwijzing naar de folionummers van het oudste kohier
(inv. nr. 913).
933.
"binneboek", Register van verschuldigde verponding, per
aangeslagene die binnen het Wageningse rechtsgebied woont, met
aantekening van verrichte betalingen, 1753-1768.
N.B. Verwijzingen naar fol. nrs. onduidelijk (niet inv. nrs. 913, 928
of 932).
934.
"buijteboek", Register van verschuldigde verponding, per
aangeslagene die buiten Wageningen woont, met aantekening van
verrichte betalingen, 1753-1768.

935.

"binneboek", Register van verschuldigde verponding, per aangeslagene
die binnen de stadsmuren woont, met aantekening van verrichte betalingen,
1767-1775.
1 deel

936-937.

Maancedullen alsvoren, 1775-1784.
2 delen
936.
"binneboek", Register van verschuldigde verponding, per
aangeslagene die binnen het Wageningse rechtsgebied woont, met
aantekening van verrichte betalingen, 1775-1784.
937.
"buijteboek", Register van verschuldigde verponding, per
aangeslagene die buiten Wageningen woont, met aantekening van
verrichte betalingen, 1775-1784.

938.

‘Borderels’, bevattende aantekeningen van ontvangsten wegens de
verponding, gehouden door de secretaris Constantijn Cras als ontvanger van
dat middel, 1778-1783.
6 katernen
N.B. Elk katern betreft de verponding van één bepaald jaar, maar de
betalingen daarvan spreiden zich over meerdere jaren uit.

939.

Bijlagen tot de bovengenoemde ‘borderels’ over 1778-1781.
1 omslag

940.

Verbalen van de uitzetting der verponding over de ambten Ede en
Barneveld, geschied o.a. ten overstaan van een gecommitteerde uit
Wageningen, 1715-1745, 1789-1793, met hiaten.
1 omslag

2. Generale middelen
N.B. zie ook inv. nr. 1403.
941.

Verbalen van verpachting van de generale middelen, 1604 en circa 1650.
2 stukken

942-944.

Verbalen van verpachting van de generale middelen in de Gelderse Vallei
(Wageningen, Ede, Barneveld, Veenendaal, Scherpenzeel en Hoevelaken),
1685-1806.
3 pakken [verbroken liassen]
942.* 1685/86-1720/21
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1721/22-1786/87
1787/88-1805/06

945 a.

Verbalen van verpachting der generale en andere middelen in het Kwartier
van Veluwe, 1759, 1792-1794, 1805.
1 omslag

945 b.

Verbalen van verpachting der generale en andere middelen in de Gelderse
Vallei, 1792-1794.
2 stukken

946.

Afschriften van de ontvangboeken van de pachters der verschillende
middelen over 1747/48, ingezonden ingevolge de resolutie van
Gedeputeerde Staten van Veluwe d.d. 16 december 1748 en 1749.
1 pak

947.

Stukken betreffende het monopolie van de gebrande wijnen en
gedistilleerde wateren, 1722-1796, met hiaten.
1 omslag

---.

Registers van het monopolie van de gebrande wateren ("van de kelder",
"van de weerden") over Wageningen, 1743-1747. Zie inv. nr. 1403.

3. Verdere middelen

---.

Tiendregister 1702, 1 deel.
Zie: Oud Rechterlijk Archief van Wageningen, inv. nr. 302 h.

948.

Register van het middel op de hoornbeesten, met aantekening wie betaald
hebben, 1657.
1 katern

949.

Register van wegens het middel op consumptie, bezaai en hoornbeesten (de
zgn. "vijf speciën") in 1694/1695 aan Willem Jordens betaalde bedragen,
opgesteld door de gerichtsbode J. van Manen.
1 katern

950.

Afschrift van het rekenboek van de 5 speciën (consumptie, bezaai en
hoornbeesten), met aantekening wie betaald hebben, 1702.
1 katern
N.B. Grotendeels gelijk aan inv. nr. 951, doch met enkele afwijkingen in
persoonsnamen.

951.

Afschrift van het rekenboek van de 5 speciën (consumptie, bezaai en
hoornbeesten), 1702.
1 katern
N.B. Grotendeels gelijk aan inv. nr. 950, doch met enkele afwijkingen in
persoonsnamen.

952.

[Afschriften van de] Registers van het familiegeld, 1676 (3 maal), 1677,
1678, 1689 (2 maal), 1690.
1 omslag

953.

Stukken betreffende nieuw ontworpen ordonnantiën op het kleinzegel, het
dienstbodengeld, het ambtgeld, het koetsengeld, de koffie en de thee in het
kwartier van Veluwe, 1744.
1 omslag

954.

Kohier van de personele quotisatie (omschrijving oude inventaris: cedulle
van het haardstedengeld), 1749.
53

Gemeentearchief Wageningen

Inventaris Oud Archief (1500-1815)

1 deel
N.B. Geeft van elke aangeslagene het beroep, gebruikte grond, aantal
kinderen en personeel, betaalde middelen, etc.
N.B. Beschikbaar op microfiche; Origineel niet ter inzage. Index aanwezig in
de studiezaal van het Gemeentearchief Wageningen.
N.B. Enkele voorstukken bevinden zich in inv. nr. 966.
955.

Register van verkochte onroerende goederen opgesteld t.b.v. de 50e
penning, ca. 1643.
1 katern

956 a.

Registers van ontvangst van de 20e, 40e, 50e en 100e penning (overdracht
van onroerende goederen, zowel door verkoop als successie) over
Wageningen, 1749-1752.
2 katernen

956 b.

Stukken betreffende invordering van de 20e, 40e, 50e en 100e penning
(collaterale successie) op de Commanderij van Sint Jan binnen Arnhem,
1764-1765.
1 omslag

957.

Stukken betreffende invordering van de 20e, 40e, 50e en 100e penning
(collaterale successie), 1750-1776 en z.d., met hiaten,
1 pak

958.

Maancedullen wegens de 500e penning (familiegeld), 1690-1712.
1 pak

959.

Stukken betreffende de heffing van een personele 500e penning
(familiegeld) ingevolge ordonnantie van de Staten van het kwartier van
Veluwe d.d. 25 januari 1694, 1694, 1707-1710.
1 omslag

960.

Stukken betreffende de redemptiepenningen (belasting op personeel),
1661-1702.
1 omslag

961.

Register van afgegeven patenten, grotendeels alfabetisch op beroep
geordend, 1806-1810.
1 deel

4. Buitengewone middelen
962.

Stukken betreffende de heffing van de 50e penning of liberale gift over
1747, vastgesteld bij plakkaat van 27 oktober 1747, 1748-1751.
1 omslag

963.

Aangiften voor bovengenoemde belasting door degenen die geen eed doen,
1748-1751.
1 pak
N.B. Hierin o.a. opgave van het vermogen van de aangever en eventueel de
echtgenoot/echtgenote.

964.

Volmachten tot het doen van aangifte voor bovenbedoelde belasting, 17471748.
1 pak

965.

Register van de ontvangst wegens de eerste t/m vierde termijn van de
Liberale Gifte, 1748.
1 deel
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N.B. Hierin worden van echtparen beider namen genoemd, en ook
meerderjarige kinderen worden met name vermeld.
966.

Stukken betreffende het opnemen van de huizen en huisgezinnen ingevolge
het plakkaat van de Staten van het kwartier van Veluwe d.d. 2 mei 1749,
1749-1750.
1 omslag
N.B. Vgl. inv. nr. 954.

967.

Stukken betreffende de geldheffing van 8% op de inkomsten, 1798.
3 stukken

968.

Stukken betreffende de heffingen van 5 en 10% op de inkomsten en
bezittingen van 1798 en 1799 ingevolge publicatie van het Uitvoerend
Bewind d.d. 30 november 1798, 1799-1800.
6 katernen

969.

Kohier van de heffing van 2% op de bezittingen in het tweede district van
het kwartier van Veluwe, betreffende de plaatsen Wageningen, Oosterbeek
en Renkum, 1803.
1 deel [2 exemplaren]

970.

Verdere stukken betreffende bovengenoemde belasting, 1803-1804.
1 omslag

971.

Kohier wegens de aanslag over Wageningen in de quotisatie van drie
miljoen, 1808.
1 deel
N.B. De stad Wageningen was aangewezen om 2300 gulden van dit bedrag
op te brengen.

972.

Verdere stukken betreffende bovengenoemde quotisatie, 1808.
1 omslag

973.

Concepten van bezwaarschriften van het gemeentebestuur tegen de aanslag
in de quotisatie van drie miljoen, gericht aan de minister van financiën,
1808.
2 stukken

974.

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie te Wageningen
wegens de aanslag in bovengenoemde quotisatie, 1808-1809.
1 omslag

5. Varia
975.

Stukken betreffende verschillende gemenelandsbelastingen, waaronder
bezwaarschriften en (klad-)lijsten, betreffende hoofdgeld, schoorsteengeld,
bezaaid, hoornbeesten, etc., 1606, 1671-1805 en z.j., met hiaten.
1 omslag

975 a.

"Staet sommier van de penningen op interest loopende ten comptoire van
den ontfanger generael", 1596-1632. z.d. [1632]
1 stuk
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VII. KWARTIERS-, LANDSCHAPS- EN GENERALITEITSZAKEN
1. Recessen
De Landdag was het hoogste bestuursorgaan in Gelre/Gelderland. De besluiten van deze
Landdag heten recessen. Enkele nadere toegangen op de landdagsrecessen (ook wel
landschapsrecessen genaamd) zijn te vinden op de websites van het Gelders Archief19 en
het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.20
De kwartiersrecessen zijn die van het Kwartier van Veluwe, waarbinnen Wageningen lag.

---.

Gedeeltelijke index op de kwartiersrecessen 1587-1764 waar die betrekking
hebben op Wageningen, z.d. [18e eeuw]: zie inv. nr. 1050.

---.

Index op de landdagsrecessen van Gelderland, 1576-1656, zie inv. nrs.
1443-1444.

976-982.

Landdags- en kwartiersrecessen, 1539-1679.
7 banden
N.B. Deze recessen zijn, vooral in het begin, zeer incompleet. Verscheidene
zijn gemerkt ‘voor de stad Wageningen’.
976.
1539-1593
977.
1595-1602
978.
1600-1623
979.
1604-1614
980.
1624-1662
981.
1675-1679
982.
1678-1679

983-1024.

Landdagsrecessen, 1697-1787.
42 banden
983.
1697-1700
984.
1701-1702
985.
1704-1706
986.
1707
987.
1708-1710
988.
1710-1713
989.
1714-1716
990.
1716-1718
991.
1718-1719
992.
1720-1723
993.
1724-1728
994.
1729-1732
995.
1733-1736
996.
1737-1740
997.
1739-1741
998.
1741-1742
999.
1743-1746
1000.
1747-1749
1001.
1750-1751
1002.
1752-1753
1003.
1754
1004.
1755
1005.
1756
1006.
1757-1758
1007.
1759
1008.
1760

19
20

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven/?mivast=37&mizig=191&miadt=37&miview=ldt
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/StatenEnStedenVanGelderland1423-1584

56

Gemeentearchief Wageningen
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
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1761
1762
1763
1764-1765
1766
1767
1768
1770
1777-1778
1779-1780
1781
1782
1783
1784
1785
1787

1025-1037.

Landdagsrecessen, gedrukt, 1795-1797.
13 delen

1038.

(Afschriften van) Landdagsrecessen, sommige incompleet, 1571, 1577,
1616, 1675, 1703, 1717/18, 1769, 1776.
1 pak

1039-1048.

Kwartiersrecessen, 1701-1750, 1781.
10 banden
N.B. Voor de periode 1539-1679 zie inv. nrs. 976-982.
1039. 1701-1706
1040. 1707-1713
1041. 1714-1717
1042. 1718-1723
1043. 1724-1732
1044. 1733-1743
1045. 1743-1746
1046. 1747-1748
1047. 1749-1750
1048. 1781

1049.

Kwartiersrecessen, 1737, 1780, 1782, 1784.
1 pak

1050.

Gedeeltelijke index op de kwartiersrecessen 1587-1764 waar die betrekking
hebben op Wageningen, z.d. [18e eeuw].
1 katern

1051.

Notulen van land- en kwartierdagen, gehouden door de gecommitteerden
van Wageningen, met enkele daarbij behorende stukken, 1790-1794, 17971798.
1 pak

2. Overige stukken betreffende Kwartier, Landschap en Generaliteit
a. Stukken betreffende het Kwartier
1052.

Uitspraak van prins Maurits in de geschillen tussen Arnhem en de vier kleine
steden van het Kwartier van Veluwe over de ambten en commissiën in en
buiten Gelderland, 1615. Gelijktijdig afschrift.
1 stuk
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1053.

Overeenkomst, door bemiddeling van gedeputeerden der Staten van Holland
en West-Friesland gesloten tussen de Ridderschap en de vijf steden van het
Veluws kwartier tot wegneming van de onderlinge geschillen, 1704.
Gelijktijdig afschrift. Met bijgevoegde minuut-ratificatie door de magistraat
van Wageningen.
2 stukken

1054.

Contract van vriendschap tussen Wageningen, Harderwijk, Hattem en Elburg
tegen Arnhem wegens een geschil over de ambten en commissiën in en
buiten de provincie, 1705.
1 stuk

1055.

Conventie gesloten tussen de vier kleine steden wegens hun geschillen met
Arnhem over de verkorting hunner rechten en privileges, 1709.
Met bijgevoegde ratificatie door de magistraat van Wageningen van 1710.
2 stukken

1056.

Stukken betreffende de ambten in het kwartier van Veluwe:
•
Geheim akkoord tussen burgemeesters van Wageningen over het
vergeven van de majoorsplaats van Wageningen aan Gerardus van
Schuilenborgh, kleinzoon van de burgemeesters Renier van
Schuilenborgh en Gerritse van Ede, wanneer de huidige majoor Hessel
van Lauwick komt te overlijden, 1719.
•
Secrete resolutie over het mogelijk vergeven van het richterambt van
het Nieuwebroek (Nijbroek) aan een der burgemeesters van
Wageningen, 1728
2 stukken

1057.

Stukken betreffende de commissie (het afgevaardigde zijn namens de stad)
in het college van Gedeputeerde Staten van Veluwe, 1721, 1722, 1726.
3 stukken

1058.

Extract-resolutie van Gedeputeerde Staten van Veluwe naar aanleiding van
het protest van Arnhem over de wijze van afhoring der rekeningen van de
ontvangers-generaal van het kwartier, 1728.
1 stuk

1059.

Conventie tussen de steden van het Kwartier van Veluwe over het bekleden
van enige binnenlandse commissiën, met ampliatie en ratificaties, 1735.
1 omslag

1060.

Staten van inkomsten en uitgaven van het Kwartier van Veluwe, 1764,
1766.
2 stukken

1061.

Stukken betreffende de toelating van personen tot de ridderschap van
Veluwe, t.w.
• Johan van Lauwick tot de Mispeler, 1724-1725 en z.j., 7 stukken
• Willem van Lauwick, 1726 en z.j., 5 stukken
• Antonij George van Eck, 1725 en z.j., 2 stukken
• Derrik van Eck, z.j. [ca. 1725], 2 stukken
1 omslag

1062.

Stukken betreffende de demissie van Willem Harmen van Broeckhuijsen tot
de Lathmer uit de ridderschap van Veluwe, 1756.
1 omslag

1063.

Minuut-vertoog van de magistraat aan de erfstadhouder over de weigering
van burgemeester [Rudolph Willem] van Pabst om f. 200,- te voldoen
wegens zijn commissie in het college van Gedeputeerde Staten van Veluwe,
(ca. 1750).
1 stuk
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N.B. Het lid van de magistraat dat deze commissie kreeg, was gehouden om
f. 200,- te storten in de stadskas. Van Pabst grondde zijn weigering op het
feit dat de stadhouder nu de aanstelling deed.
1064.

Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat en burgemeester
Rudolph Willem van Pabst over dezelfde zaak, 1751 en z.j.

1065.

5 stukken
Stukken betreffende de opnieuw uitgebroken geschillen tussen de
magistraat en Rudolph Willem van Pabst over dezelfde zaak, 1773-1774
en z.j.
1 omslag

1066.

Medegedeelde stukken betreffende kwartierszaken waarbij de stad geen
direct belang heeft, 1592 (fragment), 1620-1797 en z.j., met hiaten
1 pak

1066 a.

Publicaties en ordonnantiën van het Kwartier van Veluwe, gedrukt, 16441803 met hiaten.
1 pak

1067.

Notulen van gerechtszittingen te Ede en Barneveld in het landdrostambt van
Veluwe, 1791-1793.
1 omslag
N.B. Deze zijn van de hand van de latere burgemeester G. Wessels, die
vermoedelijk namens Wageningen de zittingen bijwoonde.

b. Stukken betreffende de Landschap
1068.

Medegedeelde stukken betreffende Gelderland in het algemeen, deels
gedrukt, 1579-1795 en z.j., met hiaten.
1 omslag

1069.

ingekomen brieven betreffende gewestelijke en generaliteitszaken, 1623,
1624, 1630.
1 omslag

1070.

Ingekomen brieven van sollicitanten voor ambten staande ter begeving van
de landschap, verzoekende de stem van de stad, 1762-1763.
1 omslag

1071.

(Onvolledig) Afschrift van het reces van de bijzondere landdag in februari
1675 gehouden betreffende de aan de prins aangeboden souvereiniteit van
Gelderland, etc., 1675.
1 omslag

1072.

Stukken betreffende het akkoord tussen de drie kwartieren van Gelderland
over de verdeling van de provinciale quoten, 1720. Afschrift.
3 stukken

1073.

(Concept?) Overeenkomst tussen de Gelderse steden om voortaan
eendrachtig samen te werken ("Project tot maintien van de rechten en
privileges der steden van Gelderland en tot onderhouding van een goede
harmonie en intelligentie"), z.d. [18e eeuw].
1 stuk

1074.

Stukken betreffende het bekleden van het stadhouderschap van Gelre en
Zutphen door leden van het huis van Oranje, en betreffende de voogdij over
de kinderen van wijlen Willem IV, [1722], 1748, 1750-1751, 1754,
1 omslag
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1075.

Commissie voor Hendrik Cahlé(e) als scherprechter van Gelderland, 1700,
en uittreksel van de resolutie van de Rekenkamer over zijn vergoeding bij
werkzaamheden op andere plaatsen, 1715. Afschriften (18e eeuw).
1 omslag

1076.

Afschrift van stukken betreffende een geschil over de criminele justitie te
Tiel, 1761-1762.
1 band

1076 a.

Brief van Lubbert Adolph Torck aan [Johan van Wijnbergen?] betreffende
Gelderse aangelegenheden, 1717.
1 stuk

1076 b.

Publicaties van het Hof van Gelderland, de Gelderse landdag, en het Gelders
departementaal en provinciaal bestuur, gedrukt, 1698-1802 met hiaten.
1 pak

1076 c.

Publicaties van het Kwartier van Nijmegen, 1692-1750 met hiaten, en van
de stad Arnhem, 1773.
1 omslag

c. Stukken betreffende de Generaliteit
1077.

Medegedeelde stukken betreffende de generaliteit, deels gedrukt, 15791793 en z.j., met hiaten.
1 omslag

1078.

Formulier van de eed, vastgesteld op de landdag te Arnhem de 7e mei
1621, houdende afzwering van de koning van Spanje c.s., bevestiging van
de Unie van Utrecht, handhaving van de ware Christelijke gereformeerde
religie e.v.
1 charter
N.B. In 1621 liep het 12-jarig bestand af. Het stuk is blijkbaar aan
Wageningen toegezonden ter ondertekening, maar dat is niet geschied.

1079.

Instructie voor Jordan van der Lauwijck om zich te vervoegen bij de Raad
van State te Utrecht om namens Wageningen te spreken over de overlast
van het garnizoen, 1585, met in de kantlijn de reactie van de Raad van
State, getekend door Chr. Huijgens, met bijgevoegde kopie van het
schrijven uit 1584 van Arnhem over dezelfde zaak aan de stadhouder.
2 stukken

1080.

Overeenkomst tussen Renier van Schuijlenborgh, Lubbert Adolf Torck,
Hessel van Lauwick tot Hoekelom, Bartolt Suermondt en Bartolt Lutteken
over de vervulling van de commissie in de Staten Generaal, welke volgens
de gewone toerbeurt op 1 mei 1720 ter beschikking van Wageningen komt,
1719.
1 stuk

1081-1094.

Uittreksels van de staten van oorlog betreffende Gelderland, met petities en
andere bijlagen, 1578-1794, met hiaten.
14 pakken
N.B. De staten van oorlog bevatten de rekeningen en verantwoordingen
alsmede de begrotingen van de Republiek met betrekking tot
oorlogsvoering, en de verdeling van de kosten daarvan over de provinciën.
De uittreksels gingen vergezeld van zeer uitgebreide toelichtingen. Daarin
zijn o.a. namen te vinden van enkele militairen (vooral officieren) en
ambtenaren. De onderstaande uittreksels spitsen zich toe op zaken die voor
Gelderland resp. de Veluwe van (financieel) belang zijn.
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1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
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1578-1625
1626-1630
1632-1640
1660-1669
1672-1690
1691-1710
1711-1730
1731-1740
1741-1750
1751-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1785
1793-1794

1095.

Stukken betreffende de te Wageningen gehouden stemming over het
ontwerp van Staatsregeling ingevolge proclamatie van het Uitvoerend
Bewind van 14 september 1801, waaronder lijsten van stemgerechtigde
burgers binnen en buiten de stad, 1801.
6 stukken

1095 a.

Publicaties van de gewesten Holland, 1677, en Utrecht, 1679 (2x), 1697,
1700 en 1800, gedrukt.
6 stukken

1095 b.

Publicaties van organen van de centrale overheid, gedrukt, 1667-1815 met
hiaten.
1 pak

VIII. VERSCHILLENDE ONDERWERPEN VAN OVERHEIDSZORG
1. Openbare werken
1096-1098.

Verbalen van aanbesteding en bestekken van werkzaamheden en
leveranties ten behoeve van de stad, rapporten van nodige reparaties, en
offertes, 1695-1809.
2 pakken en 1 omslag [verbroken liassen]
1096. 1695-1729
1097. 1730-1795
1098. 1796-1809

1099.

Bestekken van openbare werken, 1688-1810 en z.j.
1 omslag

1100.

Verbalen van aanbesteding van het bezanden van de Grebbedijk, de wallen
etc., het baggeren van grindzand, het brengen van "kooten" (stenen of
veldkeien) uit de stad, met bijbehorende stukken, 1704-1809.
1 pak

1101.

Opgaven van gehaalde en benodigde materialen voor metsel- en
timmerwerk aan de stadsgebouwen, de kerk en de pastoriehuizen, 17471783.
1 omslag

1102.

Opgaven van reparaties en benodigde materialen daarvoor aan de stadsgebouwen, de kerk en de pastoriehuizen, 1747-1783.
1 omslag
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1103.

Memorie betreffende enkele onderwerpen van openbare orde en ruimte,
opgesteld door de buurtmeesters van Wageningen, 1774.
1 stuk

1104.

Stukken betreffende de schouw van de straten, 1712-1717
6 stukken

1105.

Stukken betreffende het herstel van straten, 1770, 1773 en z.j.
3 stukken
Stukken betreffende het schouwen van de stadsgrachten, 1727, 1740.
3 stukken

1106.

1107-1108.

Stukken betreffende de turfuitdeling (verbalen van aanbesteding van de turf
voor de stad, lijsten van uitdeling van de turf, lijsten van de magistraat en
bedienden die geld in plaats van turf ontvangen), 1695-1807.
1 pak en 1 omslag
1107. 1695-1783
1108. 1784-1807

1109.

Verbalen van aanbesteding van levering van raap- en lijnolie voor de stadslantaarns, 1724-1809.
1 pak

1110.

Register van geleverde raap- en lijnolie voor de stadslantaarns, 1747-1758.
1 deel
N.B. Voorin een notitie dat er in 1747 in de stad 82 lantaarns waren.

1111.

Verbalen van aanbesteding van levering van kaarsen, 1726-1809.
1 omslag

1112.

Stukken betreffende levering van kolen en gruis, 1779-1807, met hiaten.
1 omslag

1113.

Stukken betreffende het graven van een vaart van Wageningen naar
Nijkerk, 1653, 1663-1664 en z.j.
6 stukken

1114.

Resoluties van gecommitteerden uit de magistraat en de gemeente, over
het graven en onderhouden van de haven en vaart door de Strang langs de
Wolfs- en Koningswaard naar de Rijn, 1714-1722.
1 katern

1115.

Stukken betreffende het maken van een nieuwe allée en het graven van een
kanaal naar Veenendaal, 1726.
1 omslag
N.B. Vergelijk inv. nrs. 859 e.v.

1116.

Stukken betreffende de verbouwing van het stadhuis in 1698.
1 omslag

1116 a.

Tekening met plattegronden en zijaanzicht van het stadhuis, en ontwerp van
een schouw, door de "architect Isaaak van der Reuvel" [lees: Isaac van den
Heuvel], 1697
1 stuk

1117.

Stukken betreffende het maken van een stenen bordes aan het stadhuis,
1752-1755.
1 omslag

1118.

Bestekken wegens het opbouwen van de verbrande huizen van de stad aan
de Nieuwe Vaart, 1770.
2 stukken
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1119.

Stukken betreffende het graven van de Buitenhaven, 1714-1723.
1 omslag

1120.

Peilingen van de diepte van het water in de Buitenhaven, 1739-1741.
1 omslag

1121.

Stukken betreffende het uitdiepen van de Buitenhaven, 1754.
2 stukken

1122.

Stukken betreffende het maken van een draaibrug aan de Buitenhaven,
1761, en de door schippers te betalen bruggelden, 1763-1764.
1 omslag

1123.

Stukken betreffende het uitdiepen van en andere werken aan de
Buitenhaven, 1762-1765.
1 omslag

1124.

Contract tussen de stad en Frans Godard van Lijnden van Hemmen over het
uitdiepen van de Buitenhaven, 1800.
1 stuk

1125.

Contract tussen de stad en Tunnis Brouwer over het uitbaggeren van de
Binnenhaven, 1807.
1 stuk

1126.

Resolutieboek van geërfden en geïnteresseerden van de ‘Luijckschouw’,
1704-1854.
1 deel

1126a.

Rekeningen van buurtmeesters van Wageningen wegens verkoop van
plaggen, met bijlagen, 1676-1685.
1 omslag
N.B. Uit archief Dijkstoel van Wageningen en Bennekom (inv. nr. Van der
Helm 155)

1126b.

Conditiën en voorwaarden waarop buurtmeesters plaggebanen zullen
verkopen, 1677-1686.
5 stukken
N.B. Uit archief Dijkstoel van Wageningen en Bennekom (inv. nr. Van der
Helm 226)

1126c.

Resoluties van geërfden van de luijckschouw, 1683-1707.
1 katern
N.B. Uit archief Dijkstoel van Wageningen en Bennekom (inv. nr. Van der
Helm 188; latere stukken bevinden zich in inv. nr. 1126, zie hierboven)

1126d.

Memoriën van de kwaadschouw, gevonden bij het voeren van de
luijckschouw, 1683-1707
1 omslag
N.B. Uit archief Dijkstoel van Wageningen en Bennekom (inv. nr. vdHelm
190)

1126e.

Publicaties ("biljetten") betreffende de luijckschouw, 1685-1796.
1 omslag
N.B. Uit archief Dijkstoel van Wageningen en Bennekom.

1127.

Dijckcedulle van Wageningen en Bennekom, dubbel-exemplaar voor de stad,
1678, vervolgd tot 1689.
1 deel
N.B. Hierin staan de namen van ingelanden in het gebied van de dijkstoel,
met de omvang van hun landerijen.
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1128.

Stukken betreffende het herstellen van de dijk achter de stad, 1764-1776.
1 omslag

1129.

Stukken betreffende de stadslantaarns, met onder meer een ontwerptekening van een lantaarn, 1724-1783 en z.j., met hiaten.
1 omslag
N.B. Zie ook inv. nrs. 1109-1110.

1130.

Stukken betreffende de stadspompen, 1716-1747.
1 omslag

1131.

Stukken betreffende verhuur van de stadswatermolens, 1735-1738.
1 omslag

1132.

Stukken betreffende de schouw van daken en schoorstenen in de stad,
1739.
6 stukken

1133.

Verklaring door Hendrik Keijser en Johannis Sanders waarin zij aannemen
om gedurende een jaar de uurwerken op de kerktoren en de Bergpoort te
onderhouden, 1810.
1 stuk

2. Brandweer
1134.

Reglementen op het brandwezen en bijbehorende stukken, 1719, 1734,
1750, 1759, 1798, 1800 en z.j.
1 omslag

1135.

‘Memoriën’ en andere stukken betreffende de inspectie van de brandgereedschappen, 1720-1801 en z.j., met hiaten.
1 omslag

1136.

Verdere stukken betreffende de brandweer, 1740-1800 en z.j.
1 omslag

3. Openbare orde
---.

‘Differente losse resolutiën en relaasen van bodens’, betekend aan
verschillende personen, 1708-1793. Zie inv. nr. 156.

1137.

Conventie tussen de rechter van Veluwezoom en ambtsjonkers van
Renkum, en de magistraat van Wageningen, over het vervolgen van
landlopers en "schoijers" door wederzijdse armenjagers op het territoir van
beide partijen, 1718.
1 stuk

1138.

Stukken betreffende het uitleveren van misdadigers en landlopers, 1709,
1718 en 1734.
4 stukken

1139.

Verbalen van het wegen van brood op last van de magistraat bij de
Wageningse bakkers opgehaald, 1715-1776, gevolgd door een lijst van de
bakkers en door hen gebruikte merken, 1776-1778.
1 katern

1140.

Stukken betreffende de politie op het bakken van rogge- en wittebrood,
1731-1776.
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1 omslag
Stukken betreffende het eiken van maten en gewichten, 1730.
2 stukken

1142.

Memories van personen die uit de stad zijn verbannen tussen 1723-1727
resp. 1733-1740.
2 stukken

1143.

Stukken betreffende inlichtingen over in Wageningen verblijf houdende
Franse onderdanen, 1793.
1 omslag

1144.

Ingekomen signalementen van gezochte personen, 1801.
1 omslag

4. Bevolking
N.B. Zie ook de diverse financiële rubrieken, waar nogal eens de belasting per huis, m.a.w.
hoofdbewoner of eigenaar, wordt beschreven, en de rubriek Militaire zaken (VIII-6.).
---.

Burgerboek, waarin namen van personen die als burger zijn aangenomen,
1561-1794, zie inv. nr. 196.

1145.

Burgerbrieven, welke vermoedelijk zijn ingetrokken, van de burgers
• Gosen van Manen, 1632
• Johan van Ommeren, 1664
• Peter Jansen (Koe), 1670
• Jan Teunissen Botman, 1667
• idem, 1693
• Jan Baarlen, 1736
6 stukken
N.B. Gemicroficheerd; de originelen zijn niet in te zien.

---.

Minuten van burgerbrieven, (1751-1803), zie inv. nr. 169.

---.

Lijsten van hetgeen ieder huis in het brandemmergeld en sedert 1766 ook
in het pompgeld moet contribueren, 1686-1800, zie inv. nr. 682.

---.

Lijsten van stemgerechtigde burgers, 1801, zie inv. nr. 1095

1146.

Ingekomen borgstellingen en volmachten ten behoeve van de aspirant
burgers
• Carel George graaf van Wassenaer-Twickel, 1769
• Lieve Nicolaas Meijbaum, 1771
• Anthonij Daane, 1774
• Hermann Graal, 1774
• idem, 1774
• IJsbrand Hendrik François Vincent, 1792
• idem, 1794
7 stukken
N.B. Gemicroficheerd; de originelen zijn niet in te zien.

1147.

Certificaten van goed gedrag van Jacob Abraham(s), afgegeven door de
stadsbesturen van Goch en Huissen, 1736 resp. 1737.
2 stukken

1148.

vervallen (opgenomen in inv. nr. 1146)

1149.

Rekesten om inwoning en akten van indemniteit, met bijlagen, 1774, 18051810.
1 pak
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N.B. Gemicroficheerd; de originelen zijn niet in te zien.
Minuten van akten van indemniteit, van goed gedrag en van paspoorten,
afgegeven door de magistraat, 1728-1809.
1 pak
N.B. Gemicroficheerd; de originelen zijn niet in te zien.

---.

Verklaringen van goed gedrag, van burgerschap, van overlijden, etc.,
ca. 1750-1811. Zie inv. nr. 1236.

---.

Verzoeken van particulieren om het recht van inwoning in de stad, 17981801. Zie inv. nr. 848.

1151.

Akte waarbij de stad IJsselstein afstand doet van het recht van exue ten
behoeve van Wageningen, 1785.
1 stuk

1152.

Lijsten der bevolking, ca. 1790, 1807, 1809, 1811 en z.j., 1 omslag
N.B. Gemicroficheerd; de originelen zijn niet in te zien.

1153.

Rekest van armmeesters van de joodse gemeente aan de magistraat om de
begraafplaats van hun gemeente in erfpacht te mogen ontvangen en te
omheinen, en om de impost wegens het begraven voortaan ten behoeve
van hun armen en gemeente te mogen aanwenden, (1759). Met extractresolutie van de magistraat van 1760 waarbij het verzoek wordt ingewilligd,
met een kaartje van het betreffende stuk grond.
3 stukken

1154.

Stukken betreffende de vestiging te Wageningen van uit Litouwen verdreven
doopsgezinden in 1732, en het verkopen van hun eigendommen aan de stad
in 1738 na het tenietgaan van de kolonie, 1732-1733, 1737-1738, 1745,
1770 en z.d.
1 omslag
N.B. Zie ook inv. nr. 880.

5. Kerkelijke zaken en Onderwijs
1155.

Vidimus van de oorkonde van 7 juli 1245 waarbij paus Innocentius IV
beveelt de broeders van de Duitse orde niet te hinderen bij hun jaarlijkse
collecten in de kerken, 1335
1 charter, zegel niet meer aanwezig
N.B. zie regestnummers 1 en 4.

1156.

Overeenkomst tussen de magistraat en de gemachtigde van de proost van
St. Jan te Utrecht over een jaarlijkse uitkering uit de tienden van de proosdij
in het gerecht van Wageningen als bijdrage in het onderhoud van de
Wageningse predikant, 1591.
1 stuk

1157.

Stukken betreffende de kwestie tegen Ds. Vrijthoff, 1682-1683.
1 omslag
N.B. Ds. Hermannus Johannes Vrijthoff, gewezen vlootpredikant, beroepen te
Wageningen 1678, werd beschuldigd van ergerlijk levensgedrag. Hij schijnt door
de magistraat te zijn geschorst en de zaak is ook voor de synode en het Hof
behandeld. Vrijthoff vertrok in 1684 naar Valkenburg.

1158.

Lijst van ouderlingen en diakenen 1690-1782, opgemaakt in de 18e eeuw.
1 stuk

1159.

Staat van kosten gemaakt voor het beroepen van een nieuwe predikant,
1692. 1 stuk
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N.B. Beroepen werd Ds. Joh. van der Hagen.
Extract uit het plakkaat van 1731 tegen de roomse priesters, betreffende de
artikelen waarop de roomse wereldlijke priesters aan de magistraat een
verklaring moeten doen in plaats van een eed, met aantekening van de
priesters die in 1731 deze verklaring hebben gedaan, 1731.
4 stukken

1161.

Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de kerkeraad van
de gereformeerde gemeente over de verkiezing van ouderlingen, 1757.
7 stukken

1162.

Protest van Daniel Bernhard Mosburger tegen het toelaten van een nieuwe
roomse priester na het overlijden van pastoor Graas en tegen het
aanhouden van een roomse kerk binnen de jurisdictie van de stad, 1763.
1 stuk

1163.

Opgaven door de verschillende kerkgenootschappen van het aantal zielen
van hun gemeente, het benoemen van gecommitteerden voor de taxatie
van het kerkgebouw en de pastorie van de hervormde Gemeente ingevolge
art. 6 van de staatsregeling, en verdere stukken op de verdeling betrekking
hebbende, 1798.
1 omslag

1164.

Stukken betreffende overige kerkelijke zaken (o.a. kerktienden onder
Wageningen), 1584, 1604, 1635, 1657, 1698, 1804 en z.j. [ca. 1630].
7 stukken

1165 a.

Stukken betreffende de schoolmeester Johannes du Crocq te Delft, 1679,
1681.
3 stukken
N.B. Waarom deze stukken zich in het archief van Wageningen bevinden, is
niet bekend. Mogelijk was Du Crocq later schoolmeester te Wageningen.

1165 b.

Stukken betreffende sollicitaties en aanstelling van een nieuwe
schoolmeester en voorzanger, 1774
1 omslag

1165 c.

Overige stukken betreffende het onderwijs, 1593, 1611, 1786, 1690, 1727,
1738, 1795, 1807 en z.j.
1 omslag

6. Militaire zaken
---.

Brieven, ontvangen van de stadhouder Gilles de Berlaymont, 1572-1573,
met bijgevoegde brief in afschrift van Alva van 1568, meest gaande over
het garnizoen en de bewaring van de stad. Zie inv. nr. 135.

---.

Brief van de Prins van Oranje aan de magistraat, berichtende dat er een
garnizoen komt, 1786. Zie inv. nr. 137.

1166.

Stukken betreffende de bezetting van Wageningen door Franse troepen,
1672-1673.
5 stukken

1167.

Stukken betreffende de uitzetting en verrekening van het wagengeld, d.i. de
heffing wegens de wagendiensten waartoe de stad in 1674 en 1675 verplicht
was, 1686-1687.
1 omslag
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1168-1169.

Stukken betreffende te Wageningen gevangen Franse, Beierse en Spaanse
officieren, krijgsgevangenen uit de Spaanse successieoorlog, meest
betrekking hebbende op vorderingen en schulden te hunnen laste, 17031723.
2 pakken
1168. 1703-1712
1169. 1705-1723

1170.

Stukken betreffende overdracht van 100 carolusguldens per jaar uit het
tractement van de majoor van de stad Wageningen Hessel van Lawick tot
Heukelom aan de ondermajoor, 1711-1716.
2 stukken

1171.

Rekesten en nominaties van de burgerkrijgsraad aan de magistraat, en
aanstellingen van hoplieden, 1712-1788.
1 omslag

1172.

Stukken betreffende het passeren van militairen van de tol bij de Linge of
Gemenelands Wetering te Hemmen, 1782-1793.
1 omslag

1173.

Verslagen van vergaderingen van de magistraat en de gecommitteerden uit
de gemeente over een op te richten Hessische brigade die te Wageningen in
garnizoen zou komen, 1785.
1 katern

1174.

Rekeningen wegens het overzetten van militairen aan het Lexkesveer en het
Heusdense Veer, 1785-1794.
1 omslag

1175.

Stukken betreffende het uitlenen van 9 kanonnen door Wageningen aan de
commissie tot de defensie van de provincie Utrecht, 1787.
4 stukken

1176 a-f.

Stukken betreffende de gewapende burgermacht, 1795-1810 en z.j.
1176 a.
Ontwerp-reglement voor de gewapende burgerij en de krijgsraad
der stad Wageningen, 1795.
1 stuk
1176 b.
Staat van wapendragende burgers in stad en jurisdictie van
Wageningen, z.j. [ca. 1799]
1 stuk
1176 c.
Stukken betreffende de commissie tot registratie der gewapende
burgermacht, 1799, 1806-1807 en z.j.
1 omslag
1176 d.
Stukken betreffende de gewapende burgermacht, 1799, 18071810 en z.j.
1 omslag
1176 e.
Stukken betreffende het door afzonderlijke personen niet kunnen
deelnemen aan de gewapende burgermacht, 1801-1807.
1 omslag
1176 f.
Reglement voor de gewapende burgermacht der stad
Wageningen, 1806
1 stuk

1177.

Stukken betreffende de werving van manschappen voor ‘s lands armee ingevolge decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van 9 oktober 1799,
1800.
5 stukken

1178.

Stukken betreffende de kazernering van Franse troepen in Wageningen,
1797-1801 en z.j.
1 omslag
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1179.

Verschillende stukken betreffende militaire zaken, 1579, 1602, 1614, 16901691, 1730-1731, 1741-1749, 1775, 1781, 1796-1797, 1800 en z.j.
1 omslag

1180.

Brieven van patent voor troepen die te Wageningen in garnizoen komen,
1595, 1609, 1676, 1682-1689, 1701, 1722-1748, met hiaten.
1 omslag

1181.

Staten en rekeningen betreffende de serviesgelden,21 1612-1794.
1 pak

1182.

Stukken betreffende declaraties van voorschotten wegens de rekeningen
van de stad inzake de serviesgelden, 1717-1770.
1 omslag

1183.

Rekeningen en andere stukken wegens geleverd stro en karrevrachten ten
behoeve van doormarcherende militie, 1702-1737, 1763.
1 omslag

1184.

Stukken betreffende inkwartiering van troepen, 1731-1794 en z.j.
1 pak

1185.

Rekeningen ten laste der stad wegens vervoer en inkwartiering van
landelijke troepen, 1780-1794.
1 omslag

1186-1188.

Stukken betreffende de doortocht en de inkwartiering van Pruisische troepen
in 1787 en de daarbij geleden schade, 1787-1791.
3 pakken
1186. hoofdzakelijk rekeningen, 1787.
1187. 1787-1790.
1188. 1787-1791.

1189.

Stukken betreffende de bezetting van de stad in 1794 door geallieerde
(Engelse en Franse) troepen, 1794.
1 omslag

1190.

Stukken betreffende de bezetting van de stad in 1795 door Franse troepen,
1795.
1 omslag

1191.

Stukken betreffende de requisities in 1794 door geallieerde troepen en de
daarbij geleden schade, 1794-1795.
1 pak

1192.

Stukken betreffende de requisities in 1795 door Franse troepen en de
daarbij geleden schade, 1795-1798.
1 pak

1193.

Stukken betreffende leveranties en requisities ten behoeve van Bataafse
troepen, 1796-1803.
1 omslag

1194.

Rekeningen wegens de inkwartiering van Franse troepen, 1803-1804.
1 omslag [lias]

21

Betalingen aan de stad als vergoeding voor de inkwartiering van militairen.
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7. Tollen en veerdiensten
N.B. Zie voor enkele stukken over de Grebbedijk ook inv. nr. 1287.
1195.

Pachtbrief van het stadsweggeld voor één jaar aan Roichlief van Reijn,
1531.
1 charter, met (licht beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in
groene was. (zie regest nr. 10)

1196.

Stukken betreffende de tolvrijheid van de burgers ten opzichte van ‘s lands
tollen, 1605, 1727.
1 omslag

1197.

Stukken betreffende een kwestie met Utrecht en Arnhem over het vorderen
van weg- en straatgeld van de Wageningse burgers, 1729-1735.
1 omslag

1198.

Correspondentie met commissarissen van Amsterdam en met
burgemeesters van Arnhem over de zaken van de Rijnvaart, 1784-1793.
1 pak

1199.

Stukken betreffende het veer van Wageningen op Duisburg vice versa,
1732-1810.
1 omslag

1200.

Stukken betreffende het veer van Wageningen op Amsterdam en
Rotterdam, 1687, 1715, 1734, 1773, 1788-1789, 1807 en z.j.
1 omslag

1201.

Akte waarbij de Staten van Utrecht het weggeld van de Grebbedijk, alsmede
de berg boven het tolhuis, in erfpacht uitgeven aan de heer van Amerongen,
tegen betaling van f. 50,- per jaar, onder voorwaarde dat hij de dijk voor de
helft zal onderhouden en bovendien aan Wageningen betalen een som van
f. 500,-, aan de stad toegelegd als extra subsidie, 1674.
1 charter, met volledig intact uithangend grootzegel in rode was.
N.B. In dorso ontvangstbewijs van Wageningen wegens bedoelde 500 gld.
In 1672 heeft Wageningen van het Kwartier van Veluwe het opzicht en de
directie van het Gelderse deel van de Grebbedijk verkregen. Het schouwen
van de dijk geschiedde door de Heer van Amerongen en de stad.

1202.

Verbalen van verpachting van het tol- en weggeld op de Grebbedijk en
bijbehorende stukken, 1675-1811, met hiaten.
1 omslag [verbroken lias]

1203.

Staten van gecollecteerde weggelden op de Grebbedijk, 1744-1751.
1 omslag

1204.

Stukken betreffende onenigheid over het heffen van de Amerongse tol op de
Grebbedijk, 1696, 1698 en z.j.
5 stukken

1205.

Stukken betreffende een rekest van F.C.R. graaf van Reede, heer van
Amerongen, aan de Staten van Utrecht over het tol- of weggeld op de
Grebbedijk, 1791-1792 en z.j.
4 stukken

1206.

Rapport uit 1797, door de raad G. Ockerse over de verpachting van het tolen weggeld op de Grebbedijk, met bijgevoegde deels oudere stukken,
1747, 1755, 1776, 1791, 1797.
1 omslag

70

Gemeentearchief Wageningen

Inventaris Oud Archief (1500-1815)

1207.

Rapport van het departement van financiën uit de magistraat over de
eigendom van een tol op de Grebbedijk, 1805.
1 stuk
N.B. Hierin wordt geconcludeerd, dat de tol eigendom van den lande is.

1208.

Verdere stukken betreffende het tol- en weggeld, 1613, 1674-1791 en z.j.,
met hiaten.
1 pak

1209.

Akte van overdracht van het Lexkesveer, met het oude veerhuis aan de
bandijk, het grote veerhuis aan de Rijn met zijn bouwhuis, schuur, stalling
en hof, visserijen, bepoting enz. door de curatoren van Jan van Cruchten,
weduwnaar en boedelhouder van Clara Vermeer, en diens kinderen, aan de
steden Nijmegen en Wageningen, ieder voor de helft, voor de som van
12.225 gulden, 1744.
1 charter, met (zwaar beschadigd) uithangend zegel in rode was.
N.B. Dit veer werd in 1804 verkocht aan Frans Godard baron van Lijnden
van Hemmen. In 1912 werd het door de gemeente teruggekocht.

1210.

Verdere stukken betreffende de koop van dit veer, 1744.
1 omslag
N.B. Een aantal stukken is met blauw potlood genummerd, aansluitend op
een identieke nummering van stukken in inv. nr. 1211 die van vóór 1744
dateren, en die van inv. nrs. 1212-1213. Aanwezig zijn de nrs. 20, 22-28,
34, 36-39 en 48.

1211.

Retro-acta, door de familie Van Cruchten bij het transport van het veer in
1744 aan Nijmegen en Wageningen overgegeven, zijnde oude eigendomsbewijzen e.d. met bijgevoegde inventaris, 1630-1744.
5 charters en 1 omslag
N.B. Deze stukken zijn in het verleden meerdere malen geïnventariseerd en
genummerd. Niet alle stukken zijn genummerd, terwijl andere soms weer
van meerdere nummeringen zijn voorzien.
De bijgevoegde inventaris maakt gebruik van 14 nummers, die (op het
laatste nummer na) in inkt is terug te vinden op de achterzijde van enkele
stukken; daarvan zijn aanwezig de nrs. 3, 5-6, 9-13. Nummer 14 van de
inventaris heeft geen nummer in inkt, maar wel in blauw potlood het
nummer 16.
De meeste van de met inkt genummerde stukken zijn ook genummerd met
etiketjes afkomstig uit het archief van Van Lijnden, met de tekst "doos 85"
en de nrs. a6 t/m a11; die stukken zijn in 1804 bij de verkoop aan F.G.
baron van Lijnden van Hemmen afgegeven, maar bij de terugkoop van het
veer in 1912 weer retour gekomen.
Een aantal stukken is met blauw potlood genummerd. Aanwezig zijn de
nrs. 1-3 (meergenoemde bijgevoegde inventaris), 4 (met grijs potlood
veranderd in 3), 5, 7-19, alsmede nogmaals 13 (met rood potlood
veranderd in 11, hetgeen correspondeert met het nr. 11 in inkt op de rug)
en 14 (met rood potlood doorgehaald; dit is inkt nr. 13).
N.B. Enkele charters zijn afzonderlijk geborgen; die dienen afzonderlijk te
worden aangevraagd. Het betreft:
• No. 1 [blauw potlood nr. 1]:
Akte waarbij Gerrit Janssen en Juth Cornelisdr etc. verkopen aan Derrick
Willemsz en Ariaentgen Jansdr. hun helft in het Lexkesveer en veerhuis.
14 juli 1630
1 charter, met uithangend kleinzegel van Wageningen in groene was.
• No. 2 [blauw potlood nr. 2]:
Akte waarbij Rutger Velthoff, luitenant, mede namens zijn huisvrouw
Anna Creusen, verkoopt aan Derrick Willemsz Buddingh en Adriaentgen
Jansdr., echtelieden, de helft van het Lexkesveer en veerhuis.
24 april 1647
1 charter, met uithangend kleinzegel van Wageningen in groene was.
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No. 4 ["doos 85" nr. a1; rood potlood nr. 1]:
Akte waarbij Arijtien Jansen, weduwe van Derrick Buddingh,
geassisteerd met Steven van Kruchten; Willem Buddingh en Neeltien
Kuerpenninck, echtelieden; en Henrick Buddingh en Neeltien Henrijcks,
echtelieden, verkopen aan Johan Buddingh en Maegdelena Buddingh,
echtelieden, het Lexkesveer met alle toebehoren.
6 juni 1656
1 charter, met restant uithangend kleinzegel van Wageningen in groene
was.
No. 7 ["doos 85" nr. a4; blauw potlood nr. 11; rood potlood nr. 4]:
Akte waarbij Johanna Vermeer verkoopt aan Jan van Cruchten een
zesde deel van de helft in het Lexkesveer, met het huis en schuur
aldaar, een zesde deel van de helft in het oude veerhuis en hofstede aan
de dijk gelegen, plus een achtste deel van een kwart van het
Lexkesveer en veerhuis, plus een achtste deel in de helft van het oude
veerhuis en hofstede, alsmede diverse delen van landerijen te
Lakemond.
21 maart 1719
1 charter, het uithangend zegel is niet meer aanwezig.
No. 8 ["doos 85" nr. a3; blauw potlood nr. 10; rood potlood nr. 3]:
Akte waarbij Alert Vermeer verkoopt aan Jan van Cruchten een zesde
deel van de helft in het Lexkesveer, met het huis en schuur aldaar, een
zesde deel van de helft in het oude veerhuis en hofstede aan de dijk
gelegen, plus een achtste deel van een kwart van het Lexkesveer en
veerhuis, plus een achtste deel in de helft van het oude veerhuis en
hofstede, alsmede diverse delen van landerijen te Lakemond.
21 maart 1719
1 charter, het uithangend zegel is niet meer aanwezig.

Stukken betreffende het beheer van het Lexkesveer door Nijmegen en
Wageningen, 1744-1802.
N.B. Het grootste deel der stukken is met blauw potlood genummerd,
aansluitend op de identieke nummering in de inv. nrs. 1210-1211. Aanwezig
zijn de nrs 6, 21, 29-33, 41-47, 49-145, 147-302, 304-389, 391-398,
400-485, 487-489. Tevens zijn er stukken met een etiketje "doos 85",
met de nrs. w2-w11,waarschijnlijk afkomstig uit het Van Lijnden-archief. De
overige stukken zijn niet genummerd.
1212 a.

1212 b.

1212 c.

1213 a.

1213 b.

1213 c.

1214.
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Protocollen van verpachting van het Lexkesveer, 1744, 1750,
1752.
3 stukken
Stukken betreffende het beheer van het Lexkesveer,
genummerd 6, 21, 29-33, 41-47, 49-145, 147-274, 1744-1778.
1 pak
Stukken betreffende het beheer van het Lexkesveer, ongenummerd, voornamelijk betreffende onderhoud, 1744-1772.
1 omslag
Stukken betreffende het beheer van het Lexkesveer,
genummerd "doos 85", nrs. w2-w11, 1771-1784, met hiaten.
1 omslag
Stukken betreffende het beheer van het Lexkesveer,
genummerd 275-302, 304-389, 391-398, 400-485, 487-489,
1778-1802.
1 pak
Stukken betreffende het beheer van het Lexkesveer, ongenummerd, 1778-1800, met hiaten.
1 omslag

Verbalen van aanbesteding van werkzaamheden aan het Lexkesveer, 17931800.
1 omslag
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1215.

Rekeningen wegens werkzaamheden aan het Lexkesveer, 1789-1802.
1 omslag

1216.

Register van ordonnanties van betaling afgegeven op de stadsrentmeester
wegens het Lexkesveer, 1787-1805.
1 deel

8. Posterij
1217.

Stukken betreffende de posterij binnen Wageningen, 1733-1735, 1741,
1750, 1761, 1764, 1774, 1781-1784, 1790, 1792, 1798 en z.j.
1 pak

1218.

Rekeningen van de weduwe J.H. van Schuijlenborgh als postmeesteres van
Wageningen, 1785-1793.
9 katernen

1219.

Rekeningen van de postmeester T. van Ommeren, 1795-1797.
4 katernen

1220.

Rekeningen van de postmeester J.G. van Schuijlenborgh, met bijlagen,
1797-1802. Afgehoord van 5 januari 1798 - 31 oktober 1803.
7 katernen

9. Landbouw en Veeteelt
1221.

Lijsten van aan de veeziekte gestorven rundvee, 1719, 1721, 1769-1770.
1 omslag

1222.

Stukken betreffende het wijzigen van de dagen waarop in Wageningen de
paardenmarkten worden gehouden, 1725.
6 stukken
N.B. Deze worden voortaan gehouden een dag vóór die te Arnhem, nl.
dinsdag voor Palmzondag en 2 november.

1223.

Gedrukte formulieren met opgaven van de graanprijzen op de markt te
Arnhem, 1779-1790.
1 pak [lias]

10. Jacht en Visserij
1223 a.

Concept-memorie aan de scholtis van Ede en buurrichter van Manen
betreffende de aanvang van de jacht, 1698.
1 stuk

1224.

Stukken betreffende de jacht in het hertogdom en op de Veluwe en de
rechten van de Wageningse burgers te dien aanzien, 1737-1794.
4 omslagen
1224 a.
Minuutbrieven van de magistraat aan de opperjachtmeester van
Gelderland ten geleide van inv. nr. 1224 b, 1737-1794.
1224 b.
Minuutlijsten van de tot de jacht gekwalificeerde burgers, 17371794.
1224 c.
Publicaties van de magistraat met oproep aan tot de jacht
gekwalificeerde burgers om zich te laten registreren, 1750-1792.
1224 d.
Stukken betreffende het reglement op de jacht, 1744-1783.
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Opgaven van door de geoctrooieerde zalmvisser te Wageningen gevangen
zalm, 1774-1782.
1 omslag

11. Ambtenaren
---.

Brief van de Prins van Oranje aan de magistraat over de aanstelling van een
portier aan de Nudepoort en van een doodbidder, 1748. Zie inv. nr. 137.

1226.

Stukken betreffende aanstellingen van stedelijke ambtenaren, 1704-1781
en z.j., met hiaten.
1 omslag

1227.

Sollicitatiebrieven, aanbevelingen en dergelijke stukken betreffende de
vervulling van de betrekking van stadsvroedvrouw, 1736, 1744, 1757-1758,
1763, 1780.
1 omslag

1228.

Minuutakte van aanstelling van Dirk Hanzon als stadschirurgijn, 1801.
1 stuk

1229.

Opgaven door de stads- en kwartiersambtenaren van hun tractementen en
emolumenten, 1798.
1 omslag

1230.

Stukken betreffende het ontslag van Mr. C. Erpenbeek als vendumeester en
ontvanger van de 40e en andere penningen, 1802-1804.
1 pak

12. Openbare gezondheid
1231.

Stukken betreffende maatregelen tegen de "persloop" en een beschouwing
van de stadsgeneesheer Dr. H. van den Bosch daarover, (ca. 1783).
2 stukken

1231 a.

Publicatie "Remedie voor menschen en beesten die van rasende honden
gebeten sijn" (etc.), gedrukt, 1744
1 stuk (4 exemplaren op 2 bladen)

1231 b.

Publicatie "Onderrichtinge ter voorbehoeding tegen den rooden loop die zig
op sommige plaatsen heeft geopenbaart", gedrukt, 1799.
1 stuk (2 exemplaren)

13. Stadswaag
N.B. Zie ook inv. nrs. 737-748 en 903.
1232.

Besluit van de magistraat tegen de uitvoer van wol, vellen en tabak,
waarvan het waaggeld niet is voldaan, 1661.
1 stuk

1233.

Afschrift van een brief van W.J. van Gent aan L.A. Torck over het feit dat de
pachter van de waag te Wageningen vindt dat de inwoners van Harten en
Kortenburg hun tabak en wol alleen mogen laten wegen in de stadswaag,
1726.
1 stuk
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1234.

Lijsten van aanwezige gewichten ten behoeve van de stadswaag en de waag
te Lakemond, 1732.
2 stukken

1235.

Ontvangstbewijzen afgegeven door waagmeesters wegens de door hen
overgenomen gewichten in de waag te Wageningen en te Lakemond, 17321747, en lijst van de gewichten in de stadswaag, 1778.
1 omslag

1236.

Diverse verklaringen betreffende personen, dieren en schepen, 1732-1811.
N.B. Het gaat om allerlei stukken, o.a. verklaringen van goed gedrag, van
burgerschap, van overlijden, van scheeps- en karreladingen, van verkocht
vee, etc. De oudste stukken, van 1732 tot ca. 1760, betreffen vooral vee.
1 pak [verbroken lias]

1237.

Staten der inkomsten van de stadswaag, 1747-1795.
1 pak

14. Bank van lening
1238.

Concessies aan verschillende personen om zich te Wageningen te vestigen
als houder van een bank van lening en de desbetreffende stukken, 16671780.
1 omslag
N.B. Achterenvolgende houders waren (tussen haakjes het beginjaar): Isaac
Adolfs en Simon Isaacs (1667), Heijman Simons (1700), Jonas Adolph
(1721), Albertus Beekma [1742], Catharina Barenbrugh wed. Beekma, de
kinderen Beekma (1765), Johannes van Nas en Bernardina Femina Beekma
(1771), Heijman Jacobs (1780).

1239.

Aantekening van panden in de bank van lening waarvan de briefjes verloren
zijn, en die aan de eigenaars teruggegeven zijn, 1728-1786.
1 katern

15. Armenzorg en Weldadigheid
---.

Commissiebrief van de magistraat voor Rudolph de Ruiter en Steven Jansen
om overal in de verenigde provincies gelden in te zamelen ten behoeve van
de slachtoffers van de brand op 18 september 1625 (oude stijl), 1625. Zie
inv. nr. 172.

1240.

Kwitantie voor het bedrag van f. 323:7:0 dat door burgemeester Van Setten
afgedragen is wegens een in november 1687 te Wageningen gehouden
collecte voor de Piëmontese dallieden, 1688.
1 stuk

1241

Stukken betreffende de overstroming van 1784.
1241 a.
Stukken betreffende opgave van de schade geleden door
ingezetenen bij de overstroming in 1784, 1784.
2 stukken
1241 b.
"Rekening en verantwoording der liefdegiften, ingezameld ten
behoeve der noodlydenden, door de overstroomingen van 's
lands rivieren, in het jaar MDCCLXXXIV", met tabellen en kaarten,
gedrukt, Amsterdam 1790.
1 deel
N.B. Op pag. 181 een verklaring van Wageningse stadsbestuurders over de uitdeling van hooi onder noodlijdenden.
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1242.

Memorie over het coördineren van de uitdelingen door de armengilden ("de
vier gilden"), z.j. [1727].
1 stuk

1243.

Reglement voor de administratie van "de vier gilden" te Wageningen, 1727,
afschrift, vermoedelijk gelijktijdig.
1 stuk

16. Ambachtsgilden
1244 a.

Ordonnantie uit 1635 van het schippersgilde, afschrift, 1719.
1 stuk

1244 b.

Rekest door 19 personen betreffende het oprichten van een gilde, 1639,
afschrift, vermoedelijk gelijktijdig.
1 stuk
N.B. Betreft waarschijnlijk het kramers- en lakenkopersgilde.

1244 c.

Stukken betreffende het opstellen van een gildebrief voor het kramers- en
lakenkopersgilde, 1680
2 stukken

1244 d.

Stukken betreffende een geschil tussen het kramers- en lakenkopersgilde
en Jacob Abrahams, Heijman Abrahams en Samuel Marcus, over het handel
drijven door joden binnen de stad, 1752-1755.
1 omslag

1244 e.

Memorie over het rekest door Tomas Jordens en Peter van Duleken om
teruggave van de gildebrief van het kleermakersgilde, 1732.
1 stuk

1244 f.

Akte betreffende een overeenkomst tussen het snijdersgilde en de
wollennaaisters, 1784.
1 stuk

1244 g.

Memorie van de zilversmid Willem Boekelman over het maken, merken en
verkopen van zilver te Wageningen, z.j. [ca. 1739].
1 stuk

1244 h.

Publicaties van het landsbestuur over o.a. het opheffen van de gilden,
gedrukt, 1798-1801.
6 stukken
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TWEEDE AFDELING, 1811-1815
(Maire en burgemeester)
De maire trad op in maart 1811; in 1813 werd hij burgemeester. De municipale raad heeft
zich op 17 mei 1811 geconstitueerd.

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1. Reglementen
1245.

Conceptreglement voor de regering van de stad Wageningen, opgesteld
door de commissie benoemd bij besluit van de Soeverein vorst van 24 juni
1814 en aangeboden aan de gouverneur van Gelderland op 30 juli 1814 ter
goedkeuring door de Staten van Gelderland, 1814.
1 stuk

1246-1247.

vervallen.

2. Verslagen
1248.

"Geëxtendeerde" 22 notulen van vergaderingen van de maire en adjoints,
23 maart 1811 - 21 sept. 1811.
1 pak

1249.

Verslagen van vergaderingen ("deliberatiën") van de municipale raad der
stad en jurisdictie van Wageningen, 17 mei 1811 – 4 maart 1813.
1 deel
N.B. De verslagen zijn tot en met 17 maart 1812 in het Nederlands, daarna
in het Frans opgesteld.

3. Correspondentie
1250-1255.

Ingekomen stukken, maart 1811 - december 1815.
6 pakken
1250. 1811 (maart-juli)
1251. 1811 (augustus-december)
1252. 1812
1253. 1813
1254. 1814
1255. 1815

1256.

Ingekomen en minuten van verzonden brieven van de maire/burgemeester,
1811-1816.
1 pak
N.B. Deze zijn buiten de serie gebleven.

1257.

Ingekomen en minuten van verzonden brieven van de burgemeester
betreffende de politie, december 1813 - december 1815.
1 pak

1258-1262.

Minuten van verzonden brieven, maart 1811 - december 1815.
5 pakken

22

uitgebreide
77

Gemeentearchief Wageningen
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.

Inventaris Oud Archief (1500-1815)
1811 (maart-december)
1812
1813
1814
1815

1263.

Minuten van publicaties door de stad, 1811-1815.
1 pak

1264.

Ingekomen gedrukte publicaties van verschillende autoriteiten, 1811-1815.
1 pak

1265.

Minuten van door de maire afgegeven akten betreffende individuele
burgers, 1811-1813.
1 omslag

4. Overige stukken
1266.

Stukken betreffende maatregelen die in geval van watersnood moeten
worden getroffen, 1811-1817.
1 omslag
N.B. Behoren bij de zogenaamde presidentiële portefeuille.

1267.

Stukken betreffende de kantonale vergadering (Assemblée cantonale de
Wageningen), 1813.
1 pak
N.B. Dit was een kiescollege, onderdeel van het departementaal kiescollege.
Het was verdeeld in 2 secties. De maire van Wageningen was president.
Inhoud:
a. Lijsten der kiezers
b. Lijsten der kandidaten enz.
c. Processen-verbaal van de zittingen
d. Verdere stukken

II. BIJZONDERE ONDERWERPEN
1. Politie
1268.

Gastenregisters van logementen binnen Wageningen, 1812.
1 omslag
N.B. Het betreft de volgende logementen en uitbaters:
• Gelderlands Welvaren (Lodewijk Markel)
• het Hof van Gelderland (A.W. Rutgers)
• de Haan (Anthonie Gaikhorst)
• de Reizende Man (H. Lijbertus Lijberts)
• de Roskam (H. van der Wis)
• de Vergulde Engel (Lubbert van Engelenburg)
• de Vergulde Mestwagen (Cornelis Ponsen)
• de Vrolijke Krijgsman (Wouter Beekman)

2. Bevolking
1269 a-d.
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Registres civiques, 1811-1813.
4 katernen
N.B. index in de studiezaal van het Gemeentearchief beschikbaar.
N.B. De vier registers lijken identiek, maar verschillen onderling. Alle vier
bevatten in de periode van 2 t/m 5 oktober 1811 geregistreerde inwoners,
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maar niet evenveel. Inv. nr. 1269a-c bevatten ook nog opgaven d.d. 10
november 1812, en uit 1813.
1269 a.
584 inschrijvingen, 1811-1813.
1269 b.
582 inschrijvingen, 1811-1812, incl. een losse bijlage, 1813.
1269 c.
300 inschrijvingen, 1811-1813.
1269 d.
253 inschrijvingen, 1811.
1270.

Staten der bevolking, 1812 (en 1815).
1 omslag
N.B. De staat van 1812 geeft per huis de naam van de hoofdbewoner en het
aantal "zielen".
N.B. De staat van 1815 is niet meer aanwezig.

1271.

Huisnummerlijst van alle huizen binnen en buiten de stad "volgens welke de
tabelle voor de stad Wageningen zijn ingevuld",23 z.j. [begin 19e eeuw; na
1812].
1 omslag

3. Onderwijs
1272.

Opgave door Margareta Louise Johannetta Viselius betreffende de Franse
kostschool te Wageningen, 1813.
1 stuk

4. Militaire zaken
1273.

Correspondentie betreffende de conscriptie, 1811-1813.
1 omslag

1274.

Registers wegens de loting en dergelijke stukken betreffende de conscriptie,
1811-1813.
1 pak

1275.

Vragenlijsten betreffende de maritieme conscriptie, 1811.
2 stukken

1276.

Stukken betreffende de nationale garde, waaronder twee registers van
mannelijke inwoners van tussen de 20 en 40 jaar oud, 1813.
1 omslag

1277.

Stukken betreffende de levering van paarden en manschappen voor de
cavalerie, 1813.
5 stukken

1278.

Correspondentie betreffende de nationale militie, 1814-1815.
1 omslag

1279.

Verdere stukken betreffende de nationale militie, 1814.
1 omslag

1280-1281.

Correspondentie betreffende de landstorm en schutterij, 1814-1815.
2 pakken
1280. 1814
1281. 1815

1282.

Verdere stukken betreffende de landstorm en schutterij, 1814-1815.
1 pak

23

Het is niet bekend welke tabellen bedoeld zijn.
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1283.

Correspondentie van de burgemeester over de voorziening met paarden en
wagens ten behoeve van doortrekkende troepen, 1814.
1 omslag

1284.

Stukken betreffende de inkwartiering en de requisities voor de geallieerde
legers, 1813-1814.
1 omslag

1285.

Stukken betreffende de schadevergoeding wegens de doormars van de
geallieerde legers in 1813 en 1814.
1 pak

1286.

Stukken van de commissie van onderzoek ingesteld bij Souverein besluit
van 9 juli 1814 nr. 49, betreffende de kosten voor de geallieerde legers in
1813 en 1814.
1814-1826.
1 pak

5. Verkeer
1287.

Stukken betreffende het tol- en weggeld op de Grebbedijk, 1672, 1684,
1747, 1811-1813 en z.j.
1 omslag
N.B. Onder de stukken, die hoofdzakelijk uit 1811 dateren, bevinden zich
enkele oudere, waaronder weer afschriften van nog oudere teksten, t.w.
van 1613 en 1691. Kennelijk zijn die gebruikt om informatie te verzamelen
voor de Franse overheid.

1288.

Stukken betreffende de beurtvaarten van Wageningen op Amsterdam,
Rotterdam, Duisburg en Mülheim, 1814-1816.
1 omslag

6. Tabakscultuur
1289.

Stukken betreffende de tabakscultuur, 1813.
1 omslag

1290.

Reglement op het pakken van de tabak door beëdigde pakkers binnen
Wageningen, 1815.
1 stuk

1291.

Stukken betreffende het in 1812 opgerichte tabaksmagazijn te Wageningen,
1812-1815.
1 omslag
N.B. zie ook inv. nr. 1395.

7. Statistiek
1292.
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Verschillende statistische gegevens, deels franstalig, verzameld 1812-1815.
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8. Paspoorten
1293.

Afgegeven paspoorten, met bijlagen, en enkele ingekomen paspoorten,
1811-1813.
1 pak
N.B. Deze paspoorten zijn zgn. chirografen; de tekst werd twee keer op
hetzelfde formulier ingevuld, waarna de rechterhelft aan de beschreven
persoon werd gegeven, en de linkerhelft door de gemeente werd bewaard.
Het aantal afgegeven paspoorten was in 1811: 178, in 1812: 91 en in 1813
(t/m 7 november): 70.
N.B. In 1811 zijn de paspoorten nr. 87 en 157 wel in tweeën geknipt, maar
bevindt het afgegeven paspoort zich nog (of weer) tussen de stukken; In
1813 is paspoort nr. 62 wel ingevuld maar niet afgegeven en is het hele
formulier nog intact.

III. FINANCIËN
1. Algemeen
1294.

Provisioneel reglement op het verhuren en verpachten van goederen,
aanbesteden van publieke werken enz. in steden en gemeenten in het
departement van de Boven-IJssel, 1812.
1 stuk

1295.

Stukken betreffende de ‘pretensiën’ op den lande vóór 1 december 1813, en
correspondentie daarover met de solliciteur De Vries Robbé te ‘sGravenhage, 1814.
1 omslag

1296.

Stukken betreffende de achterstallige schulden van Wageningen tot 1813 en
de afwikkeling daarvan in 1815.
1 omslag

2. Budget
1297.

Stukken betreffende de inrichting van het stedelijk budget c.q. de begroting
der gemeente, 1811-1815.
5 omslagen
1297 a.
1811
1297 b.
1812
1297 c.
1813
1297 d.
1814
1297 e.
1815

3. Stedelijke rekeningen
1298.

Rekening van de gemeenteontvanger Gerrit Joorman van Wijk, 1811.
1 katern
N.B. De afhoringsdatum is niet vermeld.

1299.

Bijlagen tot de rekening van de ontvanger G. Joorman van Wijk over 1811.
1 pak
N.B. Vrijwel alle stukken zijn in de Franse taal.
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1300-1302.

Rekeningen van de gemeenteontvanger G. H. C. P. van Voss van Sinderen,
1812-1814.
5 katernen
N.B. De rekeningen over 1812 en 1814 zijn in tweevoud aanwezig. De
rekeningen werden in triplo ingezonden. De rekening over 1814 is ten dele
van Dirk Beek.
1300. 1812
1301. 1813
1302. 1814

1303-1305.

Bijlagen tot de rekeningen van de ontvanger G.H.C.P. van Voss van
Sinderen over 1812-1814.
3 pakken
N.B. Hieronder bevinden zich ook stukken als verpachtingen van bezittingen
van de stad, zoals gebouwen en grond.
1303. 1812
1304. 1813
1305. 1814

1306.

Rekening van de gemeenteontvanger Dirk Beek, 1815.
1 katern

1307.

Bijlagen tot de rekening van de ontvanger Dirk Beek over 1815.
1 pak

1308.

Processen-verbaal wegens het opnemen van de kas van de
gemeenteontvanger en desbetreffende stukken, 1812-1813.
1 omslag

4. Belastingen
N.B. Voor enkele belastingkohieren zie de bijlagen tot de rekening van de ontvanger, inv.
nrs. 1299, 1303-1305, en 1307.
1309.

Reglementen en een tarief voor het plaatselijk octrooi, 1811.
1 omslag

1310.

Reglement op het invorderen van de stedelijke belastingen, 1814.
1 stuk

1311-1312.

Registers van huiseigenaren die in aanmerking komen voor belasting op de
huurwaarde, 1812-1818.
2 katernen
1311.
1812
1312.
1813-1818

1313.

Registers van afgegeven patenten in de gemeente Wageningen, 18101813 en z.j.
5 katernen

1314.

Staat van achterstallige belastingschulden van diverse inwoners, 1812, en
staten van te betalen belasting op de huurwaarde van vaste goederen,
1813-1814.
3 stukken

1314 a-b.

Kohieren van de belasting op ongebouwde eigendommen, 1811-1812.
2 delen
1314 a.
franstalig, 1811
1314 b.
1812
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1314 c.

Kohier van de belasting op gebouwde eigendommen en op deuren en
vensters, 1812
1 deel

1314 d.

Kohier van de belasting op gebouwde eigendommen, franstalig, 1812.
1 katern [2 exemplaren]
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B. ARCHIEF VAN DE GEZWOREN GEMEENTE
1315-1318.

Registers van resolutiën van de gezworen gemeente, 1706-1719, 17411798.
4 delen
N.B. De jaren 1719-1741 ontbreken in deze serie; zie daarvoor de minuten
onder inv. nr. 1319.
1315. 1706-1719
N.B. Voorin kopie van ‘Oprechte en pertinente aenteijckeningen van‘t
gene in de stadt van Wageningen gedaen en verhandelt is wegens 't
wederom aenstellen van gemeensluijden en verkiesen van nieuwe
magistraet en ‘t gene verders bij de gemeensluijden geresolveert en
besloten is, beginnende den 2e Februarij 1703’.
1316. 1741-1772
N.B. Voorin eed van gemeenslieden en gecommitteerden. Achterin
naamlijst van de leden van de gezworen gemeente 1703-1769.
1317. 1773-1794
N.B. Voorin eed van gemeenslieden en gecommitteerden. Achterin
naamlijst van de leden van de gezworen gemeente, 1703-1793.
1318. 1795-1798

1319.

Minuut-resoluties van de gezworen gemeente, 1706-1741.
3 katernen en 1 band

1320.

Ingekomen stukken, 1707-1708, 1780, 1795-1797.
10 stukken

1321.

Extract-resoluties van de magistraat, bestemd voor gemeenslieden, 1708,
1726, 1730, 1796-1798.
8 stukken

1322.

Reglement van orde voor het college van de gezworen gemeente,
opgemaakt ca. 1704, met aanvullingen over 1710-1770.
1 stuk

1323.

Stukken betreffende de plooierijen, 1703.
5 stukken
N.B. Vergelijk inv. nr. 208.

1324.

Staat van boeten verbeurd door de gemeenslieden Gijsbert Weppelman en
Jan van Roekelt, met verklaring van de gerichtsbode dat hij de betrokkenen
heeft geïnsinueerd voor de betaling, 1706.
2 stukken

1325.

Resoluties van gecommitteerden uit de gemeente, gilden en schutterijen,
houdende protesten tegen het niet nakomen van het regeringsreglement
van de stad Wageningen, 1717-1719.
3 stukken

1326.

Reglement van orde voor het college van de Gezworen gemeente,
opgemaakt ca. 1797. Met bijbehorende verzendlijst.
2 stukken

1327.

Diverse aantekeningen en kladden van gemeenslieden, 1706-1795 en z.j.
7 stukken
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C. STUKKEN AFKOMSTIG VAN SECRETARISSEN
1328.

Brieven, gericht aan de secretaris, 1627-1779, met hiaten, en z.j.
1 omslag

1329-1331.

Brieven van en aan de secretaris Constantijn Cras als fiscaal van de richter
van Wageningen, 1755-1782.
3 omslagen
1329. Als fiscaal van de richter G.A. van Reede tot Harreveld, 1762-1764.
1330. Als fiscaal van de richter Derk van Lijnden tot den Swanenburgh,
1765-1781.
1331. Als fiscaal ontvangen van de stadhouderlijke secretarie, 1755-1782.

1332.

Brieven ingekomen bij de magistraat en in handen gesteld van de
secretaris, vrijwel alle gedrukt, 1805-1809, 1811.
1 pak

1333.

Rekeningen en aantekeningen wegens de gerichtsjura, 1684-1802.
1 omslag

1334.

Formulieren van allerlei akten, 1696-1799 en z.j.
1 omslag
N.B. Mogelijk verzameld als voorbeelden, maar het betreft in enkele
gevallen ook daadwerkelijke akten. In die akten komen de volgende
personen voor: (naam, gevolgd door jaartal van het betreffende stuk)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albers, Lamert
Borgenaar, Joost
Born, Elisabeth van der
Brand, Christina
Brand, Jan
Brand, de wed. van Jan Adam
Brant, de wed. van Johan
Brand, Steven Reinier
Brienen, Reijnder van
Brouwer, Francq
Heijlbron, Coenradus
Issum, Adriaan van
Cloek, Anna Geertruijt
Cloek, Ds. Joh.
Lawick, Ernst van der
Lawijck, Ernesta van der
Lawijck, N.N. van der, luitenant
Lawijck tot Heuckelom, Hessel van der
Mansfelt, de wed. van Charles
Meij, juffr. van der
Meulen, Catharina van der
Moller, Hendrik
Moller, Ds. Mart.
Ortwijn, Arnolt
Pathuijsen, Derck van
Plas, Rutger van der
Raetsvelt, Anna van
Raetsvelt, Jan van
Rode, de wed. De
Ruger, Hendrik
Schaets, Anna Elisabeth
Schaets, Petrus
Scherpekamp, Gijsbert
Schuilenburgh, juffr.
Teunissen, Hendrik
Vinceler, Anna Christina van
Wederrides, N.N.

1741
1747
1751
1751
1751
zie: Cloek, Anna Geertruijt
1749
1751
1751
1737, 1749
1732
1733, 1737
1751
1751
1696
1696
1696
1696
zie: Raetsvelt, Anna van
1760
zie: Ruger, Hendrik
1751, 1757, 1760
1751, 1757, 1760
1751
1733
1733
1751, 1757
1751, 1757
zie: Wederrides, N.N.
1751, 1757
1751, 1757, 1760
1751, 1757, 1760
1732
1760
1751
1751
1696
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1335.

Stukken van verschillende aard, afkomstig van de opvolgende secretarissen,
1640, 1670-1671, 1675-1677, 1679, 1682, 1779 en z.j.
1 omslag

1336.

Memorie van de secretaris Cras over het aanstellen van een tweede of
adjunct-scriba van het college van gemeenslieden, 1774.
1 stuk

1337.

Rekening van de secretaris Mr. Peel Beek wegens de administratie der
goederen van de kinderen van Jacob Davids, gesloten 20 juli 1809.
1 stuk

1338.

Inventarissen van archieven van de stad, 1785-1862 en z.j.
1 omslag

---.

Inventaris van enige pakketten in het gemeentearchief, z.j. [ca. 1880],
zie inv. nr.1442.
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D. ARCHIEF VAN HET 'DEPARTEMENT MILITAIR UIT DEN RAAD DER
GEMEENTE WAGENINGEN'
1339.

Ingekomen brieven, 1798-1802.
1 pak [lias]

1340.

Minuten van uitgaande brieven, 1798-1802.
1 pak [lias]
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E. ARCHIEF VAN HET 'DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSE
CORRESPONDENTIE UIT 'T GEMEENTEBESTUUR VAN WAGENINGEN'
1341.

Ingekomen brieven, 1798-1800.
1 omslag

1342.

Minuten van uitgaande brieven, 1798-1799.
1 omslag
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F. ARCHIEF VAN DE VADERLANDSCHE VOLKS-SOCIËTEIT TE
WAGENINGEN
Onder de zinspreuk:
‘Steeds vrij, gelijk, vereend te leeven,
Is ‘t groote doel, daar wij naar streven’

1343.

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven de Vaderlandse Sociëteit te
Wageningen, 1795.
1 omslag

1344.

Rapport van de gecommitteerden van de Wageningse sociëteit van de
vergadering van de Gelderse sociëteiten gehouden te Arnhem op 18
augustus 1795.
1 stuk

1345.

Gedrukte circulaire van de commissie van correspondentie van de
Vaderlandse Sociëteit d.d. 30 augustus 1795, over het bijeenroepen van een
nationale vergadering, 1795.
1 stuk
N.B. 35 exemplaren.
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G. ARCHIEF VAN HET COMMITTÉ RÉVOLUTIONAIRE
1346.

90

Stukken betreffende het optreden van het Commité Révolutionaire, het
afzetten van de oude regering en de installatie van het provisioneel bestuur
op 28, 30 en 31 januari 1795.
5 stukken
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Inventaris Oud Archief (1500-1815)

H. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN

Ambachtsgilden
N.B. De ambachtsgilden te Wageningen zijn vrij laat opgericht. De ordonnanties waaronder
zij geregeerd werden, zijn door de magistraat vastgesteld. Er waren drie gilden, te weten
het Schippersgilde, dat in 1635 is opgericht, het Kleermakersgilde, dat van 23 januari 1639
dagtekent, en het Kramers- en Lakenkopersgilde, dat van het Kleermakersgilde is
afgesplitst en 17 december 1680 een ordonnantie ontving. Die gilden zijn, evenals elders,
opgeheven bij publicatie van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek van 5
oktober 1798.

I. SCHIPPERSGILDE
1347.

Gildeboek van het Schippersgilde te Wageningen, houdende ledenlijsten,
resoluties, rekeningen en andere aantekeningen dooreen geschreven, 17121797.

II. KRAMERS- EN LAKENKOPERSGILDE
1348-1350.

Gildeboeken van het kramers- en lakenkopersgilde te Wageningen, waarin
ledenlijsten, resoluties, rekeningen e.d., 1684-1797.
3 delen
1348. 1684-1726
1349. 1726-1787
N.B. Achterin ledenlijsten van 1727 en 1761.
1350. 1788-1797
N.B. Achterin een ledenlijst van 1736-1792.

1351.

Ledenlijsten van het kramers- en lakenkopersgilde, 1740, 1748, 1781,
1789, 1797.
5 stukken

III. KLEERMAKERSGILDE
1352.

Gildeboek van het Kleermakersgilde te Wageningen, 1759-1798.
1 deel
N.B. Dit inv. nr. is niet meer aanwezig.

1353.

Extract-resolutie van de magistraat betreffende een rapport van
gecommitteerden uit de magistraat en de gemeente, op een verzoek van
het kleermakersgilde en de schoenmakers met het voorstel om de schoenmakers in het Kleermakersgilde op te nemen, en dat vreemden geen
schoenmakerswinkel zouden mogen houden, schoenen maken of verkopen,
1731.
1 stuk

1354.

Stukken betreffende het sluiten van een overeenkomst tussen het
kleermakersgilde en de ‘wollennaaisters’ te Wageningen, 1784.
4 stukken
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Schutterijen
N.B. Wageningen heeft drie schuttersgilden gekend, zij zijn in de middeleeuwen ontstaan.
Het waren de St. Antonius- of burgerschutterij, reeds vermeld in 1413, de St. Joris- of
boerenschutterij, die vermoedelijk van iets later datum is, en de St. Catharinaschutterij,
welke in 1562 vermeld wordt, maar waarvan verder niets bekend is. De beide
eerstgenoemde gilden zijn in het laatst van de 19e eeuw opgeheven. De archieven en een
deel van de andere bezittingen zijn door de gemeente in eigendom verkregen.
Zie J.A. Jolles, ‘De schuttersgilden van Wageningen' in 'Bijdragen en Mededelingen der
Vereniging Gelre’, deel XXXVIII, p. 219 e.v.

I. SINT ANTHONIUS- OF BURGERSCHUTTERIJ
1355-1358.

Resolutieboeken van St. Anthoniusgilde of schutterij, houdende, behalve
enkele resoluties, ledenlijsten, verpachtingen e.d., voornamelijk rekeningen
van de schutmeesters, 1578-1880, met hiaten.
1 band en 4 delen
1355.
1578-1611
1 band
N.B. Vermoedelijk een fragment. Voorin rekening wegens de
‘timmeratie’ aan het St. Anthoniushuis.
1355 a. 1613-1727 24
N.B. hierin o.a. een ledenlijst 1654-1668, en een van ca. 16861723.
1356.
1727-1781
1357.
1781-1850
1358.
1852-1880

II. SINT JORIS- OF BOERENSCHUTTERIJ
1359-1361.

Gildeboeken van St. Jorisschutterij, houdende, behalve enkele resoluties,
verpachtingen e.d., voornamelijk rekeningen van schutmeesters, 16431854.
1 band en 2 delen
1356. 1643-1691
1 band
N.B. Voorin aantekening van de rentebrieven van het gilde en een
verpachting van landerijen van 1648.
1360. 1691-1753
N.B. Voorin: ‘Copie uijt de ouden artikelenbrief, die gedateerd was in
den jaren 1631’. Dan: ‘Artikelen, gemaekt van wegen die schutterij
van Sijnt Joris binnen Wageningen. namen ende wegen den laetsten
der hartich van Gelder ende nu bij onse gemeijne schuetten op het
nij gerefformeerde en verwillekuert in den jaren 1692’. (Deze
artikelen worden midden in het register nog eens herhaald). Voorts
aantekening van de rentebrieven en de landerijen en een naamlijst
van de schutters).
1361. 1754-1854
N.B. Op folio 180 verso en 181 verpachtingen van landerijen van
1761-1768.

1362.

Reglement op de schutterij, 1632. Bijgevoegd zijn twee toevoegingen,
respectievelijk van 1705 en z.j.
3 stukken

1363.

Ledenlijsten, 1665 en z.j. [ca. 1602 en begin 17e eeuw]
3 stukken

24

Dit deel is in 2002 in permanente bruikleen ontvangen van het Museum Kunst Palast te Düsseldorf,
Duitsland.
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1364.

‘Restantcedullen’; rekeningen, meest van ontvangsten i.v.m. inkomende en
uitgaande leden, 1610-1867, met hiaten.
1 omslag

1365.

Kwitanties behorende bij de rekeningen van deze schutterij, 1679, 1730,
1750, 1760, 1809, 1837.
7 stukken

1366.

Rentebrief op naam van Johan Reijnerssen en Ghoert Gherritssen van 3
rijnse guldens per jaar aan heer Henrick van Hulsbeck, priester, ten
behoeve van de St. Joris vicarie binnen Wageningen, 1531.
1 charter, met (deels verdwenen) uithangend kleinzegel van Wageningen in
groene was.
(zie regestnummer 9)

1367.

Stukken betreffende de verpachting van landerijen e.d. van het gilde, 16521802 en z.j., met hiaten
1 omslag

1368.

Akte wegens een beslaglegging op gelden die Hendrick Broeckhof moest
betalen aan de weduwe van Aert van Broeckhuijsen, vanwege een schuld
aan de schutterij, 1752.
1 stuk

1369.

Extract-resolutie van de magistraat houdende verbod voor beide
schutterijen om zonder voorkennis en permissie op te trekken, 1696.
1 stuk

1370.

Extract-resolutie van de magistraat, houdende dat a. deze zich niet wil
bemoeien met het tekenen van een bepaald stuk door de schutterij van St.
Joris; en b. wat betreft het verzoek om haar het recht om door de stad te
trekken en in de stad te ‘teren’ weer toe te staan, wordt verklaard dat de
magistraat de voorrechten van het gilde te allen tijde zal handhaven, 1748.
1 stuk (2 exemplaren)

1371.

Project of reglement op de regering van de stad Wageningen, 1705.
Gelijktijdig afschrift.
1 stuk

Contract van Overleving
N.B. De verzekering-sociëteit ‘Contract van Overleving’ te Wageningen is opgericht 1
februari 1793 onder de zinspreuk:‘Op dat Ik in den Ouden Dag, of Vrouw of Kind, wat
hebben mag’. Zij is kort na 1822 teniet gegaan.
1372.

Contributieboek, 1793-1822. Inhoud:
Reglement, 1793.
Lijsten van deelnemers, 1793-1822.
Ontvangen contributies, 1793-1821.
Staat der kassa, z.j.
1 deel

1372a.

Reglement, gedrukt, 1793.
1 stuk

1373.

Aanvulling op het reglement van 1793, z.j.
1 stuk

1374.

Ledenlijst, 1811.
1 stuk
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1375.

Stukken betreffende eigendommen van de sociëteit, 1813-1814.
7 stukken

1376.

Stukken betreffende de ontvanger van de sociëteit, 1801-1822, met hiaten.
1 omslag

1377-1384.

Rekeningen van de ontvanger van het Contract van Overleving D. van den
Hessenbergh, 1793-1801.
8 delen
N.B. Het boekjaar loopt van 1 februari-31 januari. De afhoring, welke in
afschrift is aangebracht, geschiedde door bestuurders en gecommitteerden.
Vermoedelijk rendantsexemplaar.
1377. 1793/94, afgehoord 28 februari 1794
1378. 1794/95, afgehoord 19 januari 1796
1379. 1795/96, afgehoord 12 februari 1796
1380. 1796/97, afgehoord 10 april 1797
1381. 1797/98, afgehoord 19 februari 1798
1382. 1798/99, afgehoord 5 augustus 1799
1383. 1799/1800, afgehoord 20 februari 1800
1384. 1800/01, afgehoord 23 november 1801

1385-1394.

Rekeningen van de ontvanger van het Contract van Overleving M. van Baak
Jz., 1801-1805, 1811-1815, 1818-1820.
4 delen en 7 stukken
N.B. Het boekjaar alsvoren. De afhoring is in originali.
1385. 1801/02, afgehoord 25 mei 1802
1386. 1802/03, afgehoord 18 juli 1803
1387. 1803/04, afgehoord 20 juli 1804
1388. 1804/05, afgehoord 30 juli 1805
1389. 1811/12, afgehoord 29 augustus 1812, en een aanvullende
rekening, afgehoord 31 december 1812. [2 stukken]
1390. 1812/13, afgehoord 18 september 1813 [1 stuk]
1391. 1813/14, afgehoord 28 augustus 1814 [1 stuk]
1392. 1814/15, afgehoord 31 augustus 1815 [1 stuk]
1393. 1818/19, afgehoord 31 augustus 1819 [1 stuk]
1394. 1819/20, afgehoord 5 augustus 1822 [1 stuk]

Tabaksmagazijn
N.B. Een aantal particulieren besloot in 1812 tot de oprichting van een algemeen tabaksmagazijn op de Binnenbleek. Voor de benodigde gelden werd een obligatie-lening uitgeschreven. Aan het hoofd stonden 5 directeuren, die een boekhouder naast zich hadden. In
1812 werden tabaksplanters door de Fransen verplicht een financiële bijdrage te leveren,
die echter in 1814-1815 werd terugbetaald. De stukken, die verdeeld waren in de
rubrieken A-H, zijn in 1874 in het gemeentearchief geplaatst.
N.B. Zie ook inv. nrs. 1289-1291.
1395.

94

Stukken betreffende het in 1812 opgericht magazijn voor de ontvangst der
tabak ten dienst van de regie van de verenigde rechten, 1812-1844.
1 pak
1395 a.
Plan voor het bouwen en organiseren van het magazijn, met
handtekeningen van alle deelnemers, 1812.
1 stuk
1395 b.
Staat van inschrijvingen voor de benodigde geldlening, 1812.
1 stuk
1395 c.
Register van genegotieerde gelden (uitgegeven aandelen), 1812.
1 deel
1395 d.
Uitgegeven obligaties, 1812.
1 omslag
N.B. Kennelijk afschriften, of anders afgeloste obligaties?
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1395 e.

1395 f.

1395 g.

1395 h.

Inventaris Oud Archief (1500-1815)
Akte waarbij het magazijn wordt verhuurd aan de "directeur des
droits reunis" van het departement van de Boven-IJssel, met
ontvangstbewijzen van de huur, 1813
6 stukken
Registers van door planters uit de Betuwe, Ede, Bennekom en
Wageningen betaalde bijdragen in de bouw van het magazijn,
1812, 2 katernen, en ontvangstbewijzen van het terugbetaald
zijn van die bedragen, 1814-1815, 1 omslag.
1 omslag
Kasboek, 1 katern, met bijbehorende kwitanties,1812-1813, 1
omslag [lias], en rekeningen wegens de bouw van het magazijn,
1812-1813, 1 omslag.
1 omslag
"Papieren specterende het optebouwen locaal voor een
tabaksmagazijn", Correspondentie en overige stukken
betreffende het magazijn, 1812-1814, 1816, 1833, 1842 en z.j.
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J. STUKKEN VAN PARTICULIERE HERKOMST
N.B. Hieronder ook stukken waarvan de herkomst niet meer is na te gaan.
1396.

Instructie voor Lubbert Turck als richter en dijkgraaf, 1658.
1 stuk

1397.

Instructie voor de richter van Wageningen, getrokken uit het register van
instructies van de Rekenkamer, gewaarmerkt door de secretaris W.H.
Klinkenberg van Echten, z.j. [ca. 1780].
1 stuk

1398.

Rekeningen van de richter-dijkgraaf.
Rekeningen van verschillende richters-dijkgraven van Wageningen,
1749/50, 1764/65, 1766/67 (2 exemplaren), 1791/92, met bijlagen, 1
omslag, en
(onvolledige) rekening 1767/68, gebruikt als model-rekening, z.j. [ca.
1783], 1 omslag, plus
bijlage bij de rekening 1793/94, betreffende het appel door de
executeurs van de nalatenschap van Jacomina van Veen op een
juridische kwestie tussen de stad en Derk van Ommeren Ez. en Gerrit
van Griethuijsen als gevolmachtigden van Arris Teunis c.s., 1 stuk
1 omslag
N.B. Rendantsexemplaren.25

1399.

Stukken behorende tot het particulier archief van Mr. Tilman Aquilius,
secretaris, later burgemeester van Wageningen, 1625-1677 en z.j.
1 pak
N.B. Ten minste een deel van deze stukken is door inventarisator Driessen
uit het oud rechterlijk archief van Wageningen gelicht. In dat archief
bevinden zich nog meer stukken uit de boedel van de ongehuwd en
kinderloos overleden Aquilius.

1400.

Particuliere stukken afkomstig van diverse leden van de Wageningse
magistraat, 1650-1809 en z.j.
1 omslag
• Huwelijksgedicht "Audieram rumorque fuit" door A. Slichtenhorstius ter
gelegenheid van het huwelijk tussen Frederick van Stralen en Johanna
de Ruijter, gedrukt, z.j. [1647]
• Akte waarbij Johan van Lauwick en Henrick de Haes, als leenmannen
van Doorwerth, jonker Arnold de Gruijter, echtgenoot van Margreta van
Elst, belenen met de zgn. Goijse tiende in de Nude, 1650.
• Nieuwjaarswens van Paulus de Ruijter aan zijn vader Theodorus de
Ruijter, 1699.
• Brief van F. [Françoise de Haart]26 aan "Mejuffrouw hooggeagte en seer
gelifde vrindin", Utrecht 28 feb. 1756.
• Akte betreffende de verdeling van de opbrengsten van de Van Raeijsweert over de jaren 1753-1755 onder de eigenaren, t.w. Jan van der
Horst, Ds. Elsnerus en D. van Ommeren, 1756.
• Brief van "Grave van Hogendorp" [Gijsbert Carel graaf van Hogendorp,
lid van de Wageningse magistraat] aan "zeer waerde & lieve vriendt",
o.a. betreffende de hoge waterstand te Wageningen, Den Haag 11 feb.
1764.

25

De rendant is degene die verantwoording moet afleggen, dus de rekening moet opstellen en presenteren.
Soms behield de rendant zelf ook een (klad-)exemplaar van zijn rekening, dat dan tot zijn privé-archief
behoorde.
26 Van de ondertekening is alleen de F. nog te lezen. In de brief is echter sprake van het overlijden van
"broeder P. de Haart"; zeer waarschijnlijk is dat Peter de Haart, begr. Nijmegen 24 jan. 1756. Hij had een
zuster Françoise, geb. Nijmegen 1697, die in 1756 te Utrecht woonde. Hun zuster Barbara Elisabeth de Haart,
geb. Nijmegen 1705, was in 1727 gehuwd met Prof. Ds. Gijsbertus Mattheus Els(e)nerus, wiens broer
Theodorus Petrus van 1735 tot 1746 predikant te Wageningen was geweest.
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Extracten uit het leenregister van Gelre betreffende de lenen in het
kwartier van Veluwe, z.j. [ca. 1775].
Huurcontract waarbij Thomas van Staveren een huis en hof in de
Achterstraat verhuurt aan G. Ockerse namens J.P. Kleijn te Hoge
Zwaluwe, 1793.
Akte van verhuur en verpachting van twee leemgaten aan de Bergsteeg
en in de Rot, door P.M. Thomas aan Huibert van Harderwijk, 1809.

1401.

Stukken betreffende de administratie van een gedeelte van de Wolfswaard,
door enige leden van de magistraat van de eigenaars gepacht en via een
van de deelgenoten, de secretaris De Ruijter, in dit archief verdwaald, 16771687.
1 pak

1402.

Stukken betreffende de familie Elsnerus en aanverwanten, 1708-1781.
1 omslag
N.B. vermoedelijk afkomstig uit de boedel van Dr. Victor Jan Elsnerus,
waaruit vele stukken zich in het oud rechterlijk archief van Wageningen
bevinden (inv. nrs. 299-300 van dat archief).

(1403-1405) Stukken afkomstig van Hendrik Gerrits van Heert, herbergier,
monopolist van de gebrande wateren te Wageningen, enz., 1725-1747.27
3 pakken
1403.

1404.

Registers van het monopolie van de gebrande wateren ("van de kelder",
"van de weerden") over Wageningen, 1743-1747.
5 delen
1403 a.
1743 (klad), tevens Kasboek 1743-1744 (o.a. voor verhuur van
kamers)
1403 b.
1743-1745, met voorin een lijst van de waarden te Wageningen,
waaronder Van Heert zelf.
1403 c.
1743-1747.
1403 d.
1744, met voorin een lijst van de waarden te Wageningen,
waaronder Van Heert zelf.
1403 e.
1745, met voorin een lijst van de waarden te Wageningen,
waaronder Van Heert zelf.
Registers van diverse belastingen over de noordelijke Veluwe, 1726-1743.
6 delen
1404 a.
Register van de collectie van de bieren te Barneveld e.o., 17261727
- tevens Kasboek, o.a. voor geleverde tabak (accijns?), 17301732
- tevens Register van het hout, 1733-1743
- tevens Register van de tiende uit Gerderbroek, 1738
1404 b.
Register van "uijtgaaf en koopspenningen van het hout", o.a. te
Harskamp, 1727-1734.

27 Hendrik Gerrits van Heert, overl. ca. 1747/1750, in 1734 in tweede huwelijk getrouwd met Evertje Hendriks
van Esveld, woonde te Barneveld in het huis De Stap of 't Trapje. Van Heert pachtte echter ook, in ieder geval
vanaf 1748, de herberg het Hof van Gelderland bij Wageningen. Vóór die tijd was hij ook al als waard in
Wageningen actief. Zijn weduwe pachtte het Hof van Gelderland nog op 18 januari 1752, maar overleed reeds
op 25 februari van datzelfde jaar.
Van Heert was collecteur voor verschillende belastingen in de omgeving van Barneveld, en voor het
monopolie op de gebrande wateren te Wageningen. Hij voerde de administratie over de diverse gepachte
belastingen mede namens zijn medepachters, door hem als "konfraters" aangeduid.
De archiefstukken die zich onder de inv. nrs. 1403-1405 in dit archief bevinden, zijn te beschouwen als
boedelpapieren van de weduwe Van Heert. Mogelijk zijn ze vanwege de in de boedel voorkomende belastingregisters in het oud archief van Wageningen opgenomen. Een ander gedeelte van de boedelpapieren is te
vinden in het oud rechterlijk archief van Wageningen onder inv. nr. 279.
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1404 d.

1404 e.
1404 f.

1405.

Inventaris Oud Archief (1500-1815)
Register van "onkosten" van de bieren en mouten van Putten,
1730 - 1733,
- tevens Kasboek, o.a. van verkochte stoffen, 1733-1740
Register van [de vijf speciën?] over de Noord-Veluwe, 1733
- tevens Register van "uijt hiems mergental en hoorenbeesten"
van de Noord-Veluwe, 1732.
Register van de collectie van de bieren te Barneveld e.o., 1737
- tevens Register van de tabakstiend [te Barneveld?], 1738.
Register van "peerdegelt" over de Noord-Veluwe, 1742-1743
- tevens Kasboek, o.a. van verteringen, ca. 1747-1751

Overige boedelpapieren van Hendrik Gerrits van Heert, 1725-1746.
1405 a.
Kasboek van verkochte stoffen, ca. 1736.
1 katern
1405 b.
Opschrijfboekje met financiële aantekeningen, 1735-1745.
1 deeltje
1405 c.
Opschrijfboekje met allerlei kladaantekeningen, z.j.
1 deeltje
1405d-k. "Deventer Schryf-Calender ofte Almanach", gedrukt, met
financiële aantekeningen door Van Heert, 1725-1746, met
hiaten.
In inv. nrs. 1405 g en h zijn bijgebonden: "Den Opregten
Italiaanschen Waarsegger" voor 1745 resp. 1746, en "Kort en
bondig Kronykjen".
8 bandjes
d 1726.
e. 1733.
f. 1736.
g. 1742.
h. 1743.
i. 1744.
j. 1745.
k. 1746.

1406.

Semi-ambtelijke en particuliere stukken afkomstig van de burgemeester en
boekhandelaar Geurt Wessels, 1797-1817.
1 pak

1407.

Lijst van de goederen behorende tot de St. Anna-vicarie te Eck, gefundeerd
4 mei 1504, gewaarmerkt afschrift, 1637.
1 stuk

1408.

Condities en voorwaarden waarop de vrije heerlijkheid Hernen uit de hand
verkocht zal worden, en lijst van de jaarlijkse inkomsten van de
heerlijkheid, z.j., afschriften 17e eeuw [1682].
1 omslag

1409.

Brieven van particulieren aan leden van de magistraat, 1603-1782.
1 omslag
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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afzenders zijn:
Elijsabeth van Brempt - van Isselstein, Harselo (Bennekom), 1603
W. Muijs, Arnhem, 1678
Adr. Menthen, Arnhem, 1685
Johan Brantsen, Arnhem, 1689
J. Coets, Arnhem, 1690
G. Quint, Amerongen, 1698
C.D. van Coeverden, Putten, 1727
L.M. van Coeverden (in gijzeling), 1727
W.J. Buddingh, Rhenen, 1776
M.E. Beverlij - van Huls, Ede, 1782 (3 stukken)
L. van Vierssen, z.j. [18e eeuw]
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1410.

Akte waarbij de eigenaren van de heerlijkheid Wolfswaard een huis, hof en
boomgaard verpachten aan Bart van Eijmeren en huisvrouw, 1683, met
aantekening van verlenging van de pacht, 1684.
1 stuk

1411.

Akte waarbij de gemachtigde van Maria van Buijr, weduwe van Diderich van
Wijlick tho Probstinck, van de pachteres van het hof en goed te Lakemond
ten overstaan van richter en schepenen van Wageningen erkent ontvangen
te hebben 12 keizersguldens wegens achterstallige pachtpenningen, 1591.
1 stuk

1412.

Verklaring van schepenen van Wageningen ten verzoeke van de weduwe
Wijlich tho Probstinck, dat het in het schependom van Wageningen een vast
gebruik is, dat ‘wanneer dair een erffhuijs vhalt’, de erfgenamen tegenover
burgemeesteren het erfhuis verborgen, 1598.
1 stuk

(1413-1436) Transportakten van onroerend goed in het schependom van Wageningen
van en aan particulieren, 1540-1779.
24 charters.
N.B. Vermoedelijk grotendeels afkomstig uit boedels.
1413.

Akte waarbij Ghoesse Lueberssen en Wijlhem, zijn huisvrouw, verkopen aan
Ghoesse Conraetssen, een akker land op de Wageningse Eng, 1540.
1 charter, uithangend zegel niet meer aanwezig.
N.B. Zie regestnummer 13.

1414.

Akte waarbij Philips Gelissoen en Margriet Gelisdoechter, broeder en zuster,
verkopen aan hun oom Thoenus Ghoessenssoen te Renkum, hun erfdeel
van hun overleden beste- of oldemoeder Gerttruedt, huisvrouw van
Ghoesse Conderssoen, voor zover dat erfdeel binnen het schependom van
wageningen is gelegen, 1557.
1 charter, met (beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in
groene was.

1415.

Akte waarbij Johan Elissen en Mechtelt Lambartsdochter, echtelieden,
verkopen aan Johan Janssen en Antonia Henricksdochter van Achelen,
echtelieden, een morgen land beneden de stad gelegen in een uiterwaard,
1595.
1 charter, met uithangend kleinzegel van Wageningen in groene was.

1416.

Akte waarbij Jacob Janssen en Aeltgen Elisdochter, echtelieden, verkopen
aan Johan Janssen Raijmaker en Antonia Henricksdochter, echtelieden, een
morgen land in een uiterwaard, en zes morgen eertijds toebehorende aan
Michaell Haverman, naast de Olde Stranck, 1595.
1 charter, met uithangend geheel intact kleinzegel van Wageningen in
groene was.

1417.

Akte waarbij Johan van Goldtstein en Gertruid die Cock van Delwijnen,
echtelieden, verkopen aan Diderich van Eck en Josina van Zallandt,
echtelieden, een huis en hofstad gelegen tussen de Achterstraat en het
stads bolwerk, 1603.
1 charter, met uithangend kleinzegel van Wageningen in groene was.

1418.

Akte waarbij de magistraat van Wageningen verkoopt aan Berndt Harmansz
en Janneken Franckendr, echtelieden, een lege plaats aan de Cruijsstrate
die zij mogen betimmeren, 1613.
1 charter, met uithangend kleinzegel van Wageningen in groene was.
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1419.

Akte waarbij Reinier Reiniersz en Neeltgen Toenisdr, echtelieden, Evert
Reiniersz en Naeleken Cornelisdr, echtelieden, en Bartholomeeiws Reiniersz,
mede namens hun minderjarige broeder en zusters, ten overstaan van hun
neef Jorden van Eck verkopen aan Henrick Reiniersz en Derricxken
Toenisdr, echtelieden, een huis gelegen "aen de straete naer de merckt",
1632.
1 charter, met uithangend geheel intact kleinzegel van Wageningen in
groene was.

1420.

Akte waarbij Albert van Raij en Heiltjen van Doorn, echtelieden, en Cost van
Raij en Maijken Jansen van Rossum, echtelieden, verkopen aan Abram van
Raij en Adel de Ruijter, echtelieden, ieder een zesde deel van een
uiterwaard bewesten de Kleine Veersteeg, 1668.
1 charter, uithangend zegel niet meer aanwezig.

1421.

Akte waarbij Gijsbert Verwoert en Teuntjen van Raij, echtelieden, en Maria
en Cornelis van Raij, verkopen aan Abram van Raij en Adel de Ruijter,
echtelieden, een zesde deel van een uiterwaard bewesten de Kleine
Veerstraat, 1668.
1 charter, uithangend zegel niet meer aanwezig.

1422.

Akte waarbij Johan Wilhems en Teuntien Heijen, echtelieden, verkopen aan
Abraham de Raeij en Adel de Ruiter, echtelieden, een zesde deel van een
uiterwaard genaamd de Hooge Weert, bewesten de Veerstraat, 1669.
1 charter, uithangend zegel niet meer aanwezig.
N.B. Vgl. de boedelpapieren van Cunera de Raeij in het oud rechterlijk
archief van Wageningen, inv. nr. 279.

1423.

Akte waarbij Cornelis Timmer en Dinsken Roer, echtelieden, en Dirck
Timmer, verkopen aan Abram van Raij en Adel de Ruijter, een huis, schuur
en erf aan de Riemsdijkstraat, 1671.
1 charter, uithangend zegel niet meer aanwezig.
N.B. Vgl. de boedelpapieren van Cunera de Raeij in het oud rechterlijk
archief van Wageningen, inv. nr. 279.

1424.

Akte waarbij Jantjen van Broeckhuijsen,weduwe van Tomas Frenckxen,
verkoopt aan Wouter Schaets en Gerritjen van Cortrecht, echtelieden, een
huis aan de Hoogstraat, 1675.
1 charter, uithangend zegel niet meer aanwezig.

1425.

Akte waarbij Jacob van Ommeren en Johanna Noest verkopen aan Willem
van Finceler en Jacomine de Moor, echtelieden, en aan Jacob Meinten en
Maria de Boer, echtelieden, de helft van de Vette Weert, 1677.
1 charter, uithangend zegel niet meer aanwezig.

1426.

Akte waarbij Anthoni Zegelaer, Bart Roelofsen en Rijck Henricksen,
verkopen aan Dr. Cornelis van Ameronghen en Adel de Ruijter, echtelieden,
een moestuintje met schuur op de Enck, 1689.
1 charter, met beschadigd uithangend kleinzegel van Wageningen in groene
was.

1427.

Akte waarbij Pieter Lambertsen, wachtmeester, en Sophia van Issum,
echtelieden, verkopen aan Dr. Cornelis van Amerongen en Adel de Ruijter,
echtelieden, de helft van een stuk tabaksland op de Enck, 1690.
1 charter, met beschadigd uithangend kleinzegel van Wageningen in rode
was.

1428.

Akte waarbij Everdt van Baack en Gerritje Willemsen, echtelieden, verkopen
aan Dr. Cornelis van Ameronghen en Adel de Ruijter, echtelieden, een huis,
schuur en hofje in de Capellestraet, waar tegenwoordig gebruiker van is Jan
Willemsen van Loenen, 1697.
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1 charter, met uithangend zwaar beschadigd kleinzegel van Wageningen in
rode was.
1429.

Akte waarbij Antonij Segelaers en Reijniera Stooters, echtelieden, en
Hendrick Berntsen en Alberta ten Breuren, echtelieden, verkopen aan Victor
La Rocque en Cunera de Raaij, echtelieden, een holt buiten de Bergpoort
aan de nieuwe dijk, 1711.
1 charter, uithangend zegel niet meer aanwezig.
N.B. Vgl. de boedelpapieren van Cunera de Raeij in het oud rechterlijk
archief van Wageningen, inv. nr. 279.

1430.

Akte waarbij Derck van Daatseler verkoopt aan Jan Hendrickse van
Randwijck en Anneken Hendriks, echtelieden, een huis, erf, schuur en
grond, en de hof, aan de Nudepoort, 1715.
1 charter, met beschadigd uithangend kleinzegel van Wageningen in rode
was.

1431.

Akte waarbij Henderick Ebben Poorters, voor zichzelf en als bestevader en
momber over de twee onmondige kinderen van zijn zoon, verkoopt aan de
vier kinderen van Dr. Roedolphus van der Horst, anderhalf schepel
tabaksland aan de Bennekomse Weg, 1719.
1 charter, uithangend zegel niet meer aanwezig.

1432.

Akte waarbij gemachtigden van de raden en rekeningen van de Prins van
Oranje-Nassau als rechthebbenden op de goederen van wijlen Gijsbert van
Issem, verkopen aan Justus Adriaansen en Eva Alexandrina van Zuffolk,
echtelieden, de helft van een huis, schuur en hof in de Riemsdijkstraat,
1738.
1 charter, met (beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in rode
was.

1433.

Akte waarbij Johannes Stevens en Geertruijdt van den Heuvel, echtelieden,
en Hendrick Gerritsen van den Heuvel voor zichzelf en als weduwnaar van
Gerharda van den Heuvel, verkopen aan Ds. Theodorus Petrus Elsnerus en
Anna van der Horst, echtelieden, en aan Naleken van der Horst, een
morgen hooiland in 't Slagh, 1742.
1 charter, met (zwaar beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen
in rode was.

1434.

Akte waarbij Rutger van der Plas namens Cornelis van Haestenburgh,
alsmede Jacoba van Haestenburgh en Aletta van Haestenburgh, verkopen
aan Mr. Johan van der Horst twee morgen weiland in Brienens Kamp, 1753.
1 charter, uithangend zegel niet meer aanwezig.

1435.

Akte waarbij Rutger van der Plas namens Cornelis van Haestenburgh,
alsmede Jacoba van Haestenburgh en Aletta van Haestenburgh, verkopen
aan Jan van der Horst en diens zuster Naleke van der Horst, een vierde deel
in de Soerlandse of Couwaert in de polder van de Trooster Kade, 1753.
1 charter, met (zwaar beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen
in rode was.

1436.

Akte waarbij Catharina Schut, weduwe van Peter Suermondt, voor zichzelf
en namens haar onmondige kinderen; en de mondige kinderen Jenneke,
Anna en Frans Suermondt, verkopen aan Johan van der Horst, een
uiterwaard in de Benedenste Polder langs de Bandijk, 1754.
1 charter, met (beschadigd) uithangend kleinzegel van Wageningen in rode
was.
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1437.

Stukken betreffende de familie Verwoert:
• Akte waarbij Barnhardus van Laer Cornsz. en Johanna van Eck een huis
aan de Markt, genaamd de Posthoorn, verkopen aan Cornelis Verwoerdt,
1779,
kwitantie voor de wed. Verwoert wegens betaalde accijnzen, 1761,
kwitanties voor Cornelis Verwoerdt wegens een lening, 1781-1783,
6 stukken

1438.

Stukken betreffende een kwestie over de erfpacht over een weide aan de
Bornse Steeg, genaamd de Plasserije, toekomende aan de proosdij van St.
Jan te Utrecht, 1789-1790.
1 omslag
N.B. Als erfpachters worden genoemd Roeleman Ferdinant graaf van
Bijland, de weduwe Wouter Buijs, de erven Rijk Fierkens, Jan van
Grootveld, het St. Anna Gilde, de heer Van Lith te Tiel en mevrouw Van
Winsen.

1439.

Lijfrentebrief van 125 ponden, uitgegeven door de Staten van Holland en
West-Friesland ten name van Johannes de Raeij, zoon van professor
Johannes de Raeij en Cunera van Lennep, 1665.
1 charter, met (ernstig beschadigd) uithangend zegel in rode was.
N.B. Vgl. de boedelpapieren van Cunera de Raeij in het oud rechterlijk
archief van Wageningen, inv. nr. 279.
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K. HANDSCHRIFTEN
1440.

‘Stadrecht (van) Wageningen’. Handschrift, 16e eeuw.
Van folio 1-81 verso bevat dit handschrift keuren van de stad Wageningen
sedert 1392, verzameld door Johannes de Moelendino in 1561. Deze was
omstreeks die tijd schepen en burgemeester van Wageningen. Het is door
een ander vervolgd, die het werk van zijn voorganger heeft verbeterd en
aangevuld met afschriften van verschillende aard, bijv. van de brief van
1263 waarbij Wageningen stedelijke rechten ontving, extracten uit de
rechten van de steden Zutphen en Kalkar, een te Nijkerk gewezen vonnis,
het tractaat van Venlo, een tinsrecht, de landbrief van Veluwe van 1552, de
Zutphense landrechten enz. Verder is nog een derde hand aan het werk
geweest.
1 deel (zie regestnummers 2 en 11).
N.B. Het is voor het grootste deel uitgegeven door Dr. J.S. van Veen in de
"Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging tot uitgaaf van de bronnen
van het Oud-Vaderlandsche Recht" deel IV, nummer V, p. 459-501.

1441.

Register op onderwerp van publicaties en verordeningen rakende de stad
Wageningen en/of uittreksel van resoluties e.d. van de magistraat 16341748, met achterin een alfabetische index. Handschrift, midden 18e eeuw.
1 deel
N.B. Afkomstig uit de collectie van Mr. H.O. Feith, door hem geschonken aan
het Rijksarchief in Groningen, dat het in bruikleen heeft gegeven aan het
Rijksarchief in Gelderland, dat het weer in bruikleen aan het
Gemeentearchief Wageningen heeft gegeven.

1442.

Gedeeltelijke index op resolutieboeken van de magistraat van 1710-1848,
handschrift, 19e eeuw.
1 deel
N.B. Alleen onder de letters C., E. en L. staat een en ander opgetekend,
over gemeente-eigendommen en (erf)pachten. Achterin wordt de inhoud
beschreven van enige pakketten in het gemeentearchief.

1443-1444.

Index op de landdagsrecessen van Gelderland, opgemaakt door Jacobus
Hellewich. Handschrift 18e eeuw.
2 banden
N.B. Beide delen bevatten een inhoudsopgave.
1443. 1576-1636, met achterin een lijst van enige hoge ambten in
Gelderland met namen van ambtsdragers, en een alfabetische index
op onderwerpen.
1444. 1636-1656, met achterin een alfabetische index op onderwerpen.

1445.

Drie spotliederen op de verovering van Schenkenschans, geschreven door
Guillaume Delarivire (de la Rivière) Sintra 5 december 1637, 19 januari
1638 en 8 maart 1638. Handschrift.
1 katern
N.B. Uitgegeven in Bijdragen en Mededeelingen Vereeniging Gelre, deel XLI,
p. 257.

1446.

Naamlijst van burgemeesters, schepenen en secretarissen van Wageningen
sinds 1524. Handschrift 19e eeuw, met aanvullingen tot 1923.
Alsmede een kladversie van gelijke lijsten, handschrift, 20e eeuw.
1 omslag

1447.

‘Over Wageningsche Gilden en gildegeschillen’. Beschouwingen van
burgemeester Hesselink van Suchtelen. Handschrift 1921.
1 deel
N.B. Dit is in feite een uitgebreide nota over de Wageningse Vier Gilden
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over de organisatie, rechten en plichten van de gilden en hun bestuursleden
en begunstigden. Zulks naar aanleiding van meningsverschillen daarover.
1448.

104

‘Missive van de stadt Nijmegen aan de Heeren Staten van de respective
Vereenighde Provintiën, gedaan en geresolveert over en ter sake van de
verschillen en oneenigheden binnen Wageningen in october deses jaers
1707 ontstaen en geresen’. Handschrift 19e eeuw.
1 deel
N.B. Overgeschreven naar een gedrukt exemplaar, uitgegeven te Nijmegen
bij Abraham van Wesel in 1707.
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REGESTENLIJST

1.

7 juli 1245
Paus Innocentius IV beveelt de verschillende geestelijke autoriteiten om de
broeders van de Duitse orde niet te hinderen bij hun jaarlijkse inzameling van
giften in de kerken, noch hen op andere wijze te benadelen.
Datum Lugdun[i] non[is] Julii pontificatus nostri anno tercio.
Opgenomen in het vidimus van 1335 december 7 (Regestnummer 4).
N.B. Vergelijk J.J. de Geer tot Oudegein. Archieven der Ridderlijke Duitse
Orde, Balije van Utrecht, I no. 64.

2.

12 juni 1263
Ottho graaf van Gelria en Zutphania verheft het oppidum Neo-Wageningen tot een
civitas met gelijke rechten als Zutphen, de rechtspraak uitgezonderd, welke
evenals vroeger aan de rechter blijft voorbehouden, die echter zal rechtspreken bij
vonnis en raad van schepenen; voorts stelt hij een raad in van 12 schepenen,
aldaar te verkiezen, welke de stad zal besturen, bepaalt, dat geen burger zal
terecht staan behalve voor richter en schepenen en dat de burgers vrij zullen zijn
van alle schattingen en de betaling van tollen in het graafschap, Lobede en ‘s
graven andere tollen op het water echter uitgezonderd.
Hanc Ego concessionem et donationem liberatis imperiali & regia potestate et mea
feci civitati et civibus de Neowageningen a(nn)o ab incarnatione Domini millesimo
ducentesimo sexagesimo tercio secundo idus Junii apud Neowageningen,
presentibus testibus infrascriptis.
a.
b.
c.
d.
e.

3.

13 mei 1326
Reijnolt, zoon van Reijnolt graaf van Gelre, bevestigt de stad en de burgers van
Nijwageningen in de vrijheden en rechten, omschreven in het privilegie van 12 juni
1263, dat (in Nederlandse tekst) in deze akte is opgenomen (Zie regestnummer 2).
Gegeven int ijaer ons Heren dusent drijehondert ende sess ende twijntich op sunte
Servaesdacht des heiligen bisschops.
a.
b.

4.

Afschrift 16e eeuw in inv. nr. 196, folio 1 (Latijnse tekst).
N.B. gedrukt: Sloet Oorkondenboek nr. 862.
Afschrift 18e eeuw in inv. nr. 224 (Latijnse tekst).
Afschrift 15e eeuw in inv. nr. 223 (Nederlandse tekst)
N.B. Gedrukt: Slichtenhorst, Gelderse Geschiedenissen, p. 580.
Afschrift 16e eeuw in inv. nr. 196, folio 2 (Nederlandse tekst)
Afschrift 16e eeuw in inv. nr. 1440 (Nederlandse tekst)

Afschrift 15e eeuw in inv. nr. 223.
N.B. Gedrukt: Slichtenhorst, p. 581
Afschrift 16e eeuw in inv. nr. 196, folio 3.

7 december 1335
Henricus, aartsbisschop van Moguntia, geeft vidimus van de oorkonde van 7 juli
1245 (regestnummer 1).
Datum in civitate s[anc]ta Colon[iensi] anno D[omi]ni MmoCCCmo tricesimo quinto
in octava beati Andree apostoli.
Oorspronkelijk (inv. nr. 1155). Het zegel van aartsbisschop Henricus is
verloren.

5.

14 juli 1390
Willem van Gulich, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, bevestigt de scheiding
van het veen van Wageninghen en Bernichem, op zijn beval aangegaan tusschen
geërfden van Wageninghen en Bernichem ten eenre, en de geërfden van Maenen
anderzijds, zoals deze is vastgesteld door "de veertien" die de ambtman en richter
van Veluwe daartoe gekoren hadden.
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Geg[even] int jair onss He[re]n dusent driehondert ende negentich des neesten
dach na senten Margarethendach.
a.
b.

6.

Opgenomen in het vidimus van 1559 (inv. nr. 225)
Opgenomen in het vidimus van 1621 (inv. nr. 226)

9 augustus 1423
Arnoldt, hertog van Gelre en Gulich, Graaf van Zutphen, bevestigt de rechten van
zijn stad Wageninghen.
Gegeven in den jare ons Heeren duijsent vierhondert ende drie en twijntich des
Manendaechs op st. Laurentiusavont.
Afschrift 16e eeuw in inv. nr. 196, folio 3 verso.

7.

4 februari 1465
Adolph, hertog van Gelre en Gulick, graaf van Zutphen, belooft die van Wageningen
te zullen handhaven in hun rechten en privileges.
Gegeven int ijaer onss Heren dusent vierhondert viifindtsestich des neesten
Manendages post Purificationes.
Afschrift 15e eeuw in inv. nr. 223.
N.B. Gedrukt: Slichtenhorst, p. 581

8.

22 mei 1515
Johan van der Lauwick, richter, Johan van Brienen en Henrick van der Brugh,
schepenen binnen Waegeningen, oorkonden dat Gerrit Engels, Johan Ariaens en
Anthonis Vos, gildemeesters, alsmede de gemene broeders van Sinte Anna ter ere
Gods en Sinte Anna een ordonnantie voor hun broederschap hebben gemaakt.
Gegeven int jair ons Heeren duijsent viifhoendert ind viifthien op Dijnsdach post
Assensionis domini.
Opgenomen in het 18e-eeuws afschrift van het vidimus van 1559 in inv.
nr. 216.
N.B. Gedrukt: Bijdragen en Mededeelingen der Vereniging Gelre, deel XI,
p 393.

9.

25 mei 1531
Henrick van der Bruegge en Frederick ter Moelen Peterss, schepenen in
Waegeninghe, oorkonden dat Johan Reijnerssen en Ghoert Gherritssen bekend
hebben schuldig te zijn aan heer Henrick van Hulsbeck, priester, ten behoeve van
Sinte Joriens vicarij binnen Waegeninghe een jaarrente van 3 rijnsche guldens ‘s
jaers, te betalen op St. Jansdag midzomer, waarvoor zij verbinden 2 morgen land
gelegen op de Vingaert.
Gegeven int jaer ons Heren duesent viiffhondert een en[de] dartich op sincte
Urbanusdach pauwes.
Oorspronkelijk (inv. nr. 1366), met het geschonden klein zegel van
Wageningen in groene was.

10.

10 augustus 1531
Henrick van d[er] Brueggen en Frerick Peterss., schepenen in Wag[eningen],
oorkonden, dat Roichlief van Rijn bekend heeft het weggeld der stad Wageningen
voor één jaar te hebben gepacht, ingaande op St. Petersdag ad vincula 1531, zulks
voor 42 vlemsche guldens.
Ge[geven] int jair ons Heeren duesent vijefhondert ende XXXIo op sincte
Laurensdach.
Oorspronkelijk (inv. nr. 1195), met het enigszins geschonden klein zegel
van Wageningen in groene was.

11.
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Wilhelm, hertog van Gelre, Guijlich, Cleve, Berg etc,. vereenigt op voorspraak van
de landdag, binnen Arnhem verzameld, en op verzoek van die der stad
Wageningen, die betoogd hebben dat de burgerij niet sterk genoeg was om de
stad, gelegen op de grenzen des lands, te bewaren, ter meerdere verzekering der
stad en versterking der wachten, de buurschap Lachmoondt, in het ambt van
Aeverbetouwe, dat zijn kerkgang alreede in het kerspel Wageningen heeft, en de
buurschap Harten, tot de richterambt van Velouwezoom behoorende, met het
richterambt en schependom van Wageningen, waarvan de nieuwe grenzen worden
aangegeven en vergunt voorts die van Wageningen de opdrift van schapen en
andere beesten in het bosch Mufft en het recht van heide- en plaggenmaaien
aldaar, dit laatste echter alleen in woeste plaatsen.
Gegeven in onser stat Arnhem upten vierthienden dach Julii anno duijsent
viifhondert negen ind dartich.
a.
b.

12.

Oorspronkelijk op papier (inv. nr. 227), met het opgedrukt secreet
zegel van hertog Wilhelm.
Afschrift 16e eeuw in inv. nr. 1440.
N.B. Gedrukt: Verslagen en Mededeelingen Vereniging Oud Vaderlands
Recht, deel IV, nr. V, p. 499.

24 juli 1539
Bannerheeren, ridderschappen, hoofd- en kleine steden van het vorstendom Gelre
en de Graafschap Zutphen, te Arnhem op een landdag vergaderd, oorkonden, dat
zij, voorzover hun aangaat, consenteren in het privilege van 1539 juli 14
(regestnummer 11), waarbij de buurschappen Laeckenmondt en Herten met
Wageninghen zijn verenigd.
Gegeven in den jaere onses Heeren vijftienhondert neghenendertight op st. jacobs
apostoli avondt.
Afschrift van 1674 in inv. nr. 182.

13.

30 mei 1540
Johan van der Lauwijck, richter, Fredrick ter Moelen en Gerrit die Rueter,
schepenen in Waegeninghe, oorkonden dat Ghoesse Lueberssen en Wijlhem, zijn
huisvrouw, hebben opgedragen aan Ghoesse Conraetssen, een akker land in
Waegeninghe-encke, gelegen tusschen het land van Wijnnaeld van Sallant en
Fredrick ter Moelen.
Geg[even] int jair ons He[re]n duesent viifhondert ende viertich op Sonnendach
post sancte et individue Trinitatis.
Oorspronkelijk (inv. nr. 1413). Het klein zegel van Wageningen is
verloren.
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N.B. De personen zijn op familienaam, bijnaam of patroniem geïndiceerd. Dynastieke
personen zijn op hun voornaam geordend. Gelijkluidende familie- of bijnamen zijn bij
elkaar geplaatst, terwijl personen met gelijkluidende voornamen chronologisch zijn
gerangschikt. Bij gelijkluidende namen die in verschillende schrijfwijzen voorkomen, is
de tegenwoordige of meest voorkomende vorm gekozen; de andere vormen worden
tussen haakjes vermeld. Verwijzing van een afwijkende vorm naar de normale komt
over het algemeen slechts voor als de beginletter anders is dan die van de normale
vorm.
Kloosters, kerken en huizen zijn gerangschikt onder de plaats waar zij zijn gelegen,
terwijl ook lichamen, ambts- en waardigheidsbekleders te vinden zijn onder de plaats
waar zij fungeren. Zij zijn daaronder in alfabetische volgorde geplaatst.
De getallen verwijzen naar inventarisnummers c.q. regestnummers.
De letter I. voor een cijfer duidt aan, dat het nummer in de inventaris is te vinden,
de letter R. dat het nummer in de Regestenlijst voorkomt.
Een * bij een cijfer duidt aan, dat het zegel van de betrokken persoon of plaats enz.
zich aan het stuk bevindt.

Abraham(s) (Heijman), I. 1244d
(Jacob), I. 1147, 1244d
Achelen (Antonia Henricksdochter van), I. 1415
Adriaansen (Justus), I. 1432
Aelbers (Albers), (Beertjen), I. 866
(Lamert), I. 1334
Adolph, hertog van Gelre en Gulick, graaf van Zutphen R.7
Adolfs (Adolph) (Isaac), houder van de bank van lening, I. 1238
(Jonas), houder van de bank van lening, I. 1238
Aldenburg (Charlotte Sofie gravin van), I. 890, 891
Alva (hertog van ) I.135
Amerongen (Ameronghen) (heer van) I.1201, 1205
(Dr. Cornelis), burgemeester te Wageningen, I. 1426-1428
(Peter van), burgemeester te Wageningen I. 737-746
(Peter van), schepen te Wageningen I.833
Amsterdam I. 1198, 1200, 1288
(Doopsgezinde gemeente te) I. 880
Aquilius (Mr. Tilman), secretaris en burgemeester te Wageningen I. 1399
Ariaens (Johan), gildemeester van sinte Anna te Wageningen, R. 8
Arnhem I. 1052, 1054, 1055, 1058, 1071, 1078, 1079, 1197, 1198, 1222, 1223, 1344, R. 11,
12
(Commanderij van Sint Jan binnen), I. 956 b
Arnoldt, hertog van Gelre en Gulick, graaf van Zutphen, R.6
Aeverbetouwe, zie: Overbetuwe
Baeck (Baak) (Cnelia van), I. 882
(Everdt van), I. 1428
(Helmert Hz. van), I. 882
(M. Jz. van), ontvanger van het ‘Contract van Overleving’ te Wageningen I. 1385-1394
Baerken (Anthonetta Bibiana), I. 867, 871
(Cunera Margaretha), I. 867, 871
Baarlen (Jan), I. 1145
Baccart (Guilliame), hopman, I. 249
Banck (Nicolaes de), rentmeester te Wageningen I. 401-434
Barenbrugh (Catharina), houdster van de bank van lening, I. 1238
Barneveld I. 940, 942-944, 1067, 1404 a, 1404 e
Beek (Dirk), gemeenteontvanger te Wageningen, I. 1302, 1306, 1307
Bee(c)k (Jantje van), I. 873a, 873b
Beekma (Albertus), houder van de bank van lening, I. 1238
(Bernardina Femina), mede-houdster van de bank van lening, I. 1238
Beekman (Wouter), logementhouder, I. 1268
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Beem (Berend Steven van), I. 877
Bennekom (Bernichem) I. 228, 229, R. 5
(de meent te) I. 229, 233, 238
zie: Wageningen en Bennekom
Bentinck (weduwe van Graaf), I. 890-891
Berg (hertog tot) R. 11*
Berlaymont (Gilles de - heer van Hierges), stadhouder van Gelderland, I. 135
Berntsen (Hendrick), I. 1429
Bessel (monsieur) I. 173
Beukeringh (Bart van), I. 858, 881
(Bart van, kinderen van), I. 881
Beverlij, zie: M.E. van Huls
Bijland (Roeleman Ferdinant graaf van), I. 1438
Boekelman (Willem), zilversmid, I. 1244g
Boer (Maria de), I. 1425
Bomble Vatebender (A.O.F.), raad van het vorstendom Gelre, I. 890-891
Bongaert, zie: Uijtten Bongaert
Bontenborgh (Sandrina van), I. 865
Borgenaar (Joost), I. 1334
Born (Elisabeth van der), I. 1334
Bosch (Dr. H. van den), stadsgeneesheer te Wageningen I. 1231
Botman (Jan Teunissen), I. 1145
Brand (Brant), (Christina), I. 1334
(Jan), I. 1334
(Jan Adam, de wed. van), zie: Cloek, Anna Geertruijt
(Johan, de wed. van), I. 1334
(Steven Reinier), I. 1334
Brantsen (Johan), I. 1409
Brempt, van, zie: Isselstein, van
Breuren (Alberta ten), I. 1429
Brienen (Gijsbert van), burgemeester te Wageningen I. 255, 265, 270, 271
(Henrick van), burgemeester te Wageningen I. 206, 256
(Johan van), schepen te Wageningen R. 8
(Reijnder van), advocaat voor het Hof van Gelderland, I. 1334
Broeckhof (Hendrick) I. 1368
Broeckhuijsen (weduwe van Aert van) I. 1368
(Jantjen van), I. 1424
(Willem Harmen van - tot de Lathmer) I. 1062
Brouwer (Francq), ontvanger der verponding te Wageningen I. 926-930, 1334
(Jantje), I. 873a, 873b, 874
(Tunnis), I. 1125
Bruggen (Brugh, Brueggen) (Hendrick van der), schepen te Wageningen R. 8, 9, 10
Budding(h) (Derrick Willemsz), I. 1211
(Henrick), I. 1211
(Johan), I. 1211
(Maegdelena), I. 1211
(Rutger), I. 868
W.J., I. 1409
(Willem), I. 1211
Buijr (Maria van), weduwe van Diderich van Wijlick tho Probstinck, I. 1411, 1412
Buijs (Wouter, de weduwe van), I. 1438
C
zie: K
Daalen (Mr. H.B. van), adjunct-maire te Wageningen, zie inleiding
Daane (Anthonij), I. 1146
Daetselaer (Daatselaar) (Arijan), burgemeester te Wageningen, I. 252
(Ds. Bartholdus van), I. 870
(Derck van), I. 1430
(Diderick van), burgemeester te Wageningen I. 312
(Diderick, weduwe van burgemeester) I. 838
(Margareta van), I. 873b
Dam (Dr. A. van), substituut-momber I. 232
Davids (Jacob), I. 1337
Dercksen (Teuntjen), I. 872
Doorn (Heiltjen van), I. 1420
Doorwerth (stadhouder der lenen van de heerlijkheid) I. 890, 891
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Duisburg I. 1199, 1288
Duitse orde (broeders van de) I. 1155, R. 1
Duleken (Peter van), I. 1244 e
Echten, zie: Klinkenberg van Echten
Ede I. 940, 942-944, 1067
(scholtis van), I. 1223 a
Ede (Eden, Eede) (Cornelia van), I. 878
(Gerritse van), burgemeester te Wageningen, I. 1056
(Cobus van), I. 246
(Willem van), collecteur van de stadswaag, I. 747, 878
Egmond (hertog Karel van), zie inleiding
Eck (St. Anna vicarie te) I. 1407
Eck
(Antonij George van), I. 1061
(Derrik van), kapitein, I. 1061
(Diderick van), I. 228, 1417
(Frans van), rentmeester te Wageningen I. 363-376
(Johanna van), I. 1437
(Jorden van), I. 1419
Eijmeren (Bart van), I. 1410
(Margariet van), I. 876
Elburg I. 1054
Elderen (Jan van), I. 206
Elissen, Elisdochter, (Aeltgen), I. 1416
(Johan), I. 1415
Elsnerus (Elsenerus), (Prof. Ds. Gijsbertus Mattheus), hoogleraar te Utrecht, I. 1400 voetnoot
(Ds. Theodorus Petrus), predikant te Wageningen, I. 1400, 1400 voetnoot, 1433
(Dr. Victor Jan), stadsdokter van Wageningen, I. 1402
(familie) I. 1402
Elst (Margreta van), I. 1400
Emants (J.), commies te ‘s-Gravenhage I. 138
Engelenburg (Lubbert van), logementhouder, I. 1268
Engels (Gerrit), gildemeester van Sinte Anna te Wageningen, R. 8
Ermelen (Willem van), burgemeester te Wageningen I. 273
Erpenbeek (Mr. Cornelis), stadssecretaris te Wageningen etc. I. 648, 649, 736, 789. 847, 848,
1230
Essen (de weduwe van Johan van), I. 857
Estvelt (Wilhelm van), burgemeester te Wageningen I. 253, 262
Esveld (Evertje Hendriks van), I. 1403 voetnoot
E(e)vers, (Geertien), I. 852
Fierkens (Rijk, de erven van), I. 1438
Franckendochter (Janneken), I. 1418
Frenckxen (Tomas), I. 1424
Gaikhorst (Anthonie), logementhouder, I. 1268
Gelderland (Gelre, Gelria) I. 243, 1052, 1068, 1072, 1073, 1081-1094
(bannerheren, ridderschappen, hoofd- en kleine steden van) R. 12
(Departementaal bestuur van), zie inleiding
(Gouverneur van) I. 1245
(graaf van) zie inleiding, R. 2, 3
(hertog van) R. 5-7, 11*
(Hof van) I. 241, 246, 1157
(Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest), zie inleiding
(kanselier en raden van) I. 226
(landdrost van het departement) I 129
(momber van) I. 230
(opperjachtmeester van) I. 1224
(Rekenkamer van) I. 236, 1075, 1397
(scherprechter van) I. 1075
Gelderland
(synode van) I. 1157
(souvereiniteit van) I. 1071
(Staten van) I. 1245
Gelisdoechter (Mergriet), I. 1414
Gelissoen (Philips), I. 1414
Gelre (stad), zie inleiding
Gemenelandswetering, zie: Linge
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Gent (Albert van), I. 876
(W.J. van) I. 1233
Gerardtsz (Jacob), burgemeester te Wageningen, I. 260, 264, 285
Gherritssen (Ghoert), I. 1366, R. 9
Gerderbroek, I. 1404 a
Geurtsen (Derck), I. 863, 875
(Elbert), I. 863
(Teunis), I 875
(Willem), I. 863, 875
Goch, I. 1147
Godswaard op de Veluwe, zie: Wageningen
Ghoessenssoen (Thoenus), I. 1414
Goldtstein (Johan van), I. 1417
Gordon, schepen te Wageningen I. 210
Graal (Hermann), I. 1146
Graas (R.K. pastor), I. 1162
Grave I. 182
Grebbedijk (de) I.1100
(tol of weggeld op de) 1. 1201-1208, 1287
Griethuijsen (Gerrit van), I. 1398
Grootveld (Jan van), I. 1438
Gruijter (Arnold de, jonker), I. 1400
Gulik (Guijlich), hertog van R. 6, 7, 11*
Haart (Barbara Elisabeth de), I. 1400 voetnoot
(Françoise de), I. 1400
(Peter de), I. 1400 voetnoot
Haes (Gerrit de), burgemeester te Wageningen, I. 261, 266, 267, 274, 275, 278, 279
(Hendrick de), burgemeester te Wageningen I. 292, 293, 1400
Haestenburgh (Aletta van), I. 1434-1435
(Cornelis van), I. 1434-1435
(Jacoba van), I. 1434-1435
Hagen (Ds. Joh. van der), predikant te Wageningen I. 1159
Hanzon (Dirk), stadschirurgijn te Wageningen I. 1228
Harderwijk I. 225, 1054
(Huibert van), I. 1400
Harmansz (Berndt), I. 1418
Harreveld, zie: Van Rhede tot Harreveld
Harskamp, I. 1404 b
Harten (buurtschap), Inleiding, I. 227, 231, 240, 248, 845, 1233, R. 11, 12
Hartsinck (familie), te Amsterdam, I. 836
Hattem, I. 1054
Haverman (Michaell), I. 1416
Heert (Hendrik Gerrits van), herbergier, monopolist van de gebrande wateren te Wageningen, I.
1403-1405
Heijen (Teuntien), I. 1422
Heijlbron (Coenradus), I. 1334
Hellewich (Jacobus), I. 1443, 1444
Hemmen, 1. 1172
Hendrik VII, rooms koning, zie inleiding
Hendriks (Henricksdochter), (Anneken), I. 1430
(Antonia), I. 1415, 1416
(Neeltien), I. 1211
(Rijck), I. 1426
(Willemken), I. 859, 861
Hernen (heerlijkheid), I. 1408
Hesselink van Suchtelen, burgemeester van Wageningen, I. 1447
Hessenbergh (Derk van den), klerk ter secretarie van Wageningen etc., I. 626-647, 728-735,
883, 1148, 13677-1384
Heusdense Veer, I. 1174
Heuvel (Geertruijdt van den), I. 1433
(Gerharda van den), I. 1433
(Hendrick Gerritsen van den), I. 1433
(Isaac van den), architect, I. 1116a
Hoekelum, I. 1170
Hoevelaken, I. 942-944
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Hogendorp (Gijsbert Carel graaf van), burgemeester te Wageningen, I. 1400
Holland en West-Friesland (Staten van), I. 1439
(gedeputeerden der Staten van), I. 1053
Horst (Jan ter), I. I. 865
Horst (Anna van der), I. 1433
(Anthonis van der), burgemeester te Wageningen, I. 263, 276, 277, 280, 281
(Anthoni van der), stadsrentmeester te Wageningen, I. 316-346
(Jan van der), burgemeester te Wageningen, I. 1400, 1435
(Johan van der), I. 857
(Johan van der), stadsrentmeester te Wageningen, I. 377-400
(Dr. Johan van der), raadsheer, burgemeester te Wageningen, I. 234
(Mr. Johan van der), I. 1434, 1436
(Johanna Geertuijt van der), I. 855
(Naleke van der), I. 1433, 1435
(Dr. Roedolphus van der). I. 1431
Huijgens (Christiaen), secretaris van de Raad van State, I. 1079
Huissen, I. 1147
Huls (M.E. van; weduwe J. Beverlij), I. 1409
Hulsbeck (heer Hendrick van), priester, R. 9
Innocentius IV (paus), I. 1155, R. 1
Insula Dei super Veluam, zie: Wageningen
Isaacs (Simon), houder van de bank van lening, I. 1238
Isselstein (Elijsabeth van; weduwe Van Brempt), I. 1409
Issem (Issum), (Adriaan van), I. 1334
(Gijsbert van), I. 879, 1432
(Sophia van), I. 1427
Jacobs (Heijman), houder van de bank van lening, I. 1238
(Willem), I. 868
Jacobse (Wouter), I. 863, 875
Jagers (Zeger), I. 246
Jan binnen Arnhem (Commanderij van Sint), I. 956 b.
Jansen, Janssen, Jansdr, (Ariaentgen), I. 1211
(Gerrit), I. 1211
(Jacob), I. 1416
(Johan), I. 1415, 1416
(Peter), I. 1145
(Steven), I. 172
Joorman, zie: Van Wijk
Jordens (Tomas), I. 1244 e
(Willem), I. 949
Junius (Johan), burgemeester te Wageningen, I. 290, 291, 298, 299, 302, 303
(Dr. Willem), schepen te Wageningen, I. 833
Cahlé (Cahlée) (Hendrik), scherprechter van Gelderland, I. 1075
Calcar, I. 1440
Campen (Willemijn van), I. 864
Karel van Egmond, hertog van Gelre, zie inleiding
Keeldt (Jantije van der), I. 854
Keijser (Hendrik), I. 1133
Keulen, (Colonia), r. 4
Kleef (Cleve), ((hertog tot), R. 11*
Kleijn (J.P.), I. 1400
Klinkenberg van Echten (Mr. W.H.), stadssecretaris te Wageningen, I. 138, 210, 788, 1397
Cloek (Anna Geertruijt), I. 1334
(Ds. Joh.), predikant te Ede, I. 1334
Koe (Peter Jansen), I. 1145
Coenders; zie Conraetssen
Coets (J.), I. 1409
Coeverden (C.D. van), I. 1409
(L.M. van), I. 1409
Cohen (Jacob), I. 234
Cock (Willem), secretaris, I. 886
Cock van Delwijnen (Gertruid die), I. 1417
Conraetssen, Conderssoen, (Ghoesse), I. 1413, 1414, R. 13
Cornelisdochter, (Juth), I. 1211
(Naeleken), I. 1419
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Kortenburg, I. 893, 1233
Cortrecht (Gerritjen van), I. 1424
Cranenborgh (Gerrit van), burgemeester te Wageningen, I. 249
Cras (Mr. Constantijn), stadssecretaris te Wageningen etc., I. 600-625, 672-681,
702-272, 764, 766-783, 932-938, 1329-1331, 1336
Kreeff (Anthonis), burgemeester te Wageningen, I. 251, 254
Christiaens (Beeltje), I. 856
Creusen (Anna), I. 1211
Crocq (Johannes du), I. 1165a
Cruchten (familie Van), I. 1211
(Jan van), weduwnaar en boedelhouder van Clara Vermeer, I. 1209, 1211
(Steven van), collecteur der verponding over Lakemond, I. 181, 1211
Kuerpenninck (Neeltien), I. 1211
Quint (G.), I. 1409
Laer (Barnhardus Cornsz.), I. 1437
Lakemond (Lachmondt) (buurtschap), Inleiding, I. 175-195, 227, 845, 919, 1211, 1411, R. 11,
12
(de waag te), I. 903, 1234, 1235
Lakemond (collecteur der verponding over), I. 181, 188
Lamberts (Lambartsdochter), (Mechtelt), I. 1415
(Pieter), wachtmeester, I. 1427
Larocque; zie Rocque, la
Lawick (Lauwick, Lauwijck), (Ernst van der), I. 1334
(Ernesta van der), I. 1334
(Hessel van - tot Hoekelum), burgemeester, majoor van Wageningen, I. 833, 1056,
1080, 1170, 1334
(Jan van), I. 860
(Johan van - tot de Mispeler), I. 1061
(Johan van), kapitein-commandeur, I. 1400
(Johan van der), richter te Wageningen, R. 8, 13
(Johan van der), burgemeester te Wageningen, I. 282, 283
(Jorden van der), burgemeester te Wageningen, I. 250, 257, 258, 1079
(Willem van), I. 1061
(luitenant van der), I. 1334
(overste Van), I. 209
Lawick van Pabst, van: zie: Pabst, van Lawick van
Leenders (Hermen), I. 856
Leeuwen (Van), ontvanger der verponding te Wageningen, I. 924, 925
(Wouter van), , I. 873a, 873b
Lennep (Cunera van), vrouw van Johannes de Raeij, I. 1439
Lexkesveer, I. 1174, 1209-1216
Limburg (Dr. Gerard van), I. 242
Lijberts (H. Lijbertus), logementhouder, I. 1268
Lijnden (Derk van - tot den Swanenburgh), richter te Wageningen, I. 1330
Lijnden van Hemmen (Frans Godard baron van), I. 1124, 1209
Linge (de) of Gemeenelandswetering, I. 1172
Lith (dhr. Van), te Tiel, I. 1438
Litouwen, I. 1154
Lobith (Lobede) (tol te), r. 2
Loenen (Jan Willemsen van), I. 1428
Lueberssen (Ghoesse), I. 1413, R. 13
luijckschouw, I. 1126, 1126 c-e
Lutteken (Bartholt), burgemeester te Wageningen, I. 209, 784, 870, 1080
Maasen (Geurt), I. 863
Machillicuddi (Denijs), I. 873b
Mainz (Moguntia) (aartsbisschop van), R. 4
Manen (Maenen), R. 5
(buurrichter van), I. 1223 a
Manen (Gosen van), I. 1145
(J. van), gerichtsbode, I. 949
Mansfelt (Charles, de wed. van), zie: Raetsvelt, Anna van
Marcus (Samuel), I. 1244d
Markel (Lodewijk), logementhouder, I. 1268
Martens (Wilhelmus), I. 878
Mattheuss (Johan), burgemeester te Wageningen, I. 259
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Maurits (prins), I. 1052
Meij (juffr. van der), I. 1334
Meijbaum (Lieve Nicolaas), I. 1146
Meinten (Jacob), I. 1425
Menthen (Adr.), I. 1409
Merkes (Mr. W.), ontvanger, adjunct-maire, Inleiding, I. 796, 799
Meulen (Catharina van der), zie: Ruger, Hendrik
Middelhoven (Gijsbartus van), I. 855
(Jan), I. 246
Moft (Mufft) (de), I. 232, R. 11
Molen (Moelen, Moelendino) (Frederick ter – Peterss.), schepen te Wageningen, R. 9, 10, 13
Moll (Jacob), I. 797, 798
Moller (Hendrik), I. 1334
(Ds. Mart.), predikant te Wageningen, I. 1334
Mom (Jan), I. 206
Moor (Jacomine de), I. 1425
Mosburger, (Daniel Bernhard), president burgemeester, I. 1162
Muijs (W.), te Arnhem, I. 1409
(Wil.), schepen te Wageningen, I. 833
Mülheim, I. 1288
Nas (Johannes van), houder van de bank van lening, I. 1238
Nassau (Jan van), zie inleiding
Nederbetuwe, I. 785
Nieuw-Wageningen (Neowageningen, Nijwageningen), Inleiding, R. 2, 3
Nieuwebroek (Nijbroek) (richterambt van het), I. 1056
Nijkerk, I. 1440
(vaart van Wageningen naar), I. 1113
Nijmegen, I. 1209, 1211-1213, 1448
(kwartier van), I. 184, 193
(Gedeputeerde Staten van het kwartier van), I. 180
Noeijen (Anthoni), stadsrentmeester van Wageningen, I. 347-358
(Peter), burgemeester te Wageningen, I. 173
(Peter), stadsrentmeester te Wageningen, I. 359-362
Noest (Johanna), I. 1425
Noorman, burgemeester te Wageningen, I. 305-308, 314
(Johan), burgemeester te Wageningen, I. 833
Noort(h) (Cornelis Jaspers van), I. 873a, 873b, 874
Nude (de), I. 237
Nuijen (Peter), I. 854
Ockerse (Mr. G.), raad en maire te Wageningen, Inleiding, I. 1206, 1400
Ommeren (Mr. A. van), I. 794, 795,
(Anneke van), I. 882
(D. van), I. 1400
(Derk Ez. van), I. 1398
(Jacob van), I. 1425
(Johan van), I. 1145
(Ot), I. 206
(T. van), postmeester te Wageningen, 1. 1219
(de weduwe van), momberse van haar zoon Peter Noeijen, I. 359, 360
Oosterbeek, I. 969
Oranje (Huis van), I. 138
(prins van), I. 136-137
(raden van de prins van), I. 879, 1432
Ortwijn (Arnolt), I. 1334
Otho, Graaf van Gelria en Zutphania, R. 2
Oud-Wageningen, zie inleiding
Overbetuwe (Aeverbetouwe), I. 183, 186, 187, 785, R. 11
(richter van), I. 182
Pabst (Rudolph Willem van), heer van Wolfswaard, burgemeester te Wageningen, I. 245, 246,
1063-1065
(Jan Anthonij van Lawick van), I. 788, 883, 889, 892
(Johan Mouritz baron van), heer van Wolfswaard en Bingerden, I. 247
Passavant (landmeter), I. 886
Pathuijsen (Derck van), I. 1334
Pieck (Walraven), heer van Wolfswaard, I. 241
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Piëmontese dallieden, I. 1240
Plas (Rutger van der), I. 1334-1435
Plooierijen, I. 208, 1323, 1448
Ponsen (Cornelis), logementhouder, I. 1268
Poorters (Henderick Ebben), I. 1431
Pothoven (Hendrik van), I. 859, 861
Putten, I. 1404 c
Q
zie: K
Raad van State, I. 1079
Raeij, Raij (Abraham de), I. 1422
(Abram van), I. 1420-1421, 1423
(Albert van), I. 1420
(Johannes de), professor, I. 1439
(Cornelis van), I. 1421
(Cost van), I. 1420
(Cunera de), I. 1429
(Maria van), I. 1421
(Teuntjen van), I. 1421
Raijmaker (Johan Janssen), I. 1416
Raetsvelt (Anna van), I. 1334
Raetsvelt (Jan van), I. 1334
Randwijck (Jan Hendrickse van), I. 1430
Reede (F.C.R. graaf van), heer van Amerongen, I. 1205
Reijers (Egbert), I. 866
Reijnerss, Reiniersz (Barthollomeeiws), I. 1419
(Evert), I. 1419
(Henrick), I. 1419
(Johan), I. 1366, R.9
(Reinier), I. 1419
Reijnolt, zoon van Reijnolt graaf van Gelre, R. 3
Reijnst (familie), te Amsterdam, I. 836
Renes (Johan Pieter van), I. 862
Renkum, I. 244, 969
(ambtsjonkers van), I. 1137
(waag te), I. 231
Rhede tot Harreveld (G.A. van), richter te Wageningen, I. 1329
Rhenen, I. 1138
(de Veengrift in), I. 868
Rijn (rivier), I. 1114, 1209
Reijn (Rijn, Rin) (Willem Gerrit van), I. 800
(Roichlief van), I. 1195, R. 10
Rivière, zie: Sintra
Robbé (De Vries), solliciteur te ‘s Gravenhage, I. 1295
Rocque (Victor la), I. 1429
Rode (N.N. de, wed. van), zie: Wederrides, N.N.
Roekelt (Jan van), gemeensman te Wageningen, I. 1324
Roelofsen (Bart), I. 1426
Roer (Dinsken), I. 1423
Roest (Helena), I. 858, 881
Rossum (Maijken Jansen van), I. 1420
Rotterdam. I. 1200, 1288
Ruger (Hendrik), I. 1334
Ruijter (Ruiter, Rueter) (Adel de), I. 1420-1423, 1426-1428
(Diederick de), stadssecretaris te Wageningen, I. 174, 833, 1400, 1401
(Gerrit die), schepen te Wageningen, R. 13
(Jan de), burgemeester te Wageningen, I. 272
(Jan de, erfgenamen van ), I. 268
(Johanna de), I. 1400
(Paulus de), I. 1400
(Rudolph de) (Roeloff de), burgemeester te Wageningen, I. 172, 288, 289, 297
(Theodorus), zie: Diederick de Ruijter
Rutgers (A.W.), logementhouder, I. 1268
Saksen, I. 840
Sallandt (Sallant, Zallandt) (Josina van), I. 228, 1417
(Wijnnaeld van), R. 13
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Sanders (Johannis), I. 1133
Schaets (Anna Elisabeth), I. 1334
(Gerrit), buurtmeester te Wageningen, I. 233
(Peter), I. 869
(Petrus), I. 1334
(Wouter), I. 1424
Schenkenschans, I. 1445
Schep (Peter), I. 865
Scherpekamp (Gijsbert), I. 1334
Scherpenzeel, I. 942-944
Schuijl (Maria), I. 869
Schuijlenborgh (Gerardus van), I. 1056
(J. van), burgemeester te Wageningen, I. 784
(J.G. van), postmeester te Wageningen, I. 1220
(J.H. van, de weduwe), postmeesteres te Wageningen, I. 1218
(Reijnier van), burgemeester te Wageningen, I. 878, 1056, 1080
(juffr. Van), I. 1334
Schut (Catharina), I. 1436
Segelaers (Zegelaar), (Anthonij), I. 1426, 1429
Serris (Christiaen), burgemeester etc. te Wageningen, I. 315, 792, 920-923
Setten (Van), burgemeester te Wageningen, I. 1240
Simons (Heijman), houder van de bank van lening, I. 1238
Sinderen (Georg Hendrik Christaan Paul van Voss van), gemeenteontvanger, I. 1300-1305
Sintra (Guilluame Delarivire), I. 1445
Slichtenthorstius (A.), I. 1400
Spanje (Koning van), I. 1078
Speijers (Jordaen), I. 882
(weduwe van Antonij), I 852
Staten-Generaal, I. 1080, 1448
Staveren (Thomas van), I. 1400
Steeg (Jan van der), I. 206
Stendering(h) (Frans Lambert), I. 871
(Frederik Jan), I. 867, 871
(Helena), I. 867, 871
Stevens (Johannes), I. 1433
Stooter, Stooters (Johannes), koster, later predikant te Wageningen, I. 885
(Reijniera), I. 1429
Stralen (Barthold va), stadssecretaris te Wageningen, I. 196, 295, 296
(Frederick van), burgemeester te Wageningen, I. 286, 287, 295, 1400
Stralen (Johan van), burgemeester te Wageningen, I. 284
Zuffolck (Eva Alexandrina), I. 857, 1432
Zutphen (Zutphania), Inleiding, I. 1440. R. 2
(graaf van), R. 2, 3, 5-7
Suermon(d)t (Anna), I. 1436
(Bartholt), I. 870, 1080
(Franck), I. 206
(Frans), I. 1436
(Jenneke), I. 1436
(Johan), schepen te Wageningen, I. 833
(Peter), burgemeester te Wageningen, I. 300, 301, 309-311, 313, 1436
Swaen (Cornelia), I. 866
Swaen (Evert), I. 866
tabak, I. 193, 231, 854, 1232-1233, 1236, 1289-1291, 1395
Teunissen, Teunis, Toenis, Toenisdochter, (Arris), I. 1398
(Derricxken), I. 1419
(Hendrik), I. 1334
(Neeltgen), I. 1419
(Ot), I. 872
Tiel, I. 1076
Timmer (Cornelis), I. 1423
(Cornelis Dercksen), I. 864
(Dirck), I. 1423
(Wolter), I. 252
Thomas (P.M.), heer van Kortenburg, I. 893, 1400
Thonijssen (Jan), I. 261
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Torck (Johan), I. 853b
(Lubbert), richter en dijkgraaf te Wageningen, I. 1396
(Lubbert Adolph), heer van Rozendaal, burgemeester te Wageningen, etc., I. 749-763,
1076 a, 1080, 1233
Turck, zie: Torck
Uijtten Bongaert (Bartholdt), schepen te Wageningen, I. 833
Umbgroeven (Gerrit), I. 853a
(Johan), I. 853b
(Lubbert), I. 853a
Utrecht, I. 1197
(proosdij van St. Jan te), I. 1156, 1438
(provincie), I. 243, 1175
(procureur-generaal ‘s lands van), I. 246
(Staten van), I. 1201, 1205
Uwens (Anna), I. 878
(Willemina), I. 878
Valkenburg, I. 1157
Veenendaal, I. 942-944
Velthoff (Rutger), luitenant, I. 1211
Veluwe, I. 1440
(ambtman en richter van), R. 5
(jacht in de), I. 1224
(landdrostambt van), I. 244, 1067
(kwartier van), I. 248, 945, 953, 959, 969, 1052, 1053, 1055, 1056, 1059, 1060, 1201,
1229
(Gedeputeerde Staten van het kwartier van), I. 837, 914, 1057, 1058, 1063
Veluwe (ontvanger-generaal van het kwartier van), I. 837, 1058
(de ridderschap van het kwartier van), I. 1053, 1061, 1062
(Staten van het kwartier van), I. 966
Veluwezoom (Velouwezoom) (richterambt van), R. 11
(richter van Arnhem en), I. 240, 1137
Veen (Jacomina van), I. 1398
Veenendaal (kanaal naar), I. 1115
Venlo, I. 1440
Vereest (Anthonij), I. 865
Verkerck (Catrina), I. 865
Vermeer (Alert), I. 1211
(Johanna), I. 1211
Verwoerdt (Verwoert), (Cornelis), I. 1437
Vierssen (L. van), I. 1409
Vinceler, Finceler (Anna Christina van), I. 1334
(Willem van), I. 1425
Vincent (IJsbrand Hendrik François), opperkoopman te Batavia, I. 1146
Viselius (Margareta Louise Johanetta), I. 1272
Vos (Anthonis), gildemeester van sinte Anna te Wageningen, R. 8, I. 206
Voss van Sinderen, van: zie: Sinderen, van Voss van
Vries (De), zie: Robbé
Vrijthof (Ds. Hermannus Johannes). predikant te Wageningen resp. Valkenburg, I. 1157
Wageningen (Waegeningen, Waegeninghe, Wageninghen, Godswaard op de Veluwe, Insula Dei
super Veluam) (stad), R. 9*, 10*
(Achterstraat te), I. 1417
(ambtenaren te), I. 1226, 1229
(Allee, stads, te), I. 908
(archief te, stedelijk), Inleiding, I. 1338
(armen te), I. 784, 787
(armenjagers te), I. 1137
(Arnhemseweg te), I. 845
(bakkers te), I. 1139
(bank van lening te, houder van een), I. 1238
(bank van lening te, stads-), I. 907, 1238, 1239
(Bleek te), I. 908
(bode te, stads-), I. 183
(Bornse Steeg te), I. 1438
(brandweer en brandzaken te), I. 220, 582-671, 682, 683, 799, 832, 1134-1136
(broeders van sinte Anna te, gemene), R. 8
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(Bultenbeek), zie: Slagh en Veenkampen
(burgemeesters te), Inleiding, I. 249-293, 295, 297-315, 598, 599, 700, 701, 737-746,
749, 750, 784-786, 792, 833, 838, 1056, 1063-1065, 1067, 1240, 1256, 1257, 1283,
1399, 1406, 1446, 1447
(burgemeesteren, schepenen en raad van), zie inleiding
(burgemeester te, president-), I. 1162
(burgemeesters te, voorzittende leden of regerende), I. 71-74, 130
(burgemeester en wethouders te), zie inleiding
(burgers en burgerij te), Inleiding, I. 196, 206, 214, 244, 784, 1145, 1146, 1196,
1197, 1224, R. 2, 11
(burgerkrijgsraad te), I. 1171
(burgermacht te, gewapende), I. 1176
(buurtmeesters te), I. 1103, 1126,
(buurt van, de), I. 1126
(chirurgijn te, stads-), I. 1228
(College van Justitie te), zie inleiding
(commissie in de quotisatie van f. 3.000.000,- te), I. 974
(commissie ter revisie van het concept-regeringsreglement te), I. 212
(Committé Révolutionaire te), I. 1346
(‘Contract van Overleving’ te), zie: verzekerings-sociëteit
(departement van Algemeen Welzijn uit de Raad te), I. 22
(departement van Binnenlandse Correspondentie uit de Raad te), I. 22, 1341, 1342
(departement van Financiën uit de Raad te), I. 22, 800, 1207
(Departement Militair uit de Raad te), I. 22, 1339, 1340
(doodbidder te), I. 137
(Doopsgezinden uit Litouwen te), I. 1154
(eigendommen te, stedelijke), I. 852-908
(de Eng te), I. 1413, 1426-1427
(erfhuis- of vendumeester te), I. 799
(Franse onderdanen te), I. 1143
(garnizoen te), I. 135, 137, 1079, 1180
(gebouwen te, stads-), I. 1102
(gemeenslieden te), Inleiding, I. 1315-1318, 1321, 1324, 1327
(gemeenslieden te, adjunct-scriba van), I. 1336
(gemeente te), Inleiding, I. 210, 764, 846, 1114, 1325, 1353
(gemeente, gilden en schutterijen te, gecommiteerden uit de), I. 203, 846, 1315-1318,
1325
(gemeente te, gezworen), Inleiding, I. 195, 1315-1327
(Gemeentebestuur te), zie inleiding
(gemeentebestuur te, president van het), I. 133
(gericht van), I. 219
(gilden te), I. 1244, 1447
(gilden te, de vier armen-), I. 1242, 1243, 1438, 1447
(gilde te, Kleermakers-), I. 1352-1354
(gilde te, Kramers- en Lakenkopers), I. 1348-1351
(gilde te, Schippers-), I. 1347
(gracht te, stads-), I. 662-671, 684, 736, 831, 857, 859, 860, 879, 888, 902, 1106
(grondvergaderingen te), I.146
(Haarweg te), I. 908
(havens te), I. 904, 1114
(haven te, binnen-), I. 904, 905, 908, 1125
(haven te, buiten-), I. 850, 904, 905, 1119-1124
(Hessische brigade te), I. 1173
(Hoogstraat te), I. 908, 1424
(Joden, handel drijven door), I. 1244d
(Joodse gemeente te, armmeesters der), I. 1153
(Joodse gemeente te, begraafplaats der), I. 1153
(jurisdictie van), I. 175, 243
(jurisdictie van, criminele), I. 230, 239
(kantonnale vergadering te), I. 1267
(Kapelstraat te), Inleiding, I. 1428
(kazernering te), I. 1178
(kazernes te, administrateur over de stads-), I. 793
(kerk te), Inleiding, I. 1102, 1111
(kerk te, roomse ), I. 1162
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(kerkgebouw en pastorie der hervormde Gemeente te), I. 1163
(kerkgenootschappen te), I. 1163
(kerkeraad der gereformeerde Gemeente te), I. 1161
(kerkhof te), I. 881
(Kiphaanse Waard onder), I. 788, 789, 889-891, 893
(Koningswaard te), I. 1114
(koster te), I. 885
(Cruijsstrate te), I. 1418
(lantaars te, stads-), IU. 1109, 1110, 1129
(‘Lauwick’ bij, het goed de), I. 862
(logementen te), I. 1268
(looikuipen te), I. 888
(loterij te), I. 139, 841-846
(magistraat, stedelijk bestuur van), Inleiding, I. 1-1244
(magistraat te, Constitutionele), Inleiding, I. 71
(magistraat te, Provisionele), Inleiding, I. 195
(maire te), Inleiding, I. 1248, 1256, 1265, 1267, 1274
(maire te, adjoints van de), I. 1248
(majoor van), I. 1056, 1170
(majoor te, onder-), I. 1170
(Manense Waarden te), I. 886
(Markt te), I. 855, 881, 1437
(Mennonietenbuurt te), I. 908
(molen buiten, ‘s lands koren-), I. 228
(molen buiten, de pachter van ‘s lands koren-), I. 236
(molen te, wind-), I. 854
(Molenstraat te), I, 908
(monopolist van de gebrande wateren te), 1403-1405
(Nieuwland te), I.859, 861, 863, 873-878, 880, 882
(Nude), I. 237, 1400
(ontvanger te, gemeente-), I. 1298-1308
(ontvanger van de 40e en andere penningen), I. 1230
(ontvanger der verponding), I. 920-939
(ouderlingen en diakenen), I. 1158, 1161
(paardenmarkten te), I. 1222
(pastoriehuizen te), I. 1102
(Patriotten te), I. 210
(pompen te, stads-), I. 618-683, 1130
(poort te, Berg-), I. 856, 879
(poort te, Nude-), I. 852, 887, 888
(poort te, portier aan de Nude-), I. 137
(posterij te), I. 1217
(postmeester(es) te), I. 1218-1220
(predikant te), I. 837, 885, 1156, 1157
(prinsgezinden te), I. 210
(provisioneel bestuur te), I. 1346
(raad van), Inleiding, I. 22, 52-54, 62-69, 1124, R. 2
(Raad te, Municipale), Inleiding, I. 1249
(raadhuis in de Kapelstraat te, oude), zie inleiding
(Raeijswaard, de Van), I. 1400
(rentmeesters te, stads-), I. 316-581
(richter te), Inleiding, I. 195, 1329-1331, 1397, R. 2, 8, 13
(richter te, fiscaal van de), I. 1329-1331
(richter en dijkgraaf te), I. 1396, 1398
(richterambt van), I. 215, R. 11
(Richtersoord te), I. 870
(Riemsdijkstraat te), I. 908, 1423, 1432
(roomse priesters te), I. 1160, 1162
(schependom van), Inleiding, R. 11
(schepenen te), Inleiding, I. 833, 1446, R. 8, 9, 13
(schoenmakers te), I. 1353
(school te, Franse kost-), I. 1272
(school te, Latijnse), I. 858
(Schoolmeesters te), I. 837
(St. Anthoniusgilde of schutterij te), I. 1355-1358
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(St. Anthoniushuis te), I. 1355
(St. Catharinaschutterij te), p. 90
(St. Jorisschutterij te), I. 1359-1371
(St. Jorisvicarie te), I. 1366, R. 9
(secretarie te), I. 791
(secretarie te, klerk ter), I. 626-647, 728-735
(secretaris te, stads-), I. 295, 582-597, 600-625, 672-681, 684-699, 702-727, 736,
791, 833, 847, 938, 1328-1332, 1335-1337, 1397, 1399, 1401, 1446
(Slagh of Bultenbeek te), I. 865, 867, 869
(Slagsteeg te), I. 864
(Sociëteit te, Vaderlandse), I. 1343-1345
(stadhuis te), Inleiding, I. 1116, 1116 a, 1117
(Steenovense Waard onder), I. 788, 789, 853a, 853b, 883, 892, 893
(Stevenhartegat te, het land genaamd), I. 860
(Strang te), I. 1114, 1416
(tabaksmagazijn te), I. 1291, 1395
(tiende, zgn. Goijse), I. 1400
(troepen te, Bataafse), I. 1193
(troepen te, Franse), I. 173, 1166, 1190-1194
(troepen te, Gealliëerde), I. 1189, 1191, 1192
(troepen te, Pruisische), I. 1186, 1187
(uurwerken te, stads), I. 1133
(Vaart te, Nieuwe), I. 870, 880, 1118
(Veenkampen of Bultenbeek te), I. 871
(veer van – op Amsterdam), I. 1200, 1288
(veer van – op Duisburg), I. 1199, 1288
(veer van – op Mülheim), I. 1288
(veer van – op Rotterdam), I. 1200, 1288
(veer te, Lekxes-), I. 1174, 1209-1216
(vendumeester te), I. 1230
(verzekeringssociëteit ‘Contract van Overleving’ te), 1372-1394
(Vingaert te), R. 9
(vroedvrouw te, stads-), I, 1227
(waag te, stads-), I. 231, 737-748, 903, 1232-1237
(waag te, collecteur van de stads-), I. 747, 748
(Waag te, pachter van de), I. 1233
(waagmeesters te), I. 1235
(watermolens te, stads-), I. 1131
(Wetering te, de Grote), I. 866, 870
(‘wollennaaisters’ te), I. 1354
(zalmvisser te, geoctrooieerde), I. 1225
zie verder: Nieuw-Wageningen, Oud-Wageningen, Wageningen op de Berg, Wagvena,
Wagenwega
Wageningen en Bennekom (dijkstoel van), I. 237, 764
(dijkgraaf van), zie inleiding
(veen van), I. 225, R. 5
Wageningen op de Berg, zie inleiding
Wageninghe-encke, R. 13
Wagenwega (villa), zie inleiding
Wagvena, zie inleiding
Wassenaer (Carel George graaf van - heer van Twickel), I. 1146
Water (Willem), ontvanger der verponding in Overbetuwe, I. 181
Wederrides (N.N., weduwe De Rode), I. 1334
Weijer (familie), te Amsterdam, I. 836
Welderen (Johan van), I. 877
Weppelman (Gijsbert), gemeensman te Wageningen, I. 1324
Wessels (Geurt), burgemeester en boekverkoper te Wageningen, I. 213, 793, 1067, 1406
Westrenen (ontvanger), I. 795
Wicherts (Joachim), stadssecretaris te Wageningen, I. 582-597, 684-699, 871
(Willem), burgemeester te Wageningen, I. 598, 599, 700, 701, 785, 786,
Wijk (Wijck) (G. Joorman van), stadsrentmeester te Wageningen etc. , I. 569581, 662-671, 1298, 1299
(Jacob van), stadsrentmeester te Wageningen etc., I. 435-494, 748, 839
(Jacob van – Mz.), stadsrentmeester te Wageningen, I. 495-568, 650-661, 790
(Jacob van), I. 1148
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Wijlich tho Probstinck (Diderich van), I. 1411
Wijnbergen (Johan van), I. 1076 a
(Judith van), I. 862
Willem (Wilhelm, Wijlhem) van Gulich, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, R. 5
hertog tot Gelre, Guilich, Cleve, Berg etc., R. 11*
van Oranje, I. 1074
Willems, Wilhelmsen, (Derrick), I. 1211
(Gerritje), I. 1428
(Ghijsbert), I. 206
(Jantie), I. 868
(Johan), I. 1422
Winsen (mevr. Van), I. 1438
Wis (H. van der), logementhouder, I. 1268
Wolfswaard (heerlijkheid), Inleiding, I. 1114, 1401, 1410
(heer van), I. 241, 242, 245, 246
(jurisdictie over de), I. 241
Wolters (Johanna), I. 838
IJsselstein, I. 1151
Z
zie: S
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
ampliatie
attestatie de vita
borderel
cedulle

collaterale successie
commissie
committeren
demissie
different
differentie
exue, recht van

familiegeld
geëxtendeerd
genegotieerde gelden

grosse
impost
index
indemniteit

indices
ingelanden
kohier

kwaadschouw
kwitantie
lias

lijst
luijckschouw

maancedulle

meent
122

uitbreiding, toevoeging
levensbericht, als bewijs dat iemand in leven is
samenvattend overzicht
register of kohier, met name van belastingen; geeft
doorgaans namen van belastingplichtigen en het te betalen
of betaalde bedrag
vererving via een zijtak; hierop stond een hogere belasting
opdracht; ook in de vorm van een aanstelling van iemand in
een ambt of functie compleet met taakomschrijving
opdragen
ontslag
verschillend, divers
meningsverschil
belasting op erfenissen die vervallen aan personen die
buiten het rechtsgebied van de stad wonen, een soort van
exportbelasting op geld, dus
vermogensbelasting
uitgebreid
obligatielening; een lening waarbij de lener zich verplicht
(obligeert) om periodiek rente te betalen over het geleende
geld tot de lening is afgelost.
afschrift of net-exemplaar van een stuk
belasting (meervoud: imposten, soms "impositiën")
nadere toegang op een archiefstuk of -stukken, meestal
alfabetisch
akte van indemniteit: verklaring van het bestuur van het
ene gebied of kerkgemeente dat wanneer een inwoner die
naar een ander gebied en kerkgemeente verhuist en daar
tot armoede vervalt, door het gebied of kerkgemeente van
herkomst financieel zal worden ondersteund
meervoud van index
mensen die binnen een bepaald gebied land in eigendom
hebben, die daar dus in-geland zijn
register, meestal in de vorm van een schrift of boek. het
woord werd doorgaans gebruikt voor belastingregisters,
waarin per aangeslagene het te betalen bedrag is vermeld.
zaken die bij de luijckschouw (zie ald.) niet in orde zijn
bevonden
betalingsbewijs (o.a. in de vorm van een rekening waarop
is vermeld dat die betaald is)
een stapel stukken die aan een touw zijn geregen om ze
bijeen te houden. aan het ene eind van het touw zit een
metalen punt en aan de andere een knoop om te
voorkomen dat het papier onderop de lias van het touw
afglijdt.
opsomming van zaken in één kolom (vgl. "staat")
jaarlijkse inspectie van waterwegen, hekken en
omheiningen, waarschijnlijk binnen het gebied van het
waterschap (de dijkstoel van Wageningen en Bennekom).
De schouw werd uitgeoefend door buurtmeesters, gekozen uit
de stad en de ‘buurt’ van Wageningen. zie ook: kwaadschouw
register van door afzonderlijke personen en instellingen te
betalen belasting. het woord "maan" komt van het
werkwoord "aanmanen". zie ook: cedulle
stuk grond dat in gemeenschappelijk gebruik is
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memorie
minuut
momber (momboir)

obligatie
omslag

ordonnantie
pak

plooierijen
president
presidiaal
propositie
publicatie
quote, quotisatie

ratificatie
redemptie
rekest
relaas
requisitie
resolutie
schildschatting
schouw
secreet
sententie
serviesgelden
staat
tractement
tresorier
uitzetting

verbaal
verschotten
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stuk waarin een uiteenzetting wordt gegeven over een
bepaald onderwerp
concept of klad-exemplaar van een stuk
voogd; gemachtigde; persoon die in een juridische aangelegenheid optreedt namens een ander (meestal iemand
die dat zelf niet mag, zoals vrouwen of minderjarige
kinderen). In Gelderland bestond enige tijd het ambt van
momber van Gelderland, een gemachtigde van de hertog,
vooral op rechterlijk gebied.
schuldbekentenis
een aantal stukken bewaard in een papieren omslag;
meestal meer dan 7 stukken tot maximaal 2 cm. dikte
totaal. vanaf 2 cm. heet het "pak".
opdracht; in de rubriek "financiën" een betaalopdracht
een stapel stukken van in totaal minimaal 2 cm. dikte en
maximaal de breedte van een standaard archiefdoos (ca. 11
cm.)
machtsstrijd tussen partijen, met name tussen
prinsgezinden en patriotten begin 18e eeuw
voorzitter
van de voorzitter
voorstel
bekendmaking
belasting waarbij een bepaald percentage, quotient, van
een bedrag of vermogen wordt betaald. ook gebruikt
wanneer de totale belastingheffing een bepaald bedrag
moest opbrengen en dat vervolgens werd verdeeld over het
aantal aangeslagenen
officiële vaststelling en daardoor inwerkingtreding
belasting, oorspronkelijk een afkoopsom, vaak in plaats van
(onregelmatige) belasting in natura
verzoekschrift
verslag
"verzoek", meestal in de vorm van verplichte levering
besluit
belasting op onroerende goederen die directe inkomsten
opleveren
inspectie
geheim
uitspraak van een gerechtshof, veroordeling
betalingen aan de stad als vergoeding voor de inkwartiering
van militairen
overzicht van gegevens in meerdere kolommen (vgl. "lijst")
salaris
thesaurier, penningmeester
berekening van de verdeling van belastingen over de te
belasten gronden c.q. personen. dit gebeurde wanneer de
belasting een bepaald van tevoren vastgesteld bedrag
moest opbrengen
verslag
voorschotten; vooruit betaalde bedragen
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