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INLEIDING
Geschiedenis
De kerk te Wageningen wordt, voor zover mij bekend, voor het eerst genoemd in het
jaar 1280. Op 11 mei van dat jaar erkende graaf Reinald van Gelre dat de proost van
St. Jan te Utrecht het collatierecht van de kerk te Nieuw Wageningen had, evenals
deze het sinds onheugelijke jaren van de kerk te Wageningen op de berg had gehad.1
In verband met de wording van een Nieuw Wageningen aan de voet van de berg zal in
de 13e eeuw een nieuwe kerk zijn gebouwd. Langzamerhand is de gehele kerkdienst
naar Nieuw Wageningen verplaatst. De Utrechtste bisschop Frederik (1393-1423)
vergunde immers aan "den armen leek N." die op het oude kerkhof te Wageningen
woonde, om, nu de daarbij behorende kerk naar de stad was overgebracht en het
kerkhof niet meer gebruikt werd, aldaar voor zijn levensonderhoud groenten en veldvruchten te kweken.2 De kerk op de berg werd nog slechts voor speciale doeleinden
gebruikt. In verband hiermee vinden wij in de oude oorkonden de nieuwe kerk als de
moederkerk3 vermeld.
Bij een beleg van Wageningen in 1480 werd de kerk op de berg verbrand, maar binnen twee jaar werd zij weer opgebouwd4. Tot in het jaar 1579 vinden wij sporen van
het gebruik van de oude kerk. In 1576 werd aan een "oepservandt van Arnhem, die
Sunter Johannes dach aen die olde kerck gepreeckt heefft" een geschenk gegeven,5
terwijl in 1579 herstelling plaats had van het "kloksken" in de oude kerk.6 Het rekenboek van 15877 bevat uitgaven wegens het "halen" van de predikant Andrea Oisterbeeck uit Friesland. De oude kerk, die speciaal voor bijzondere gelegenheden voor de
Roomse eredienst werd gebruikt, zal dus tussen 1579 en 1587 buiten gebruik zijn
gesteld. In het midden van de 17e eeuw was zij reeds een ruïne. Immers, Slichtenhorst zegt in zijn ‘toneel des Lands van Gelder’, dat in het jaar 1654 verscheen:
"Boven op den top, drie ofte vier slingerworpen van de stad, ende recht tegenover het
Lexkesveer, worden noch getoond de lid-teykens en afbreuk van de wijlen kerspelkerk, genaemd Oud-Wageninghen, daer in verleedene tyden, doen de Godsdienst uut
de duysterheyd van ‘t Heydendom begon op te lichten, ende ook naderhand, een
groot deel van de Betouw gewoen was haer kerkgangh te hebben".8 Ook Nijhoff deelt
nog in zijn uitgave van 1836 van de 'Wandelingen in de omstreek van Arnhem' mee,
dat op de Wageningse berg "eenige sporen van muurwerk" van deze kerk gevonden
werden.9
Hoewel in latere tijd vergroot, kan men met enige zekerheid aannemen dat het tegenwoordige kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente te Wageningen uit de
13e eeuw moet dateren. Hierbij verdient te worden opgemerkt, dat volgens de ‘Voorlopige lijst van de Geldersche monumenten van geschiedenis en kunst’, het schip van
de kerk uit de tweede helft van de 13e eeuw moet zijn. Volgens hetzelfde werk zou de
ingebouwde toren dagtekenen uit het laatste kwart van de 12e eeuw. Daar echter
deze tijdsbepaling "uit de steenen gelezen" is, kan de bouw evengoed uit de 13e eeuw
zijn.
In 1517, toen de kerk waarschijnlijk te klein was geworden om alle gelovigen van
Wageningen te kunnen bevatten, besloten burgemeesters, schepenen en raad, als
1

Sloet, ‘Oorkondeboek’ Nr. 1019.
S. Muller Fzn., ‘Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht’ Nr. 1303.
Moederkerk moet hier worden opgevat als hoofdkerk. Zie Verdam i.v.
4
Slichtenhorst, ‘Tooneel des lands van Gelder’, blz. 104. Zie ook van dezelfde schrijver ‘Geldersse
Geschiedenissen’, blz. 283, en Nijhoff, ‘Gedenkwaardigheden’, V, blz. LVIII.
5
Rekening van de kerkmeester (inv. nr. 38).
6
Rekenboek (inv. nr. 34)
7
Inv. nr. 35.
8
A.w. blz. 104.
9
A.w. blz. 72.
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overste kerkmeesters, tot het doen aanbrengen van een kruiswerk aan de kerk. Tot
het vinden van de kosten werden een huis en een jaarrente, welke de kerk had uit
Katermanserf te Leeuwen, verkocht, met het recht van wederkoop. Omtrent de bouw
van het kruiswerk geeft het Rekenboek van de kerkmeester van 1517 en 1518 ons
licht.10
Dank zij de voortdurende zorg van de kerkmeesters en van de latere kerkvoogden is
het gebouw in hechte toestand gebleven.11
G. Goossen Jzn. Die in 1862 zijn geschiedkundige en plaatselijk beschrijving van
Wageningen het licht deed zien, zegt: "Onder de voornaamste gebouwen behoort de
Hervormde Kerk. Het is een ruim, luchtig kruisgebouw, met een zeer spitsen toren,
sedert 1856 van een afleider voorzien". Verder deelt hij mee, dat het bedehuis menigmaal door kunstbeoefenaars met spijt is aanschouwd. Want, zegt hij: "de vorige
eeuw, als ook de tegenwoordige [lees: 19e eeuw], hebben het hare gebracht, om geheel het uiterlijk te misvormen; zelfs de hoofdingang aan de noordzijde, die al ruimschoots in de razernij der verminking had gedeeld, werd met een rouwfloers overtrokken, zoo het scheen om hare uitvaart te vieren".
"Maar eere zij het verlicht kerkbestuur van 1861!" roept Goossen uit. Het besloot tot
een algehele verbetering. Alles wat bouwvallig was, werd hecht en sterk gemaakt.
Datgene wat het heiligdom ontsierde, werd weggebroken en het gehele kerkgebouw
zodanig vernieuwd als kunst en goede smaak voorschreven. Zelfs het kleine torentje
op het kruis van de kerk, dat zo vaak de sloop nabij was geweest, werd opnieuw
verfraaid en prijkte na de restauratie op een geheel nieuw bovendak van de kerk.
Vermelding verdient nog, dat in de kerktoren drie klokken hangen. 1. Een brandklok,
hoog 1.10 m., ml. 1.18 m. Zij heeft als opschrift: ‘Jesus, Maria, Johannes. Anno domini MCCCCLXI. 2. Een luidklok, hoog 0,80 m., ml. 0,92 m. met het opschrift: "Me fecit
Cyprianus Crans Janz. Amstelodami. Anno 1743". 3. De grote klok, hoog 1,10 m., ml.
1,36 m. Het eerste randschrift van deze klok luidt: "Doer dat vyer byen ick gevloten.
Peter van Tryer en Wyllem Evers hebben my gegoten". Een tweede randschrift: "Vivos
Convoco, Mortuos Plango", en verder: "Voor de kercke tot Wageningen int jaer onsses
Heeren 1627".

Organisatie
Het bestuur over de kerk en de kerkelijke goederen berustte vóór de hervorming bij
burgemeesters, schepenen en raad als overste kerkmeesters, die een kerkmeester
aanstelden als administrateur. Ook na de hervorming bleef het bestuur bij de magistraat en de administratie bij een kerkmeester. Sedert 1678 treffen wij echter een
afzonderlijk beheer van de pastoriegoederen aan, door een rentmeester. Daarvóór
voerde de predikant het beheer over deze goederen. In 1624 werd door de toenmalige
predikant een register aangelegd van alle landerijen, renten, inkomsten, tienden en
vicarieën, behorende aan de pastorie. Dit register, inv. nr. 443, dat als legger van de
pastoriegoederen is te beschouwen, is bijgehouden tot 1727. Het afzonderlijk beheer
der pastoriegoederen eindigde in 1823, zoals hierna zal blijken.
Toen in 1795 de scheiding van kerk en staat in beginsel was aanvaard, bleef de
feitelijke toestand echter nog enige tijd dezelfde. Wel was door de classicale vergadering van Over-Veluwe op 25 april 1795 een commissie benoemd tot het behandelen
van buitengewone zaken, in verband met de tijdsomstandigheden, bekend onder de
naam Extra-ordinaire Commissie, om te voorzien in de tegenwoordige omstandig-
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Inv. nr. 31
Aldus Oltmans in de oorspronkelijke inleiding. Door oorlogshandelingen in zowel 1940 als 1945 is het
kerkgebouw helaas zeer ernstig beschadigd en het oorspronkelijke interieur verloren gegaan.
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heden12, doch eerst na de Staatsregeling van 1798 kwam er enige verandering in de
gewone gang van zaken. De Staatsregeling stelde als beginsel dat elke kerkgenootschap moest zorgen voor het onderhoud van zijn eredienst en van zijn bedienaren en
gestichten. Waarschijnlijk in verband hiermee werd de Extra-ordinaire Commissie uit
de Classis Over-Veluwe op 24 april 1798 verzocht om de kerkelijke gemeenten te
dienen van raad en hulp in "opzigt tot het verzaamelen van fondsen, tot het redimeeren van kerken en pastoryen, het onderhoud van predikanten" etc.13
Mede als gevolg van haar werkzaamheden werden in de verschillende kerkelijke
gemeenten commissies in het leven geroepen "tot instandhouding en bevordering van
den openbaren Hervormden godsdienst".14 Ook Wageningen kreeg een dergelijke
commissie, waarin uit de kerkeraad werden benoemd de heren Cornelis van Staveren
en Jacob van Wijk en uit de gemeenteleden de heren Gerrit van Griethuysen en Arnold
Zeger van Zadelhoff, waaraan de oudste predikant als scriba werd toegevoegd. Zij
werd in een buitengewone kerkeraad van 30 november 1798 geïnstalleerd.15 Gewoonlijk werd zij de Kerkelijke Commissie genoemd. Zij had o.a. als opdracht het aanleggen van een ‘Fonds ter instandhouding van de openbare Godsdienst der stad Wageningen’. Dit fonds is gesticht en werd door de leden van de commissie om de beurt
beheerd.
Nog steeds echter liet een regeling van de belangen der kerk op zich wachten, totdat
bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1816, Nr. 1, het 'Algemeen Reglement voor het
bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden' werd vastgesteld. Als
een uitvloeisel van de artikelen 90 en 92 van dit reglement kon een regeling van de
administratie der kerk-, pastorie-, kosterij- en andere gemeentefondsen en de betrekking tussen hun bestuurders en de kerkeraden volgen. Inderdaad is deze regeling
gevolgd bij verschillende koninklijke besluiten, waarbij voor de verschillende provincies reglementen op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de
eredienst bij de Hervormde gemeenten zijn vastgesteld. Voor Gelderland werd dit
reglement vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 23 juli 1821, nr. 13. Art. 10 bepaalde
dat in elke gemeente van meer dan 150 zielen het opzicht over de kerken, pastorieën
en kosterijen, het beheer der kerkelijke eigendommen, fondsen en inkomsten en het
regelen der benodigde onkosten voor de eredienst aan een College van Kerkvoogden
zou worden toevertrouwd, hetwelk naar de grootte en omstandheden der gemeenten,
ter beoordeling van het ‘Provinciaal Kollegie’, uit drie, vijf of zeven leden zou bestaan.
Voor de eerste maal zouden de kerkvoogden door de Koning worden benoemd. Deze
benoeming volgde bij Koninklijk Besluit van 13 december 1823, nr. 108. De eerste
kerkvoogden van Wageningen waren de heren W. Merkes, J.G. van Schuilenborg, Mr.
B.H. van Daalen, M. van Laar en D. Beek. Sinds 30 januari 1824, toen de kerkvoogden
hun eerste vergadering hielden, zijn dus de kerkelijke goederen en fondsen onder het
bestuur van dit College.
De Kerkelijke Commissie en de rentmeester der pastoriegoederen legden in 1824 hun
laatste rekening af en droegen hun saldo’s over aan de kerkelijke ontvanger, die in het
vervolg de administratie over alle kerkelijke goederen en fondsen zou voeren.

Inventarisatie
Het hiervoor omschreven beheer over de kerkelijke goederen en fondsen weerspiegelt
zich in het kerkvoogdij-archief, waarvan de inventaris hierna volgt. De charters en
andere documenten van de kerk der Hervormde gemeente te Wageningen, welke

12

Zie de resolutie achter de Handelingen van de classis van 21 april 1795.
Handelingen van de Classis Over-Veluwe d.d. 24 april 1798, art. 7-7.
13
Zie over deze commissies, welke in vele kerklijke gemeenten in ons land werden benoemd: J. Reitsma,
‘Geschiedenis van de Hervormden en de Hervormde Kerk der Nederlanden’, blz. 342, en de werken daar
genoemd.
15
Akteboek van de commissie i.d. (inv. nr. 2)
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steeds ter stadssecretatie hadden berust16, werden, als gevolg van het beginsel dat
elk kerkgenootschap had te zorgen voor zijn eigen eredienst enz., in 1810 door het
gemeentebestuur, volgens een daarvan opgemaakte inventaris, aan de kerkeraad
overgedragen en zijn waarschijnlijk in 1824 wederom overgedragen aan de toen
opgetreden kerkvoogden.
Dank zij de bemoeienissen van de Vereniging van kerkvoogdijen in de Nederlandse
Hervormde Kerk is ook de belangstelling voor de kerkelijke archieven ontwaakt, terwijl
de archivaris van de Nederlandse Hervormde kerk steeds zijn bemiddeling verleent om
de kerkbesturen in de gelegenheid te stellen hun archieven te doen verzorgen. En het
is ook aan zijn tussenkomst te danken, dat kerkvoogden van de Hervormde gemeente
te Wageningen besloten hebben mij de ordening van hun archief op te dragen. De
Rijksarchivaris in Gelderland stond welwillend toe, dat het archief tijdelijk op het Rijksarchief te Arnhem werd ondergebracht. Bij inzage ervan bleek mij dat er veel aan het
oude archief ontbrak. Met dankbaarheid gedenk ik hier de grote medewerking bij het
opsporen der ontbrekende archiefstukken ondervonden. Welwillend werd mij inzage
verleend van de archieven van de kerkeraad en de diaconie van de Hervormde gemeente te Wageningen. Terwijl het kerkeraadsarchief geen stukken van het kerkvoogdij-archief bevatte, was de oogst in het diaconie-archief daarentegen zeer belangrijk.
Een groot aantal stukken, waaronder eigendomsbewijzen uit de 15e en 16e eeuw,
welke tot het Kerkvoogdij-archief bleken te behoren, werden zonder enig bezwaar aan
kerkvoogden afgestaan. Ook kwam ik tot de wetenschap dat in het gemeentearchief
van Wageningen nog tal van stukken aanwezig waren welke tot de kerkelijke archieven konden worden gerekend. Uit het kerkvoogdij-archief had ik intussen verscheidene stukken gelicht, welke tot het gemeentearchief behoorden. Een voorgestelde ruiling
had een vlot verloop. Door deze aanwinsten verkreeg het archief van de kerkvoogdij
ongeveer drie maal de omvang, welke het had bij de aanvang van mijn bemoeienissen. Bovendien verkreeg het archief een zeldzame volledigheid. Immers de rekenboeken en de daarbij aansluitende rekeningen lopen van 1493 tot 1928 bijna zonder
lacunes door.
Bij het in 1810 door het gemeentebestuur van Wageningen overgedragen archief
bevond zich een boek in folio waarop van achteren geschreven staat: ‘Oude papieren
specterende de kerk’. Dit boek bevatte een merkwaardige verzameling van oude
archiefstukken. Het was voor mij niet mogelijk er enige ordening in aan te brengen
zonder de band uit elkaar te halen. Ik kwam toen tot een verrassend resultaat. Vele
losse bladen vertoonden een zodanige gelijkenis, dat zij blijkbaar bij elkaar hoorden.
Door samenvoeging konden de rekenboeken van de kerkmeesters worden gereconstrueerd, lopende van het laatst der 15e tot het eind der 16e eeuw. De overige stukken, daterende uit de 17e en 18e eeuw, konden door het losmaken uit de band waarin
zij (gelukkig) lange jaren bewaard waren geweest, thans in de inventaris op de plaatsen worden gebracht welke zij naar hun aard in het archief moeten innemen.
Aan het eind van mijn taak gekomen, kan ik niet nalaten een woord van dank te
brengen aan heren kerkvoogden voor de aangename medewerking welke ik van hen
bij mijn werk mocht ondervinden, en voor de onbekrompen wijze waarop zij het
mogelijk hebben gemaakt dat het werk op een behoorlijke manier kon worden uitgevoerd. Immers kerkvoogden van Wageningen zijn, voor zover mij bekend, de
eersten geweest die de inventaris van hun archief, bewerkt naar de tegenwoordig
geldende archiefleer, in druk deden verschijnen.
Moge het andere kerkbesturen tot voorbeeld strekken.
Arnhem
juni 1928

16

Wellicht berustten in oude tijd de eigendomsbewijzen onder de kerkmeesters. Immers volgens het
Rekenboek werd in 1588 een kistje gemaakt om de ‘karckbrieven’ in te leggen.
8

Alb. O.

Heruitgave 2008
Na de inventarisatie door Oltmans werd het archief van de kerkvoogdij bij de Hervormde gemeente Wageningen bewaard. In 1991 werd het aan het Gemeentearchief
Wageningen in bewaring gegeven.
Helaas zijn de belangrijke inventarisnummers 207-232 niet meer aanwezig; zij zijn in
de periode 1940-1945 zoekgeraakt. Het betreft hoofdzakelijk transportakten uit de
periode 1454-1730, waaronder zich dus de oudste stukken uit dit archief bevinden.

uit de Wageningsche Courant van 4 aug. 1945

Gelukkig heeft Oltmans er destijds wel regesten van gemaakt, die achterin de inventaris staan, zodat de inhoudelijke kerngegevens bekend zijn. Wie weet leidt publicatie
van deze inventaris op internet tot opsporing van deze belangrijke collectie oude
stukken. De huidige omvang van het archief van de kerkvoogdij bedraagt 10 m.
Deze heruitgave van de inventaris uit 1928 is vrijwel ongewijzigd. De spelling is aangepast aan de huidige tijd, en één rubriek werd nader onderverdeeld. Een aantal tot
nog toe onbeschreven stukken is van een beschrijving voorzien en aan deze inventaris
toegevoegd. Het betreft de nieuwe inventarisnummers 227a, 243a, 442a, 442b, 449a,
467a en 611a, terwijl enkele losse stukken zijn toegevoegd aan de reeds bestaande
inventarisnummers 136 en 307 (elk één stuk), en 189 (twee stukken).
Voor een nadere toelichting op de verschillende soorten archiefstukken zij verwezen
naar de publicatie van de heer J.G.J. van Booma: Onderzoek in protestantse kerkelijke
archieven in Nederland, 's-Gravenhage 1994, waarvan het Gemeentearchief Wageningen een exemplaar bezit (bibl. nr. 1588).
Wageningen
november 2008

Mw. P.I.M. Leenknegt
P.M. Kernkamp

Citeertitel:
Citaten uit deze bronnen kunnen worden aangegeven met:
Gemeentearchief Wageningen, Archief Hervormde Kerkvoogdij 1454-1927, inv. nr. ....

N.B. INVENTARISNUMMERS DIE MET EEN * ZIJN GEMERKT, WORDEN IN VERBAND
MET HUN SLECHTE MATERIËLE STAAT NIET TER INZAGE GEGEVEN.
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INVENTARIS

I.

Het beheer van de kerkelijke fondsen vóór 1824

1.

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1.

Resoluties door de heren gecommitteerden over de kerk en pastorie, met
enkele bijlagen, 1710-1733.
1 omslag

2.

Akteboek van de Kerkelijke Commissie te Wageningen, 1798-1824.
1 deel

3-6.

Brieven ingekomen bij de Kerkelijke Commissie, 1817, 1820-1821, 1823.
4 omslagen
3. 1817
4. 1820
5. 1821
6. 1823

7.

Plan tot het constitueren van een fonds ter instandhouding van de openbare
Hervormde Godsdienst van de stad Wageningen. Utrecht 1799.
1 stuk (gedrukt)

8-9.

Register van verleende ordonnanties tot betaling, 1713-1809.
2 delen
8. Ordonnanties op de kerkmeester, 1713-1781, op de rentmeester der
pastoriegoederen, 1713-1762.
9. Ordonnanties op de kerkmeester, 1781-1809, op de rentmeester der
pastoriegoederen, 1762-1811.

10-13.

Rekeningen (wegens leveranties en werkzaamheden) ten laste van de kerk
waar ordonnanties op verleend zijn, 1713-1809.
4 liassen
10. Nr. 11, 1713-1728
11. Nr. 12, 1728-1770
12. Nr. 13, 1770-1797
13. Nr. 14, 1797-1809

14-15.

Rekeningen (wegens leveranties en werkzaamheden), ten laste van de
pastorie, waarvoor ordonnanties tot betaling zijn verleend, 1715-1809.
2 liassen
14. 1715-1796
15. 1797-1809

16.

‘Memorie van geslaege ordonnantiën op de kerckmeester Willem van Baack
op de 29e Julii 1727’
1 stuk

17.

Uittreksel uit het resolutieboek van de magistraat van Wageningen d.d. 7
augustus 1713, houdende:
a. Instructie voor de aan te stellen Kerkmeester
b. Reglement op het heffen van het luidgeld bij begrafenissen
c. Reglement op het kopen van grafsteden, 1713.
1 stuk

11

18.

Gedrukte lijsten van prijzen en nieten (nummer waarop geen prijs valt) in
een loterij gehouden ten behoeve van de kerk, 1726.
1 lias

19.

Akten betreffende de levering door het fraterhuis te Harderwijk aan de kerk
te Wageningen van een graduaal en een ‘psalterken’, 1550, 1551.
1 stuk
N.B. Regesten nr. 21-23.

20.

Brief van het Hof van Gelre en Zutphen aan Andreas Oisterbeeck, predikant
te Wageningen, houdende mededeling van zijn emolumenten en verzoek om
geen gevolg te geven aan zijn plan om de gemeente te verlaten, 1591; met
een gelijktijdig afschrift.
1 omslag

21.

Afschrift van de resolutie van Gedeputeerden van het Kwartier van Arnhem
d.d. 23 oktober 1655 omtrent het recht van weduwen en wezen van
gestorven predikanten op tractement (salaris) en emolumenten, 1656.
1 stuk

22.

Generale ordonnantie (verordening) op de rentmeester van het convent van
Mariëndaal om jaarlijks uit de subsidie voor de oudste predikant te
Wageningen 50 gulden te betalen ten behoeve van de jongste predikant,
1681.
1 stuk

23.

Staten van inkomsten van de kosterij te Wageningen, 1691 en 18e eeuw.
1 omslag

24.

Besluit van de kerkeraad tot het doen heffen door de koster van een recht bij
het dopen en trouwen, 1817.
1 stuk

25.

Verzoek van de organist J. Luymes om tractementsverhoging, met beschouwingen van de leden der Kerkelijke Commissie, 1813.
2 stukken

26.

Inventaris van geldspecie (gemunt geld) en koop- en rentebrieven
behorende aan de kerk, gevonden ten sterfhuize van Derck van Brienen, z.d.
[ca. 1560]
1 stuk

27.

Aantekening van de muntspecie, welke de gewezen kerkmeester Wilhelm de
Haes bij de afrekening op 19 december 1593 in kas had en die door hem is
overgeleverd aan burgemeester Estvelt, 1593.
1 stuk

28.

Inventaris van de charters en papieren van de kerk der Hervormde
Gemeente te Wageningen, welke ter secretarie van de stad berusten en
heden [1810] aan de kerenraad der gemeente zijn overgegeven, 1810; met
een concept.
2 stukken
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2.

REKENINGEN EN BIJLAGEN

a.

Rekeningen van de kerkmeesters

N.B. Zie voor de rekeningen wegens werkzaamheden en leveranties over de jaren
1713-1809 de nrs. 10-13.

29-35.

Rekenboeken van de kerkmeesters, 1493-1588.
N.B. Deze rekenboeken waren fragmentarisch tussen vele 17e- en 18e-eeuwse
stukken in één band samengebonden. Voor een goede ordening der stukken was het
nodig de band uit elkaar te halen. De rekenboeken zijn zoveel mogelijk in hun
oorspronkelijke toestand teruggebracht. De naam ‘Rekenboek’ is gekozen, omdat
gebleken is dat deze boeken, ten tijde van het ontstaan ervan, zo werden genoemd.
Ze bevatten allerlei aantekeningen van de kerkmeesters omtrent verschuldigde en
ontvangen renten en pachten en omtrent het financieel beheer. Zij zijn niet
regelmatig bijgehouden, doch tussen aantekeningen van vroegere tijd zijn in latere
jaren aantekeningen bijgeschreven. Blijkbaar trokken de kerkmeesters uit deze
rekenboeken hun rekeningen.

29.

Rekenboek over 1493-1551.
1 katern
N.B. Hierin worden als kerkmeesters genoemd: Frederick Peterss (1521) en
Peter van der Moelen (1547). Het bevat in hoofdzaak aantekeningen van
verschuldigde renten en pachten en van hetgeen daarop betaald is.

30.

Rekenboek over 1509-1549.
1 katern
N.B. Hierin wordt als kerkmeester genoemd: Frederick Peterss. (1536). Het
bevat in hoofdzaak aantekeningen van verschuldigde renten en pachten en van
hetgeen daarop betaald is.

31.

Rekenboek over 1517-1553.
1 deel
N.B. Hierin worden als kerkmeesters genoemd in 1551 Jorrien van Dolre en
Peter van der Moelen.

32.

Rekenboek (van kerkmeester Dirk van Brienen?), 1559-1560.
2 bladen
33. Rekenboek van de kerkmeesteres (Peter) van der Moelen en Van
Straelen, 1565-1575.
1 blad
34. Rekenboek (van kerkmeester Dirck van Brienen?), 1578-1581.
3 bladen
35. Rekenboek over 1586-1588.
1 deeltje

36.

Extract uit het rekenboek van de burgemeester Jorden van der Lauwyck za.,
z.d. [na 1602].
1 stuk
N.B. Van der Lauwyck was kerkmeester vóór Gijsbert van Brienen, die in 1602 als
zodanig optrad. Zie diens rekenboek onder nr. 39.

37-38.

Minuutrekeningen van Dirck van Brienen ‘die olde’, 1575-1577.
2 omslagen
37. 1575/76
38. 1576/77

39.

Rekenboek van de kerkmeester Gijsbert van Brienen over 1602-1631, met
relazen van afhoring van zijn rekening over de jaren 1602-1628 (afgehoord
23 februari 1632) en van door zijn weduwe afgelegde rekening over 16281631 (afgehoord 17 juli 1632).
1 deel
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40 a-t.

Kerkerekeningen over 1632-1712. [Nr. 2]
1 band
a.
Rekening van Henrick de Haes voor wijlen zijn vader, kerkmeester
Gerrit de Haes over 1632, afgehoord 1633.
b.
1e rekening van stadssecretaris Bartholdt van Stralen voor zijn zoon,
kerkmeester Frederick van Stralen, 1638-1640, met bijlagen,
afgehoord 1640.
N.B. Rekening met de bijlagen zijn gebonden na de 2e rekening.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

2e rekening, over 1640-1641, met bijlagen, afgehoord 1641.
3e rekening, over 1641-1645, met bijlagen, afgehoord 1645.
4e rekening, over 1645-1649, met bijlagen, afgehoord 1649.
5e rekening, over 1649-1651, met bijlagen, afgehoord 1652.
Provisonele aantekeningen betreffende kerklanderijen verspreid over
de Wageningse Eng, 24 februari 1652.
Rekening van de weduwe van kerkmeester van Fred. Van Stralen, over
1651-1657, afgehoord 1676.
Rekening van burgemeester Daetselaer, met bijlagen, 1652-1667.
Rekening van Johan Suermondt, over 1668-1670.
1e rekening van Anthonij van der Horst, over 1671-1674, afgehoord
1676.
2e rekening, 1675-1679. afgehoord 1679.
3e rekening, 1679-1684, afgehoord 1686.
4e rekening, 1685-1692, afgehoord 1692.
5e rekening, 1692-1695, afgehoord 1696.
6e rekening, 1696-1699, afgehoord 1701
7e rekening, 1700-1705, afgehoord 1709.
8e rekening, 1706-1711, afgehoord 1715.
9e rekening, 1712, afgehoord 1715.
Bijlagen tot de 9e rekening.

41.

Stukken betreffende ‘eenige abuysen’ (vergissingen) in de kerkrekening van
de burgemeester Frederick van Stralen over 1651-1657, 1676.
1 omslag

42.

Losse bijlagen behorende bij de rekening van de burgemeester Daetselaer,
1666, 1667.
1 omslag

43.

Bijlagen bij de rekeningen van Anthonij van der Horst, 1679-1712.
1 band

44.

Losse bijlagen behorende bij de rekeningen van Anthonij van der Horst,
1701-1712.
1 omslag

45.

Stukken behorende tot de rekeningen van Anthonij van der Horst, 16751713.
1 omslag

46.

‘Remarques [opmerkingen] op de laatste rekeninghen van de heer
burgermeester en kerkmeester Anthonij van der Horst wegens de
administratie der kerckengoederen tot den jaare 1712 inclusive met eenige
papieren daartoe relatieff’, (1715).
1 omslag
N.B. Hierin staten van doden, die met de grote klok zijn overluid, 1706-1714.

14

47 a-g.

Kerkrekeningen, met bijlagen, van Cornelis Brandsen, 1713-1719. [Nr. 4]
N.B. Zie ook inv. nr. 48.

1 band
a.
1e
b.
2e
c.
3e
d.
4e
e.
5e
f.
6e
g.
7e

rekening,
rekening,
rekening,
rekening,
rekening,
rekening,
rekening,

over
over
over
over
over
over
over

1713,
1714,
1715,
1716,
1717,
1718,
1719,

afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord
afgehoord

1718.
1718.
1719.
1721.
1722.
1722.
1726.

47 h-k.

Kerkrekeningen, met bijlagen, van Willem van Baack, 1720/21-1723/24.
h.
1e rekening, over 1720/21, afgehoord 1723.
i.
2e rekening, over 1721/22, afgehoord 1724.
j.
3e rekening, over 1722/23, afgehoord 1725.
k.
4e rekening, over 1723/24, afgehoord 1725.

48.

Losse bijlagen behorende bij de rekeningen van Cornelis Bransen, over
1713-1719.
1 omslag

49.

Stukken betreffende de afrekening van kerkmeesters met de weduwe van de
burgemeester en kerkmeester Cornelis Bransen van het saldo van zijn
rekening over 1719, 1725.
1 omslag

50 a-i.

Kerkrekeningen 1724-1732 [Nr. 5]. Rekeningen van Willem van Baack, met
bijlagen, 1724/25-1732/33.
1 band
a.
5e rekening, over 1724/25, afgehoord 1726.
b.
6e rekening, over 1725/26, afgehoord 1727.
c.
7e rekening, over 1726/27, afgehoord 1727.
d.
8e rekening, over 1727/28, afgehoord 1728.
e.
9e rekening, over 1728/29, afgehoord 1729.
f.
10e rekening, over 1729/30, afgehoord 1731.
g.
11e rekening, over 1730/31, afgehoord 1732.
h.
12e rekening, over 1731/32, afgehoord 1732.
i.
13e rekening, over 1732/33, afgehoord 1733.

51.

Overgegeven staat door de kerkmeester Willem van Baack wegens de kas
van de inkomsten van de kerk, 1726.
1 stuk

52.

Afschrift van de 1e tot de 13e rekening van Willem van Baack, 1724/251732/33.
13 delen

53 a-k.

Kerkrekeningen 1733-1743. [nr. 6] Rekeningen van Willem van Baack, met
bijlagen, 1733/34-1743/44.
1 band
a.
14e rekening, over 1733/34, afgehoord 1734.
b.
15e rekening, over 1734/35, afgehoord 1735.
c.
16e rekening, over 1735/36, afgehoord 1736.
d.
17e rekening, over 1736/37, afgehoord 1737
e.
18e rekening, over 1737/38, afgehoord 1738.
f.
19e rekening, over 1738/39, afgehoord 1739.
g.
20e rekening, over 1739/40, afgehoord 1740.
h.
21e rekening, over 1740/41, afgehoord 1741.
i.
22e rekening, over 1741/42, afgehoord 1743.
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j.
k.

23e rekening, over 1742/43, afgehoord 1744.
24e rekening, over 1743/44, afgehoord 1747.

54.

Afschrift van de 14 en 17e tot 24e rekening van Willem van Baack, 1734/351743/44.
9 delen

55 a-j.

Kerkerekeningen 1744-1753. [Nr. 7] Rekeningen van Willem van Baak, met
bijlagen, 1744/45-1753/54.
1 band
a.
25e rekening, over 1744/45, afgehoord 1747.
b.
26e rekening, over 1745/46, afgehoord 1747.
c.
27e rekening, over 1746/47, afgehoord 1748.
d.
28e rekening, over 1747/48, afgehoord 1748.
e.
29e rekening, over 1748/49, afgehoord 1749.
f.
30e rekening, over 1749/50, afgehoord 1751.
g.
31e rekening, over 1750/51, afgehoord 1753.
h.
32e rekening, over 1751/52, afgehoord 1753.
i.
33e rekening, over 1752/53, afgehoord 1754.
j.
34e rekening, over 1753/54, afgehoord 1756.

56.

Losse bijlagen behorende bij de rekeningen van Willem van Baak, over 17441747.
1 omslag

57.

Afschrift van de 25e tot de 34e rekening van Willem van Baack, 1744/451753/54.
10 delen

58 a-k.

Kerkerekeningen 1754-1764. [Nr. 8] Rekeningen met bijlagen.
1 band
a.
35e rekening van Willem van Baack, over 1754/55, afgehoord 1758.
N.B. gebonden na de 36e rekening.

b.

36e rekening van Willem van Baack, over 1755/56, afgehoord 1758.
N.B. Gebonden vóór de 35e rekening.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

37e rekening van Willem van Baack, over 1756/57, afgehoord 1758.
Rekening van de weduwe Willem van Baack, 1757/58, afgehoord 1759.
Rekening van de weduwe Willem van Baack, 1758/59, afgehoord 1760.
Rekening van de weduwe Willem van Baack, 1759/60, afgehoord 1761.
1e rekening van Peter van Baack, 1760/61, afgehoord 1762.
2e rekening, 1761/62, afgehoord 1763.
3e rekening, 1762/63, afgehoord 1764.
4e rekening, 1763/64, afgehoord 1765.
5e rekening, 1764/65, afgehoord 1766.

59.

Afschrift van de 35e tot 37e rekening van Willem van Baack, 1754/551756/57.
3 delen

60.

Afschrift van de rekeningen van de weduwe Willem van Baack, 1757/58,
1758/59, gewaarmerkt door de stadssecretaris.
2 delen

61 a-l.

Kerkerekeningen 1765-1776. [Nr. 9] Rekeningen van Peter van Baak, met
bijlagen, 1765/66-1776/77.
1 band
a.
6e rekening, over 1765/66, afgehoord 1767.
b.
7e rekening, over 1766/67, afgehoord 1768.
c.
8e rekening, over 1767/68, afgehoord 1769.
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
62-90.

9e rekening, over 1768/69, afgehoord 1770.
10e rekening, over 1769/70, afgehoord 1772.
11e rekening, over 1770/71, afgehoord 1773.
12e rekening, over 1771/72, afgehoord 1774.
13e rekening, over 1772/73, afgehoord 1774.
14e rekening, over 1773/74, afgehoord 1775.
15e rekening, over 1774/75, afgehoord 1776.
16e rekening, over 1775/76, afgehoord 1778.
17e rekening, over 1776/77, afgehoord 1779.

Rekeningen van Peter van Baak, 1777/78-1806/07.
29 delen
62.
18e rekening, 1777/78, afgehoord 1779.
63.
19e rekening, 1778/79, afgehoord 1781.
64.
20e rekening, 1779/80, afgehoord 1781.
65.
21e rekening, 1780/81, afgehoord 1782.
66.
22e rekening, 1781/82, afgehoord 1785.
67.
23e rekening, 1782/83, afgehoord 1788.
68.
24e rekening, 1783/84, afgehoord 1791.
69.
25e rekening, 1784/85, afgehoord 1791.
70.
26e rekening, 1785/86, afgehoord 1791.
71.
27e rekening, 1786/87, afgehoord 1792.
72.
28e rekening, 1787/88, afgehoord 1792.
73.
29e rekening, 1788/89, afgehoord 1792.
74.
30e rekening, 1789/90, afgehoord 1793.
75.
31e rekening, 1790/91, afgehoord 1798.
76.
32e rekening, 1791/92, afgehoord 1798.
77.
33e rekening, 1792/93, afgehoord 1798.
78.
34e rekening, 1793/94, afgehoord 1800.
79.
35e rekening, 1794/95, afgehoord 1804.
80.
36e rekening, 1795/96, afgehoord 1804.
81.
37e rekening, 1796/97, afgehoord 1804.
82.
38e rekening, 1797/98, afgehoord 1804.
83.
39e rekening, 1798/99, afgehoord 1804.
84.
40e rekening, 1799/1800, afgehoord 1806.
85.
41e rekening, 1800/01, afgehoord 1806.
86.
42e rekening, 1801/02, afgehoord 1806.
87.
43e rekening, 1802/03, afgehoord 1807.
88.
44e rekening, 1803/04, afgehoord 1807.
89.
45e rekening, 1804/05, afgehoord 1807.
90.
47e rekening, 1806/07, afgehoord 1810.

91-120. Bijlagen tot de 18e-47e rekening van Peter van Baak, 1777/78-1806/07.
30 omslagen
91.
Bijlagen tot de 18e rekening, 1777/78.
92.
Bijlagen tot de 19e rekening, 1778/79.
93.
Bijlagen tot de 20e rekening, 1779/80.
94.
Bijlagen tot de 21e rekening, 1780/81.
95.
Bijlagen tot de 22e rekening, 1781/82.
96.
Bijlagen tot de 23e rekening, 1782/83.
97.
Bijlagen tot de 24e rekening, 1783/84.
98.
Bijlagen tot de 25e rekening, 1784/85.
99.
Bijlagen tot de 26e rekening, 1785/86.
100.
Bijlagen tot de 27e rekening, 1786/87.
101.
Bijlagen tot de 28e rekening, 1787/88.
102.
Bijlagen tot de 29e rekening, 1788/89.
103.
Bijlagen tot de 30e rekening, 1789/90.
104.
Bijlagen tot de 31e rekening, 1790/91.
105.
Bijlagen tot de 32e rekening, 1791/92.
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen
Bijlagen

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

33e rekening, 1792/93.
34e rekening, 1793/94.
35e rekening, 1794/95.
36e rekening, 1795/96.
37e rekening, 1796/97.
38e rekening, 1797/98.
39e rekening, 1798/99.
40e rekening, 1799/1800.
41e rekening, 1800/01.
42e rekening, 1801/02.
43e rekening, 1802/03.
44e rekening, 1803/04.
45e rekening, 1804/05.
(verloren) 46e rekening, 1805/06.
47e rekening, 1806/07.

121-133. Rekeningen van Peter van Baak, 1807/08-1808/09, 1810-1820.
13 delen
N.B. De rekeningen tot en met 1808/09 zijn afgehoord door de magistraat, daarna
door de kerkeraad.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
Rekening

over
over
over
over
over
over
over
over
over
over
over
over
over

1807/08, afgehoord 1809.
1808/09, afgehoord 1810.
1810, afgehoord 1811.
1811, afgehoord 1812.
1812, afgehoord 1813.
1813, afgehoord 1814.
1814, afgehoord 1815.
1815, afgehoord 1816.
1816, afgehoord 1817.
1817, afgehoord 1818.
1818, afgehoord 1819.
1819, afgehoord 1820.
1820 (1e halfjaar), afgehoord 1820.

134-145. Bijlagen tot de rekeningen van Peter van Baak, 1807/08, 1808/09, 18101819.
12 omslagen
134.
Bijlagen tot de rekening over 1807/08.
135.
Bijlagen tot de rekening over 1808/09.
136.
Bijlagen tot de rekening over 1810.
137.
Bijlagen tot de rekening over 1811.
138.
Bijlagen tot de rekening over 1812
139.
Bijlagen tot de rekening over 1813.
140.
Bijlagen tot de rekening over 1814.
141.
Bijlagen tot de rekening over 1815.
142.
Bijlagen tot de rekening over 1816.
143.
Bijlagen tot de rekening over 1817.
144.
Bijlagen tot de rekening over 1818.
145.
Bijlagen tot de rekening over 1819.
146.

Stukken betreffende de ‘liquidatie’ [verrekening] tussen de kerkelijke
commissie der Hervormde Gemeente van Wageningen en Peter van Baak, als
afgetreden kerkmeester, 1820, 1821.
1 omslag

147.

Rekening an Bartholt Schaats en Lubbert Adolph Torck, wegens een lening
ten behoeve van de kerk, 1700, afgehoord 1715, met bijlage.
1 omslag
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148.

Rekening van Lubbert Adolph Torck, wegens een lening ten behoeve van de
kerk, 1713; afgehoord 1715, met bijlagen.
1 omslag

149.

Memorie van hetgeen wijlen de secretaris Wicherts en na hem zijn weduwe
voor de kerk der stad Wageningen ontvangen en uitgegeven heeft, 17411743; afgehoord 1744, met bijlage.
1 omslag

150.

Memorie van hetgeen de burgemeester Wicherts voor de kerk van de stad
Wageningen sinds 2 oktober 1743 tot 2 november 1744 heeft ontvangen en
uitgegeven, afgehoord 1744, met bijlagen.
1 omslag

151.

Rekening van hetgeen burgemeester Wicherst voor de kerk van de stad
Wageningen heeft ontvangen en uitgegeven over 1744 en 1745, afgehoord
1747.
1 stuk

b.

Rekeningen van de ontvangers van het kerkelijk fonds

N.B. Zie de Inleiding

152 a-i. Rekeningen van de ontvangers van het kerkelijk fonds tot instandhouding
van de Hervormde Godsdienst te Wageningen, 1799/1800-1807/08.
1 band
a.
Rekening van Jacob van Wijk, 1799/1800, afgehoord 1800.
b.
Rekening van Gerrit van Griethuysen, 1800/01, afgehoord 1801.
c.
Rekening van Cornelis van Staveren, 1801/02, afgehoord 1802.
d.
Rekening van A.Z. van Zadelhoff, 1802/03, afgehoord 1803.
e.
Rekening van Jacob van Wijk, 1803/04, afgehoord 1804.
f.
Rekening van Gerrit van Griethuysen, 1804/05, afgehoord 1805.
g.
Rekening van C. van Staveren, 1805/06, afgehoord 1806.
h.
Rekening van A.Z. van Zadelhoff, 1806/07, afgehoord 1807.
i.
Rekening van G. van Griethuysen, 1807/08, afgehoord 1808.
153.

Bijlagen tot de rekening van Jacob van Wijk, 1799/1800.
1 omslag

154.

Bijlagen tot de rekening van Gerrit van Griethuysen, 1800/01.
1 omslag

155.

Bijlagen tot de rekening van C. van Staveren, 1801/02.
1 omslag

156.

Bijlagen tot de rekening van A.Z. van Zadelhoff, 1802/03.
1 omslag

157.

Bijlagen tot de rekening van Jacob van Wijk, 1803/04.
1 omslag

158.

Bijlagen tot de rekening van Gerrit van Griethuysen, 1804/05.
1 omslag

159.

Bijlagen tot de rekening van C. van Staveren, 1805/06.
1 omslag

160.

Bijlagen tot de rekening A.Z. van Zadelhoff, 1806/07.
1 omslag
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161.

Bijlagen tot de rekening van G. van Griethuysen, 1807/08.
1 omslag

162 a-n. Rekeningen van ontvangers van het kerkelijk fonds tot instandhouding van
de Hervormde Godsdienst (en het orgel) te Wageningen, 1808/09-1823/24.
1 band
a.
Rekening van C. van Staveren, 1808/09, afgehoord 1809.
b.
Rekening van A.Z. van Zadelhoff, 1809/10, afgehoord 1810.
c.
Rekening van Gerrit van Griethuysen, 1810/11, afgehoord 1811.
d.
Rekening van Cornelis van Staveren, 1811/12, afgehoord 1812.
e.
Rekening van A.Z. van Zadelhoff, 1812/13, afgehoord 1813.
f.
Rekening van G. van Griethuysen, 1813/14, afgehoord 1814.
g.
Rekening van G. van Griethuysen , 1814/15, afgehoord 1815.
h.
Rekening van A.Z. van Zadelhoff, 1815/16, afgehoord 1816.
i.
Rekening van Teunis van Ommeren, 1816/18, afgehoord 1818.
k.
Rekening van I.G. van Schuylenborgh, 1818/19, afgehoord 1819.
l.
Rekening van I.G. van Schuylenborgh, 1819/21, afgehoord 1822.
m.
Rekening van I.G. van Schuylenborgh, 1822/23, afgehoord 1823.
n.
Rekening van I.G. van Schuylenborgh, 1823, afgehoord 1824.
163.

Bijlagen tot de rekening van C. van Staveren, 1808/09,
1 omslag

164.

Bijlagen tot de rekening van A.Z. van Zadelhoff, 1809/10.
1 omslag

165.

Bijlagen tot de rekening van G. van Griethuysen, 1810/11.
1 omslag

166.

Bijlagen tot de rekening C. van Staveren, 1811/12.
1 omslag

167.

Bijlagen tot de rekening van A.Z. van Zadelhoff, 1812/13.
1 omslag

168.

Bijlagen tot de rekening van G. van Griethuysen, 1813/14.
1 omslag

169.

Bijlagen tot de rekening van A.Z. van Zadelhoff, 1815/16.
1 omslag

170.

Bijlagen tot de rekening van Teunis van Ommeren, 1816/18.
1 omslag

171-174. Bijlagen tot de rekening van J.G. van Schuylenborgh, 1818/19-1822/23.
4 omslagen
171. 1818/19
172. 1819/21
173. 1821/22
174. 1822/23
175.
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Rekening met bijlagen van A. van Ommeren, 30 september 1816-18
augustus 1820.
1 lias

3. STUKKEN BETREFFENDE HET BEHEER DER BEZITTINGEN
(UITGEZONDERD REKENINGEN)
A.

Kerkgebouw en toebehoren

a.

Onderhoud van kerk en toren

176.

Overeenkomst tussen kerkmeesters en Henrick Caspars uit Rhenen
omtrent het onderhoud van kerk en toren gedurende 6 jaar, 1639.
1 stuk

177.

Verbalen van aanbesteding van reparaties e.v. aan kerk, toren en
pastoriegoederen, 1661-1802. [No. 84]
1 lias

178.

Stukken betreffende het onderhoud van het uurwerk in de toren, 17091713.
1 omslag

179.

Aankondiging om een zonnewijzer te plaatsen aan de buitenzijde van de
kerk, z.d. [18e eeuw]
1 stuk

b.

Grafsteden in de kerk en inkomsten van begrafenissen

180.

Staat van grafsteden (plaats waar iemand begraven ligt) in de kerk, met
aantekening omtrent daarop gedane betalingen, 1652-1712.
1 stuk

181.

Register der graven in de kerk, 1713 [afschrift 1725]
1 deel

182.

Memorie van de graven in de kerk, z.d. [ca. 1725]
1 stuk

183.

Register der graven in de kerk, aangelegd nadat een verhoging is doorgevoerd in 1757.
1 deel

184.

Register der graven in de kerk, aangelegd in 1757.
1 deel

185.

Register van grafsteden in de kerk, met alfabetisch register op naam der
eigenaren, 1757.
1 deel

186.

Lijst der graven in de kerk, 1777.
1 stuk

187.

Register der graven in de kerk, 1792.
1 deel

188.

Ordonnantie op het heffen van rechten voor het luiden der klokken bij
begrafenissen en op het onderhouden der graven in de kerk, 1627.
1 stuk
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189.

Besluiten van de magistraat betreffende het begraven van lijken, het
opnemen en weer terugplaatsen van grafzerken e.v., 1712, 1738, 1740,
1742, 1758, 1801.
1 omslag

190.

Amsterdamsche Couranten van 16 en 21 september 1713, waarin
bekendmakingen van de magistraat van Wageningen, dat eigenaren van
grafsteden in de kerk hiervan aangifte moeten doen op straffe van verlies
van rechten.
1 omslag

191.

Memorie van de graven in de kerk die nog niet betaald zijn, 1727.
1 stuk

192.

Publicatie van de magistraat van Wageningen betreffende het
overboeken van de namen der eigenaren van de graven in de kerk, 1762.
1 stuk

193.

Stukken betreffende de afrekening van stadssecretaris Constantijn Cras
met kerkmeester Peter van Baak van de ingevorderde bedragen wegens
de verhoging der grafsteden over 1757-1762, 1763.
1 omslag

194.

Memorie van de namen op de zerken in de kerk, met een memorie van
de begraafplaatsen behorende aan de kerk, 1757.
1 omslag

195.

Register houdende aantekening van:
- begraven lijken, 1713-1752
- betaalde boeten wegens lijken welke niet binnen de gestelde tijd zijn
begraven, 1712-1758
- betaalde boeten wegens het begraven van lijken buiten de jurisdictie,
1716-1778
- verkochte graven in de kerk, 1714-1784
- ‘inlagen’ in de kerk, 1714-1761
- vergeven en verkochte stoelen in de kerk, 1714-1785
1 deel

196.

Staat van ontvangsten van koster Johannes Stooterus, wegens het luiden
van de grote klok, z.d. [17e eeuw]
1 deel

197.

Memoriën van de in stad en het schependom van Wageningen gestorven
mensen, 1782-1793.
1 omslag

c.

Zitplaatsen in de kerk

198.

Besluit van de magistraat omtrent het verlenen van zitplaatsen in de
kerk, vrijgekomen door de verwijdering van de kerkraadsbank op het
koor; met een lijst als bijlage, 1713.
1 omslag

199.

Stukken betreffende de toewijzing van zitplaatsen in de kerk, 1713,
1742, 1743 en z.j.
1 omslag

22

200.

‘Memorie van hetgeene de kerkmeester Willem van Baak nog is wegens
de vrouwesitplaetsen in de kerk competerende’, z.d. [1743]
1 stuk

201.

Lijsten van vrouwenstoelen en zitplaatsen in de kerk, z.d. [ca. 1750]
1 omslag

202.

Lijst van personen die wegens verkregen zitplaatsen geld verschuldigd
zijn aan kerkmeester P. van Baak, z.d. [ca. 1800]
1 stuk

203.

Besluiten van de magistraat betreffende zitplaatsen in de kerk, 1796,
1802.
1 omslag

204.

Stukken betreffende een plan van de kerkelijk commissie tot verhoging
van de opbrengst der zitplaatsen in de kerk, ter bestrijding van een
tekort in het Pastoriefonds, 1818.
1 omslag

205.

Akten van verkoop van zitplaatsen in de kerk, 1819.
1 omslag
d.

206.

Kerkorgel

Stukken betreffende het maken van een nieuw kerkorgel door Joh. C.
Friederichs te Gouda, met een rapport omtrent de keuring van het werk
en lijsten van ontvangen bijdragen in de kosten van het orgel, 18021806.
1 omslag

B.

Andere bezittingen

a.

Eigendomsbewijzen

N.B. De inv. nrs. 207 tot en met 227 zijn niet meer aanwezig.
Huizen
207.

Akte van verkoop door priester Thomas van Hakenhorst aan Mr. Dymert
Jans van een hofstede te Wageningen, 1471.
1 charter
N.B. Regest nr. 4.

208.

Akte van schenking door Peter van Heelsom aan de kerk van de helft van
een huis en toebehoren, z.d. [ca. 1496]
N.B. Regest nr. 5.

209.

Akte van overdracht door Sywert van Hoeculum en zijn vrouw aan Johan
de Ruytter en zijn vrouw van een huis in de Boterstraat te Wageningen,
1507.
1 charter
N.B. regest nr. 7.
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210.

Akte van verkoop door de kerkmeesters van Wageningen aan Aalbert van
der Bruegge Hendrickz. van een huis en toebehoren in de buurschap
Dolder, 1533.
1 charter
N.B. regest nr. 13.

211.

Akte van overdracht door Jan van Beers en zijn vrouw aan de kerk van
een huis en toebehoren in het schependom van Wageningen, buurschap
Dolder, 1545.
1 charter
N.B. Regest nr. 18.

Landerijen
212.

Akte van overdracht door Geertruyt van Hoeculum, weduwe Johan van
Hoeculum aan de moederkerk van een halve morgen land gelegen vóór
de Bergpoort, 1506.
1 charter
N.B. Regest nr. 6.

213.

Akte van schenking door Evert van Straellen en zijn vrouw aan de kerk
van land in de Wageningse Eng, 1530.
1 charter
N.B. Regest nr. 11.

214.

Akte van overdracht door Henrick van Brenck wed. Johan Veraa aan de
kerk van een morgen land in de Nude, 1549.
1 charter
N.B. Regest nr. 20.

215.

Akte van overdracht door Johan van Sallant en zijn vrouw aan Gerrit
Hendrikckz. c.s. van twee stukken land te Bennekom, 1608.
1 charter

216.

Akte van overdracht door Claes en Jan Kreeft aan Sandert Bongerts en
zijn vrouw van een halve morgen land op de Haar, 1628.
1 charter

217.

Akte van overdracht door Hendrick de Septer aan Bernt Boll en zijn
vrouw van anderhalve schepel land aan de Diedenweg, 1730.
1 charter

Renten
218.

Akte waarbij Johan van Well Janss., richter te Wageningen aan de kerk
een jaarrente schenkt van vier oude braspenningen, 1454.
1 charter
N.B. Regest nr. 1.

219.

Akte van overdracht aan de kerk door Arnt Bor van Ewick en zijn vrouw
van twee jaarrenten respectievelijk van een oud Franse schild [munt] en
een oude ‘groten’ [munt] uit een huis en hofstede, 1462.
1 charter
N.B. Regest nr. 2.
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220.

Akte waarbij kerkmeesters van Wageningen verklaren de door Johan van
Bryenen aan de kerk geschonken erfrente en hof nimmer te zullen
vervreemden, 1463.
1 charter
N.B. Regest nr. 3.

221.

Akte van overdracht aan Henrick ther Dernhorst door de kerkmeester van
een tijns en jaarrente uit erf en goed in de buurschap Leeuwen ten
behoeve van de bouw van het kruiswerk aan de kerk, met recht van
wederkoop, 1517.
1 charter
N.B. Regest nr. 8.

222.

Akte van overdracht door Elisabeth Halkke, weduwe van Aernt van der
Lauwick, aan de vicaris op het St. Christoffels altaar in de kerk van 6
Rijnse guldens per jaar uit een jaarrente van 8 Rijnse guldens,
betreffende een huis met toebehoren in de Hoogstraat, 1519.
1 charter
N.B. Regest nr. 9.

223.

Akte waarbij Derrick Jacopes en zijn vrouw te Arnhem vestigen op het
huis de Pelikaan te Wageningen een jaarrente van 1 Hertog Phillips
gulden, ten behoeve van Aellert Vonck en diens zuster Willemken, 1519.
1 charter
N.B. Regest nr. 10.

224.

Akte van overdracht door Adriaen Janss. c.s. aan de moederkerk te
Wageningen van een jaarrente van 9 schepels weit uit een huis aan de
Hoogstraat te Wageningen, 1532.
1 charter
N.B. Regest nr. 12.

225.

Akte waarbij Peter van Beem en zijn vrouw verkalren schuldig te zijn aan
te kerk een jaarrente van een ‘currente’ gulden uit zekere hofstede,
1535.
1 charter
N.B. Regest nr. 14.

226.

Akte van overdracht door Huebert Gherrits en zijn vrouw aan de kerk van
een jaarrente van 2 gouden gulden uit hun huis en toebehoren in de
Achterstraat te Wageningen, 1537.
1 charter
N.B. Regest nr. 15.

227.

Akte van verpachting door Jorden van Brakell aan Gerrit de Rueter c.s.
van een hofdstede aan de Nudepoort van jaarlijks 2 Hollandse gulden en
de daaruit gaande tijnsen onder meer van 40 penningen aan de kerk,
1539.
1 charter
N.B. Regest nr. 16.

227a.

Afschrift van een akte voor richter en schepenen van Wageningen waarbij
Antonis van Wijck en zijn vrouw Alidt verklaren jaarlijks schuldig te zijn
aan de vicarie van het St. Marien Magdalene altaar in de kerk van
Wageningen 1 gouden "Franckrijcksche kroen", ten behoeve van het
jaargetij van wijlen priester Gerrit van Wijck. Als onderpand worden
gegeven twee morgen land in de Nude. 7 januari 1541.
1 stuk
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N.B. De inv. nrs. 227 tot en met 232 zijn niet meer aanwezig.
228.

Akte waarbij Jan Bor en zijn vrouw verklaren schuldig te zijn aan
Wylhelm ‘die Moeler’ en zijn vrouw een jaarrente van 1 rijder gulden uit
een hofstede aan de Markt te Wageningen, 1542.
1 charter
N.B. Regest nr. 17.

229.

Akte waarbij Henrick van Brenck wed. Johan van der Aa verklaart
schuldig te zijn aan Ernst Waechtendonck en zijn vrouw een jaarrente
van 2 Joachims daalders uit een morgen land in de Nude, 1547.
1 charter
N.B. Regest nr. 19.

230.

Akte waarbij Gerrit Trant, pastoor te Wageningenm mede namens zijn
overleden moeder Rykelant van Brienen twee jaarrenten, tezamen groot
4,5 ryder gulden bestemd tot beloning van de pastoor en de vicarissen
en dienaren, voor het zingen van getijden op Pasen, 1555.
N.B. Regest nr. 24.

231.

Akte van overdracht door Peter van den Moelen en zijn vrouw aan de
kerk van een jaarrente van 30 Nijmeegse stuivers, gaande uit het huis en
toebehoren den Hullick, 1563.
1 charter
N.B. Regest nr. 25.

232.

Akte waarbij Albert van Ermell en zijn vrouw verklaren schuldig te zijn
aan de kerk te Wageningen een losrente van 21 gulden uit de helft van
de uiterwaard de Troest in het Schependom van Wageningen, 1603.
1 charter

233.

‘Afgeloste capitaalen van de kerck’. Afgeloste schuldbekentenissen ten
laste van de kerk, 1710-1723.
1 omslag

234.

Bewijzen van overschrijving en primitieve inschrijving van kapitalen op
het Grootboek der Nationale schuld ten behoeve van de kerk, 1815.
1 omslag

Legaat
235.

Uittreksel uit een testament d.d. 9 mei 1747 van Lubbert Adolf Torck,
vrijheer van Rosendaal, betreffende legaten aan de kerk, 1764.
1 stuk

b.

Leggers van eigendommen en stukken betreffende verhuur,
verpachting en verkoop

236.

‘Register van kerckenlant’, z.d. [ca. 1550]
1 stuk

237.

Aantekeningen betreffende landerijen op de Eng in eigendom van de kerk
en van de personen die deze landerijen in gebruik hebben, z.d. [ca.
1614]
1 stuk
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238.

Staat van het ‘kerckenlandt’, z.d. [ca. 1650]
1 stuk

239.

Aantekening van de in de jaren 1722-1730 in erfpacht uitgegeven
landerijen, 1731.
1 stuk

240.

‘Anteickenung van seeckere jairrenthen die de kerck binnen Wageningh
inkommende hefft’. [Aantekening van zekere jaarrenten die de kerk als
inkomsten heeft], z.d. [ca. 1600]
1 stuk

241.

Staten en aantekeningen van de aanslag in de verponding (belasting)
van landerijen in eigendom van de kerk, 1748.
1 omslag

242.

‘Notitie van het silver tot het gebruyck van des H.H. Nachtmaal’, 1726.
1 stuk

243.

Copieregister van de renten, landerijen en goederen, in eigendom van de
vicarie van de kerk, genaamd de ‘XM Martelaren’, z.d. [ca. 1650]
1 stuk

243a.

Register van ontvangsten en uitgaven van heer Claas Bernts, met daarin
onder meer de renten van de vicarie der Tienduizend Martelaren, z.d.
[eind 16e eeuw].
1 deeltje

244.

‘Conditiën’ [verbalen] van de verpachting van de kerklanderijen van
1634-1809. [Nr. 15]
1 lias

245.

Memorie van de kerkmeester P. van Baak betreffende de verpachting van
de kerklanderijen over de jaren 1796-1802, 1796.
1 stuk

246.

‘Memorie waarvoor de landerijen van de kerk voor verpagt zijn op den
17e november 1734’, 1734.
1 stuk

247.

Proces-verbaal van publieke verpachting van kerklanderijen, 1798.
1 stuk

248.

Akte van verpachting door de Kerkelijke Commissie te Wageningen aan
Peter van Baak, waagmeester aldaar, van een achtste in een uiterwaard,
genaamd de Vettewaard in de Bovenste Polder onder de gemeente
Wageningen, 1821.
1 stuk

249.

Proces-verbaal van publieke verkoop van kerklanderijen, 1676.
1 stuk

250.

‘Conditiën’ [verbalen] van verkoop van koren, gras, hout e.v. van de
kerk, 1713-1809. [Nr. 16]
1 lias

251.

Staten van achterstallige landpachten en renten, 1638, 1640.
1 omslag
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252.

‘Memorie voor den dienaer Jorden Speyers omme desen tot betalongh te
vorderen bij pandingh’. Staat van achterstallige pachtsommen, die
gerechtelijk zullen worden ingevorderd, 1644.
1 stuk

253.

Stukken betreffende van de schadevergoedering wegens verlaging van
de erfpacht van landerijen op de Wageningse Berg, toebehorend aan de
kerk en pastorie en waarvan in verband met de aanleg van een straatweg
gedeelten zijn afgenomen, 1820.
1 omslag
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II. Het beheer van pastoriegoederen en fondsen tot
1824
1.

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

N.B. Zie voor de ordonnanties tot betaling, afgegeven bij de rentmeester
der pastoriegoederen: inv.nrs. 8 en 9.

254.

‘Lijst van vrijwillige inschrijvingen gedaan door…..leden der Hervormde
gemeente te Wageningen…..ter reparatie en in ordebrenging van het
pastoriehuis van den jongsten predikant’, 1819.
1 stuk

255.

Stukken betreffende de verkoop van vicariegoederen ten behoeve van
de verbetering van de pastorie-inkomsten, 1697/98.
1 omslag

256.

Stukken betreffende de verkoop aan de stad Wageningen van het recht
van collatie van de St. Rochusvicarie, gefundeerd in de kerk te
Wageningen en van 2/3 (in drie obligaties) afkomstig van verkochte
goederen van de vicarie ten behoeve van de pastorie, 1726; met enkele
desbetreffende stukken uit 1753.
1 omslag

257.

Akte van aanstelling van Jan van Ommeren als rentmeester van de
pastoriegoederen, 1804.
1 stuk

258.

Borgstellingen voor Dirk van Ommeren als rentmeester der
pastoriegoederen, 1820, 1824.
2 stukken

2.

REKENINGEN EN BIJLAGEN VAN DE RENTMEESTERS

N.B. voor de rekeningen wegens werkzaamheden en leveranties over de
jaren 1715-1809 zie inv.nrs. 14 een 15.
259.

Rekening van Did. de Ruyter als provisioneel rentmeester, 1678-1681;
afgehoord 1682.

260.

Bijlagen tot de rekening van Did. de Ruyter, 1678-1681.
1 omslag

261.

Stukken betreffende het beheer van Did. de Ruyter, 1678-1681.
1 omslag

262-266.

Rekeningen van Jordaan van Issum, 1683-1700.
5 omslagen
262.
1683
263.
1684-1689, afgehoord 1690.
264.
1690-1694, afgehoord 1698.
265.
1695-1698. afgehoord 1700.
266.
1699-1700, afgehoord 1704.
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267.

Stukken betreffende de rekeningen van Jordaan van Issum over 16821689.
1 omslag

268-269.

Rekeningen van de wed. Jordaan van Issum, 1701-1707.
2 omslagen
268.
1701-1704, afgehoord 1706.
269.
1704-1707, afgehoord 1709.

270-281.

Rekeningen van Anthonij Moll, 1708-1723.
15 delen
270.
1708-1709, afgehoord 1711.
271.
1710, afgehoord 1713.
272.
1711, afgehoord 1714.
273.
1712, afgehoord 1716.
274.
1713, afgehoord 1718.
275.
1714, afgehoord 1718.
276.
1715, afgehoord 1719.
277.
1716, afgehoord 1721.
278.
1717, afgehoord 1722.
279.
1718, afgehoord 1722.
280.
1719, afgehoord 1723.
281.
1720, afgehoord 1724.
282.
1721, afgehoord 1725.
283.
1722, afgehoord 1726.
284.
1723, afgehoord 1726 (afschrift)

285-296.

Bijlagen tot de rekeningen van Anthonij Moll, 1708-1723.
15 omslagen
285.
1708-1709
286.
1710
287.
1711
288.
1712
289.
1713
290.
1714
291.
1715
292.
1716
293.
1717
294.
1718
295.
1719
296.
1720
297.
1721
298.
1722
299.
1723

300.

Opmerkingen bij de pastorierekening van de wed. Moll, 1724.
1 omslag

301-303.

Rekeningen van Willem Suermondt, 1724-1726.
3 delen
301.
1e rekening over 1724, afgehoord 1726.
302.
2e rekening over 1725, afgehoord 1727.
303.
3e rekening over 1726, afgehoord 1727.

304-306.

Bijlagen tot de rekeningen van Willem Suermondt, 1724-1726.
3 omslagen
304.
1724
305.
1725
306.
1726

30

307.

Stukken betreffende het beheer van de rentmeester Willem van
Suermondt, 1726.
1 omslag

308-336.

Rekeningen van Adrianus Vonk, 1727-1755.
33 delen
308.
1e rekening over 1727, afgehoord 1728; met fragment van een
afschrift.
309.
2e rekening over 1728, afgehoord 1729.
310.
3e rekening over 1729, afgehoord 1731.
311.
4e rekening over 1730, afgehoord 1732.
312.
5e rekening over 1731, afgehoord 1732.
313.
6e rekening over 1732, afgehoord 1733.
314.
7e rekening over 1733, afgehoord 1734.
315.
8e rekening over 1734, afgehoord 1735.
316.
9e rekening over 1735, afgehoord 1736.
317.
10e rekening over 1736, afgehoord 1737.
318.
11e rekening over 1737, afgehoord 1738.
319.
12e rekening over 1738, afgehoord 1739.
320.
13e rekening over 1739, afgehoord 1740.
321.
14e rekening over 1740, afgehoord 1741.
322.
15e rekening over 1741, afgehoord 1742.
323.
16e rekening over 1742, afgehoord 1743.
324.
17e rekening over 1743, afgehoord 1744.
325.
18e rekening over 1744, afgehoord 1745.
326.
19e rekening over 1745, afgehoord 1746.
327.
20e rekening over 1746, afgehoord 1747.
328.
21e rekening over 1747, afgehoord 1748.
329.
22e rekening over 1748, afgehoord 1749.
330.
23e rekening over 1749, afgehoord 1750.
331.
24e rekening over 1750, afgehoord 1751.
332.
25e rekening over 1751, afgehoord 1752.
333.
26e rekening over 1752, afgehoord 1753.
334.
27e rekening over 1753, afgehoord 1755; met een afschrift.
335.
28e rekening over 1754, afgehoord 1756; met een afschrift.
336.
29e rekening over 1755, afgehoord 1757; met een afschrift.

337-365.

Bijlagen tot de rekeningen van Adrianus Vonck, 1727-1755.
29 omslagen
337.
1727
338.
1728
339.
1729
340.
1730
341.
1731
342.
1732
343.
1733
344.
1734
345.
1735
346.
1736
347.
1737
348.
1738
349.
1739
350.
1740
351.
1741
352.
1742
353.
1743
354.
1744
355.
1745
356.
1746
31

357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.

1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755.

366.

Stukken betreffende het beheer van de rentmeester Adrianus Vonck,
1731.
1 omslag

367 a-g.

Pastorierekeningen van Derk van Ommeren, met bijlagen, 1756-1762.
1 band
a.
1756, afgehoord 1756
b.
1757, afgehoord 1758
c.
1758, afgehoord 1759
d.
1759, afgehoord 1760
e.
1760, afgehoord 1761
f.
1761, afgehoord 1762
g.
1762, afgehoord 1765

368a-m.

Pastorierekeningen van Derk van Ommeren, met bijlagen, 1763-1775.
1 band
a.
1763, afgehoord 1766 (afschrift)
b.
1764, afgehoord 1767
c.
1765, afgehoord 1767
d.
1766, afgehoord 1768
e.
1767, afgehoord 1768
f.
1768, afgehoord 1769
g.
1769, afgehoord 1772
h.
1770, afgehoord 1772
i.
1771, afgehoord 1774
j.
1772, afgehoord 1774
k.
1773, afgehoord 1774
l.
1774, afgehoord 1777
m.
1775, afgehoord 1779

369.

Afschrift van de rekeningen 368 f-m van Derk van Ommeren, 1768-1779.
8 delen

370 a-l.

Pastorierekeningen van Derk van Ommeren, met bijlagen, 1776-1787.
1 band
a.
1776, afgehoord 1779
b.
1777, afgehoord 1780
c.
1778, afgehoord 1781
d.
1779, afgehoord 1781
e.
1780, afgehoord 1782
f.
1781, afgehoord 1785
g.
1782, afgehoord 1785
h.
1783, afgehoord 1785
i.
1784, afgehoord 1786
j.
1785, afgehoord 1786
k.
1786, afgehoord 1788
l.
1787, afgehoord 1788
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371.

Afschrift van rekeningen 370 a-f en 370 h-i, 1776-1781, 1783-1784.
8 delen

372-382.

Rekeningen van Derk van Ommeren, 1788-1799.
11 delen
372.
1788, afgehoord 1791
373.
1789, afgehoord 1792
374.
1790, afgehoord 1793
375.
1791, afgehoord 1794
376.
1792, afgehoord 1794
377.
1793, afgehoord 1797
378.
1794, afgehoord 1798
379.
1795, afgehoord 1798
380.
1796, afgehoord 1798
381.
1797, afgehoord 1799
382.
1798/99, afgehoord 1801

383-394.

Bijlagen tot de rekeningen inv.nrs. 372-382, 1788-1799.
383.
1788
384.
1789
385.
1790
386.
1791
387.
1792
388.
1793
389.
1794
390.
1795
391.
1796
392.
1797
393.
1798/99

394.

Rekening van Anna Elisabeth Kool, weduwe van Derk van Ommeren,
1800, afgehoord 1801.
1 deel

395.

Bijlagen tot de rekening van Anna Elisabeth Kool, weduwe van Derk van
Ommeren, met afschriften, 1801.
1 omslag

396-412.

Rekeningen van Jan van Ommeren, 1801-1819.
33 delen
396.
1801-1803, afgehoord 1804
397.
1804, afgehoord 1805, met een afschrift
398.
1805, afgehoord 1806
“
399.
1806, afgehoord 1807
“
400.
1807, afgehoord 1808
“
401.
1808, afgehoord 1809
“
402.
1809, afgehoord 1811
“
403.
1810, afgehoord 1812
“
404.
1811, afgehoord 1812
“
405.
1812, afgehoord 1813
“
406.
1813, afgehoord 1814
“
407.
1814, afgehoord 1815
“
408.
1815, afgehoord 1816
“
409.
1816, afgehoord 1817
“
410.
1817, afgehoord 1818
“
411.
1818, afgehoord 1819
“
412.
1819, afgehoord 1820
“
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413-428.

Bijlagen tot de rekeningen van Jan van Ommeren, 1801-1819.
16 omslagen
413.
1801-1803
414.
1805
415.
1806
416.
1807
417.
1808
418.
1809
419.
1810
420.
1811
421.
1812
422.
1813
423.
1814
424.
1815
425.
1816
426.
1817
427.
1818
428.
1819

429-432.

Rekeningen van D. van Ommeren, 1820-1823.
4 omslagen
429.
1820, afgehoord 1821
430.
1821, afgehoord 1822
431.
1822, afgehoord 1823
432.
1823, afgehoord 1824

433-436.

Bijlagen tot de rekeningen van D. van Ommeren, 1820-1823.
4 omslagen
433.
1820
434.
1821
435.
1822
436.
1823

3. STUKKEN BETREFFENDE HET BEHEER DER BEZITTINGEN
(UITGEZONDERD REKENINGEN)
N.B. Zie omtrent het onderhoud der pastoriegoederen inv. nr. 177.
a.

Eigendomsbewijzen

437.

Akte van overdracht door Gerard Derck Suermond, scholtis van Ede, c.s.
aan de pastorie te Wageningen van een huis en toebehoren, staande op
grond van de pastorie gelegen in het ambt Ede, Kerspel Bennekom, 1754.
1 stuk

438.

Obligaties, respectievelijk 2700 gulden, 600 gulden en 1000 gulden ten
laste van de stad Wageningen en ten voordele van de pastorie, 1728,
1759, 1768.
3 stukken

439.

‘Cedel van die verwisselinge der thienden met Burgem. Van Ommeren’.
Akte van ruiling van tienden op de Enk tussen de burgemeester Rudolph
van Ommeren en de pastorie, 1663.
1 stuk

440.

Akte van aankoop van een tijns gaande uit de pastorie van Wageningen
ten behoeve van de Gelderse Rekenkamer, 1727.
1 stuk

34

441.

Uittreksel uit het testament van L.A. Torck, vrijheer van Roosendaal,
betreffende een legaat aan de pastorie, 1764.
1 stuk

442.

Bewijzen van overschrijving en primitieve inschrijving van kapitalen in het
Grootboek der Nationale schuld ten behoeve van de pastorie, 1815.
1 omslag

442a.

Akte waarbij Wijnant van Renesse tot Holthuijsen mede namens zijn
vrouw Johanna Maria Baxen voor 1500 gulden overdraagt aan de
pastorie van de kerk te Wageningen het recht van collatie van de Sallants
vicarie, gefundeerd in de "moederkercke tot Wageningen", met de
bijbehorende goederen, 8 februari 1698.
1 charter
Met uithangende zegels in rode was van Wijnant van Renesse, Hessel van Lawick
tot Heuckelom, en Arnt van Lawick.

442b.

Akte voor stadhouder en schepenen van Wageningen waarbij Hendrik
Joosten en Willemijntje Arisen, echtelieden, voor 118 gulden en 16
stuivers aan de pastorie van Wageningen 432 roeden bouwland op de
Berg verkopen, 3 juni 1726.
1 charter
Met zwaar beschadigd uithangend kleinzegel van Wageningen.

b.

Leggers van eigendommen en stukken betreffende verpachting
en verkoop

443.

Register van alle landerijen, renten, inkomsten, tienden en vicariën in
eigendom van de pastorie van Wageningen, aangelegd in 1624, met
aantekeningen omtrent de verpachting e.v., lopend tot 1727.
1 deel

444.

Register van inkomsten behorende tot de pastorie, z.d. [ca. 1680]
1 stuk

445.

Register van goederen, tienden en uitgangen behorende tot de pastorie,
z.d. [ca. 1700]
1 stuk

446.

Memorie van de landerijen waaruit de pastorie de tiend trekt, z.d. [ca
1730]
1 stuk

447.

Memoriën van de verponding van de pastorielanden, opgemaakt in
december 1748.
1 omslag

448.

Staat van goederen, aanwezig in het pastoriehuis aan de Riemsdijkstraat,
toebehorend aan de pastorie, 1788.
1 stuk

449.

Verbalen van verpachting van landerijen en van verkoop van koren ten
behoeve van de pastorie, 1697-1708.
5 stukken

449a.

Stukken betreffende verkopingen van koren en gras en de verpachting
van de korentiend van de pastorie, 1714-1779.
1 pak
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450.

Verbalen van verpachting van de pastorielanderijen en erven van 16991808. [‘No. 70’]
1 lias

451.

Verbalen van verkoop van hout van de pastorie van 1715-1811. [‘No.62’]
1 lias

452.

‘Restant cedulle’`van de pastoriegoederen met aantekening van de
daarop gedane betalingen, 1761-1794.
6 katernen

453.

‘Generaale restandcedulle van de pastorygoederen van Wageningen, over
den jaaren 1794 en vervolgens, zulks naa de cappittelen in de reekening
vervat’, 1795-1800.
1 deel

454.

Stukken betreffende de invordering van achterstallige pachten van
pastoriegoederen, 1727.
1 omslag

455.

Akte van uitgifte in erfpacht aan Anthonij van der Hart c.s. van een hofje
‘onder den Dijck; en een hoekje land daarachter, toebehorende aan de
pastorie, 1730.
1 stuk

456.

Stukken betreffende de uitgifte in erfpacht van pastorieland in de Nude,
1815, 1822, 1823.
1 omslag

457.

Stukken betreffende de belegging van een kapitaal van 2700 gulden van
de pastorie bij de stad Wageningen, 1728.
1 omslag
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III. Het beheer der kerke- en pastoriegoederen
door het College van kerkvoogden, en het
toezicht daarop, aanvangend in 1824.
1.

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

a.

Verslagen

458-466.

Notulen van de vergaderingen van kerkvoogden, 1824-1920.
458.
1824-1833.
1 deel
459.
1833-1835.
1 katern
460.
1836, met bijlagen.
1 omslag
461.
1837, met bijlagen.
1 omslag
462.
1839, met bijlagen.
1 omslag
463.
1841-1849.
1 deel
464.
1849-1863.
1 deel
465.
1863-1890.
1 deel
466.
1890-1920.
1 deel

467.

Concept notulen van vergaderingen van kerkvoogden, 1829-1831, 18311833.
2 katerns

467a.

Notulen van vergaderingen van het College van Notabelen, 1898-1953.
1 deel

b.
468-565.

Correspondentie

Ingekomen brieven, met enkele minutan van uitgaande brieven, 18241827, 1833-1926.
98 omslagen
468.
1824
469.
1825
470.
1826
471.
1827
472.
1833
473.
1834
474.
1835
475.
1836
476.
1837
477.
1838
478.
1839
479.
1840
480.
1841
481.
1842
482.
1843
483.
1844
484.
1845
485.
1846
486.
1847
487.
1848
488.
1849
489.
1850
490.
1851
491.
1852
37

492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
38

1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566-572.

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

Register van uitgegane brieven, 1851-1923.
7 delen
566.
1851-1859
567.
1860-1871
568.
1871-1897
569.
1896
570.
1897-1919
571.
1909-1915
572.
1915-1923

c.

Reglementen

573.

Conceptreglement van orde voor de vergaderingen van kerkvoogden,
1824.
1 stuk

574.

Algemene reglementen op het beheer van de kerkelijke goederen en
fondsen der Hervormde Gemeenten in Nederland, 1851, 1868, 1870 en
1904; met opmerkingen gemaakt door het College van Kerkvoogden en
notabelen der Hervormde Gemeente van Wageningen op het
conceptreglement, 1851.
1 omslag

575.

Provinciale reglementen op de administratie der kerkelijke fondsen en de
kosten van de eredienst bij de Hervormde gemeenten in Nederland, met
aantekeningen van Mr. E.A. Jordens, Arnhem, 1859.
1 deel [gedrukt]

576.

Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten der
redienst bij de Hervormde Gemeenten in de provincie Gelderland, 1821.
1 deeltje [gedrukt]

577.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland betreffende het
begraven van lijken in de kerken en op de kerkhoven, 1825.
[Provinciaal Blad van Gelderland 1825, no. 138.]
1 stuk

578.

Reglementen op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen der
Hervormde Gemeente te Wageningen, 1870, 1896.
1 omslag
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579.

Tarief voor het trouwen in de kerk, vastgesteld door kerkvoogden, 22 juli
1914.
1 stuk

d.

Financiën

580-581.

Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, met bijlagen, 1824-1917.
2 pakken
580.
1824-1830
581.
1831-1917

582-594.

Register der afgegeven mandaten voor het kerkfonds der Hervormde
gemeente van Wagenigen, 1831, 1833-1836, 1839, 1851-1857.
13 delen
582.
1831
583.
1833
584.
1834
585.
1835
586.
1836
587.
1839
588.
1851
589.
1852
590.
1853
591.
1854
592.
1855
593.
1856
594.
1857

595-596.

Aantekeningboek van in de kerk gecollecteerde gelden, 1818-1860.
2 delen
595.
1818-1836
596.
1837-1860

597-598.

Register van ontvangsten tijdens de godsdienstuitoefeningen wegens
collecte- en plaatsgeld, 1916-1924.
2 delen
597.
1916-1917
598.
1919-1924

599.

Register van uitgaaf, 1824-1830
1 pak

600.

Betalingslijsten, 1824-1830
1 pak

601.

Register van acten en contracten van het College van kerkvoogden der
Hervormde Gemeente te Wageningen, bijgehouden ten behoeve van het
registratierecht, 1824-1832.
1 katern

e.
602.

40

Eigendommen

Staat van de toestand der Hervormde kerken, pastorieën en kosterijen in
de gemeente Wageningen, opgemaakt door kerkvoogden, 1843.
1 omslag

603.

Rapport uitgebracht door de secretaris van het College van kerkvoogden
omtrent zijn onderzoek naar de gronden waarop de stad de jaarlijkse
uitkering van f. 50,- aan de kerk verschuldigd is, 1853.
1 stuk

604.

‘Conceptdading’ tussen de gemeente Wageningen en het College van
Kerkvoogden in hun geschil over:
- het eigendomsrecht op de zogenaamde regeringsbank;
- het eigendomsrecht op de woning onder de kerktoren, het gebruik der
kerkmuren voor het ophangen der brandladders;
- het gebruik der stadsklokken voor de kerkdienst;
- de door de burgerlijke gemeente te betalen jaarlijkse subsidie aan de
kerk, wegens het gemis van begrafenisrechten;
- ‘het nog steeds op de het kadaster ten name van de Gemeente
voorkomende oude kerkhof of kerkhofsplein’, 1856.
1 stuk

605.

Plan voor een geldlening groot 30.000 gulden ten behoeve van de kerk
met een lijst van verzonden circulaires, 1861.
2 stukken

606.

Bewijzen van aandeel in de onderlinge brandwaarborgmaatschappij van
kerk en pastorie en het zilver van doop en avondmaal, 1854, 1860, 1862.
1 omslag

607.

Memorie van obligaties, ‘pretentiën’ en overige stukken toebehorende
aan de kerk der Hervormde Gemeente te Wageningen, z.d. [1824]
1 stuk

608.

Contract van ruiling van archivalia tussen het gemeentebestuur van
Wageningen en kerkvoogden, 1927.
1 stuk

f.

Functionarissen

609.

Legger van het tractement en de andere inkomsten verbonden aan de
predikantsplaatsen der Ned. Hervormde gemeente te Wageningen, 1898
(afschrift).
1 stuk

610.

Lijsten van kerkvoogden en notabelen, met aantekening van het tijdstip
van aftreding, 1837-1897.
1 pak

611.

Lijsten van stemgerechtigden, 1869-1923.
1 pak

611a.

Lijsten van mannelijke lidmaten die in aanmerking komen om lid te
worden van het kiescollege, z.d. [2e helft 19e eeuw]
3 katernen
N.B. de lijsten zijn tegelijkertijd opgesteld, maar niet identiek bijgehouden.
N.B. Het kiescollege had tot taak het beroepen van predikanten en het benoemen
van ouderlingen en diakenen.

612.

Lijsten van uitgebrachte stemmen voor de verkiezing van notabelen,
1883-1887, 1908, 1917-1920.
1 pak
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613.

Besluiten van de kerkeraad, waarbij verschillende personen hun
lidmaatschap zijn ontzegd, ingezonden bij kerkvoogden, 1891.
1 omslag

614.

Lijsten van personen die hun lidmaatschap van de Ned. Hervormde Kerk
zijn ontzegd of die zelf hun lidmaatschap hebben opgezegd, 1891-1911.
1 stuk

615.

Alfabetische lijst van niet-lidmaten der Ned. Hervormde Kerk te
Wageningen, z.d. [ca. 1900].
1 stuk

616.

Instructie voor de ontvanger van de kerkelijke goederen en fondsen
1883, 1902.
2 stukken

617.

Instructies voor de koster, 1832, 1866, 1904.
1 omslag

618.

Specifieke opgave van de inkomsten van de koster, 1824.
1 stuk

619.

Instructie voor de organist, 1911.
1 stuk

620.

Brieven van sollicitanten naar de betrekking van organisat, met bijlagen,
1815.
1 omslag

621.

Instructie voor de orgeltrapper, 1914, 1915.
2 stukken

622.

Instructie voor de deurwaarder en klokluider, met een afschrift, 1886.
1 omslag

623.

Akten van herbenoeming, telkens voor drie jaar, van G. van Wijk tot
deurwaarder en klokluider, 1895-1925.
1 stuk

2.

STUKKEN BETREFFENDE DE KERKELIJKE HOOFDELIJKE OMSLAG

624.

Verordening op de heffing van een kerkelijke hoofdelijke omslag, 1898;
met een afschrift.
1 omslag

625-628.

Kohier van de kerkelijke hoofdelijke omslag, 1904, 1917, 1918, 1922.
4 delen
625.
1904
626.
1917
627.
1918
628.
1922

629.

Bezwaarschriften tegen de kerkelijke hoofdelijke omslag over 1923 en
teruggezonden aanslagbiljetten, 1924.
1 pak

42

3.
630-664.

665-699.

REKENINGEN EN BIJLAGEN VAN DE KERKELIJKE ONTVANGERS

Rekeningen van Dirk van Ommeren, 1824-1858.
30 delen en 5 omslagen
630.
1824, afgehoord 1825; met een concept en
631.
1825, afgehoord 1826; met een concept en
632.
1826, afgehoord 1827; met een concept en
633.
1827, afgehoord 1828; met een concept en
634.
1828, afgehoord 1829.
635.
1829, afgehoord 1830; met een afschrift. 1
636.
1830, afgehoord 1831.
637.
1831, afgehoord 1832.
638.
1832, afgehoord 1833.
639.
1833, afgehoord 1834.
640.
1834, afgehoord 1835.
641.
1835, afgehoord 1836.
642.
1836, afgehoord 1837.
643.
1837, afgehoord 1838.
644.
1838, afgehoord 1841.
645.
1839, afgehoord 1841.
646.
1840, afgehoord 1842.
647.
1841, afgehoord 1842.
648.
1842, afgehoord 1843.
649.
1843, afgehoord 1844.
650.
1844, afgehoord 1845.
651.
1845, afgehoord 1846.
652.
1846, afgehoord 1847.
653.
1847, afgehoord 1848.
654.
1848, afgehoord 1849.
655.
1849, afgehoord 1850.
656.
1850, afgehoord 1851.
657.
1851, afgehoord 1852.
658.
1852, afgehoord 1853.
659.
1853, afgehoord 1854.
660.
1854, afgehoord 1855.
661.
1855, afgehoord 1856.
662.
1856, afgehoord 1857.
663.
1857, afgehoord 1858.
664.
1858, afgehoord 1859.

afschrift.
afschrift.
afschrift.
afschrift.

1
1
1
1

omslag
omslag
omslag
omslag

omslag

Bijlagen tot de rekeningen van Dirk van Ommeren, 1824-1858.
35 omslagen
665.
1824
666.
1825
667.
1826
668.
1827
669.
1828
670.
1829
671.
1830
672.
1831
673.
1832
674.
1833
675.
1834
676.
1835
677.
1836
678.
1837
679.
1838
680.
1839
681.
1840
43

682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

700-722.

Rekeningen van D.J. van Stalborch, 1859-1882.
23 delen
700.
1859, afgehoord 1860.
701.
1860, afgehoord 1861.
702.
1861, afgehoord 1862.
703.
1862, afgehoord 1863.
704.
1863, afgehoord 1864.
705.
1864, afgehoord 1865.
706.
1865, afgehoord 1866.
707.
1866, afgehoord 1867.
708.
1867, afgehoord 1868.
709.
1868, afgehoord 1869.
710.
1869, afgehoord 1870.
711.
1870, afgehoord 1871.
712.
1871, afgehoord 1872.
713.
1872, afgehoord 1873.
714.
1873, afgehoord 1874.
715.
1874, afgehoord 1875.
716.
1875, afgehoord 1876.
717.
1876, afgehoord 1877.
718.
1877, afgehoord 1878.
719.
1878, afgehoord 1879.
720.
1880, afgehoord 1881.
721.
1881, afgehoord 1882.
722.
1882, afgehoord 1883.

723-746.

Bijlagen tot de rekeningen van D.J. van Stalborch, 1859-1882.
24 omslagen
723.
1859
724.
1860
725.
1861
726.
1862
727.
1863
728.
1864
729.
1865
730.
1866
731.
1867
732.
1868
733.
1869
734.
1870
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735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
746.
747.

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
Bijlagen tot de (verloren gegane) rekening over 1879.
1880
1881
1882

747-763.

Rekeningen van Christoffel Wilhelmus Lijsen, 1883-1890, 1892-1900.
16 delen en 1 omslag
747.
1883, afgehoord 1884.
1 omslag
748.
1884, afgehoord 1885.
749.
1885, afgehoord 1886.
750.
1886, afgehoord 1887.
751.
1887, afgehoord 1888.
752.
1888, afgehoord 1889.
753.
1889, afgehoord 1890.
754.
1890, afgehoord 1891.
755.
1892, afgehoord 1893.
756.
1893, afgehoord 1894.
757.
1894, afgehoord 1895.
758.
1895, afgehoord 1896.
759.
1896, afgehoord 1897.
760.
1897, afgehoord 1898.
761.
1898, afgehoord 1899.
762.
1899, afgehoord 1900.
763.
1900, afgehoord 1901.

764-782.

Bijlagen tot de rekeningen van Christoffel Wilhelmus Lijsen, 1883-1900.
18 omslagen
764.
1883
765.
1884
766.
1885
767.
1886
768.
1887
769.
1888
770.
1889
771.
1890
772.
Bijlagen tot de (verloren) rekening over 1891.
773.
1892
774.
1893
775.
1894
776.
1895
777.
1896
778.
1897
779.
1898
780.
1899
781.
1900

782-784.

Rekeningen van G.W. Goedhard, 1901-1903.
3 delen
782.
1901, afgehoord 1902.
783.
1902, afgehoord 1903.
784.
1903, afgehoord 1904.
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785-787.

Bijlagen tot de rekening van G.W. goedhard, 1901-1903.
3 omslagen
785.
1901
786.
1902
787.
1903

788-807.

Rekeningen van J.H. Leinweber, 1904-1923.
20 delen
788.
1904, afgehoord 1905.
789.
1905, afgehoord 1906.
790.
1906, afgehoord 1907.
791.
1907, afgehoord 1908.
792.
1908, afgehoord 1909.
793. 1909, afgehoord 1910.
794.
1910, afgehoord 1911.
795.
1911, afgehoord 1912.
796.
1912, afgehoord 1913.
797.
1913, afgehoord 1914.
798.
1914, afgehoord 1915.
799.
1915, afgehoord 1916.
800.
1916, afgehoord 1917.
801.
1917, afgehoord 1918.
802.
1918, afgehoord 1919.
803.
1919, afgehoord 1920.
804.
1920, afgehoord 1921.
805.
1921, afgehoord 1922.
806.
1922, afgehoord 1923.
807.
1923, afgehoord 1924.

808-827.

Bijlagen tot de rekeningen van J.H. Leinweber, 1904-1923.
20 omslagen
808.
1904
809.
1905
810.
1906
811.
1907
812.
1908
813.
1909
814.
1910
815.
1911
816.
1912
817.
1913
818.
1914
819.
1915
820.
1916
821.
1917
822.
1918
823.
1919
824.
1920
825.
1921
826.
1922
827.
1923

46

4.

STUKKEN BETREFFENDE HET BEHEER DER BEZITTINGEN EN
FONDSEN (UITGEZONDERD REKENINGEN)

A.

Kerkgebouw c.a.

a.

Onderhoud van kerk en toren en pastorie

828.

Rapport van de Commissie voor de opname van de toestand der
kerkgebouwen te Wageningen, met voorstellen omtrent de nodige
voorzieningen, 1824.
1 stuk

829.

Bestekken (verbalen van aanbesteding) en andere stukken betreffende
onderhoudswerken aan de kerk, 1825-1864, 1884.
1 pak

830.

Bestek voor het maken van een nieuw kerkraam voor ‘boven den troon’,
met een tekening, 1821.
1 omslag

831.

Bestekken en begrotingen voor het maken van een ringmuur en ijzeren
hekken, alsmede van het leggen van waterleidingen bij de kerk, 1851,
1853, 1854.
1 omslag

832.

Prijsopgaaf voor het maken van een nieuwe galerij in de kerk voor 78
zitplaatsen, met tekeningen, z.d. [ca. 1850]
1 omslag

833.

Nota van deskundigen betreffende de toestand van het kerkgebouw in
verband met de aanhangige plannen:
1. Vernieuwing en doelmatiger indeling van het ameubelement, teneinde
daardoor meerde plaatsen te verkrijgen, gepaard met herstellingen aan
de kappen etc.
2. Om door uitbreiding de kerk in meerdere plaatsen te voorzien, of
3. Om tot de bouw van een nieuwe kerk over te gaan, 1860.
1 stuk

834.

Memorie omtrent een verbouwing van de pastorie in de Boterstraat, z.d.
[ca. 1842].
1 stuk

835.

Bestekken (verbalen van aanbesteding) en andere stukken betreffende
onderhoudswerkzaamheden aan de pastorie in de Boterstraat, 1843,
1844, 1851, 1864.
1 omslag

836.

Stukken betreffende de onderhoudswerkzaamheden aan de pastorie in de
Riemsdijkstraat, 1852, 1889.
1 omslag

837.

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe pastorie, 1861.
1 omslag

838.

Bestek en voorwaarden voor de bouw van twee herenhuizen in de
Riemsdijkstraat, 1910.
1 deel [gedrukt]
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839.

Overeenkomst tussen kerkvoogden en Wessel Hakstege betreffende de
rechten en plichten omtrent de scheidingsmuur tussen hun eigendommen
aan de Riemsdijkstraat, 1868.
1 stuk

b.

Zitplaatsen in de kerk

840-842.

Register van zitplaatsen in de kerk, ca. 1800-1925.
3 delen
840.
ca. 1800-1863
841.
1863-1925
842.
1925

843.

Algemene staat der zitplaatsen, met de namen der eigenaren, 1846.
1 stuk

844.

Alfabetisch register van de eigenaren der zitplaatsen, ca. 1850 (in duplo).
2 katernen

845.

Alfabetische lijst van de eigenaren en huurders van zitplaatsen, ca. 1870.
1 katern

846.

Staat van de verhuurde zitplaatsen en van de overboekingen, 1852.
1 stuk

847.

Lijst van verhuurde en onverhuurde zitplaatsen, 1857.
1 stuk

848.

Eigendomsbewijzen van zitplaatsen, toebehorende aan de kerk, 1845,
1850, 1861, 1862, 1865.
1 omslag

849.

Akten van verkoop en overdracht van zitplaatsen aan verschillende
personen afgegeven door kerkvoogden (ter overschrijving aangeboden?),
1834-1854.
1 pak

850.

Eigendomsbewijzen van zitplaatsen, toebehorende aan verschillende
personen afgegeven door kerkvoogden (ter overschrijving aangeboden?),
1836, 1857, 1858, 1863-1926.
1 pak

c.

Kerkorgel

851.

Stukken betreffende gebreken aan het kerkorgel en voorstellen tot
verbetering, 1826-1835.
1 omslag

852.

Brieven van B.J. en G.A.D.J. Gabrij, orgelmakers te Gouda en andere
stukken betreffende het onderhoud van het kerkorgel, 1849, 1850, 1853,
1856.
1 omslag

853.

Voorstellen van de organist tot herstel van het kerkorgel, met een
begroting van kosten, 1878.
1 omslag
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d.

Verlichting en verwarming van de kerk

854.

Processen-verbaal van aanbesteding van de levering van kaarsen voor de
verlichting van de kerk, 1824-1828.
1 omslag

855.

Stukken betreffende het aanbrengen in de kerk van een verlichting met
lampen, 1838-1840, 1845.
1 omslag

856.

Inschrijvingsbiljetten voor de levering van 34 Siemensbranders met
toebehoren voor de de verlichting van de kerk, 1888.
1 omslag

857.

Stukken betreffende het aanbrengen van een gasverlichting in de kerk,
1900, 1904, 1909.
1 omslag

858.

Rapport van Ir. Y. Brouwers over de wenselijkheid van de vervanging van
de gasverlichting in de kerk door electrische verlichting, 1920.
1 stuk

859.

Lijsten van vrijwillige bijdragen in de kosten van aankoop van kachels
voor de verwarming van de kerk, met inschrijvingsbiljetten, 1895, 1896.
1 omslag

860.

Stukken betreffende het aanbrengen van een centrale verwarming in de
kerk, 1909.
1 omslag

B.

Andere bezittingen

a.

Eigendomsbewijzen

861.

Akte van ruiling waarbij de kerk tegen afstand van een stukje land bij het
Slangepad verkrijgt van Jan Jordens c.s. drie stukken tabaksland aan de
Molen- of Straatweg, 1828 (in duplo); met bijbehorende akten van de
jaren 1812 en 1821.
1 omslag

862.

Akte van aankoop ten behoeve van het kerkfonds van een perceel
tabaksland, 1854; met een koopakte van 1851.
2 stukken

863.

Bewijzen van overschrijving, afschrijving enz. van kapitalen op het
Grootboek der Nationale schuld en bijbehorende stukken, 1830-1905.
1 omslag

864.

Vergunning verleend door kerkvoogden aan H. Dunker tot plaatsing van
een raam in perceel sectie I no. 613, uitziende op het kerkhof, tegen een
jaarlijkse recognitie van f. 0,25, 1885.
1 stuk

865.

Vergunning verleend door kerkvoogden aan R. de Vries tot het hebben
van uitgangen aan vier woningen tegen een jaarlijkse recognitie van f.
6,-, 1885.
1 stuk
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866.

Vergunning verleend door kerkvoogden aan B.W. Kempen tot het hebben
van een lichtraam in de achtermuur van een huis in de St. Annastraat,
tegen een jaarlijkse recognitie van f. 1,-, 1897.
1 stuk

867.

Uittreksels uit de testamenten A.H. van Stalborch en zijn echtgenote D.
van Beest betreffende legaten aan de kerk, 1893; met het Koninklijk
Besluit, waarbij machtiging tot aanvaarding wordt verleend, 1894.
1 omslag

b.

Leggers van eigendommen en stukken betreffende verhuur,
verpachting en verkoop

868-872.

Staten van goederen en inkomsten van het kerkfonds, 1845-1901.
5 delen
868.
Aangelegd 1845, bijgehouden tot 1861.
869.
Aangelegd 1860, bijgehouden tot 1877.
870.
1877
871.
Aangelegd 1876, bijgehouden tot 1883.
872.
Aangelegd 1884, bijgehouden tot 1901.

873.

Inventarissen van alle goederen, baten, schulden en lasten der kerk,
1824, 1828, 1835, 1847, 1869.
1 omslag

874.

Specifieke staat der landerijen waarvan de tabakstiend over het jaar
1843 geheven is, z.d. [ca. 1844].
1 stuk

875.

Staat van hypotheken van de kerk te Wageningen, z.d. [ca. 1910].
1 stuk

876.

Processen-verbaal en akten van verhuur en verpachting van landerijen,
1842-1919.
1 pak

877.

Lijst van de op 2 december 1898 publiek verpachte bouw- en weilanden,
1898.
1 stuk

878.

Akten van verhuur van het herenhuis, bestemd voor pastorie, staande in
de Riemsdijkstraat, 1891, 1894-1917.
1 omslag

879.

Proces-verbaal van de publieke verkoop van een perceel tiend- en twee
percelen hooigewas; met bijlage, 1825.
1 omslag

880.

Staat van buitengewone ontvangsten wegens verkochte landerijen aan
de stad Wageningen tot het aanleggen van een algemene begraafplaats
ten behoeve van gemelde stad, 1828.
1 stuk

881.

Proces-verbaal van de publieke verkoop van het tiend korengewas, 1845.
1 stuk
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882.

Stukken betreffende de verkoop door kerkvoogden aan de Staat der
Nederlanden van een perceel bouwland, 1895.
1 omslag
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REGESTEN
N.B. Alleen inv. nr. 19 (regesten 21-23) is nog aanwezig; de overige stukken zijn in de periode
1940-1945 zoekgeraakt (zie inleiding, p. 9).

1.

(inv. nr. 218; niet meer aanwezig)
23 april 1454
Johan van Well Janss, richter van Dolre, en Eernst van der Lawick, schepenen
van Wagenyngen, oorkonden dat Johan van Well bij testament heeft gegeven
aan Otte Man, kerkmeester, ten behoeve van de kerk te Wagenyngen jaarlijks
vier oude braspenningen uit zeker land aan den Brenck te Wagenyngen.
Gegeven int yair ons Heren dusent vier hondert vier ende vijfftich, des
Dynxdaigs na den heiligen Paisschedach.
met het (geschonden) kleine zegel der stad in groene was.

2.

(inv. nr. 219; niet meer aanwezig)
15 september 1462
Bartout Hack, richter, Willem van der Horst, Cornelys van Well en Dirck van
Hertten, schepenen te Wagenyngen, oorkonden dat Arnt Bor van Ewick en
diens vrouw Mechteld hebben opgedragen aan Rutger van Bryenen, ten
behoeve van de kerk te Wagenyngen, twee jaarrenten, resp. van een oude
Franssche schild en een grooten, gaande uit een huis en hofstede van Dirck
Vonck, onder bepaling dat de kerkmeesters op elk van de vier hoogtijden aan
de pastoor of zijn kapelaan een kwart wijns zullen geven, waarvoor deze op de
predikstoel voor de gevers zullen bidden.
Gegeven int yair ons Heren dusent verhondert twee en tsestich des Wonsdaegs
na Exaltationis sancte crusis.
gecancelleerd; het kleine zegel der stad is verloren.

3.

(inv. nr. 220; niet meer aanwezig)
5 augustus 1463
Johan van der Lawick en Bartout van Ruwenhove, schepenen te Wageningen,
oorkonden dat Rutger van Bryenen en Hermen die Roye, kerkmeesters te
Wageningen, met voorkennis van de magistraat, beloofd hebben aan Luytgart,
weduwe van Johan van Bryenen, dat zij en hun opvolgers de door Johan aan de
kerk geschonken erfrente van 1 oud schild uit huis en hofstede, nu toebehorende aan Otte Coenraets, welke rente bestemd is tot aankoop van olie, en de ook
door Johan geschonken hof in de Tolsteeg, nimmer zullen vervreemden.
Gegeven int yaer ons Heren dusent vierhondert drye ende tsestich, ‘s Vrydaigs
na Vincula Petri.
met het kleine zegel der stad in groene was.

4.

(inv. nr. 207; niet meer aanwezig)
16 juni 1471
Gerrit van Dolre, richter, Arnt Bor van Ewick en Thymen Hyrtt, schepenen van
Wageningen, oorkonden dat Thomas van Hukenhorst, priester, verkocht heeft
aan Mr. Dymert Jans een hofstede binnen Wageningen, die vroeger toebehoord
heeft aan Otte van Well.
Gegeven int Jair ons Heren dusent vierhondert een ende tsoventich,
Sonnendaige na sunte Odulphusdach.
het kleine zegel der stad is verloren.

5.

(inv. nr. 208; niet meer aanwezig)
27 februari 1496
Beernt van Wese, richter, en Bor van Delen en Henrick van der Brugh,
schepenen van Wageningen, oorkonden dat Peter van Heelsom bij testament
opgedragen heeft aan Henrick van der Deernhorst als kerkmeester ‘der
heyligen kercken tot Wageningen’ de helft van een huis en hofstad, waarvan de
wederhelft door wijlen zijn vrouw aan die kerk is gegeven.
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Gegeven in den jaer ons Heren dusent vierhondert sess ende tnegentich, opten
heiligen Sonnendach Reminiscere.
het kleine zegel der stad is verloren.

6.

(inv. nr. 212; niet meer aanwezig)
28 februari 1506
Arnt van der Lawyck, richter, Herman van Biler en Henrick van der Dernhorst,
schepenen van Waghenyngh, oorkonden dat Geertruyt van Hoeculum, weduwe
van Johan van Hoeculum, aan Cornelis van Oemeren als kerkmeester der
‘moiderkerck’ te Waghenyngh en ten behoeve van die kerk heeft opgedragen ½
morgen lands voor de Bergpoort.
Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ende seess opten Saeterdach
nae sunte Mathijs dach.
met het kleine zegel der stad in groene was.

7.

(inv. nr. 209; niet meer aanwezig)
8 maart 1507
Art van der Lawyck, richter, Johan van Brienen en Henrick van der Bruugh,
schepenen van Waghenyngh, oorkonden dat Sywert van Hoeculum en diens
vrouw Margriet hebben opgedragen aan Johan die Ruytter en diens vrouw
Walborch een huis en hofstad binnen Waghenyngh in de Botterstraet.
Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ende soeven, op Manendach na
den heiligen Sonnendach, als men in der heiliger (kerken) helt Oculi omnium.
het kleine zegel der stad is verloren.

8.

(inv. nr. 221; niet meer aanwezig)
24 november 1517
Burgemeesteren, schepenen en Raad der stad Wageningen oorkonden als
overste kerkmeesters der ‘moiderkercken’ van Wageningen dat zij ten behoeve
van het ‘cruyswerck’ dier kerk hebben opgedragen aan Henrick ther Dernhorst
de thyns en de jaarrente, die de kerk heeft uit een erf en goed in de buurschap
Leuwen, genaamd Katermans Erve; met het recht van wederkoop.
Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ende soventhien, op sunte
Katherynen avont joffer.
met het kleine zegel der stad in groene was.

9.

(inv. nr. 222; niet meer aanwezig)
21 december 1519
Johan van der Lawick, richter, Henrick van Renesse, Roloff die Ruter, Johan van
Brienen en Henrick van der Bruggen, schepenen van Wageningen, oorkonden
dat Elisabeth Halkke (?), weduwe van Aernt van der Lauwick, heeft opgedragen
aan heer Engelbert Sassenstyn q.q., vicaris op St. Christoffels altaar in de kerk
te Wageningen, een rentebrief d.d. 1 november 1491, waarin gesproken wordt
van 8 Rijnse gulden ‘s jaars uit een huis en hofstad aan de Hoogstraat binnen
Wageningen, maar waarvan de vicaris slecht 6 zal mogen beuren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vijfhondert ende negenthien op sunte
Thomas dach apostell.
het kleine zegel der stad is verloren.

10.

(inv. nr. 223; niet meer aanwezig)
24 december 1519
Roeloff die Ruyter en Henrick van der Brugge, schepenen van Wagenyngen,
oorkonden dat Derrick Jacopss van Arnhem en diens vrouw Johanna bekend
hebben schuldig te zijn aan Aellert Vonck en diens zuster Willemken een jaarrente van 1 Hertog Philipsgulden uit het huis de Pelikaan binnen Wagenyngen.
Gegegen in den jaer ons Heren duysent vijffhondert ind negenthien op
Kerssavont.
met het kleine zegel der stad in groene was.
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11.

(inv. nr. 213; niet meer aanwezig)
29 november 1530
Henrick Verbrugh, Evert van Straellen en Frederick Peterss Vermoellen,
schepenen van Wageningen, oorkonden dat Evert van Straellen en diens vrouw
Udell geschonken hebben aan ‘ons moeder die hellich kerck’ een stuk land in
Wageninger enck met een akkertje ‘daerteynden’.
Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert ende dartich op Sunt Andries
avont.
met het (geschonden) kleine zegel der stad in groene was.

12.

(inv. nr. 224; niet meer aanwezig)
10 maart 1532
Ernst van der Lawick en Anthonis van der Hoernst, schepenen van
Waegeningen, oorkonden dat Ariaen Janss, Aernt van der Bruegge en Mr.
Johan Hillekenss hebben opgedragen aan Henrick van der Brueg en Frerick
Peterss als kerkmeesters der ‘moederkerck’ te Waegeningen 9 schepels weit
‘s jaars uit het huis in de Hoogstraat dat nu half aan Henrick van Hyend en half
aan Albert van Kauwen toekomt; zulks krachtens beschikking van Heertgen,
dochter van Aernt van Bryenen.
Gegeven int jair ons Heren duysent viffhondert ind tweendertich, op
Sonnendach Domynica Letare.
met het kleine zegel der stad in groene was.

13.

(inv. nr. 210; niet meer aanwezig)
20 juli 1533
Johan van der Lauwick, richter, en Gelis van Ryemsdyck en Anthonis van der
Hornst, schepenen van Waegeninghe, oorkonden dat Henrick van der Bruegge
en Frerick Peterss, kerkmeesters, hebben verkocht aan Aelbert van der
Bruegge Henrickssoen een huis en hofstad buiten Waegeninghe in de buurscap
Dolder, dat vroeger toebehoorde aan Bartholt Roust en dat krachtens verwin in
het bezit der kerk was gekomen.
Gegeven int jair ons Heren dusent vijffhondert ind driendartich, op Donderdach
nae sancte Margareten dach jonfr.
met het kleine zegel der stad in groene was.

14.

(inv. nr. 225; niet meer aanwezig)
28 februari 1535
Gelis van Riemsdyck en Ker…van Hekeren, schepenen van Wageninghe, oorkonden dat Peter van Beem en diens vrouw Derrick bekend hebben jaarlijks op
St. Petrus ad Cathedram schuldig te zijn aan Frerick ter Moelen als kerkmeester
ten behoeve van ‘ons moeder der heylich kerick binnen Waegeninghe’ 1 currente gulden uit zekere hofstad.
Gegeven int jair ons Heren duesen (sic) vijffhondert vijffndartich, op
Sonnendach Dominica Oculi mei semper.
met het kleine zegel der stad in groene was.

15.

(inv. nr. 226; niet meer aanwezig)
22 februari 1537
Johan van der Lauwick, richter, Zwer van Brakell en Johan van der Hornst,
schepenen van Waegeninghe, oorkonden dat Huebert Gheritss en diens vrouw
Henrick hebben opgedragen aan Fredrick Peterss en Jorien van Dolder, als
kerkmeesters ons ‘moeder die heylich kerick byenen Waegeninghe’, 2 gouden
gulden ‘s jaars uit hun huis en hofstad in de Efterstraet.
Gegeven int jair ons Heren duesent vijffhondert suevenendartich, ipsa die Petri
ad Cathedram.
het kleine zegel der stad is verloren.
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16.

(inv. nr. 227; niet meer aanwezig)
26 mei 1539
Johan van der Lawick, richter, en Wylhem van Tuyll en Fredrick ter Moelen,
schepenen van Waegeninghe, oorkonden dat Gerrit die Rueter en diens vrouw
Hylligont van den Beem en Henrick van Hyende en diens vrouw Alet, van
Zweder van Brakell vanwege diens moeder, joffer Jorden van Brakell, gepacht
hebben eene hofstad aan de Nuedepoort voor 2 Holl. Gulden ‘s jaars en de
daaruit gaande tynsen, o.a. 40 penningen aan ‘die moeder die hellich kerick toe
Wageninghe’.
Gegeven int jair ons Heren duesent vijffhondert negendartich, op Manendach
post Pentecostes.
met het kleine zegel der stad in groene was.

17.

(inv. nr. 228; niet meer aanwezig)
6 januari 1542
Gerrit die Rueter en Ruetger Trant, schepenen te Waegeninghe, oorkonden dat
Jan Bor en diens vrouw Mary bekend hebben schuldig te zijn aan Wylhem die
Moeler en diens vrouw Elisabeth 1 ryder gulden ‘s jaars uit de hofstad aan de
Markt te Waegeninghe, die zij gekocht hebben van Gerrit die Rueter.
Gegeven int jair ons Heren duesent vijffhondert twenvertich, op ten heyligen
Daerthiendaech.
met het kleine zegel der stad in groene was.

18.

(inv. nr. 211; niet meer aanwezig)
26 april 1545
Swer van Brakell, richter, Gelis van Riemsdick en Udo van der Lauwyck,
schepenen van Waegeninghe, oorkonden dat Jan van Beem en diens vrouw
Weyndelmont aan Peter van der Moele, kerkmeester, ten behoeve van ‘ons
moeder die heylich kerck byenen Waegheninghe’ hebben opgedragen een huis
en hofstad in het schependom in de buurschap Dolre.
Gegeven int jair duesent vijffhondert vijffnviertich, op Sonnendaech Jubilate.
met het kleine zegel in groene was.

19.

(inv. nr. 229; niet meer aanwezig)
13 juni 1547
Gelis van Riemsdick en Johan van Brienen, schepenen van Waegeninghe, oorkonden dat Henrick van Brenck, weduwe van Johan van der Ae, bekend heeft
schuldig te zijn aan Ernst van Waechtendonck en diens vrouw Wolborch 2 Joachims daalders jaarlijks uit 1 morgen lands in de Nuede op het Lange Nieuwe
slag.
Gegeven int jair ons Heren duesent vijffhondert souvenviertich, op Manendach
na sunte Oldulphus daech.
het kleine zegel der stad is verloren.

20.

(inv. nr. 214; niet meer aanwezig)
3 februari 1549
Udo van der Lauwyck, richter, en Johan van Renes en Gerrit de Rueter, schepenen van Waegeninghe, oorkonden dat Henrich van Brenck, weduwe van Johan
Veraa, met Ernst van Wachtendonc als momber, inter vivos heeft opgedragen
aan ‘ons moeder die heylic kerck bynnen Waegeninghe’ 1 morgen lands in de
Nuede, die haar zuster Heyss, huisvrouw van Ernst van Wachtendonck, altijd
aan de kerk had toegedacht, waarvan niet was gekomen, omdat zij ‘myt enen
huesen mont’ gestorven was, waardoor het land aan haar zuster was gekomen;
terwijl voorts richter en schepenen als overkerkmeesters aan Ernst van
Wachtendonc 1 Joachims-daalder vergunnen, die juffer Henrick aan hem uit dat
land verzet heeft en na haar dood jaarlijks een memorie zullen laten doen.
Gegeven int jair ons Heren duesent vijffhondert negen inde viertich, altera die
Purificationis Marie Virginis.
met het kleine zegel der stad in groene was.
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21.

(inv. nr. 19)17
3 augustus 1550
Aeltetus Hierden, priester in het fraterhuis te Harderwijk, verklaart van
kerkmeesters en burgemeesters als overkerkmeesters van Wagening aangenomen te hebben het vervaardigen van een graduaal voor 20 stuiver de
octerne.
Gesciet anno 1550, altero die Inventionis protomartyris sct. Stephani.
op papier.

22.

(inv. nr. 19)18
6 augustus 1551
Wilhelmus Henrici, librarius te Harderwick, geeft kwijting aan de kerkmeesters
van Wagenijng voor de betaling van het door pater Altetis vervaardigde
graduaal.
Anno LI ipso die Sixti pape.
op papier.

23.

(inv. nr. 19)19
6 augustus 1551
Wilhelmus Henrici, librarius te Harderwick, verklaart dat de kerkmeesters te
Wagenijng van het Fraterhuis hebben gekocht voor 8 gld. Een ‘psalterken’ dat
voorzien zal worden van beslag in doppen gelijk het graduaal. Reg. nr. 21.
Actum Anno ut supra (Anno LI ipsom die Sixti pape).
op papier.

24.

(inv. nr. 230; niet meer aanwezig)
28 juli 1555
Johan van Renes en Herman Theussoen, schepenen van Waegeninghen,
oorkonden dat Gerrit Trant, pastoor van Waegeninghen, mede namens zijne
overledene moeder Rykelant van Brienen, twee jaarrenten, tezamen groot
4 ½ rydergulden, bestemd heeft tot beloning voor de pastoor, de vicarissen en
dienaren, die daarvoor ‘die soieven getyde die heell octave vant heylige
hoichtijt van Paesschen zingen moeten’, met vermelding van de regels voor het
geval van nalatigheid, en bepaling dat na zijn dood op zijn jaargetijde memorie
en ‘begencnisse’ moet gehouden worden.
Gegeven int jair ons Heren duisent vijffhondert vijff ind vijfftich, op
Sonnendaech na sint Jacoepts daech die meere.
met het kleine zegel der stad in groene was.

25.

(inv. nr. 231; niet meer aanwezig)
31 juli 1563
Johan van Renes en Bartholt van Stralen, schepenen van Waegeninghen,
oorkonden dat Bartholt van Stralen en diens vrouw Anna van der Moelen
bekend hebben jaarlijks schuldig te zijn aan hun vader Peter van der Moelen
eene rente van 30 Nym. stuivers uit hun huis en hofstad den Hullick, en dat
Peter van der Moelen en diens vrouw Soephia van Brienen die rente met de
hoofdsom hebben opgedragen aan ‘ons moeder die heylich kerck’ tot het
aankoopen van wijn en misbrood en tot onderhoud van het kerkgebouw.
Gegeven int jair ons Heren duysent vijffhoendert drie ind sestich, op sunte
Peters avont ad Vincula.
het kleine zegel der stad ontbreekt.

17

Uitgegeven door F.A. Hoefer in Gelre, Bijdragen en Mededeelingen XII blz. 246.
Als noot 17.
19
Als noot 17.
18
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INDEX
I = Inventaris
R = Regestenlijst

Aa (Ae, Veraa) (Johan van der der), R. 19, 20
(Weduwe Johan van der), I. 214, 229
Achterstraat te Wageningen, I. 226, R. 15
Adriaan (Adrianus, Ariaen)
Janss., I. 224, R. 12.
Alet, Alidt
vrouw van Antonis van Wijck, I. 227a
vrouw van Henrick van Hyende, R. 16
Arnhem blz. 5, I. 233
(Gedeputeerden van het kwartier van ) I. 10
(Rijksarchief te), blz. 8
(Derrick Jacobss. van), R. 10
Baak (Baack, Baeck)
(Peter van) I. 61a-l, 62-146; kerkmeester te Wageningen I. 193, 202, 245;
waagmeester te Wageningen I. 248
(Willem van) I. 47 h-k, 50 a-i, 51, 52. 53 a-k, 54, 55 a-j, 56, 57, 58 a-c, 59;
kerkmeester te Wageningen I. 16, 200
(Weduwe Willem van) I. 58 d-i, 60
Baxen (Johanna Maria) I. 442a
Beek (D.) blz 7
Beem (Hylligont van den) R. 16
(Jan van) I. 211, R. 18
(Peter van) I 225, R. 14
Beest (D. van) I. 867
Bennekom I. 215
(kerspel) I. 437
Bergpoort te Wageningen I. 212, R. 16
Betuwe (Betouw), blz. 5
Biler (Herman van), schepen te Wageningen R. 6
Boll (Bernt) I. 217
Bongerts (Sander) I. 216
Bor (Jan) I. 228, R. 17
van Ewick (Arnt) I. 219, R. 2; schepen te Wageningen R. 4
Boterstraat (Botterstraat) te Wageningen I. 835, R. 7
Brakell (Johan van) I. 227
(joffer Jorden van) R. 16
(Zweder van) R. 16; richter te Wageningen, R. 18; schepen te Wageningen, R. 15
Bransen (Cornelis) I. 47a-g, 48
Brenck (de) te Wageningen, R. 1
(Heytss van) huisvrouw van Ernst van Waechtendonc R. 20
(Henrick van) I. 214, 229; weduwe van Johan van der Ae (Veraa) R. 19, 20
Brienen (Bryenen) (Aernt van) R. 12
(Dirk van) I. 26, 32, 34; ‘die olde’ I. 37, 38
(Gysbert van), kerkmeester te Wageningen I. 36 noot, 39
(Heertgen van) R. 12
(Johan van) I. 220, R. 3; schepen te Wageningen R. 7, 9, 19
(Rykelant van) I. 230, R. 24
(Soephia van), vrouw van Peter van der Moelen, R. 25
Brouwers (Ir. Y.) I. 858
Bruggen (Brueg, Bruegge, Brugge, Brugh, Bruugh, Verbrugh)
(Aelbert, Henrickz. van der) I. 210, R. 13
(Aernt van der) R. 12
(Henrick van der), kerkmeester te Wageningen R. 12, 13; schepen te Wageningen R. 5,
7, 9-11
C
zie K.
Daetselaer, burgemeester te Wageningen, I. 40i, 42
Dalen (B.H. van) blz. 7
Delen (Bor van), schepen te Wageningen R. 5
Dernhorst (Deernhorst) (Henrick ter) I. 221, R. 8
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(Henrick van), kerkmeester te Wageningen, R. 5; Schepen te Wageningen R. 6
Diedenweg te Wageningen I. 217
Dymert Jans, I. 207, R. 4
Dirk (Derck, Derk, Derrick, Did, Dirck)
Jacopss. I. 223, R. 10
vrouw van Peter van Beem, R. 14
Dolder (Dolre)
(buurschap) I. 210, R. 13, 18
(Gerrit van) richter te Wageningen R. 4
(Johan van) schepen te Wageningen R. 1
(Jorrien) kerkmeester te Wageningen I. 31 noot, R. 15
Dunker (H.) I. 864
Ede
(ambt) I. 437
(scholtis te) I. 437
Efterstraat, zie: Achterstraat
Elisabeth, vrouw van Wylhelm die Moeler R. 17
Enk te Wageningen I. 40g, 213, 237, 439, R. 11
Ermell (Albert van) I. 232
Estvelt, burgemeester te Wagneingen I. 27
Evers (Wyllem) blz. 6
Ewick, zie: Bor
Frederik (Fred, Frederick, Frerick)
bisschop van Utrecht, blz. 5
Peters, kerkmeester te Wageningen I. 29, 30 noot, R. 12, 13, 15
Friedericks (Joh. C.) I 206
Friesland, blz. 5
Gabrij (B.J.), orgelmaker te Gouda I. 852
(G.A.D.J.), orgelmaker te Gouda I 852
Gelderland (Rijksarchief in) blz. 8
Gelre en Zutphen (Hof van) I. 10
Gerrit (Gerald) Henrickz. I. 215
Goedhard (G.W.) I. 782-787
Gouda I. 206
Griethuysen (Gerrit van) blz. 7, I. 152 b, f, i, 154, 158, 161, 162 c, f-g, 165, 168
Haar
(op de) I. 216
Haes (Gerrit de), kermeester te wageningen I. 40a
(Henrick de) I. 40a
(Wilhelm de), kerkmeester te Wageningen I. 27
Hakenhorst (Thomas van), priester I. 207
Hack (Bartout), richter te Wageningen R. 2
Hakstege (Wessel)
I. 839
Halkke (Elisabeth), weduwe vna Aernt van der Lauwick I. 222, R. 9
Harderwijk (Fraterhuis te) R. 21, 23
(Librarius te) R. 22, 23
(priester te) R. 21
Hart (Anthonij van der) I. 455
Heelsom (Peter van) I. 208, R. 5
Hekeren (Ker…van), schepen te Wageningen R. 14
Hendrik (Henrick, Henrick)
Caspars I. 176
Joosten I. 442b
vrouw van Huebert Gheritss. R. 15
Herman (Hermen) Theussoen, schepen te Wageningen R. 24
Hertten (Dirck van) schepen te Wageningen R. 2
Hyend (Henrick van) R. 12, 16
Hierden (Altetis), priester te Harderwijk R. 21-23
Hyrtt (Thymen) schepen te Wageningen R. 4
Hoeculum (Geertruyt van) I. 212; weduwe van Johan van Hoeculum R. 6
(Johan van) R. 6
(Sywert van) I. 209, R. 7
Hoogstraat te Wageningen I. 222, 224, R. 9, 12
Hornst (Hoernst) (Anthonis van), schepen te Wageningen R. 12, 13
(Johan van der) schepen te Wageningen R. 5
Horst (Anthonij van) I 40 k-t, 43-46
(Willem van der), schepen te Wageningen R. 2
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Huebert Gherritts. I. 226, R. 15
Hukenhorst (Thomas van), priester R. 4
Hullick (Hulk) (huis den) I. 231, R. 25
Issum (Jordaan van) I. 262-267
(Weduwe Jordaan van) I. 268, 269
Johan (Jan, Joannes)
Hillekens, R. 12
Johanna, vrouw van Derrick Jacopss van Arnhem R. 16
Jordens (E.A.) I. 475
(Jan) I. 861
Katermanserf te Leeuwen, blz 6, R. 8
Kauwen (Albert van) R. 12
Kempen (B.W.) I. 866
Ke….
Zie: Van Hekeren
Claas Bernts, Heer, I. 243a
Kool (Anna Elisabeth) I. 394
Crans (Cyprianus Jansz. ) blz. 6
Cras (Constantijn), stadssecretaris van Wageningen I. 183, 193
Kreeft (Jan) I. 216
(Claes) I. 216
St. Christoffels altaar te Wageningen I. 222, R. 9
Laar (M. van) blz. 7
Lange Nieuwe Slag te Wageningen R. 19
Lawick (Lauwick. Lauwyck)
(Arnt van) I. 442a
(Arnt van der) richter te Wageningen, R. 6, 7, 9
(weduwe Arnt van der) I. 222
(Ernst van der) schepen te Wageningen R. 1, 12
tot Heuckelom (Hessel van) I. 442a
(Johan van der) richter te Wageningen R. 9, 13, 15, 16;
Schepen te Wageningen R. 3
(Jorden van der) burgemeester te Wageningen, I. 36;
(Udo van der) richter te Wageningen R. 20, schepen te Wageningen R. 18
Leeuwen (buurschap) I. 221
(Katermanserf te) blz. 6, R. 8
Leinweber (J.H.) I. 788-827
Lexkesveer, blz. 5
Lijsen (Christoffel Wilhelmus) I. 747-781
Luymes (J.) organist te Wageningen I. 25
Luytgart, weduwe van Johan van Bryenen R. 3
Man (Otte) kerkmeester te Wageningen R. I
Margaretha (Margriet) vrouw van Sywert van Hoeculum R. 7
Marie (Mary)
vrouw van Jan Bor R. 17
Mariëndaal (rentmeester van het convent van) I. 22
Markt te Wageningen I. 228, R. 17
Mechteld, vrouw van Arnt Bor van Ewick R. 2
Merkes (W.) blz. 7
Moelen (Moele, Vermoelen)
(Anna van der), vrouw van Bartholt van Stralen R. 25
(Frederick Peterss.) schepen te Wageningen R. 11
(Frederick ter) kerkmeester te Wageningen R. 14, schepen te Wageningen R. 16
(Peter van der). I. 231, A. 25; kerkmeester te Wageningen I. 29 noot, 31 noot, 33, R.
18
Moeler (Wylhem die) R. 17
Molenweg te Wageningen I. 861
Moll (Anthonij) I. 270-299
(weduwe) I. 300
Nieuw Wageningen blz. 5
Nuede (de) te Wageningen I. 214, 229, R. 19, 20
Nuedepoort te Wageningen I. 227, R. 16
Oisterbeeck (Andreas), predikant te Wageningen blz. 5, I. 10
Ommeren (Oemeren)
(A. van) I. 175
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(Dirk van)I. 367-394, 429-436, 630-699; rentmeester der pastoriegoederen te
Wageningen, I. 258
(weduwe Derk van) I. 394, 395
(Jan van) I. 257, 396-428
(Cornelis van), kerkmeester te Wageningen R. 6
(Rudolph van), burgemeester te Wageningen I. 439
(Teunis van) I. 162i
Otte Coenraats R. 3
Oud-Wageningen blz. 5
Over-Veluwe (Classis van) blz. 6, 7
Pelikaan te Wageningen (Huis de) I. 223, R. 10
Reinald van Gelre, graaf, blz. 5
Renesse (Henrick van), schepen te Wageningen R. 9
(Johan van), schepen te Wageningen R. 20, 24 en 25
tot Holthuijsen (Wijnant van) I. 442a
Rhenen I. 176
Riemsdijk (Riemsdick, Riemsdyck, Ryemsdyck)
(Gelis van), schepen te Wageningen R. 13, 14, 18, 19
Riemsdijkstraat te Wageningen I. 448, 838, 839, 878
St. Rochusvicarie te Wageningen I. 256
Roest, zie: Roust
Roye (Herman van), kerkmeester te Wageningen R. 3
Roust (Bartholt) R. 13
Rozendaal (vrijheer van), zie Torck (Lubbert Adolph)
Ruiter (Rueter, Ruyter, Ruytter)
(Did. de) provis. Rentmeester der pastoriegoederen te Wageningen I. 259-261
(Gerrit die) I. 227, R. 16; schepen te Wageningen R. 17, 26
(Johan die) I. 209, R. 7
(Roloff die), schepen te Wageningen R. 9, 10
Ruwenhove (Bartout van), schepen te Wageningen R. 3
Sallant (Johan van) I. 215
Sassensteyn (Engelbert), vicaris op St. Christoffelsaltaar te Wageningen R. 9
Schaats (Bartholt) I. 147
Schuilenborg (J.G. van) blz. 7, I. 162k-n, 171-174
Septer (Hendrick de) I. 217
Slangepad te Wageningen I. 861
Speyers (Jorden) I. 252
Stalborch (A.H. van) I. 867
(D.J. van) I. 700-746
Staveren (Cornelis van) blz. 7, I. 152c, 152g, 155, 159, 162a, 162d, 163, 166
Stooterus (Joannes), koster te Wageningen I. 196
Stralen (Straelen, Straellen)
(van), kerkmeester te Wageningen I. 33
(Bartholt van) R. 25; stadssecretaris van Wageningen I. 40b-f
(Evert van) I. 213; schepen te Wageningen R. 11
(Frederick van), burgemeester van Wageningen I. 41; kerkmeester te Wageningen I.
40b-f, 40h.
Suermond (Suermondt)
(Gerard Derck), scholtis te Ede I. 437
(Johan) I. 40i
(Willem) I. 301-307
Tolsteeg te Wageningen R. 3
Torck (Lubbert Adolph) I. 147, 148; vrijheer van Rozendaal, I. 235, 441
Trant (Gerrit), pastoor te Wageningen I. 230, R. 24
(Ruetger), schepen te Wageningen R. 17
Tryer (Peter van) blz. 6
Troest uiterwaard in het schependom van Wageningen I. 232
Tuyll (Wylhelm van), schepen te Wageningen R. 16
Udell, vrouw van Evert van Straellen R. 11
Utrecht (proost van St. Jan te) blz. 5
Veraa zie: Van der Aa
Verbrugh, zie: Van der Bruggen
Vermoellen, zie: Van der Moelen
Vettewaard te Wageningen I. 248
Vonck (Adrianus) I. 308-366
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(Aellert) I. 233, R. 10
(Dirck) I. 219, R. 2
(Willemken) I. 223, R. 10
Vries (R. de) I. 865
Wachtendonck (Waechtendonck)
(Ernst van) I. 229, R. 19, 20
Wageningen (Waegeninge, Waegeningen, Waegeninghe, Waegeninghen, Wagening, Wagenyng,
Wagenyngen, Waghenyngen)
(Achterstraat te) R. 15
(Begraafplaats te) I. 880
(Berg te) zie: Wageningse Berg
(Bergpoort te) I. 212, R. 6
(Boterstraat te) I. 835, R. 7
(den Brenck te) R. 1
(College van notabelen te) I. 467a, 574, 610, 612
(Diaconie van de Hervormde Gemeente) blz. 8
(Diedeweg te ) I. 217
(Enk te) I.40g, 213, 237. 439, R. 11
(Gemeentearchief te) blz. 8
(Hoogstraat te) I. 222, 224, R. 9, 12
(Kerkelijke Commissie te) I. 2
(Kerkeraad van de Hervormde Gemeente) blz. 7
(Kerkmeesters te) I. 17, 220, 221, R. 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 20-22
(Kosterij te) I. 23
(Lange Nieuwe Slag te). R. 19
(Magistraat van) I. 10
(Markt te) I. 228, R 17
(Molenweg te) I. 861
(Nuede te) I. 214, 227a, 229, R. 19, 26
(Nuedepoort te) I. 227, R. 16
(Pastoor te) I. 230, R. 24
(de Pelikaan te) I. 223, R. 16
(Richters van) I. 218, R. 1, 2, 4-7, 9, 13, 15, 16, 18, 20
(Riemsdijkstraat te) I. 448, 838, 839, 878
(Sallants vicarie te) I. 442a
(St. Christoffels altaar te) I. 222, R. 9
(St. Maria Magdalena altaar te) I. 227a
(St. Rochusvicarie te) I. 256
(Schepenen van) R. 1-20, 24, 25
(Schependom van) I. 211
(Secretaris van) I. 40b-f, 149
(Slangepad te) I. 861
(Tolsteeg te) R. 3
(Troest te) I. 232
(Vettewaard te) I. 248
(Vicarie der Tienduizend Martelaren te) I. 243, 243a
(Waagmeester te) I. 248
Wageningse Berg, blz. 5, I. 442b
Walborch (Wolborch)
vrouw van Johan die Ruytter, R. 7
vrouw van Ernst van Waechtendonck R. 19
Weyndelmont, vrouw van Jan van Beem, R. 18
Well (Johan Janss. van), richter te Wageningen I. 218, R. 1
(Cornelys van), schepen te Wageningen R. 2
(Otte van) R. 4
Wese (Beernt van) richter te Wageningen R. 5
Wij(c)k (Antonis van) I. 227a
(G. van), deurwaarder en klokluider te Wageningen I. 623
(Gerrit van), priester, I. 227a
(Jacob van) blz. 7, I. 152a, 152e, 153, 157
Wicherts, burgemeester te Wageningen I. 150, 151;
secretaris van Wageningen I. 149
Wilhelmus Henrici, librarius te Harderwijk R. 22, 23
Willemijntje Arisen I. 442b
Zadelhoff (Arnold Zeger van) blz. 7, I. 152d, 152h, 156, 160, 162b, 162e, 164, 167, 169
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