Inventaris van het Oud Archief Doesburg
1230-1811
Eerste Afdeling
Archief van het stadsbestuur 1230-1811
1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
1.

"Boek van statuten en resolutiën". Register, bevattende onderscheidene resoluties van de
magistraat, aangelegd 1601, en voor verschillende andere onderwerpen vervolgd tot 1799.
1 deel.
N.B. Dit register is aanvankelijk bestemd geweest voor de inschrijving van resoluties, door
de magistraat samen met de gemeenslieden genomen. In de loop van de 17e eeuw is men
ook aanstellingen van stedelijke functionarissen gaan inschrijven (fol. 30-53vo: 1639-1698),
terwijl tussen de oudere en latere resoluties nog publicaties van de magistraat voorkomen
uit de 18e eeuw, en verder aantekeningen van de beëediging van in de stad in garnizoen
gekomen officieren, 1654-1738 (fol. 129vo-172vo), aantekeningen van in garnizoen
gekomen troepen, 1740-1799 (fol. 186-205vo), optekeningen van voor de magistraat
gesloten huwelijken, 1659-1722 (fol. 236-237vo) en van verleende burgerschappen, 16431759 (fol. 239-331), waartussen ook enkele huwelijken zijn ingeschreven.

2-10.

Registers van resoluties van de magistraat van de stad, 1639-1796.
9 delen.
N.B. Een tiende deel, bevattend de resoluties van municipaliteit en gemeentebestuur van 9
maart 1796 tot 30 december 1801 is niet aangetroffen. De inhoud van dit deel wordt
weergegeven in het chronologisch repertorium, vermeld onder inv. nr. 15. Zie ook het
Diarium (inv. nrs. 36-40). Het eerste deel heeft als opschrift: "Diarium ofte memoriael van
t'gene in die vergaderinge van schepenen van tijt tot tijt passirt".
2. 1639-1670
3. 1670-1700
4. 1700-1716
5. 1716-1723
6. 1723-1739
7. 1739-1752
8. 1752-1766
9. 1767-1784
10. 1784-1796

11-12. Registers van resoluties van het gemeentebestuur, 1796-1810.
2 delen.
11. 1796-1802
12. 1802-1810
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13-15. Chronologisch repertorium op de registers van resoluties van de magistraat over de jaren 16391802.
3 delen.
13. 1639 april 9 - 1707 december 30.
N.B. Zie inv. nrs. 2-4.
14. 1708 januari 2 - 1742 december 21.
N.B. Zie inv. nrs. 4-7.
15. 1743 januari 12 - 1802 juli 4.
N.B. Zie inv. nrs. 7-11.
16, 17. Alfabetisch repertorium op de registers van resoluties van de magistraat, vervaardigd door Mr.
JOHANNES GERARDUS LUYKEN, 1639-1802.
2 delen.
N.B. Het eerste deel is voorzien van een uitvoerige inleiding en het tweede van verschillende
bijlagen.
16. A - O.
17. P - Z.
17a.

“Diarium”, 1614-1624.
Fragment van een deel.
N.B. Zie achterin een lijst van door uitvarende schippers verschuldigde gelden.

18-45. "Diarium". Registers van de dagelijkse verhandelingen van de magistraat, 1695-1811.
28 delen.
N.B. Deze registers bevatten niet alleen de besluiten, die ook in de registers van resoluties
zijn ingeschreven, maar tevens beslissingen van rechterlijke aard, verleningen van
burgerrecht, enz. Men heeft dus met kladregisters te doen.
18. 1695-1704
19. 1704-1711
20. 1711-1716
21. 1716-1720
22. 1720-1727
23. 1727-1734
24. 1734-1741
25. 1741-1746
26. 1746-1752
27. 1752-1759
28. 1760-1767
29. 1767-1777
30. 1777-1784
31. 1784-1786
32. 1786-1788
33. 1788-1792
34. 1792-1794
35. 1794-1796
36. 1796-1797
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37. 1797-1798
38. 1798-1800
39. 1800-1801
40. 1801-1802
41. 1802
42. 1802-1804
43. 1804-1807
44. 1807-1810
45. 1810-1811
46.

Minuten van resoluties, 1599-1809.
1 omslag.

47-368. Ingekomen stukken, 1428 - 1811.
299 omslagen, 31 pakken en 1 charter.
N.B. De nummers 202 en 203 (1645 en 1646) zijn door een granaatsplinter beschadigd. De brief met
inv. nr. 72 en Br. nr. 132 wordt bewaard bij de chartercollectie. Tot en met 1543 is de inhoud van de
brieven in de Brievenlijst vermeld en zijn zij daarom hier gespecificeerd. De jaren 1550 en 1562
ontbreken, terwijl van 1811 hier alleen de maanden januari - maart aanwezig zijn.
47. 1428 (Br. nr. 1).
48. 1433 (Br. nr. 2).
49. 1469 (Br. nrs. 7, 8).
50. 1470 (Br. nrs. 9, 10).
51. 1471 (Br. nrs. 11, 12).
52. 1472 (Br. nr. 13).
53. 1473 (Br. nrs. 14-16).
54. 1474 (Br. nrs. 17-19).
55. 1475 (Br. nrs. 20, 21).
56. 1476 (Br. nrs. 22-24).
57. 1477 (Br. nrs. 25-28).
58. 1478 (Br. nrs. 30-33, 35-37, reg. nr. 1042).
59. 1479 (Br. nrs. 38-43).
60. 1480 (Br. nrs. 44-46).
61. 1481 (Br. nrs. 49-53,55-56).
62. 1482 (Br. nrs. 57, 59-72).
63. 1483 (Br. nrs. 73-82, 84, 85).
64. 1484 (Br. nrs. 86, 87).
65. 1492 (Br. nrs. 93-98, reg. nr. 1190).
66. 1493 (Br. nrs. 99, 100, 102, 104, 105).
67. 1494 (Br. nrs. 106).
68. 1495 (Br. nrs. 107-115).
69. 1496 (Br. nrs. 116-122).
70. 1497 (Br. nrs. 123-128).
71. 1498 (Br. nrs. 129, 130).
72. 1499 (Br. nrs. 131-143, reg. nr. 1229).
73. 1500 (Br. nrs. 144, 146).
74. 1501 (Br. nrs. 147-156).
75. 1502 (Br. nrs. 157, 158).
76. 1503 (Br. nrs. 159, 160).
77. 1504 (Br. nrs. 161, 162).
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78. 1505 (Br. nrs. 163-167).
79. 1506 (Br. nrs. 168-172).
80. 1507 (Br. nrs. 173-175).
81. 1508 (Br. nrs. 176-178).
82. 1509 (Br. nrs. 179, 179a-181).
83. 1510 (Br. nrs. 182, 183).
84. 1511 (Br. nrs. 184-188).
85. 1512 (Br. nrs. 189, 190).
86. 1513 (Br. nr. 191).
87. 1515 (Br. nrs. 192, 193).
88. 1517 (Br. nr. 194).
89. 1518 (Br. nr. 195).
90. 1519 (Br. nrs. 196-202).
91. 1521 (Br. nr. 203).
92. 1523 (Br. nrs. 205-208).
93. 1527 (Br. nr. 212).
94. 1528 (Br. nr. 213).
95. 1529 (Br. nrs. 214,215).
96. 1530 (Br. nrs. 216, 217).
97. 1532 (Br. nrs. 218, 219).
97a. 1535 (Br. nr. 220a)
98. 1537 (Br. nr. 223, reg. nr. 1345).
99. 1538 (Br. nrs. 224-226).
100. 1539 (Br. nrs. 231-235).
101. 1540 (Br. nr. 237).
102. 1542 (Br. nrs. 239-241).
103. 1543 (Br. nr. 242).
104. 1545
105. 1546
106. 1547
107. 1548
108. 1549
109. 1551
110. 1552
111. 1553
112. 1554
113. 1555
114. 1556
115. 1557
116. 1558
117. 1559
118. 1560
119. 1561
120. 1563
121. 1564
122.1565
29/5, 1 keer
123. 1566
28/8, 2 keer, 7/12
124. 1567
5/1, 20/1, 14/5
125. 1568
9/7, 3/8, 16/12
126. 1569
9/12
127. 1570
9 keer
128. 1571
19 keer, 1 keer gevouwen
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129. 1572
130. 1573
131. 1574
132. 1575
133. 1576
134. 1577
135. 1578
136. 1579
137. 1580
138. 1581
139. 1582
140. 1583
141. 1584
142. 1585
143. 1586
144. 1587
145. 1588
146. 1589
147. 1590
148. 1591
149. 1592
150. 1593
151. 1594
152. 1595
153. 1596
154. 1597
155. 1598
156. 1599
157. 1600
158. 1601
159. 1602
160. 1603
161. 1604
162. 1605
163. 1606
164. 1607
165. 1608
166. 1609
167. 1610
168. 1611
169. 1612
170. 1613
171. 1614
172. 1615
173. 1616
174. 1617
175. 1618
176. 1619
177. 1620
178. 1621
179. 1622
180. 1623

7 keer
8 keer
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181. 1624
182. 1625
183. 1626
184. 1627
185. 1628
186. 1629
187. 1630
188. 1631
189. 1632
190. 1633
191. 1634
192. 1635
193. 1636
194. 1637
195. 1638
196. 1639
197. 1640
198. 1641
199. 1642
200. 1643
201. 1644
202. 1645
203. 1646
204. 1647
205. 1648
206. 1649
207. 1650
208. 1651
209. 1652
210. 1653
211. 1654
212. 1655
213. 1656
214. 1657
215. 1658
216. 1659
217. 1660
218. 1661
219. 1662
220. 1663
221. 1664
222. 1665
223. 1666
224. 1667
225. 1668
226. 1669
227. 1670
228. 1671
229. 1672
230. 1673
231. 1674
232. 1675
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233. I 1676
233. II 1676
234. I 1677
234. II 1677
235. 1678
236. 1679
237. 1680
238. 1681
239. 1682
240. 1683
241. 1684
242. 1685
243. 1686
244. 1687
245. 1688
246. 1689
247. 1690
248. 1691
249. 1692
250. 1693
251. 1694
252. 1695
253. 1696
254. 1697
255. 1698
256. 1699
257. 1700
258. 1701
259. 1702
260. 1703
261. 1704
262. 1705
263. 1706
264. 1707
265. 1708
266. 1709
267. 1710
268. 1711
269. 1712
270. 1713
271. 1714
272. 1715
273. 1716
274. 1717
275. 1718
276. 1719
277. 1720
278. 1721
279. 1722
280. 1723
281. 1724
282. 1725

t/m 9/6
v.a. 13/6
t/m 22/6
v.a. 3/7
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283. 1726
284. 1727
285. 1728
286. 1729
287. 1730
288. 1731
289. 1732
290. 1733
291. 1734
292. 1735
293. 1736
294. 1737
295. 1738
296. 1739
297. 1740
298. 1741
299. 1742
300. 1743
301. 1744
302. 1745
303. 1746
304. 1747
305. 1748
306. 1749
307. 1750
308. 1751
309. 1752
310. 1753
311. 1754
312. 1755
313. 1756
314. 1757
315. 1758
316. 1759
317. 1760
318. 1761
319. 1762
320. 1763
321. 1764
322. 1765
323. 1766
324. 1767
325. 1768
326. 1769
327. 1770
328. 1771
329. 1772
330. 1773
331. 1774
332. 1775
333. 1776
334. 1777
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335. 1778
336. 1779
337. 1780
338. 1781
339. 1782
340. 1783
341. 1784
342. 1785
343. 1786
344. 1787
345. 1788
346. 1789
347. 1790
348. 1791
349. 1792
350. 1793
351. 1794
352a. 1795
352b. 1795
352c. 1795
353a. 1796
353b. 1796
354a. 1797
354b. 1797
355a. 1798
355b. 1798
355c. 1798
355d. 1798
355e. 1798
355f. 1798
356a. 1799
356b. 1799
356c. 1799
356d. 1799
356e. 1799
356f. 1799
357a. 1800
357b. 1800
357c. 1800
358a. 1801
358b. 1801
358c. 1801
359a. 1802
359b. 1802
359c. 1802
359d. 1802
359e. 1802
360a. 1803
360b. 1803
360c. 1803
360d. 1803
361a. 1804

jan-mei
jun-aug
sept-dec
jan-jun
jul-dec
jan-jun
jul-dec
jan-feb
mrt-apr
mei-jun
jul-sept
okt-nov
dec
jan-feb
mrt
apr-mei
jun-aug
sept-okt
nov-dec
jan-mrt
apr-jul
aug-dec
jan-apr
mei-aug
sept-dec
jan-mrt
apr-jun
jul-aug
sept-okt
nov-dec
jan-feb
mrt-mei
jun-aug
sept-dec
jan-apr
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361b.1804
361c. 1804
362a. 1805
362b. 1805
362c. 1805
363a. 1806
363b. 1806
363c. 1806
363d. 1806
363e. 1806
364a. 1807
364b. 1807
364c. 1807
364d. 1807
364e. 1807
364f. 1807
365a. 1808
365b. 1808
365c. 1808
365d. 1808
365e. 1808
365f. 1808
365g. 1808
366a. 1809
366b. 1809
366c. 1809
366d. 1809
366e. 1809
366f. 1809
366g. 1809
366h. 1809
366i. 1809
366j. 1809
367a. 1810
367b. 1810
367c. 1810
367d. 1810
367e. 1810
367f. 1810
367g. 1810
367h. 1810
367i. 1810
368a. 1811
368b. 1811
369.

mei-aug
sept-dec
jan-mei
jun-okt
nov-dec
jan-feb
mrt-jun
jul-aug
sept-okt
nov-dec
jan-feb
mrt-apr
mei-jun
jul-aug
sept-okt
nov-dec
jan-feb
mrt-apr
mei-jun
jul-aug
sept
okt-nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei-jun
jul
aug
sept
okt
nov-dec
jan
feb-mrt
apr-mei
jun
jul
aug
sept
okt-nov
dec
jan
feb-mrt

Ingekomen requesten, ca. 1550-1811.
11 pakken en 1 omslag.
N.B. De ongedateerde requesten (17e eeuw: 1 omslag; 18e eeuw: 1 pak) zijn aan het einde
geplaatst.
369a. 1550-1650
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369b. 1651-1700
369c. 1701-1714
369d. 1715-1718
369e. 1719-1720
369f. 1721-1728
369g. 1729-1735
369h. 1736-1739
369i. 1740-1743
369j. 1744-1747
369k. 1748-1750
369l. 1751-1754
369m. 1755-1758
369n. 1759-1762
369o. 1763-1765
369p. 1766-1773
369q. 1774-1777
369r. 1778-1780
369s. 1781-1784
369t. 1785-1786
369u. 1787-1791
369v. 1792-1795
369w. 1796
369x. 1797
369y. 1798-1802
369z. 1803-1806
369aa. 1807-1808
369bb. 1809
369cc. 1810-1811
369dd. ongedateerd, 17e eeuw (voorheen XVII)
369ee. ongedateerd, 18e eeuw (voorheen XVIII)
369ff. ongedateerd, 18e eeuw (voorheen XVIII)
369gg. ongedateerd, 18e eeuw (voorheen XVIII)
370.

Minuten van uitgegane stukken, 1483-1811.
25 pakken (zie Br. nos. 83, 92).
370a. 1483-1610
370b. 1611-1614
370c. 1615-1620
370d. 1621-1629
370e. 1630-1643
370f. 1644-1650
370g. 1651-1655
370h. 1656-1676
370i. 1677-1699
370j. 1700-1705
370k. 1706-1714
370l. 1715-1726
370m. 1727-1733
370n. 1734-1742
370o. 1743-1748
370p. 1749-1753
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370q. 1754-1757
370r. 1758-1764
370s. 1765-1768
370t. 1769-1779
370u. 1780-1795
370v. 1796-1797
370w. 1798-1799
370x. 1800
370y. 1801-1811
371-374. Registers van uitgegane brieven, 1785-1810.
4 delen.
371. 1785-1799
372. 1799-1802
373. 1802-1809
374. 1809-1810
375.

Correspondentie van de magistraat met het Comité van Waakzaamheid, 1796-1798.
1 pak.

376.

Akten en verklaringen, afgegeven door de municipaliteit en het gemeentebestuur (minuut), 17891802.
1 omslag.

377.

Publicaties van het stedelijk bestuur, ca. 1625-1810.
1 pak.

378-379. Registers van door de magistraat uitgevaardigde publicaties, 1767-1807.
2 delen.
378. 1767-1802
379. 1802-1807
380.

Memorie van de gebeurtenissen en van de door de magistraat ontvangen en verzonden brieven
sinds de komst van de Spanjaarden aan de IJssel beneden Westervoort op 12 juli 1629.
1 katern.

381.

Lijst van enkele in het stadsarchief aanwezige charters uit de jaren 1329-1505, opgemaakt
omstreeks 1625.
1 katern.

382.

Kladinventaris van de in het stadsarchief berustende registers, voornamelijk uit de 18e eeuw, 1800.
1 katern.

383.

Inventaris van het stedelijk archief, overgenomen door de maire, 1812. Met een niet ondertekend
duplicaat met aantekeningen betreffende in 1817 en 1820 van nabestaanden van vroegere
stedelijke functionarissen overgenomen stukken.
1 omslag.
N.B. Het oorspronkelijke, door de maire ondertekende exemplaar is door vocht beschadigd.
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384.

Plattegrond van de stad, ca. 1740. Met een lijst van de straten van de stad, over 8 kwartieren
verdeeld.
1 omslag (K. nr. 11).

385.

Plattegrond van de stad Doesburg, ca. 1750.
1 stuk (K. nr. 14).

386.

Lijsten van de in 1672 en 1683 verbrande huizen met stukken betreffende de overname van die
grond door de stad en van de verschuldigde achterstallige verponding, 1686-1687.
1 omslag.

387.

Lijst van de opgemeten hoven rondom de stad, ca. 1650.
1 stuk.

388.

Lijst van de landerijen, gelegen binnen het schependom van Doesburg, ca. 1625.
1 stuk.

389.

Kaart van de stadslanderijen, gelegen aan de Prinsendijk (de dijk naar Ellecom), 1800.
1 stuk (K. nr. 18).

390.

Bericht van de magistraat van Doesburg over de vraag, of het kerspel Angerlo met het Angerlose
broek onder het ambt Doesburg of onder de heerschappij van de hertog van Kleef behoorde, 1544
(minuut).
1 katern.

391.

Stukken betreffende de limietscheiding tussen het schependom van de stad Doesburg en het
richterambt van Veluwezoom, 1750-1751.
1 omslag.

392.

Reglement op de burgerlijke en militaire rangen, préséances en eerbewijzen, vastgesteld door
Koning Lodewijk Napoleon, 1807 (gedrukt).
1 deel.

2. PRIVILEGES EN INRICHTING VAN HET STADSBESTUUR.
393.

Akte, waarbij de graaf van Gelre en Zutphen aan zijn oppidum Doesburg rechten en vrijheden
geeft, 1237. Met latere akten van bevestiging en uitbreiding d.d. 1317, 1319, 1343, 1344, 1368,
1372, 1379, 1402, 1410, 1423, 1465, 1482 en 1492, en 2 afschriften van de brief van 1237.
14 charters en 1 omslag (zie reg. nrs. 6, 16, 18, 39, 43, 78, 87, 107, 228, 277, 392, 889, 1066 en
1187).

394.

Akte, waarbij hertog ARNOLD de aan de stad in 1372 verleende privileges ten aanzien van de
competentie van het schepengericht en de verkiezing van schepenen bevestigt, 1423.
1 charter (zie reg. nr. 393).
N.B. Vergelijk reg. nrs. 87 en 88.

395.

Akte, waarbij de stadhouder-generaal van Gelre en Zutphen aan ridderschap en steden van de
Graafschap toezegt haar een door zijn heer bezegelde goedkeuringsbrief van de door hem gegeven
bevestigingen van haar privileges te zullen bezorgen, 1482.
1 charter (zie reg. nr. 1067).
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396.

Verklaringen van het Hof van Gelre en Zutphen, dat het feit, dat de magistraat van Doesburg op
verzoek van het Hof een gevangene aan dit college heeft overgegeven om naar de plaats van het
delict te zenden, niet ten nadele van de stad zal strekken, 1588 en 1646.
1 omslag.
N.B. De betrokken gevangenen waren Willem Martensz. van Gent en Jan van Olphen.

397.

Akten, waarbij verschillende hertogen van Gelre, graven van Zutphen, aan hun tollenaars te Lobith,
Nijmegen, Tiel, Zaltbommel en elders opdragen van de burgers van Doesburg geen tol te heffen,
1381, 1402, 1423 en 1465.
4 charters (zie reg. nrs. 115, 229 (ontbr. 6/11, 1974), 394, 890)

398.

Akte, waarbij de graaf van Gelre en Zutphen de dinsdagse weekmarkt te Doesburg opheft en de
jaarmarkt van Sint Gallendag verplaatst naar Doetinchem, 1230.
1 charter (zie reg. nr. 2).

399.

Akte, waarbij hertog KAREL aan de stad Doesburg toestaat de jaarmarkt, die krachtens privilege
van 1340 op woensdag vóór Sint Margriet werd gehouden, te verplaatsen naar 21 april (2 dagen
vóór Sint Georgius), 1496.
1 charter (zie reg. nr. 1208).

400.

Akte, waarbij de hertog van Gelre de stad Doesburg toestaat, de hoopmaten door strijkmaten te
vervangen, 1357.
1 charter (zie reg. nr. 61).

401.

Akte, waarbij keizer KAREL V aan de magistraat van Doesburg toestemming geeft om de IJssel, die
zijn stroom heeft verlegd, weer langs de stad te leiden, 1552.
1 charter.
N.B. Door vocht beschadigd en voor een klein gedeelte vergaan.

402.

Bevelschrift van de aartshertogen MAXIMILIAAN en PHILIPS, dat de inwoners van Angerlo, Lathum,
Giesbeek, Beinhem, Eldrik en Dichteren slechts te Doesburg ten gerichte mogen komen, 1484. Met
eenzelfde bevelschrift voor de inwoners van Angerlo en het Angerlose broek om te Doesburg in het
gericht te komen en hun aandeel in de Zutphense compositiegelden te betalen, 1484.
2 charters (zie reg. nrs. 1091, 1101).

403.

Akte, waarbij WILLEM heer van BRONCKHORST, landdrost van Zutphen, de stad Doesburg en haar
burgers toestaat met de vijand over hun veiligheid te onderhandelen en hun leveranties te doen,
1373.
1 charter (zie reg. nr. 90).

404.

Akte, waarbij de commandeur van het Duitse huis te Dieren, de heer van Middachten en de
markgenoten van de Soerense mark aan de burgers van Doesburg de bevoegdheid geven om in
deze mark steen te graven, 1411.
1 charter (zie reg. nr. 290).

405.

Vrijgeleide, door de hertog van Kleef verleend aan burgers van Doesburg, die te Emmerik de
terechtstelling van HENRICK WINTERPOELL willen bijwonen, 1472.
1 stuk (zie reg. nr. 976).
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406.

Notarieel transsumpt van verschillende stedelijke privilegebrieven, opgemaakt op verzoek van
JOHANNES VEER, burger te Doesburg, 1477.
1 charter (zie reg. nr. 1025).
N.B. Dit charter bestaat uit drie door middel van de zegelstaarten aan elkaar gehechte
stukken perkament en wordt als een rol bewaard.

407-411. Afschriften van stedelijke privilegebrieven enz. uit de jaren 1231-1465, gewaarmerkt door de
notarissen EGBERTUS ZWALUE en H. DE OPHUYSEN, ca. 1477.
5 perkamenten stukken (gemerkt A-E).
N.B. Als rol bewaard.
407. Blad A (zie reg. nrs. 3, 6, 9, 16, 18, 38).
408. Blad B (zie reg. nrs. 39, 43, 61, 78, 87, 107).
409. Blad C (zie reg. nrs. 115, 228, 229, 277, 393, 394).
410. Blad D (zie reg. nrs. 389, 395, 611).
411. Blad E (zie reg. nrs. 144, 290, 392, 889, 890).
412.

Notarieel transsumpt van twee stedelijke privilegebrieven uit 1372 en 1423, met name betreffende
de competentie van het schepengericht en de verkiezing van schepenen. (inv. nrs. 393 en 394),
opgemaakt op verzoek van BERNARDUS GRUTER, 1473.
1 charter (zie reg. nr. 983).

413.

Cartularium, bevattende afschriften van de stedelijke privilegebrieven en van de
oprichtingsoorkonden van sommige stichtingen, verschillende bepalingen van het stadrecht en een
Gelders leenrecht, aangelegd omstreeks 1470 en aangevuld tot in de 15e eeuw. (??)
1 deel (zie reg. nrs. 3, 6, 9, 16, 18, 38, 39, 43, 61, 78, 87, 88, 107, 115, 144, 158, 170, 178, 180, 224,
225, 228, 229, 238, 243, 247, 249, 259, 277, 285, 290, 291, 389, 393-395, 517, 611, 693, 700, 705,
875, 889, 890, 914, 941, 1030, 1031 en Br. nr. 26).
N.B. Het leenrecht is uitgegeven door J.J. SMITS in de Nieuwe bijdragen voor
Regtsgeleerdheid en Wetgeving, 1871, blz. 367. Het hier beschreven handschrift, dat
overigens slechts geringe afwijkingen in spelling enz. vertoont, was de auteur onbekend.

414.

Register, vermoedelijk aangelegd door de stadssecretaris JOHANNES (?) VEER ca. 1470, bevattende
afschriften van stedelijke privilegebrieven, formulieren van akten enz.
1 deel (zie reg. nrs. 454, 904, 907, 917, 935-940, 969, 973, 978, 982, 1014, 1019, 1042 en Br. nrs. 35, 33, 34).
N.B. Van dit deel zijn de beginbladen zwaar beschadigd.

415.

Katern, bevattende (veelal onvolledige) afschriften van enkele brieven en oorkonden betreffende
het hertogdom, dijkrecht (wellicht van de Drempter dijk), en inventaris van privilegebrieven en
andere charters in het stedelijk archief, aangelegd omstreeks 1450 en aangevuld tot omstreeks
1480.
1 katern (zie. Br. nr. 54).

416.

Verslag van de opname van de stedelijke privilegebrieven in de stadskist door de presidentburgemeester en de stadssecretaris op 25 april en 20 juni 1754.
1 omslag.
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417.

Stukken betreffende de dagvaardingen voor het Hof van B. JANSSEN, 1755-1757, en van Dr. A.
VISSER, 1761, beiden wonende te Doesburg, en het deswege door de magistraat ingediende
protest uit hoofde van het jus de non evocando.
1 omslag.

418.

Reglement voor de magistraat van de stad Doesburg, gegeven door prins WILLEM II, 1687 (afschrift
18e eeuw).
1 stuk.

419.

“Willekeuren en conventiën... der stadt Doesburgh over de driejarige regeringe...”, 1705 (gedrukt).
Met conventie tussen de magistraat en de burgerij betreffende de vorm en samenstelling van het
stadsbestuur, 1705 (afschrift).
1 omslag.

420.

Regeringsreglement van de stad Doesburg, ondertekend door magistraat, gemeenslieden en
gecommitteerden van burgerij en gilden, (1710). Met stukken betreffende het aanbrengen van
enkele wijzigingen in het regeringsreglement, 1710.
1 omslag.
N.B. In dorso van het reglement staat: Het Concert. – De datum blijkt uit het Resolutieboek,
waar het stuk is ingeschreven op 22 februari 1710.

421.

Reglement van de stadt Doesburg, 1711 (gedrukt).
1 deeltje.

421a. Reglement van de stadt Doesburg, 1750. Opgenomen in: “Ordre en reglement waar na de
regeeringe des Furstendums Gelre en Graafschap Zutphen in ’t toekomende sal werden beleyt”,
1750 (gedrukt)
1 deeltje.
422.

Regeringsreglement voor de stad Doesburg, (1796).
1 katern.

423.

Regeringsreglement voor de stad Doesburg, 1803 (concept).
1 katern.
N.B. Afschrift van een concept voor de stad Arnhem met ingevoegde veranderingen.

423a. Ordonnanties op de wacht, 1577, 1602, 1605, 1607.
1 omslag.
424.

Ordonnantie en reglement op het stuk van tutele en curatele over weeskinderen, onsinnigen etc.
binnen de stad Doesburgh, 1754 (gedrukt, in duplo).
2 deeltjes.

425.

Ontwerp voor een herziening van de ordonnantie op het stuk van tutele en curatele, ca. 1775. Met
twee afschriften van de ordonnantie van 1696.
3 katernen.
N.B. Men had de bedoeling om opnieuw een weeskamer op te richten.
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426.

Akkoord tussen de richter van Doesburg met de momber van Gelderland en de magistraat van de
stad Doesburg over de criminele rechtspraak, 1783. Met consideraties van de magistraat op de
projectarticulen dienaangaande d.d. 14 mei 1782.
1 omslag.

3. PERSONEEL
a. Algemeen.
427.

Register van commissies en instructies, 1729-1795.
1 deel.
N.B. Een register van onderscheidene reglementen, instructies enz. over de jaren 1794-1843
bevindt zich in het Nieuw Archief Doesburg (inv. nr. 57).

428-429. Register van stedelijke reglementen en instructies voor stedelijke ambtenaren, 1688-1795. Met
inhoudsoverzicht.
1 deel en 1 katern.
N.B. Aan de keerzijde zijn de gildebrieven van de verschillende stedelijke gilden
ingeschreven, alsmede het reglement voor de weduwenbeurs, 1759, en een reglement op
het schoonhouden van de straten, 1793.
430.

Stukken betreffende benoemingen tot verschillende stadsbedieningen, 1710.
1 omslag.

431.

Lijst van stedelijke functionarissen, hoofdzakelijk serviesmeesters, 1639-1668.
1 stuk.

431a. Lijst van de verdeling van de officien onder de schepenen, 1649.
1 stuk.

b. Stedelijk bestuur.
432.

Brieven van de stadhouder ter benoeming van schepenen en burgemeesters op grond van het
Regeringsreglement van 1675, 1675-1701.
1 pak.

433.

Turflijst van de ordinaris keurdag van 22 februari 1716.
1 stuk.

434.

Commissiebrieven en instructies voor leden van de magistraat, 1556-1802.
1 omslag.
N.B. In deze bundel zijn minuten en (vermoedelijk ingeleverde) originelen verenigd. Zij
betreffen merendeels commissies naar Land- en Kwartierdagen.

435.

Assignatie op de ontvanger-generaal van het graafschap Zutphen voor een bedrag van 640 gulden,
afgegeven door ALEXANDER VAN DER CAPELLEN tot den Boedelhof, ten behoeve van de magistraat
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van de stad Doesburg, 1718, en akte, waarbij J. VLES als nieuwgekozen burgemeester 1000
rijksdaalders aan de stad Doesburg zal betalen, 1723.
1 omslag.
N.B. Deze betalingen hangen vermoedelijk samen met de vervanging van de in 1673 door
de Fransen weggevoerde schipbrug, waarvoor bij resolutie van de magistraat d.d. 23
december 1721 in overleg met de Gezworen gemeente middelen werden aangewezen.
436.

Lijsten van onraadsgelden, aan de leden van de magistraat betaald, 1617, 1727, 1742-1751, 17541781.
1 pak.
N.B. De onraadsgelden waren emolumenten, die jaarlijks omstreeks Driekoningen (6
januari) werden verdeeld. Zij werden gevormd door een bedrag van 5 % van de opbrengst
van verschillende stadsmiddelen, o.a. de pacht van veer en schipbrug en de accijnzen,
verder de opbrengst van het gras op de contrescarpen en van de stratendrek, alsmede de
pacht van de stadsvisserijen. In het derde hier beschreven tijdvak bedroeg elk aandeel
meestal ca. 45 gulden, daarna 60 à 70 gulden, behalve in de laatste drie jaren, waarin het
opliep naar meer dan 90 gulden.

437.

Stukken betreffende de verkiezing van burgemeesters, 1712-1713.
1 omslag.

438.

Repliek in het proces voor het Hof van Gelderland, tussen oud-burgemeester HERMAN HUYGEN,
oud-schepenen WOLTER WOLTERSSEN en SERVAES PETERS en secretaris ADAM HUYGEN, eisers,
tegen de nieuwe burgemeester JOHAN SCHAEP, schepenen BERNT SYMONSZ en DAEM EVERSZ. en
DERCK VAN SUYLEN, gedaagden, over de verkiezing van JOHAN SCHAEP tot burgemeester, 1638.
1 katern.

439.

Lijst van door de burgemeesters beklede commissies in gewestelijke en Generaliteitscolleges,
1654-1671.

440.

Stukken betreffende een geschil tussen de burgemeesters JONGKINT en MENTHEN over een door
de laatste als president in een magistraatsvergadering doorgedreven beslissing, 1725-1726.
1 omslag.

441.

Aantekeningen van de stadssecretaris VAN LAMZWEERDE over het afleggen van de zuiveringseed
door nieuw benoemde schepenen, 1721-1728.
1 stuk.

442.

Stukken betreffende THOMAS VAN DULMONT, ook genaamd THOMAS THOMASSEN de
sweertveger, die door de stadhouder tot schepen was benoemd, maar door de magistraat
ongeschikt voor dit ambt werd geacht, 1677.
1 omslag.

443.

Akte van aanstelling van Mr. JOHAN BRUINIS tot schepen van Doesburg, 1762.
1 stuk.

443bis. Verklaring van W.C. DE BANCK, W. BOL en B.J.J. TE LINTELO, waarom zij hun ontslag als lid van de
municipaliteit hebben genomen, (1798).
1 stuk.
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444.

Register van het verhandelde in de kiesvergadering voor de verkiezing van leden van de magistraat,
1806.
1 katern.

445.

Lijst van de leden van het gemeentebestuur met opgave van bijzonderheden betreffende hun
persoon, huisgezin, vermogen enz. (minuut), 1810.
1 stuk.

446.

Stukken betreffende de verkiezing van het Comité van Waakzaamheid, 1796.
1 omslag.
N.B. Dit comité, dat in de kamer van de Gemeenslieden bijeen kwam, valt te beschouwen
als een vertegenwoordiging van de burgerij zoals het college van Gemeenslieden. Voor het
archief van dit comité zie inv. nrs. 2829-2831.

446a. Gewaarmerkte kopie van het verdedigingsgeschrift van mr. B.J.J. te Lintelo, die had geweigerd de
magistraat te erkennen als lid van het Comité van Waakzaamheid, ca. 1797.
1 katern.

c. Stedelijke ambtenaren.
447.

Lijsten van de subalterne bedieningen van de stad Doesburg, 1746 en 1749, en lijsten van de door
de verschillende stedelijke ambtenaren genoten traktementen en emolumenten, 1807, 1808 en
1810.
1 omslag.

448.

Instructie voor de klapperlieden (concept), ca. 1700. Met de instructie van deze ambtenaren te
Arnhem, 1632. (afschrift).
1 omslag.

449.

Overeenkomst tussen de magistraat van Doesburg en Dr. THEODORUS FOYERT, advocaat voor het
Hof van Gelderland, betreffende de behartiging van de belangen van de stad in rechten tegen een
jaarlijkse beloning van 100 gulden, 1684. Met enkele brieven van FOYERT, 1684-1697.
1 omslag.

450.

Instructie voor de stadsrentmeester, 1697, geamplieerd 1728. Afschrift, gewaarmerkt door de
stadssecretaris JAC. BECQUER.
1 katern.

451.

Stukken betreffende de door de stedelijke ontvanger H.R. HOGELAAR gestelde zekerheid, 18011802.
1 omslag.

452.

Resolutie van de magistraat ter vaststelling van een nieuw tarief voor de aan de
stadsroedendragers te betalen gerichtsjura, 1743.
1 stuk.

453.

Stukken betreffende de vordering van de stadssecretaris Dr. HENRICK TAMELINCK, wegens hem
toekomende achterstallige gelden, 1667-1686, en de tussenkomst van de Landschap in deze zaak,
1686.
1 omslag.

19

454.

Stukken betreffende de procedure door de advocaat-fiscaal van de stad tegen de gewezen
stadssecretaris A.A. VORSTER voor zover de Magistraat hiermee bemoeiing had, 1805. Met
retroacta.
1 omslag.
N.B. Vorster werd beschuldigd van verduistering van gelden van de secretarie, die waren
bestemd als vergoeding voor vergraven gronden in de stadsweide in 1799. Zie ook inv. nrs.
2779 en 2780.

455.

Voorwaarden waarop het Gemeentebestuur EGBERT DE GOEDE heeft aangesteld tot
scheepstimmerman en bezorger van de schipbrug, 1807.
1 stuk.

456.

Instructie voor de opzichter van de stadswerken, 1810.

d. De stad in verhouding tot de richter van Doesburg.
457.

Akten van aanstelling van stadhouders voor het richterambt Doesburg, 1733-1773.
1 omslag.

IV. BEVOLKING.
458.

Lijst van degenen aan wie het burgerrecht is verleend, 1625-1643, en formulier van de burgereed.
1 omslag.
N.B. Inliggend een losse akte van 1624.
Pro memorie. Lijst van verleende burgerschappen, 1643-1759. Zie inv. nr. 1109 voor de lijst
van burgerschappen, 1654-1656.

459.

“Register of annotitieboek van burgerschappen, inwoningen, readmissiën, gerichtelijke
bevestigingen in den huwelijken staat en visitatiën van doode lichamen binnen stad en
schependom van Doesburg”, 1760-1795.
1 deel.

460.

Register van verleningen van het burgerrecht en van akten van readmissie, 1795-1799.
1 deel.
N.B. Het hierop aansluitende deel, lopend over de jaren 1800-1870, is in het Nieuw Archief
Doesburg geplaatst (inv. nr. 526).

461.

Lijsten van personen, die de door hen wegens verlening van het burgerrecht verschuldigde gelden
nog niet hebben voldaan, 1714-1716.
1 omslag.

462.

Stukken betreffende verlening en weigering van het burgerrecht, 1751-1802 en z.d.
1 omslag.
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463.

Attestaties ten behoeve van verschillende personen en verklaringen van goed gedrag, overgelegd
ter verkrijging van het burgerrecht en voor het sluiten van huwelijken, 1612-1802.
1 omslag.

464.

Sommatie van JOHAN AELBERTSZ door de richter van Bair en Lathum op grond van een door de
dijkgraaf van de Liemers wegens kosten van dijkbreuk verrichte panding aan het goed Genthorst in
het kerspel Lathum, 1559.
1 stuk.

465.

Lijst van mannelijke inwoners (?) van de stad, ca. 1560.
1 stuk.

466.

Vrijgeleide, door FREDERIK VAN PALLANDT, heer van Voorst en Keppel, verleend aan TONNIS HAAK
en zijn gezin uit Doesburg, 1582.
1 stuk.

467.

Lijst van te Doesburg gedoopte onwettige kinderen, 1705-1707.

468.

Lijst van de burgers en inwoners van de stad, 1798.
1 katern.

469.

Lijst van de inwoners van de stad, onderscheiden naar verschillende gezindten, 1809.
1 katern.

470.

Lijst van enkele huiseigenaren met opgave van de bewoners van hun huizen, 1735.
1 omslag.

471.

Lijst van het getal inwoners, huizen van de stad Doesburg (minuut), 1801.
1 stuk.

472.

Akten en verklaringen, dat de schipper JAN BARIS zijn domicilie te Doesburg heeft, 1714-1716.
1 omslag.

473.

Lijst van vreemdelingen, aan wie vergunning tot inwoning in de stad is verleend, 1718.
1 katern.

474.

Verklaring van TH.J. VAN LEENHOF, med. dr., en D. SMELTZINGH, chirurgijn, dat het 5-jarig kind van
PETER HOGERS simpel en doof is, 1730.
1 stuk.

475.

Aanbevelingsbrief, afgegeven door het Slagersgilde te Kandern (Baden) ten behoeve van de
slagersknecht ONOPHRION SUTTER, zoon van wijlen LUDWIG SUTTER, burger en meesterslager
aldaar, 1761.
1 charter.

476.

Stukken betreffende bezwaren tegen de regeling voor het vaststellen van een reglement van
organisatie van de burgerij, 1795-1796, en voor het verkiezen van een Nationale conventie, 1796.
1 omslag.

477.

Lijst van burgers, die in grondvergadering nr. I over het ontwerp van constitutie hebben gestemd,
1797.
1 stuk.
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N.B. Soortgelijke lijsten voor andere grondvergaderingen zijn niet aangetroffen.
478.

Lijsten van de stemgerechtigde burgers in de vier grondvergaderingen van de stad, 1798. Met
enkele gedrukte lijsten en blanco formulieren van stembiljetten en oproepingen.
1 omslag.

479.

Register van personen, die ten overstaan van het gemeentebestuur een verklaring van trouw aan
het Bataafse Volk en afkeer van het stadhouderlijk bewind eigenhandig hebben ondertekend,
1798-1801.
1 katern.

480.

Geloofsbrief voor de door de grondvergadering van Hall naar de districtsvergadering te Doesburg
afgevaardigde kiezers tot het stemmen voor een lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, 1800.
1 stuk.

481.

Processen-verbaal van de in de verschillende grondvergaderingen gehouden stemmingen voor de
aanwijzing van ringkiezers, 1803. Met extracten uit het register van stemgerechtigde burgers voor
de vier grondvergaderingen van de stad.
1 omslag.

482.

“Stemregister”. Register ter inschrijving van personen, die trouw beloven aan de constitutie en
onderwerping aan de wet, 1803. Met opgave van beroepen.
1 deel.

483.

Alfabetische index betreffende bewoners van huizen, ca. 1811-1813.
1 omslag.

484.

Register van de stemming door de ingezetenen van Doesburg over het ontwerp van staatsregeling
en de benoeming van RUTGER JAN SCHIMMELPENNINCK tot Raadpensionaris, 1805.
1 katern

485.

Lijst van burgers, die hun van de vijand verkregen paspoorten hebben afgegeven, 1638, en
verklaring van JOHAN VAN LEEUWEN, waarom hij niettegenstaande zijn verkiezing en beëediging
als gemeensman zijn paspoort had behouden, 1640.
1 omslag

486.

Stukken betreffende de afkondiging van een arrest van het Departementaal Gerechtshof, waarbij
scheiding van tafel en bed wordt uitgesproken tussen P. TER MAAT en zijn huisvrouw ANNA ALEIDA
VAN DER SLEESEN, 1810.
1 omslag

487.

Formulier voor het huwelijk van Joden ten overstaan van gecommitteerde uit de Magistraat van de
stad Nijmegen, 1738 (afschrift).
1 katern

488.

Formulier van de door de Joden af te leggen eed, ca. 1800.
1 katern

489.

Opgaven van aan ingezetenen van Doesburg toebehorende en op Kleefs territoir gelegen
onroerende goederen, ingezonden aan Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen, 1757.
1 lias.
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N.B. Het inwinnen van deze opgaven had als doel de bescherming van de rechten van
ingezetenen van de Graafschap in verband met de opmars van Franse troepen naar Kleefs
gebied tijdens de Zevenjarige oorlog. Verschillende van deze goederen waren in de Kleefse
enclaves van de Liemers en Wehl gelegen.
490.

Register van aan het stedelijk bestuur overgelegde paspoorten, 1808-1811.
1 deel.

V. VERHOUDING TOT EN DEELNEMING AAN GEWESTELIJK EN CENTRAAL BESTUUR.
A. VERHOUDING TOT DE LANDSHEER.
491.

Vidimus van de akte d.d. 1423, waarbij hertog ARNOLD de privileges van de stad Zutphen en het
door haar met ridderschap en steden van Gelre en Zutphen gesloten verdrag bevestigt, onder
aanstelling van zijn vader, heer JOHAN heer tot EGMOND EN IJSSELSTIJN tot ruwaard van Gelre en
Zutphen voor de eerstvolgende 13 jaar, 1423.
1 charter (zie reg. nrs. 389, 395).

492.

Antwoord van JOHAN heer tot EGMOND, ruwaard 's lands van Gelre, op de door heer JOHAN VAN
BUREN, proost te Aken, bij de Landschap tegen hem ingediende klacht, 1424 (gelijktijdig afschrift).
1 stuk.

493.

Akte, waarbij koning PHILIPS VAN CASTILIË verklaart verzoend te zijn met de stad Doesburg, 1505.
2 charters (zie reg. nrs. 1259, 1260).

494.

Akte, waarbij hertog KAREL zich verzoent met de stad Doesburg, 1527.
1 stuk (zie reg. nr. 1317).

495.

Vidimus, gegeven door de Magistraat van de stad Zutphen, van de brief d.d. 1544, waarbij keizer
KAREL V de privileges van de steden van Gelre en Zutphen bevestigt en nadere orde stelt op het
bestuur over dit gebied, 1544.
1 charter.
N.B. Dit charter, dat de vorm heeft van een katern van perkament waaraan het zegel is
gehangen, is door vocht zwaar beschadigd en gedeeltelijk onleesbaar.

496.

Vidimus, gegeven door de Magistraat van de stad Zutphen, van de brief d.d. 1544, waarbij keizer
KAREL V de privileges, vroeger door de Roomse koningen en keizers aan Gelre en Zutphen
verleend, en in het bijzonder de brief d.d. 5 september 1310 (zie reg. nr. 14) betreffende het jus de
non evocando, bevestigt, 1544.
1 charter.

497.

Vidimus, gegeven door de Magistraat van de stad Zutphen, van de akte d.d. 1544, waarbij KAREL V
verklaart de landen van Gelre en Zutphen nooit te zullen verdelen of scheiden, 1544.
1 charter.

498.

Eed van trouw, door de burgerij aan PHILIPS II als landsheer afgelegd ten overstaan van
BALTHAZAR VAN ROSSEM, richter van Doesburg, als vertegenwoordiger van de stadhouder
BARLAYMONT, (1572?). Met een lijst van namen.
1 katern.
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499.

Schadeloosbrieven, door de hertogen REINALD II, III en IV en de hertogin ALYANORA afgegeven ten
behoeve van de stad Doesburg, 1329-1408. Met een afschrift van een door hertog REINALD III c.s.
afgegeven schuldbekentenis, 1339.
7 charters (zie reg. nrs. 23, 35, 36, 42, 47, 48, 261).
N.B. reg. nr. 261 ontbreekt.

500.

Akte, waarbij de Magistraat van Emmerik verklaart, dat de stad Doesburg voor de helft gerechtigd
is in een door eerstgenoemde stad bewaarde schuldbekentenis ten laste van de hertog van Gelre
ter grootte van 300 ponden 1433.
1 charter (zie reg. nr. 513).

B. STUKKEN, VERKREGEN DOOR DE STAD ALS LID VAN DE STATEN VAN KWARTIER EN GEWEST.
a. Landdags- en kwartiersrecessen.
501.

Extracten uit de Landdagsrecessen van februari 1560, februari 1577 en september en oktober
1579.
1 omslag.

502-591. Landdagsrecessen, 1584-1793.
N.B. De jaren 1707-1792 (inv. nrs. 559-590) zijn in 31 banden samengevoegd. De overige
bestaan uit katernen, delen enz.
502. 1584
503. 1588
504. 1591
505. 1592
506. 1595
507. 1597
508. 1622
509. 1624
510. 1626
511. 1628
512. 1629
513. 1630
514. 1640
515. 1641
516. 1643
517. 1644
518. 1645
519. 1646
520. 1647
521. 1648
522. 1649
523. 1650
524. 1652
525. 1653
526. 1654
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527. 1655
528. 1657
529. 1659
530. 1662
531. 1663
532. 1664
533. 1665
534. 1668
535. 1669
536. 1671
537. 1672
538. 1675
539. 1675-1676
540. 1677
541. 1679
542. 1680
543. 1681
544. 1682
545. 1683
546. 1684
547. 1685
548. 1686
549. 1688
550. 1692-1693
551. 1695
552. 1697-1698
553. 1699
554. 1700
555a. 1701
555b. 1701-1702
556. 1704
557. 1705
558. 1706
559. 1707
560. 1712-1714
561. 1715-1717
562. 1717-1720
563. 1721-1726
564. 1733-1736
565. 1737-1739
566. 1740-1741
567. 1742-1743
568. 1744-1746
569. 1747-1749
570. 1750-1751
571. 1752-1753
572. 1754-1755
573. 1756-1758
574. 1759-1760
575. 1761-1763
576. 1764-1766
577. 1767-1769
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578. 1770-1771
579. 1772-1774
580. 1775-1778
581. 1779-1780
582. 1781-1782
583. 1783-1784
584. 1785
585. 1786
586. 1787
587. 1788
588. 1789
589. 1790
590. 1791-1792
591. 1793
592.

Extracten uit kwartiersrecessen, ca. 1580, 1584 en 1591.
1 omslag.

592a. Bijlage bij het kwartiersreces van februari 1638 (minuut).
1 stuk.
N.B. De Landdag van februari 1638 werd zonder de stad Zutphen in Doesburg gehouden.
Het kwartiersreces (inv. nr. 595) is een minuut van de hand van stadssecretaris dr. Adam
Huygen. Overgebracht uit het Rijksarchief in Gelderland in september 1962.
593-678. Recessen van het kwartier van Zutphen, 1605-1796.
N.B. De jaren 1709-1717 (no. 632) en 1740-1772 (inv. nrs. 655-657) zijn in 4 banden
samengebonden. Overigens zijn katernen, delen enz. aanwezig. Bovendien zijn de jaren niet
compleet. inv. nrs. 678a en b zijn gekopieerd van de originele, gedrukte, exemplaren in het
archief van Zutphen.
593. 1605
594. 1622
595. 1638
596. 1640
597. 1641
598. 1643
599. 1645
600. 1646
601. 1647
602. 1648
603. 1649
604. 1650
605. 1651
606. 1652
607. 1653
608. 1654
609. 1655
610. 1656
611. 1656-1657
612. 1658
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613. 1659
614. 1660
615. 1661
616. 1662
617. 1663
618. 1664
619. 1665
620. 1668
621. 1669
622. 1671
623. 1682
624. 1683
625. 1685
626. 1688
627. 1700
628. 1705
629. 1706
630. 1707
631. 1708
632. 1717
633. 1718
634. 1719
635. 1720
636. 1721
637. 1722
638. 1723
639. 1724
640. 1725
641. 1726
642. 1727
643. 1728
644. 1729
645. 1730
646. 1731
647. 1732
648. 1733
649. 1734
650. 1735
651. 1736
652. 1737
653. 1738
654. 1739
655. 1740-1749
656. 1750-1758
657. 1759-1772
658. 1773
659. 1774
660. 1775
661. 1776
662. 1777
663. 1778
664. 1779
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665. 1780
666. 1781
667. 1782
668. 1783
669. 1784
670. 1785
671. 1786
672. 1787
673. 1788
674. 1789
675. 1790
676. 1791
677. 1792
678. 1793
678a. 1795
678b. 1796

b. Andere stukken, op dit onderwerp betrekking hebbend.
I. IN HET LANDSHEERLIJKE TIJDPERK.
Kwartier.
679.

Akte, waarbij WILLEM heer VAN BRONCKHORST aan de stad Doesburg verzoekt, WOLTER heer VAN
VOORST en KEPPEL als halve landdrost van Zutphen toe te laten, 1375.
1 charter (zie reg. nr. 91).

680.

Vidimus van de verbondsbrief d.d. 1418 tussen ridderschap en steden van het graafschap Zutphen,
1418.
1 charter (zie reg. nrs. 335, 336).

681.

Ordonnantie voor het Hof van Justitie te Zutphen, 1474.
1 stuk.
N.B. Dit stuk, dat bestaat uit drie door garen onder elkaar gehechte folio bladen en voorzien
is van een fragment van het opgedrukte zegel van de Gouverneur van het graafschap
Zutphen, heer BOUDEWIJN DE LANNOY, in rode was, wordt bewaard bij de chartercollectie.
Gedrukt (naar een afschrift) in Bijdragen en Mededelingen Gelre, XXXVI (1933), blz. 27.
Vergelijk ook Bijdragen en Mededelingen XLVI (1943), blz. 46.

682.

Voorstellen, door NYCLAES OESTENRICH als heraut van aartshertog MAXIMILIAAN tot de Staten
van het kwartier van Zutphen gericht, 1482 (gelijktijdig afschrift).
1 stuk.

Gewest.
683.

Akte van verbond tussen ridderschap, hoofd- en kleine steden ten behoeve van hertog KAREL, 1499
(concept en afschrift).
2 stukken.
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684.

Concept van de overeenkomst tussen hertog KAREL en afgevaardigden van de vier hoofdsteden tot
regeling van de bestaande grieven tegen het beleid van de hertog en van de financiële verhouding,
(1501).
1 stuk.

685.

Ontwerp voor een verdrag tussen keizer KAREL V en de hertog van Kleef, (1543).
1 stuk.
N.B. Het bedoelde verdrag werd gesloten op 28 april 1543. Lacomblet, Urkundebuch für die
Geschichte des Niederrheins, IV, nr. 543.

686.

Besluit van de Landdag betreffende de inzameling van de “Türckensteuer”, 1542. Met andere
stukken betreffende deze zaak, 1543-1544.
1 omslag.

687.

Stukken betreffende de overgang van de soevereiniteit in Gelre en Zutphen van hertog WILLEM
VAN KLEEF op KAREL V, 1543-1544, en retroacta (gelijktijdig afschrift).
1 omslag (zie reg. nrs. 1374, 1375).

688.

Overeenkomst tussen keizer KAREL V en de Rijksstanden, waarbij de Nederlanden als
Bourgondische Kreits in het Duitse rijk worden gevoegd, 1548 (gelijktijdig afschrift).
1 katern.

689.

Vertoog, namens keizer KAREL V gericht tot de Landdag te Nijmegen, voornamelijk tot het
verkrijgen van steun in zijn oorlog tegen Frankrijk, 1555 (gelijktijdig afschrift).
1 katern.

690.

Brieven van de hertog van ALVA aan de Landdag betreffende het beheer van domeinen, de heffing
van belastingen enz., 1570 (gelijktijdig afschrift).
1 omslag.

691.

Briefwisseling van de Staten van Gelderland met de stadhouder, de hertog van ALVA en
REQUESENS aangaande de heffing van de schatting, de ordonnantie op de criminele justitie, het
herstel van grieven enz. en andere stukken hieromtrent, 1570-1574.
1 band.

692.

Stukken, gewisseld tussen de afgevaardigden van koning PHILIPS II en van de prins van ORANJE bij
de vredesonderhandelingen te Breda in maart en april 1574 (afschriften door de secretaris van de
stad Doesburg SIMON SCHULL).
1 katern.
N.B. Gedrukt (in vertaling): GACHARD, Correspondance de PHILIPPE II, t. III, p. 643, 654 en
671.

693.

Brieven van de stadhouder BARLAYMONT aan de Landschap betreffende klachten over het Spaanse
krijgsvolk, 1575-1576 (gelijktijdig afschrift).
1 omslag.

694.

Verslag van een afvaardiging van de Landschap naar Brussel om met de Raad van State te spreken
over de lasten van de oorlogsvoering enz., 1576.
1 deel.
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N.B. Op het buitenblad staat: “Copie voer die stadt Doesborgh”.
695.

Concept-instructie voor de aartshertog MATTHIAS als landvoogd, 1577.
1 katern.
N.B. Gedrukt: BONDAM, Verzameling van onuitgegeevene stukken, I, no. IV (afwijkend op
enkele punten en in spelling).

696.

Concept-instructie voor de Raad van State, 1577.
1 katern.

2. NA HET LANDSHEERLIJKE TIJDPERK.
Kwartier.
697.

Akte van aanstelling van JOHAN THISSELINCK tot landdrost van Zutphen en scholtis van Lochem
door koning PHILIPS II, 1583 (afschrift).
1 stuk.

698.

Pardonbrief van koning PHILIPS II voor de stad Zutphen, 1585 (gelijktijdig afschrift).
1 katern.

699.

Verklaring van SEYNO VAN DORTH, heer van Dorth, landdrost van Zutphen en scholtis van Lochem,
dat, hoewel zijn beëdiging te Doesburg als gevolg van de oorlogstoestand zonder plechtigheden is
geschied, dit in de toekomst op de wijze als vanouds zal plaatsvinden, 1593 (afschrift, gewaarmerkt
door de stadssecretaris SIMON SCHULL, 1593). Origineel met stukken betreffende zijn benoeming
en beëdiging als landdrost, 1583-1593.
1 omslag.

700.

Stukken betreffende het geschil tussen de stad Zutphen enerzijds en de ridderschap met de kleine
steden anderzijds over de benoeming van de leden van Gedeputeerde Staten, 1633-1652. Met
retroacta en bijlagen.
7 pakken en 1 charter (zie reg. nrs. 227, 278, 391, 908, 1079).
N.B. Het geschil, dat aanvankelijk aan de stadhouder is voorgelegd, werd omstreeks 1640
voor het Hof gebracht. Het charter is een akte d.d. 1564, waarbij de Magistraat van
Emmerik op verzoek van die van Lochem, die hetzelfde stadrecht heeft ontvangen als
Emmerik, afschrift geeft van het artikel van de privilegebrief, waarin aan de stad Emmerik
het recht van de stad Zutphen wordt toegekend. Dit charter is kennelijk door de stad
Lochem als bewijsstuk in dit proces overgelegd en niet teruggevraagd.
NB: 700a-700g betreft 1 proces/geschil. Vanwege de hoeveelheid zijn de stukken gesplitst,
maar niet apart te benoemen.
700a. zie NB 700.
700b. zie NB 700.
700c. zie NB 700.
700d. zie NB 700.
700e. zie NB 700.
700f. zie NB 700.
700g. zie NB 700.
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701.

Correspondetie en andere stukken betreffende het geschil tussen de stad Zutphen en de kleine
steden in de Graafschap over hun aandeel in het bestuur van het kwartier, het gewest en de
generaliteit, 1637-1655.
1 lias.
N.B. Volgens het opschrift is deze lias, die bij het onder het vorige nummer beschreven
dossier behoort, steeds afzonderlijk bewaard.

702.

Stukken betreffende een geschil tussen de stad Zutphen en de kleine steden van de Graafschap
over het al dan niet afleggen van een eed door de secretaris van de stad aan het Kwartier en over
de commissies in de Hoge colleges van Staat, 1653-1656.
1 pak.

703.

Stukken betreffende een geschil tussen ridderschap en steden van het kwartier van Zutphen
betreffende het voorzitterschap van en het plaatsnemen in de kwartiersdag, 1675-1681.
1 omslag.

704.

Concept van de akte van beëdiging van FRANS JAN VAN HEECKEREN TOT ENGHUIZEN als landdrost
van Zutphen, (1740). Met een extract uit de resoluties van de magistraat van Zutphen betreffende
de beëdiging als zodanig van JACOB DERCK VAN HEECKEREN TOT BARLHAM EN ENGHUIZEN, 1706.
1 omslag.

705.

Stukken betreffende een geschil tussen de stad Zutphen en de vier kleine steden van het kwartier
over de benoeming van afgevaardigden voor de afhoring van de landrentmeestersrekening en voor
de appellen, 1698-1701.
1 omslag.

706.

Register van conventies tussen de steden van het kwartier van Zutphen betreffende de begeving
van verschillende ambten, 1721-1724.
1 deel.

707.

Contract van correspondentie tussen ridderschap en steden van het kwartier van Zutphen, 1723
(gelijktijdig afschrift).
1 stuk.

708.

Concept-instructie, voor de contrarolleur van de 25e, 50e en 100e penning, (1736). Met de hierin
door de Magistraat van Doesburg gewenste veranderingen, 1737.
1 omslag.
N.B. De instructie is vastgesteld in de Kwartiersdag van 2 juni 1741.

709.

Register van resoluties van de afgevaardigden van de vier kleine steden in het kwartier van
Zutphen, 1749.
1 deel.
N.B. Deze steden zijn Doesburg, Doetinchem, Lochem en Groenlo. Op 9 september 1749
besloot men, dat voortaan de afgevaardigden van deze steden een half uur vóór elke Landen Kwartiersvergadering zouden bijeenkomen voor voorafgaand overleg. Op 25 september
1749 besloot men tot het aanleggen van een. resolutieboek, beurtelings door de vier steden
te bewaren en bij te houden. Het register zou het eerst te Doesburg worden bewaard, maar
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is verder niet meer in gebruik genomen, want behalve de genoemde resoluties bevat het
alleen wit papier.
710.

Stukken betreffende het geschil tussen de stad Zutphen en de vier kleine steden in de Graafschap
over de aanwijzing van een lid van het College tot de beneficiëring van Nederrijn en IJssel, 1749.
1 lias.

711.

Akkoord tussen ridderschap en steden van de Graafschap ter beëindiging van hun geschillen over
de begeving van de politieke en militaire ambten, z.j. (ca. 1750). Met een retroactum.
1 omslag.

712.

Bedenkingen van de Ridderschap in het kwartier van Zutphen tegen een geschrift, quasi strekkend
tot handhaving van de bestaande regeringsvorm, (1759).
1 katern.
N.B. Vergelijk Bijdragen en Mededeelingen Historisch Genootschap, VI (1883), blz. 36.

Gewest.
713.

Besluit van de Landdag om de aartshertog MATTHIAS de aanstelling van een stadhouder te
verzoeken met artikelen, waarop deze zal worden aangenomen, (1578) (afschrift).
1 stuk.

714.

Lijst van gebreken, waardoor de welvaart wordt verhinderd, voor te dragen aan de Landschap, met
artikelen, waarop de hertog van ANJOU zal worden aangenomen, (1580).
1 stuk.
N.B. Kladaantekeningen, vermoedelijk afkomstig van een naar de Landdag afgevaardigd lid
van de magistraat.

715.

Verklaring van ANJOU betreffende zijn aanvaarding van de soevereiniteit over Gelre en Zutphen,
1581, gelezen in de Landdag te Nijmegen, 1582. (gelijktijdig afschrift).
1 katern.

716.

Reces van Landschapsgedeputeerden ter behandeling van het reces van 1581 op de geestelijke
goederen, de kanselarijordonnantie enz., 1593.
1 katern.

717.

Lijst van punten, behandeld door een commissie uit de Landdag, bestaande uit afgevaardigden van
ridderschappen en steden van de drie kwartieren, 1593 (afschrift).
1 stuk.

718.

Instructie voor de Rekenkamer van Gelre en Zutphen (concept, 1603). Met de daarop door de
Rekenkamer voorgestelde veranderingen, 1604.
1 omslag.

719.

Instructie voor het op te richten college van Gedeputeerde Staten van de Landschap (concept,
1611) (in duplo).
2 katernen.
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N.B. Vergelijk A.J. Maris, De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland,
in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen, blz. 66. De hier beschreven exemplaren zijn
niet in alle onderdelen gelijk.
720.

Deductie over het benoemen van de hoge ambtenaren in Gelderland, ca. 1650.
1 katern.

721.

Stukken betreffende een tussen verschillende Magistraatsleden te Tiel in 1654 gesloten contract
van correspondentie, 1655. Met een deductie over de uitoefening van de magistraatskeuze te Tiel
door het Hof op naam van de Staten, ca. 1650.
1 omslag.

722.

Voorwaarden waarop de Magistraat van Doesburg aan dr. ADAM HUYGEN zijn steun toezegt voor
een benoeming tot het vacante ambt van momboir, 1667 (afschrift).
1 stuk.

722bis. Stukken betreffende de geschillen tussen de verschillende steden van Gelderland over de
magistraatsbestelling en andere benoemingen, 1703-1707.
1 omslag.
N.B. Onvolledig.
723.

Akkoord ter beëindiging van de geschillen tussen ridderschap en steden van het kwartier van
Veluwe, 1704 (gelijktijdig afschrift).
1 stuk.

723bis. Instructie voor prins WILLEM IV als stadhouder van Gelderland, 1722 (afschrift).
1 stuk.
724.

Opmerkingen van de Magistraat over ontwerpen voor een Reglement tot een kortere manier van
procederen en van een instructie voor de contrarolleur van de 50e penning, 1737.
1 omslag.

725.

“Ordre en reglement, waarna de regeeringe des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen in 't
toekomende sal werden beleyt”, 1750 (gedrukt).
1 deeltje.

726.

Concept voor een nieuwe instructie voor de Gelderse Rekenkamer met rapport van een door de
Landdag ingestelde commissie en besluit van de Landdag in deze zaak, 1751.
1 omslag.
N.B. In duplo. Een exemplaar is door vocht beschadigd.

727.

Advies van het Hof aan de Landdag over de vraag, of tegen vrijmetselaars kerkelijke
tuchtmaatregelen mogen worden genomen, 1725 (afschrift).
1 katern.

728.

“Resolutie van de Staaten van Gelderland... op het subject van de Voogdye, inval... de Vrouwe
Gouvernante... iets menschelyks mogt overkomen; alsmede omtrent 't waarneemen van ’t
Capitainschap generaal...”, 1754 (gedrukt).
1 deeltje.

33

729. R eglement voor het departement Gelderland, 1802. (gedrukt).
1 katern.

Generaliteit.
730.

Stukken betreffende de zending van Gelderse afgevaardigden naar de vergadering van de StatenGeneraal te Antwerpen en de daar gevoerde vredesonderhandelingen, 1579.
1 omslag.

731.

Vredesvoorwaarden, voorgesteld door de Staten-Generaal en door de keizerlijke commissarissen
bij de vredesonderhandelingen te Keulen in November 1579.
1 omslag.

732.

Extract uit het verhandelde door de gedeputeerden van de nader verenigde provinciën te
Antwerpen, 1582.
1 katern.

733.

Stukken betreffende de te Utrecht gehouden vergadering van gedeputeerden van de provinciën en
het deswege door de Landdag verhandelde, 1583.
1 omslag.

734.

Stukken betreffende het verhandelde tussen de Staten-Generaal en de Prins over de
oorlogsvoering, de financiën enz., 1583. Met instructies voor de afgevaardigden van de StatenGeneraal ter onderhandeling met de keurvorst van Keulen en JOHANN CASIMIR VAN DE PALTS,
1583, en voor de gedeputeerden ter Staten-Generaal, die naar hun provincies vertrekken, 1583.
1 omslag.
N.B. Aan de eerstgenoemde instructie (vertaling van de bij GACHARD, Correspondance de
GUILLAUME LE TACITURNE, V, p. 167, gedrukte) ontbreken de eerste drie alinea's. De
tweede is gedrukt: Resolutiën Staten-Generaal (R.G.P.), IV, blz. 30.

735.

Memorie, door de Gelderse gedeputeerde ter Staten-Generaal, gegeven aan ROELOF VAN LENNEP
TOT BILJOEN, PETER VAN DILSEN, burgemeester van Nijmegen, en Mr. ENGELBRECHT VAN DER
BURCHT, burgemeester van Arnhem, om met hun principalen te bespreken, 1584 (gelijktijdig
afschrift).
1 katern.

736.

Instructie voor de afgevaardigden van de Staten-Generaal naar de Staten van Gelderland, 1584.
1 katern.
N.B. Gedrukt: Resolutiën Staten-Generaal (R.G.P.), IV, blz. 353.

737.

Afschriften en vertalingen van stukken, gewisseld tussen de Staten-Generaal enerzijds en de koning
van Frankrijk en de hertog van ANJOU anderzijds, 1584.
1 omslag.

738.

Vredesvoorwaarden, door de hertog van PARMA aangeboden aan de steden Gent en Brugge,
(1584).
1 stuk.
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739.

Tractaten tussen de hertog van PARMA en de stedelijke besturen van Brussel en Antwerpen
betreffende hun overgave, 1585 (gelijktijdig afschrift).
1 omslag.
N.B. De katern, bevattende het tractaat met Brussel, is door vocht verbleekt. Gedrukt:
Comptes rendus de la Commission royale d'histoire de Belgique, VIII., p. 405 (Brussel) en XII,
p. 285 (Antwerpen).

740.

Memorie van het kwartier van Veluwe over de regeringsbevoegdheid van de Raad van State, ca.
1590.
1 stuk.

741.

Punten, vastgesteld in de vergadering van de Staten-Generaal, door de afgevaardigden voor te
dragen aan hun principalen, 1591. Met een brief van de Raad van State over de voor de oorlog
benodigde gelden en een reorganisatie van de convooien en licenten, 1591 (afschrift).
1 omslag.

741a. Instructie van Don Franciscus de Mendora, grootadmiraal en prefect van het huis van aartshertog
Albertus voor de ontvanger van de contributies in het District Veluwe en aangrenzend gebied over
de IJssel. Betreffende de bescherming van hen, die de Koning en aartshertog zullen erkennen, 1598
(afschrift).
1 stuk.
742.

Voorstellen van de Raad van State aan de Staten-Generaal betreffende de consenten voor de
oorlogsvoering, 1595-1623.
1 pak.

743.

Verslag van de vredesonderhandelingen tussen afgevaardigden van de Staten-Generaal van de
Zuidelijke provinciën en die van de Noordelijke, gevoerd te Bergen op Zoom in Juli 1600 (afschrift).
1 katern.

744.

Agreatie van de Koning van Spanje op de tussen de Staten-Generaal en de aartshertogen gesloten
wapenstilstand, 1607 (gelijktijdig afschrift).
1 katern.

745.

Geheime oorlogsplannen tegen de Staat der Verenigde Nederlanden, besproken na de kroning van
de Rooms koning te Augsburg, (1612).
1 katern.
N.B. Deels door vocht beschadigd.

746.

Memorie betreffende de voor- en nadelen van een van Spaanse zijde aangeboden bestand, 1629.
1 omslag.

747.

Stukken betreffende het geschil tussen de stad Groningen en de Ommelanden over verschillende
bestuursaangelegenheden, ca. 1640 (afschrift).
1 omslag.
N.B. Deze ongedateerde stukken, die door de hulp van de Gemeentearchivaris te Groningen
zijn geïdentificeerd, omvatten 4 katernen: Het door gecommitteerde rechters aan de
Staten-Generaal uitgebracht advies (1 katern) en de eis in conventie van de Ommelanden (3
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katernen). De eindbeslissing in dit geschil werd op 24 juli 1640 door de Staten-Generaal
genomen.
748.

Stukken aangaande het verhandelde in de Staten-Generaal over veranderingen in de
regeringsvorm, 1651.
1 omslag.

749.

Punten ter oplossing van de geschillen over de zaken van oorlog, door de gedeputeerden van de
Staten-Generaal voorgesteld in de Grote vergadering, 1651.
1 katern.

750.

Ontwerp voor een vredestraktaat tussen Engeland en de Verenigde Nederlanden, 1654. Met een
memorie omtrent het verhandelde tussen de Staten van Holland en CROMWELL, o.a. over de
uitsluiting van de prins van ORANJE van het stadhouderschap, (1654).
1 omslag.

751.

Traktaat betreffende een defensieve alliantie tussen de Staten-Generaal van de Verenigde
Nederlanden en de keurvorst van Brandenburg, 1655 (gelijktijdig afschrift; in duplo).
2 katernen.

751bis. Overzicht van een geheim traktaat tussen Engeland, Frankrijk, Spanje en de hertog van SAVOYE,
(1713).
1 stuk.
752.

"Nouvelles". Afschriften van resoluties van de Staten-Generaal, van brieven van gezanten in het
buitenland enz., 1705, 1716, 1721-1723, 1731.
1 pak.

753.

“Bylaagen, behorende tot het generaal rapport van de Personeele commissie van het Financieweezen”, 1790 (gedrukt).
1 deel.
N.B. Het rapport zelf, van de commissie die was ingesteld bij resolutie van de StatenGeneraal van 4 mei 1785, is niet aangetroffen.

VI. BEMOEIING MET 'S LANDS FINANCIEN.
a. Algemeen.
754.

Memorie van de eerste rekenmeester THOMAS GRAMAYE over de schuldenlast van de vier
kwartieren als gevolg van inlegering van troepen en over de middelen tot redres, 1584.
1 katern.

755.

Korte staat van de lasten van het kwartier van Zutphen voor het jaar 1651.
1 katern.

756.

Korte staat van lasten en inkomsten van de Landschap, 1652.
1 stuk.

757.

Memorie aangaande de slechte toestand van de financiën van het kwartier van Zutphen, op de
kwartiersdag ingediend door de afgevaardigden van de vier kleine steden, 1655.
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1 katern.
758.

Stukken betreffende nog door de stad verschuldigde verponding en generale middelen alsmede
door haar te vorderen serviesgelden, 1666-1674. Met kwitanties, op één blad geschreven, wegens
afgedragen verponding en generale middelen, 1669.
1 omslag.

759.

Stukken betreffende de afwikkeling van gelden, die de stad Doesburg van het kwartier te vorderen
had, 1685.
1 omslag.

760.

Staten van de door het kwartier van Zutphen aan de Generaliteit verschuldigde gelden en van de
financiën van het kwartier, 1688-1699.
1 omslag.

761.

Opgave van imposten, in de verschillende provincies geheven ten behoeve van het Gemeen land,
gedaan aan de commissie tot revisie van de quotes, 1786 (gedrukt).
1 deel.

b. Schatting.
762.

Register van de schatting van stad en ambt Doesburg, 1470-1476.
1 deel.

763.

Stukken betreffende de betaling van het aandeel van de stad in de door de Bourgondiërs
opgelegde schatting, 1473-1477.
1 omslag.

764.

Lijst van aanslagen in de schatting, 1492.
1 stuk.
N.B. Door vocht beschadigd, deels vergaan en verbleekt.

765.

Lijst van landerijen onder Olbergen in het kerspel Drempt en onder Eldrik, 2e helft 15e eeuw.
1 stuk.

766.

Schuldbekentenis ten laste van de stad, wegens door de secretaris JOHANNES FYSSCHER
voorgeschoten 4 1/2 gouden Rijnse gulden als bijbetaling bij de schatting, 1500.
1 stuk (zie reg. nr. 1235).
N.B. Bewaard bij de chartercollectie.

767.

Rekening van GERRIT SCAEP en SANDER DIE WIESE vanwege de Raad benevens JACOB LOESEKAET
en EVERT TEN BARGH vanwege de Gemeente van de uitgezette schatting over het jaar 1533.
1 katern.
N.B. Door vocht beschadigd.

768.

Kwitantie, afgegeven door de secretaris van de stad Zutphen, voor het door de stad Doesburg
betaalde aandeel in de schatting, 1533.
1 stuk.
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769.

Kwitantie, afgegeven door de landrentmeester-generaal THOMAS GRAMAYE voor een som van 250
carolusguldens als eerste termijn van het aandeel van de stad in de schatting van 300.000
carolusguldens, 1549.
1 stuk.

770.

Register van betalingen op de schatting, 1559,
1 katern.

c. Verponding.
771.

Lijst van de inwoners van de stad volgens de straten met door hen betaalde bedragen, ca. 1675.
1 katern.
N.B. Betreft wellicht de verponding (of de schatting voor afkoop aan de Franse
commissarissen 1672-1675).

772-779. Kohieren van de verponding voor de stad en voor de stad met het schependom.
772, 773. Stad en schependom. Met aanteekening van de ontvangsten door de ontvangers
ANDRIES VAN RIJSSEN en ISAAC EVERTS KREYVENGER, 1665-1671 (in duplo).
2 delen.
774. Stad en schependom, 1676-1677.
1 deel.
775. Stad en schependom, 1677-1678.
1 deel.
N.B. Dit register is op 1 januari 1666 aangelegd voor het inschrijven van uit de Republiek
uitgevoerde goederen ten dienste van de heffing van de convooien en licenten. Voor dit
doel is het slechts een jaar gebruikt.
776. Stad en schependom, 1689-1700.
1 deel
N.B. Incompleet.
777. Stad, 1690-1696.
1 deel.
N.B. Hoort bij inv. nr. 776.
778. Stad en schependom, 1647.
1 deel.
N.B. Gewaarmerkt afschrift uit 1710 van het authentieke kohier met toevoegingen van
1683.
779. Stad, 1736.
1 katern.
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780-788. Restantcedullen van de verponding van stad en schependom.
780. Tot en met het jaar 1660.
1 katern.
781. 1662 en 1663.
1 katern.
782. 1665-1669.
1 deel.
783. 1671-1679.
1 deel.
N.B. Betreft de stad.
784. 1677.
1 omslag.
N.B. Ontbreekt.
785. 1677-1678.
1 deel.
786. 1682-1708.
1 pak.
787. 1713-1714.
1 omslag.
788. 1716.
1 katern.
789.

Lijst van restanten, vermoedelijk van verponding voor verschillende huizen en terreinen in de stad
verschuldigd, 1805.
1 katern.

790.

Register van ontvangsten van de verponding, 1675.
1 deel.

791.

Rekening van de ontvanger ANDREAS VAN RIJSSEN van de verponding over de jaren 1665-1669.
Met een staat van restanten.
1 deel.

792.

Stukken, afkomstig van de ontvanger van de verponding ANDRIES VAN RIJSSEN, 1662-1675.
1 omslag.

793-800. Stukken, afkomstig van de ontvanger ISAAC EVERTS KREYVENGER.
793. Rekening van de ontvanger ISAAC EVERTS KREYVENGER van de verponding over de jaren
1674-1678. Met een staat van restanten.
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1 deel.
794. Staat van ontvang van de verponding in de stad Doesburg door de ontvanger ISAAC EVERTS
KREYVENGER, 1672.
1 katern.
795. Stukken betreffende de administratie van de ontvanger van de verponding ISAAC EVERTS
KREYVENGER, 1672-1680.
1 pak.
796. Stukken betreffende de afwikkeling van restanten van de verponding., behorende tot de
administratie van de ontvanger ISAAC EVERTS CREYVENGER 1671-1680.
1 pak.
797. Stukken betreffende de van stadswege ingestelde eis tegen de ontvanger ISAAC EVERTS
CREYVENGER in verband met diens achterstand, 1677-1683.
1 omslag.
798. Stukken betreffende een klacht van de gewezen ontvanger van de verponding ISAAC EVERTS
KREYVENGER bij Gedeputeerde Staten van Zutphen tegen de Magistraat van Doesburg over de
afhoring van zijn rekeningen, 1682-1683.
1 pak.
799. Correspondentie van de ontvanger ISAAC EVERTS KREYVENGER, voornamelijk over de
executoriale verkoop van huizen aldaar wegens achterstallige betalingen, 1675-1682.
1 pak.
800. Bijlagen bij de rekening van BERNARDT RASCH wegens zijn administratie van de achterstand
van de ontvanger van de verponding ISAAC EVERTS CREYVENGER, 1682-1683, en stukken
betreffende de afhoring van deze rekening.
1 omslag.
N.B. De rekening zelf is niet aangetroffen.
801.

Stukken betreffende het verhandelde met de ontvanger BRUINIS en zijn weduwe over
achterstallige, door de stad verschuldigde verponding over de jaren 1709-1712.
1 omslag.

802-804. Stukken, afkomstig van de ontvanger WILLEM VAN EIBERGEN.
802-803. Stukken betreffende de afwikkeling van de administratie van WILLEM VAN EIBERGEN als
ontvanger van de verponding over de jaren 1682-1709 en de aanzuivering van zijn achterstand bij
de ontvanger-generaal van het kwartier, 1709-1713.
2 pakken.
N.B. Krachtens resolutie van de Magistraat van 24 november 1711 werd de ontvanger in
gijzeling genomen, aangezien zijn achterstand 18.000 gulden bedroeg en de stad zodoende
met executie werd bedreigd.
804. Register van ontvangsten van in het Raadhuis betaalde verponding uit de restanten van
WILLEM VAN EIBERGEN, 1710-1713. Met aantekeningen over achterstallige verponding, 1717.
1 omslag.
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805.

Adviezen van de verschillende gilden over een voor de ontvangst van de verponding te treffen
regeling na de insolventie van de ontvanger WILLEM VAN EIBERGEN, 1711.
1 omslag.

806.

Akte van borgstelling ten behoeve van GEURT JANSSEN als ontvanger van de verponding van de
stad Doesburg, 1717.
1 stuk.

807.

Stukken betreffende de aanslag van Doesburg in de verponding tegenover de andere steden in de
Graafschap, 1656.
1 omslag.

808.

Stukken betreffende de inlegering van ruiterij en voetvolk binnen de stad Doesburg op last van
Gedeputeerde Staten van het Kwartier als boete voor de achterstand van de stad in haar bijdrage
voor de kwartiersfinanciën en in de inning van restanten van de verponding enz., 1656. Met het
door de Magistraat bij de kwartiersdag ingediende protest.
1 omslag.

809.

Stukken betreffende de betaling van achterstallige, door de stad aan het Kwartier verschuldigde
verponding, 1677-1683, en executoriale inlegering van militairen wegens de achterstand, 16721682.
1 omslag.

810.

Voorwaarden van de executoriale verkoop van huizen te Doesburg wegens achterstallige
verponding, 1680. Met andere stukken in deze zaken en soortgelijke verkoopscondities uit de jaren
1688, 1771 en 1807.
1 omslag.

811.

Stukken betreffende achterstallige verponding, verschuldigd door het Huis Wisch in Terborg, 16801682.
1 omslag.

812.

Lijst van personen, die op het Raadhuis de kwitantie van de door hen betaalde verponding hebben
moeten tonen, 1710.
1 katern.

813.

Kwitanties voor uitkeringen uit de opbrengst van het huis van wijlen de oud-burgemeester VAN
DULMONT, dat wegens achterstallige verponding gerechtelijk was verkocht, 1710.
1 omslag.

814.

Stukken betreffende de opmeting van onder Doesburg gelegen gronden en naar aanleiding
daarvan door de Magistraat gemaakte bezwaren tegen de aanslag in de verponding, 1808.
1 omslag.

d. Diversen.
815.

Voorwaarden voor de verkoop van ’s lands wege van twee "diepmolens", liggende te Doesburg,
één boven en de ander onder water, 1636.
1 stuk.
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816.

Verpachtingen van de generale middelen voor de stad Doesburg, 1614-1636, 1700.
1 pak.
N.B. Sommige verpachtingen betreffen ook het richterambt Doesburg naast Steenderen,
Bair en Lathum, en Keppel e.a.

817.

Rekeningen van de pachters van de generale middelen, 1663-1666. Met bijbehorende stukken
(fragment), en enkele bijlagen van de (verloren) rekening over 1670.
1 omslag.

818.

Lijsten van de bedragen, 1/5 deel van de gehele opbrengst, waarvoor de generale middelen door
de stadsrentmeesters in hun rekening zijn ingebracht over de jaren 1652-1706.
1 omslag.

819.

Overzichten van de rekeningen van de ontvangers-generaal van de generale middelen in het
graafschap Zutphen, 1696-1710.
1 omslag.

820.

Stukken, afkomstig van HERMAN HENRICKS te Doesburg, pachter van de generale middelen te
Hummelo, 1620-1626.
1 omslag.

821.

Akte, waarbij de Staten van het kwartier van Zutphen aan officier, jonkers en geërfden van het
scholtambt Lochem bekend maken, dat in plaats van de betaling van de ordinaris contributie een
andere regeling voor de betaling van de generale middelen wordt getroffen, 1623.
1 stuk.

822.

Register van betaalde impost van zeep en azijn, 1669-1670.
1 deel.

823.

Dading tussen GERHARD DONC, HENDRIC HORSTING en HARMEN GERSEN, gewezen pachters van
de consumptie over stad en schependom van Doesburg, met betrekking tot hun geschil over de
administratie van hun kantoor over de periode 1 juli 1704- 30 juni 1711, 1712.
1 stuk.

824.

Verbalen van de hooftschatting, 1653.
1 omslag.
N.B. De hooftschatting was een hoofdelijke omslag, die in 1653 door de Landdag eenmalig
werd vastgesteld voor het financieren van de 1e Engelse oorlog. Gekopieerd en geklapperd,
zie handschriftencollectie nr. 46.

825.

Ordonnantie op het hoofdgeld in het kwartier van Zutphen, 1695 (gedrukt).
1 katern.

826.

Stukken betreffende de inning van het hoofd- of familiegeld door de ontvanger ISAAC EVERTS
KREYVENGER, 1677.
1 omslag.

827.

Lijst van de ontvangst van de 25e en 50e penning, 1665-1669.
1 katern.
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828.

Opgaven van de tappers in Angerlo, Drempt en Hoogkeppel, 1676.
1 omslag.

829.

Stukken betreffende de vaststelling van een ordonnantie op het monopolie over de brandewijnen
en gebrande wateren in het graafschap Zutphen, 1745-1752.
1 omslag.

830.

“Placaat der Staten van het graafschap Zutphen tot het doen van een liberale gifte, tot afweeringe
van de vyand”, 1747 (gedrukt).
1 deeltje.
N.B. De Liberale Gift, geheven tijdens de Oostenrijkse successieoorlog, werd in de
Graafschap ingevoerd bij placaat van 8 december 1747. Volgens art. XII waren te Doesburg
twee commissarissen gevestigd voor de heffing in het richterambt Doesburg en de
heerlijkheid Keppel.

831-832. Kohier van de "Liberale Gifte" op grond van het placaat van de Staten van het kwartier van
Zutphen d.d. 8 december 1747.
2 delen.
831. Deel I
832. Deel II
833.

Verklaringen van gegoedheid en van het deswege in de Liberale Gift verschuldigde, afgelegd ten
overstaan van commissarissen voor de ontvangst van deze belasting, 1748. Met een
ontvangstbewijs voor de 3e termijn, 1749, en andere stukken.
1 omslag.

834.

Lijsten van personen, die voor de heffing van de 50e penning de eed hebben afgelegd, geen f. 500
te bezitten, 1796. Met enkele elders afgelegde verklaringen en overige stukken.
1 omslag.

835.

Lijsten van hen, die hebben deel genomen in de obligatieloterij van het Kwartier, en van hen, van
wie in plaats daarvan de 100e penning moet worden geheven, 1796-1797. Met een vervolglijst van
burgers, die de eed op de 100e penning hebben afgelegd, 1798.
1 omslag.

836.

Stukken betreffende de inning van de belasting op het rundvee, 1799-1802.
1 omslag.

837.

Memorie voor de stadsroededrager om verschillende personen te sommeren tot het afgeven van
de duplicaat-kwitantie als bewijs van hun storting voor de heffing van 8% van het inkomen ten
behoeve van 's lands zeemacht, (1798).
1 stuk.

838a-g. Stukken, afkomstig van de Gecommitteerden tot de heffingen van 4% van de bezittingen en 7% van
de inkomsten volgens de publicaties van 26 februari en 8 juni 1800, in het 2e district van het
kwartier van Zutphen, hoofdplaats Doesburg. (Betreffende het R.A. Doesburg, Steenderen, Didam,
Westervoort etca.).
838a. Lijsten van inwoners in verschillende plaatsen van het district, aan wie
quotisatiebiljetten zijn uitgereikt, 1802-1804.
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1 pak.
838b. Lijsten van degenen, die wel en die geen belasting schuldig zijn, naast aantekeningen
van het door de commissie verhandelde met betrekking tot de aanslagen, 1802-1803.
1 omslag.
838c. Kohier, 1802.
1 deel.
N.B. Dit kohier bevat alleen de namen van de belastingschuldigen. Het in de
inventaris van Nijhoff (blz. 127) vermelde zegel, waarmee dit register toen nog
verzegeld moet zijn geweest, is niet aangetroffen.
838d. Stukken betreffende de aan verschillende personen opgelegde aanslagen, 18021804.
1 pak.
838e. Quotisatie- en taxatiebiljetten, 1803-1804.
1 pak.
838f. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1802-1805. Met aantekeningen van
het in commissievergaderingen besloten ten aanzien van sommige van deze stukken, 1802.
1 pak.
838g. Stukken betreffende de door de commissie gemaakte onkosten, 1802.
1 omslag.
839.

Bekendmaking betreffende publieke verkopingen enz., ingeleverd bij de secretarie krachtens art.
81 van de ordonnantie op het middel van het klein zegel van 28 november 1805, 1806-1811.
1 pak.

840.

Kohier voor het aandeel van de stad Doesburg in de heffing van 3 miljoen gulden, 1808. Met een
register van de hoofdelijke omslag voor deze heffing, en stukken betreffende de invordering en
andere stukken in deze zake.
1 omslag.

841.

Verklaring van de diakenen van de Gereformeerde gemeente te Doesburg, dat in de jaren 18081810 door de Diaconie betaalde impost van rogge door de ontvanger van de onbeschreven
middelen is terugbetaald, 1810.
1 stuk.

VII. STEDELIJKE FINANCIËN.
A. ALGEMEEN.
a. Rekeningen met bijlagen en bijbehorende stukken.
N.B. In de optekening van het stadsrecht in het omstreeks 1450 aangelegde cartularium (inv. nr.
413) wordt het stedelijk rentmeestersambt aan twee van de schepenen opgedragen: de
burgemeester en de rentmeester. Deze regel, die waarschijnlijk reeds vroeger bestond, heeft tot het
midden van de 17e eeuw gegolden. Op de rekening over 1422/1423 wordt de titel burgemeester
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voor de eerste keer gebruikt, wat niet uitsluit dat hij niet eerder in zwang is geweest. Op die over
1478/1479, 1480/1481 en 1481/1482 komt de term reddituarius voor. Bij uitzondering worden in
dit laatste jaar twee rendanten genoemd. Wellicht voerde dus anders één van de burgemeesters
het beheer van de stadsfinanciën. In 1628/1629 wordt voor het eerst een rentmeester naast de
burgemeester vermeld, zodat wij in eerstgenoemde dus wel een ondergeschikte ambtenaar zullen
mogen zien. In 1646/1647 verkeerde de rentmeester in financiële moeilijkheden en trad de
burgemeester op in zijn plaats. Vermoedelijk is kort daarna het stedelijk rentmeesterambt een
bezoldigde functie geworden en degene, die het bekleedde, ambtenaar in dienst van de stad. Zijn
eerste instructie dateert van 1672.
De eeuwen door tot de periode van het Franse bestuur toe ving het boekjaar aan op Petri
ad Cathedram (22 februari) of de zondag daarna. Aangezien op die dag ook de schepenkeuze plaats
vond, lag het voor de hand dat dan ook het boekjaar werd afgesloten. Pas in 1810 werd de rekening
op de 31 december beëindigd. Vóór 1663 werd gedurende de 17e eeuw de rekening genoemd naar
het kalenderjaar, waarin het grootste gedeelte van het boekjaar viel. Nadien wordt de 22e februari
als aanvangsdatum genoemd. De oudere rekeningen zijn over het algemeen wel gesloten, maar de
afhoring zelf is pas voor de eerste maal aangetekend op de rekening over 1596/1597. Volgens oud
gebruik geschiedde zij toen met open deuren. Op de rekening over 1477/1478 wordt melding
gemaakt van een op 21 februari 1478 tussen schepenen en burgers gesloten overeenkomst, dat de
rekening jaarlijks zou worden afgelegd ten overstaan van schepenen, kerkmeesters,
gasthuismeesters en "mentsknapen". Zij zou in 3 exemplaren worden opgemaakt: een voor de
stadskist, en voor de kerkekist (voor de burgers), terwijl de derde voor burgemeesters en
mentsknapen bestemd was en daarin kunnen wij dus het rendantsexemplaar herkennen. Van de
meeste rekeningen is slechts één, vermoedelijk de eerste, bewaard.
Het stadsrecht draagt de burgemeesters op "alle der stat renthen ynne to wynnen ende op
to bueren" om dan te vervolgen: "ende by de tween mentsknaipen as gewontlick ys in der stat
oirber ende behoff nader uth toe geven". Het ligt voor de hand om in deze mentsknapen
vertegenwoordigers van de burgerij te zien, waardoor zij beschouwd kunnen worden als voorlopers
van de latere gemeenslieden of staan zij met hen gelijk. Misschien deden zij niet zozeer de uitgaven
zelf als wel de controle op de doelmatigheid hiervan. Bij het afleggen van de rekeningen was de
burgerij ook later vertegenwoordigd. Het stedelijk reglement van 1710 schrijft in art. 45 voor, dat
naast de heren van de magistraat vier afgevaardigden van de gemeenslieden en vier uit de
gecommitteerden van burgerij en gilden zullen zitten. Naar analogie van deze bepaling werd de
rekening over 1793/1794 afgehoord door de provisionele municipaliteit naast vier
gecommitteerden uit de burgerij en die over 1794/1795 door de stadsregering met vier
gecommitteerden uit het Comité van Waakzaamheid. Nadien trad het stadsbestuur alleen op.
842.

Rekening van de rentmeester WERNER LERING over het jaar 1389/90.
1 katern.
N.B. Deze rekening, die geen jaartal draagt, maar op grond van schrift en papier tot de 2e
helft van de 14e eeuw moet worden gebracht, is in druk uitgegeven in de Bijdragen en
Mededelingen Gelre, 1943, blz: 103-135. Daar ter plaatse is in de inleiding beredeneerd,
waarom deze rekening naar alle waarschijnlijkheid over het boekjaar 1373/74 loopt. Het
buitenblad van de rekening, dat verloren is gegaan, is bij de inventarisatie van het archief
niet meer aangetroffen. Zie Bijdragen en Medelingen Gelre 1960.

843.

Rekening van de rentmeester GOSWINUS HOCKEN over het jaar 1400/1401..
1 katern.
N.B. Zie Reuting, Fontes Minores XV.

844.

Rekening van de rentmeester THEODERICUS DE UBELE over het jaar 1401/1402.
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1 katern.
N.B. Zie Reuting, Fontes Minores XV.
845.

Rekening van de rentmeester HEYNRICUS DE KELLE over het jaar 1404/1405.
1 katern.
N.B. Op de voorpagina is aangetekend, dat deze rekening is afgelegd Sabbato post
Epyphanie Domini (10 Januari) "per anticipationem determinati termini, quia Gerardus
Pannart, presbyter, tunc temporis notarius civitatis, ingressus est ordinem Carthusiensium
in Monichusen et successit ei discretus vir Theodericus de Ubel, presbyter".

846.

Rekening van de rentmeester THEODERICUS ROVER over het jaar 1408/1409.
1 katern.
N.B. Het onderste gedeelte is door vocht verbleekt.

847.

Rekening van de rentmeester HENRICUS KELLE over het jaar 1410/1411.
1 katern.

848.

Rekening van de rentmeester GOSWIJN DE AESSW1JN over het jaar 1411/1412.
1 katern.

849.

Rekening van de rentmeester RODOLPHUS VIERACKER over het jaar 1412/1413.
1 deeltje.

850.

Rekening van de rentmeester HENRICUS KELLE over het jaar 1413/1414.
1 katern.

851.

Rekening van de rentmeester RODOLPHUS VIERACKER over het jaar 1415/1416.
1 katern.

852.

Rekening van de rentmeester HENRICUS DE KELLE over het jaar 1416/1417.
1 katern.

853.

Rekening van de rentmeester GOESWIJN DE AESSWIJN over het jaar 1417/1418.
1 katern.
N.B. Er ontbreekt 1 blad.

854.

Rekening van de rentmeester RODOLPHUS VIERACKER over het jaar 1418/1419.
1 deeltje.
N.B. Er ontbreekt 1 blad.

855.

Rekening van de rentmeester RODOLPHUS VIERACKER over het jaar 1421/1422.
1 katern.

856.

Rekening van de rentmeester, burgemeester WERNER LERING over het jaar 1422/1423.
1 katern.
N.B. Er ontbreekt 1 blad.
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857.

Rekening van de rentmeester REYNERUS LENSONIS over het jaar 1423/1424.
1 katern.

858.

Rekening van de burgemeester JORDANUS VAN DE R HOVELWICK over het jaar 1475/1476.
1 katern.
N.B. Eerste blad bevat privé aantekeningen.

859.

Rekening van de burgemeester LENSSO WINTTERPOYL over het jaar 1476/1477.
1 katern.
N.B. Loopt van 3 maart – “deels Innocentum”.

860.

Rekening van een niet met naam genoemde burgemeester over het jaar 1477/1478.
1 katern.

861.

Rekening van de rentmeester HARTWICH DE HIEKER over het jaar 1478/1479.
1 katern.

862.

Rekening van een niet met naam genoemde burgemeester over het jaar 1479/1480.
1 katern.

863.

Rekening van de rentmeester SANDER VAN DE GROETENHUS over het jaar 1480/1481.
1 katern.

864.

Rekening van de rentmeesters ARNOLDUS DAVENEIT en HENRICUS WYSSINCK over het jaar
1481/1482.
1 katern.

865.

Rekening van de rentmeester HENRICUS WYSSINCK over het jaar 1483/1484.
1 katern.

866.

Rekening van de rentmeester GERARDUS GRUTER over het jaar 1484/1485.
1 katern.

867.

Rekening van de rentmeester GERARDUS VAN TRIER over het jaar 1485/1486.
1 katern.

868.

Rekening van de burgemeester JOHAN GOLTSMIT over het jaar 1486/87.
1 katern.

869.

Rekening van de burgemeester GERIT GRUTER over het jaar 1487/1488.
1 katern.

870.

Rekening van de burgemeester GERIT VAN TRIER over het jaar 1488/1489.
1 katern.

871.

Rekening van de burgemeester ZANDER VAN DE GROTENHUS over het jaar 1489/1490.
1 katern.

872.

Rekening van de burgemeester HARTWICH TE HIECKER over het jaar 1490/1491.
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1 katern.
873.

Rekening van de burgemeester Mr. MAES BLYFFER over het jaar 1491/1492.
1 katern.

874.

Rekening van de burgemeester JOHAN HAECK over het jaar 1492/1493.
1 katern.

875.

Rekening van de burgemeester GERIT GRUTER over het jaar 1493/1494.
1 katern.

876.

Rekening van de burgemeester MAES BLYFFER over het jaar 1494/1495.
1 katern.

877.

Rekening van de burgemeester GERIT GRUTER over het jaar 1495/1496.
1 katern.
N.B. Zie de aantekening bij het volgende nummer. Zie ook inv. nr. 2554.

878.

Rekening van de burgemeester JOHAN HAECK over het jaar 1495/1496.
1 katern.
N.B. Deze rekening, die volgens het opschrift over hetzelfde jaar loopt als de voorgaande en
merendeels dezelfde posten bevat, is echter niet gesloten, wat met de vorige wel het geval
is. Met welk doel de hier beschreven rekening is opgesteld, is niet duidelijk.

879.

Lijst van uitgaven ten laste van de stad, gedaan door de burgemeester GERIT GRUTER in het jaar
1495/1496.
1 katern.
N.B. Als omslag is gebruikt een brief van de Magistraat van de venter aan die van Doesburg
van 29 maart 1493 (zie Br. nr. 101).

880.

Rekening van de burgemeester MAES BLYFFER over het jaar 1496/1497.
1 katern.

881.

Rekening van de burgemeester JOHAN HAECK over het jaar 1497/1498.
1 katern.

882.

Rekening van de burgemeester AILBERT SCHAEP over het jaar 1498/1499.
1 katern.
N.B. Als omslag van deze rekening is een blad uit een 16e eeuws missaal gebruikt.

883.

Rekening van de burgemeester MAES BLYFFER over het jaar 1500/1501.
1 katern.

884.

Rekening van de burgemeester GRUITER over het jaar 1502/1503.
1 katern.
N.B. De voornaam van de rendant is niet aangegeven.
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885-886. Rekening van de burgemeester KASIJN DIE WYSE over het jaar 1503/1504 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 katernen.
N.B. Het net exemplaar is door vocht beschadigd.
887.

Rekening van de burgemeester JACOB SCAEP over het jaar 1504/1505.
1 katern.

888.

Rekening van de burgemeester AILBERT SCAEP over het jaar 1505/1506.
1 katern.

889.

Rekening van de burgemeester MAES BLYFFER over het jaar 1506/1507.
1 katern.

890.

Rekening van de burgemeester AILBERT SCHAEP over het jaar 1507/1508.
1 katern.

891-892. Rekening van de burgemeester GERYT GYGINCK over het jaar 1508/1509 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 katernen.
893.

Rekening van de burgemeester CASIJN DIE WYSE over het jaar 1509/1510.
1 katern.

894.

Rekening van de burgemeester AELBERT SCHAIP over het jaar 1510/1511.
1 katern.

895.

Rekening van de burgemeester GERIT GRUTER over het jaar 1511/1512.
1 katern.
N.B. Deels door vocht verbleekt en onleesbaar.

896.

Rekening van de burgemeester GERIT OPTEN OIRDE over het jaar 1515/1516.
1 katern.

897.

Rekening van de burgemeester HENRICK BAIRKEN over het jaar 1517/1518.
1 katern.

898.

Rekening van de burgemeester GERIT OPTEN OIRDE over het jaar 1518/1519.
1 katern.

899.

Rekening van de burgemeester DERICK DOIS PENNYNCK over het jaar 1519/1520.
1 katern.
N.B. Omslag ontbreekt.

900.

Rekening van de burgemeester GERIT GIGYNCK over het jaar 1520/1521.
1 katern.

901.

Rekening van de burgemeester JACOB BLYFFER over het jaar 1521/1522.
1 katern.
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N.B. Door vocht beschadigd en deels verbleekt. Omslag ontbreekt.
902.

Rekening van de burgemeester JACOB BLYFER over het jaar 1527/1528.
1 katern.

903.

Rekening van de burgemeester ALBERT SCAEP over het jaar 1528/1529.
1 katern.
N.B. Gedeeltelijk onleesbaar door vocht.

904.

Rekening van de burgemeester BERNT GRUETER over het jaar 1533/1534.
1 katern.

905.

Rekening van de burgemeester GERIT GIGINCK over het jaar 1534/1535.
1 katern.
N.B. De rekening is door vocht beschadigd en deels vergaan. De naam van de rendant blijkt
uit het opschrift boven de uitgaven.

906.

Rekening van de burgemeester BERNT GRUETER over het jaar 1536/1537.
1 katern.

907.

Rekening van de burgemeester GERIT GIGINCK over het jaar 1537/1538.
1 katern

908-909. Rekening van de burgemeester JACOP PENNINCK over het jaar 1538/1539 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 katernen.
910.

Rekening van de burgemeester STEVEN CLAESSZ over het jaar 1539/1540.
1 deel.
N.B. De rekening loopt volgens het opschrift over het genoemde jaar en de datering van
verschillende posten is daarmee in overeenstemming. De door de stadssecretaris Dr.
ADAM HUYGEN aangebrachte notitie "Is abuys want deze rekeninge is van 1538 tot 1539"
moet daarom op een vergissing berusten.

911.

Rekening van de burgemeester DAEM SCHAEP over het jaar 1540/1541.
1 deel.

912.

Rekening van de burgemeester DAEM SPLINTER over het jaar 1543/1544.
1 katern.

913.

Rekening van de burgemeester BERNT GRUTER over het jaar 1545/1546.
1 katern.

914.

Rekening van de burgemeester DAEM SCAEP over het jaar 1550/1551.
1 katern.

915.

Rekening van de burgemeester JACOP BLYFFER over het jaar 1547/1548.
1 deel.
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N.B. Niet compleet, van de uitgaven ontbreken 13-24e summa (6 bladen).
916.

Rekening van de burgemeester BERNT GRUETER ovet het jaar 1548/1549.
1 katern.

917.

Rekening van de burgemeester DAEM SPLINTER over het jaar 1552/1553.
1 katern.

918.

Rekening van de burgemeester SANDER DIE WIESE over het jaar 1553/1554.
1 katern.

919.

Rekening van de burgemeester BERNT GRUETER over het jaar 1554/1555.
1 katern.
N.B. Van deze rekening zijn de buitenste 2 of 3 bladen verloren.

920.

Rekening van de burgemeester JOHAN SCAEP over het jaar 1555/1556.
1 katern.

921.

Rekening van de burgemeester SANDER DIE WI(ESE) over het jaar 1556/1557.
1 katern.

922.

Rekening van de burgemeester BERNDT GRUETER over het jaar 1557/1558.
1 katern.

923-924. Rekeningen van de burgemeester DAEM SPLYNTER (SPLINTER) over de jaren 1558/1559 en
1560/1561.
2 katernen.
923. 1558-1559
924. 1560-1561
925.

Rekening van de burgemeester SANDER DIE WYSE over het jaar 1561/1562.
1 deel.

926.

Rekening van de burgemeester GOESSEN VAN ROUWENOERT over het jaar 1562/1563.
1 deel.

927.

Rekening van de burgemeester JOHAN ZOER over het jaar 1563/1564.
1 deel.

928.

Rekening van de burgemeester JOHAN VAN BAERLL over het jaar 1564/1565.
1 deel.

929.

Rekening van de burgemeester GOESSEN VAN ROUWENOERT over het jaar 1565/1566.
1 deel.

930.

Rekening van de burgemeester SANDER DIE WYESE over het jaar 1566/1567.
1 deel.

931.

Rekening van de burgemeester EBBERT HOEFFSMYDT over het jaar 1567/1568.
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1 katern.
N.B. De buitenste drie bladen zijn door vocht beschadigd.
932.

Rekening van de burgemeester GOESSEN VAN ROUWENOERT over het jaar 1568/1569.
1 deel.

933.

Rekening van de burgemeester VINCENT VAN HOEN over het jaar 1569/1570.
1 deel.

934.

Rekening van de burgemeester DERICK VERSTEGEN over het jaar 1570/1571.
1 deel.

935.

Rekening van de burgemeester GOESSEN VAN ROUWENOERT over het jaar 1571/1572.
1 deel.

936.

Bijlage bij bovengenoemde rekening over het jaar 1571/1572.
1 katern.

937-938. Rekening van de burgemeester ALBERT SCHAEP over het jaar 1572/1573 (in duplo; net en
kladexemplaar).
2 delen.
N.B. Het kladexemplaar is door vocht beschadigd.
939-940. Rekening van de burgemeester EBBERT HOEFSMYT over het jaar 1573/1574 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
941-942. Rekening van de burgemeester DERICK VERSTEGEN over het jaar 1574/1575 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
943.

Rekening van de burgemeester DAEM THER HEERENHAEFF over het jaar 1575/1576.
1 deel.

944-945. Rekening van de burgemeester JOHAN VAN BAERLL over het jaar 1576/1577 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
946-947. Rekening van de burgemeester JACOB BLYFFER over het jaar 1577/1578 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
948-949. Rekening van de burgemeester HENRICK SWAEFKEN over het jaar 1578/1579 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
950-951. Rekening van de burgemeester JOHAN GIGINCK over het jaar 1579/1580 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
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N.B. Van het kladexemplaar, dat onvolledig is, zijn naam en jaartal door vergelijking met de
andere rekening bepaald.
952.

Register van ontvangsten en uitgaven, gedaan door de burgemeester JOHAN GIGINCK in het jaar
1580/1581.
1 deel.
N.B. Door vocht beschadigd en incompleet. De naam van de rendant is aan de bijlagen
ontleend.

953.

Bijlagen bij het bovengenoemde register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1580/1581.
1 omslag.

954-955. Rekening van de burgemeester JOHAN GIGINCK over het jaar 1581/1582. (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
956-957. Rekening van de burgemeester FREDERICK THEN BERGH over het jaar 1582/1583 (in duplo; neten kladexemplaar).
2 delen.
N.B. Het net exemplaar is door vocht verbleekt.
958.

Rekening van de burgemeester JOHAN GIGINCK over het jaar 1583/1584.
1 deel.

959.

Restanten van vorderingen en schulden over het jaar 1583/1584.
1 katern.

960.

Rekening van de burgemeester JOHAN ZOER over het jaar 1584/1585.
1 deel.

961-962. Rekening van de burgemeester JOHAN GIGINCK over het jaar 1587/1588 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
963.

Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1587/1588.
1 omslag.

964-965. Rekening van de burgemeester HENRICK ZWAEFF over het jaar 1588/1589 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
966.

Bijlage bij bovengenoemde rekening over het jaar 1588/1589.
1 katern.

967-968. Rekening van de burgemeester JOHAN GIGINCK over het jaar 1589/1590 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
N.B. Het net exemplaar is door vocht aangetast en aan de bovenzijde deels vergaan. De
naam van de rendant is ontleend aan zijn kladrekening.
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969.

Bijlage bij bovengenoemde rekening over het jaar 1589/1590.
1 katern.

970.

Rekening van de burgemeester JOHAN GIGINCK over het jaar 1591/1592.
1 deel.
N.B. Deels door vocht verbleekt.

971-972. Rekening van de burgemeester HENRICK ZWAEFFKEN over het jaar 1592/1593 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
N.B. Het kladexemplaar is door vocht aangetast en aan de bovenzijde deels vergaan. De
naam van de rendant is ontleend aan het netexemplaar. Het net exemplaar is niet
uitgewerkt. De geldsommen ontbreken vaak.
973.

Bijlage bij bovengenoemde kladrekening over het jaar 1592/1593.
1 katern.

974-975. Rekening van de burgemeester JOHAN GIGINCK over het jaar 1593/1594 (in duplo; net- en
kladexemplaar).
2 delen.
N.B. Het net exemplaar is aan de bovenzijde door vocht verbleekt en vergaan.
976.

Bijlagen bij bovengenoemde kladrekening over het jaar 1593/1594.
1 omslag.

977.

Rekening van de burgemeester RODOLPH SCHAEP GERRITSZOON over het jaar 1595/1596
(kladexemplaar).
1 deel.

978.

Bijlage bij bovengenoemde kladrekening over het jaar 1595/1596.
1 katern.

979-980. Rekening van de burgemeester JOHAN GYGINCK over het jaar 1596/1597, afgehoord in 1600. Met
een kladexemplaar.
2 delen.
981.

Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1596/1597.
1 omslag.

982-983. Rekening van de burgemeester WYLLEM DUENSSBURCH over het jaar 1597/1598, afgehoord
1609, (in duplo; net- en kladexemplaar).
2 delen.
N.B. Het kladexemplaar is deels vergaan. De naam van de rendant is aan het netexemplaar
ontleend.
984-985. Rekening van de burgemeester HENRICH SWAEFKEN over het jaar 1598/1599. Met een register
van ontvangsten en uitgaven.
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2 delen.
N.B. Kladexemplaar van de rekening. Het 1e blad noemt ten onrechte het jaar 1591/1598.
Het juiste jaartal blijkt uit het vermelde register. De naam van de rendant wordt bij de
uitgaven genoemd.
986.

Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1598/1599.
1 omslag.

987-988. Rekening van de burgemeester JOHAN GIGINCK over het jaar 1599/1600 (fragment). Met een
register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
989.

Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1599/1600.
1 omslag.

990-991. Rekening van de burgemeester HEINDRICK ZWAEFFKEN over het jaar 1600/1601, afgehoord in
1609. Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
992.

Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1600/1601.
1 omslag.

993-994. Rekening van de burgemeester DYERICK EVERWIJN over het jaar 1601/1602, afgehoord in 1603.
Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
995.

Bijlage bij bovengenoemde rekening over het jaar 1601/1602.
1 katern.

996.

Register van ontvangsten en uitgaven, gedaan door de burgemeester JOHAN GYGINCK over het
jaar 1602/1603.
1 deel.

997.

Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1602/1603.
1 omslag.

998-999. Rekening over de administratie van wijlen de burgemeester HERMAN VAN MUNSTER, afgelegd
door de burgemeester DYERICK EVERWIJN, over het jaar 1604/1605, afgehoord in 1607. Met een
register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
1000. Bijlage bij bovengenoemde rekening over het jaar 1604/1605.
1 katern.
1001-1002. Rekening van de burgemeester DYERICK EVERWIJN over het jaar 1605/1606, afgehoord in
1607. Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
1003. Rekening van de burgemeester JOHAN STENDERINCK LAMBERSZ over het jaar 1606/1607,
afgehoord in 1609.
1 deel.
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1004-1005. Rekening van de burgemeester JOHAN GYGINCK over het jaar 1607/1608, afgehoord in 1609.
Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
1006. Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1607/1608.
1 omslag.
1007-1008. Rekening van de burgemeester HEYNDRICK ZWAEFFKEN over het jaar 1608/1609. Met een
register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
1009-1010. Rekening van de burgemeester JOHAN STENDERINCK LAMBERSZ over het jaar 1609/1610,
afgehoord in 1618. Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
N.B. Door vocht verbleekt en deels vergaan.
1011. Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1609/1610.
1 omslag.
1012-1013. Rekening van de burgemeester JOHAN DUINSBERCH over het jaar 1610/1611, afgehoord in
1612. Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
N.B. Door vocht verbleekt, het register deels.
104.

Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1610/1611.
1 omslag.

1015-1016. Rekening van de burgemeester HEYNDRICK ZWAEFFKEN over het jaar 1611/1612, afgehoord in
1616. Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
N.B. Het register is door vocht verbleekt en deels vergaan.
1017. Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1611/1612.
1 omslag.
1018-1019. Rekening van de burgemeester JOHAN STENDERINGH LAMBERSZ over het jaar 1612/1613,
afgehoord in 1618. Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
1020-1021. Rekening van de burgemeester ADRIAEN BUCKEFORT over het jaar 1613/1614. Afgehoord in
1620. Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
N.B. Het register van ontvangsten en uitgaven is incompleet.
1022. Bijlagen bij bovengenoemde registers van ontvangsten en uitgaven over de jaren 1613/1614 en
1612/1613.
1 omslag.
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1023-1024. Rekening van de burgemeester JOHAN STENDERINGH HENRICXZ over het jaar 1614/1615,
afgehoord in 1620. Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
1025. Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1614/1615.
1 omslag.
1026. Bijlage bij de (verloren) rekening van de burgemeester over het jaar 1615/1616.
1 katern.
1027. Register van ontvangsten en uitgaven, gedaan door de burgemeester WOLTER SCHAEP over het
jaar 1616/1617.
1 deel.
1028. Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1616/1617.
1 omslag.
1029-1030. Rekening van de burgemeester DYERICK EVERWIJN over het jaar 1617/1618, afgehoord in
1621. Met een register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
1031. Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1617/1618.
1 omslag.
1032. Register van ontvangsten en uitgaven, gedaan door de burgemeester JOHAN STENDER1NCK
LAMBERSZ over het jaar 1618/1619.
1 deel.
N.B Door vocht beschadigd en verbleekt. De naam van de rendant is aan de bijlagen
ontleend.
1033. Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1618/1619,
1 omslag.
1034. Memorie betreffende de afhoring van de rekening van wijlen de burgemeester ADRYAEN
BUECKEVOORT over het jaar 1619/1620.
1 katern.
N.B. De rekening is verloren.
1035. Register van ontvangsten en uitgaven, gedaan door de burgemeester JOHAN STENDERINGH
HENRICX over het jaar 1620/1621.
1 deel.
1036. Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1620/1621.
1 omslag.
1037. Rekening van de burgemeester JOHAN HEYDEDALL over het jaar 1621/1622, afgehoord in 1652.
1 deel.
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1038. R egister van ontvangsten en uitgaven, gedaan door burgemeester DERICK AELBERTS, over het jaar
1622/1623.
1 deel.
N.B. Het voorblad is grotendeels verloren, waardoor de naam van de rendant onbekend is.
1039-1042. Rekening van de burgemeester REINER DUNSBERCH over het jaar 1623/1624. Met een klad
exemplaar, een register van ontvangsten en uitgaven en een (beschadigd) duplicaat van dit laatste.
4 delen.
1043. Bijlagen bij bovengenoemd register van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1623/1624.
1 omslag.
1044-1045. Rekening van de burgemeester EVERHARTT VAN MUNSTER over het jaar 1624/1625. Met een
register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
N.B. Hierin staan posten van schepenreizen tot 1634.
1046. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1624/1625.
1 lias.
1047. Stukken betreffende de afhoring van de rekening van de burgemeester EVERHARTT VAN
MUNSTER, 1649.
1 omslag.
1048. Rekening van de burgemeester WOLTER WOLTERS over het jaar 1625/1626.
1 deel.
1049. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1625/1626.
1 omslag.
1050-1051. Rekening van de burgemeester SERVAES PETERSEN over het jaar 1626/1627, afgehoord in
1658. Met een (incompleet) register van ontvangsten en uitgaven.
2 delen.
1052. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1626/1627.
1 omslag.
1053. Register van ontvangsten en uitgaven, gedaan door de burgemeester Dr. HENRICK HEYDEDAEL
over het jaar 1627/1628.
1 deel.
N.B. Door vocht beschadigd.
1054. Bijlagen bij de (verloren) rekening van de burgemeester Dr. HENRICK HEYDEDAEL over het jaar
1627/1628.
1 omslag.
1055. Stukken betreffende de afhoring van de rekening van burgemeester Dr. HENRICK HEYDEDAEL,
1628-1632.
1 omslag.
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1056. Staten van inkomsten en uitgaven van de stad over het jaar 1628/1629.
2 katernen.
N.B. Het stuk noemt JAN WETTERS als burgemeester en HERMAN VROLICK als rentmeester.
1057. Bijlagen bij de (verloren) rekening van de burgemeester JAN WETTERS over het jaar 1628/1629.
1 lias.
1058-1059. Rekening van de rentmeester WILLEM BAERKEN over het jaar 1629/1630, afgehoord in 1643.
Met een kladexemplaar.
1 deel en 1 katern.
N.B. Van deze rekening ontbreekt het buitenblad. De naam van de rendant is ontleend aan
het kladexemplaar. Er is een staat van uitgaven, maar de ontvangsten ontbreken.
1060. Rekening van de rentmeester MARTEN WOLTERS over het jaar 1630/1631, afgehoord in 1657.
1 deel.
1061. Rekening van de rentmeester ARNOLD VAN DE VELDE over het jaar 1631/1632, afgehoord in 1645.
1 deel.
1062-1063. Rekening van de burgemeester DERCK VAN SUYLEN VAN NATEWISCH over het jaar 1632/1633
(in duplo).
2 delen.
1064. Rekening van de rentmeester ARNOLD VAN DE VELDE over het jaar 1633/1634, afgehoord in 1645.
1 deel.
1065. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1633/1634.
1 omslag.
1066. Rekening van de burgemeester DERCK VAN SUYLEN VAN NATEWISCH over het jaar 1634/1635.
1 deel.
1067. Stukken betreffende de afhoring van de rekeningen van de burgemeester DERCK VAN SUYLEN VAN
NATEWISCH over de jaren 1632/1633 en 1634/1635, 1646-1677.
1 omslag.
1068-1071. Rekeningen van de burgemeester HENDRICK TAMELINCK over de jaren 1636/1637 en
1637/1638, afgehoord 1654-1655. Met registers van uitgaven over dezelfde jaren.
4 delen.
1072. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1637/1638.
1 omslag.
1073-1074. Rekening van burgemeester BRUINIS JANSEN over het jaar 1638/39. Met een register van
uitgaven.
2 delen.
N.B. De naam van de rendant blijkt uit de rekening.
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1075-1078. Rekeningen van de rentmeester JOHAN BAERCKEN (BAERKEN) over de jaren 1639/16401641/1642. Met een register van uitgaven over de jaren 1640/41 en 1639/40 (in inv. nr. 1075).
4 delen.
1075. 1639-1640, rekeningen
1076. 1640-1641, rekeningen
1077. 1641-1642, register van uitgaven
1078. 1641-1642, rekeningen
N.B. De rekening over het jaar 1639/1640 is het kladexemplaar. Het register is door vocht
beschadigd.
1079-1080. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1639/1640-1641/1642.
1 pak en 1 omslag.
1079. 1639-1640
1080. 1641-1642
N.B. De bijlagen over het jaar 1639/1640 (inv. nr. 1079) zijn door vocht aangetast en
verbleekt.
1081. Stukken betreffende de afhoring van de rekeningen van de rentmeester JOHAN BAERKEN, 16411646.
1 omslag.
1082. Register van ontvangsten en uitgaven van de rentmeester VOLCKER MUM over het jaar 1642/1643.
1 deel.
N.B. Hierbij een bijlage.
1083. Rekening van de rentmeester VOLCKER MUM over het jaar 1643/1644.
1 deel.
1084-1086. Rekeningen van de stadsrentmeester WILLEM SYMONS over de jaren 1644/1645-1646/1647.
3 delen.
1084. 1644-1645
1085. 1645-1646
1086. 1646-1647
N.B. De eerste twee rekeningen zijn door vocht beschadigd en deels vergaan. Die over het
jaar 1646/1647 is in 1654 afgehoord. De naam van de rendant is aan de bijlagen ontleend.
1087-1089. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1644/1645-1646/1647.
1 pak en 2 omslagen.
1087. 1644-1645
1088. 1645-1646
1089. 1646-1647
1090. Stukken betreffende de afhoring van de bovengenoemde rekeningen van de rentmeester WILLEM
SYMONS, 1646-1651.
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1 omslag.
1091. Rekening van de burgemeester SCHAEP van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1646/1647,
afgehoord in 1654.
1 deel.
N.B. Volgens een bij de bijlagen gevoegd katern waren er moeilijkheden met de
stadsrentmeester WILLEM SYMONS, die op grond van geldgebrek herhaaldelijk betalingen
weigerde.
1092. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1646/1647.
1 pak.
1093-1094. Rekening van de rentmeester WYLLEM SYMONS over het jaar 1647/1648. Met een optekening
van ontvangsten en uitgaven.
1 deel en 1 katern.
N.B. De rekening is door vocht zwaar beschadigd en grotendeels verbleekt en onleesbaar.
De naam van de rentmeester is ontleend aan zijn optekening van ontvangsten en uitgaven.
De rekening is afgehoord, maar de datum is onleesbaar.
1095. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1647/1648.
1 pak.
1096. Opmerkingen over de rekening van de burgemeester BRUNUS JANSEN over het jaar 1648/1649.
1 stuk.
N.B. De rekening is verloren.
1097. Register van ontvangsten en uitgaven van de burgemeester JACOB MUYS over het jaar 1649/1650.
1 deel.
N.B. Het buitenblad ontbreekt. In de bijlagen worden zowel VOLCKER MOM als MUYS
genoemd. Het register is op naam van de laatste gesteld in verband met de onder inv. nr.
1099 beschreven stukken.
1098. Bijlagen bij de (verloren) rekening van de burgemeester JACOB MUYS over het jaar 1649/1650.
1 omslag.
N.B. Deels door vocht beschadigd en incompleet.
1099. Stukken betreffende de afhoring van de rekening van de burgemeester JACOB MUYS, 1651-1654,
en stukken betreffende de vordering van zijn erfgenamen op de stad wegens zijn administratie als
stadsrentmeester en wegens vroeger door hem voorgeschoten gelden, 1661-1712. Met retroacta.
1 pak.
1100. Optekening van uitgaven van de burgemeester ARNOLD VAN MEECKEREN over het jaar 1650/1651.
1 deel.
1101-1102. Rekening van de burgemeester VAN LEEUWEN, over het jaar 1651/1652, afgehoord in 1661.
Met een optekening van uitgaven.
2 delen.
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N.B. De laatste twee bladen van de rekening zijn beschadigd. De naam van de rendant blijkt
uit de verklaring van afhoring. Van het andere deel is het eerste blad verloren.
1103. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1651/1652.
1 omslag.
1104. Stukken betreffende de afhoring van de rekening van de burgemeester VAN LEEUWEN, 1661.
1 omslag.
1105. Optekening van ontvangsten en uitgaven door de stadsrentmeester HENDRIC TAMELINCK over het
jaar 1652/1653.
1 deel.
N.B. Beschadigd en incompleet.
1106. Omslag van de rekening van de stadsrentmeester HENDRICK TAMELINCK over het jaar 1653/1654.
1 stuk.
N.B. De rekening is verder verloren gegaan. Het stuk noemt als regerend burgemeester
AELBERT BETTINCK.
1107-1109. Rekeningen van de rentmeester ABRAHAM FRANCKEN over de jaren 1654/1655-1656/1657,
afgehoord in respectievelijk 1668, 1661 (sic) en 1670.
3 delen.
N.B. De naam van de rendant blijkt uit de rekening over het jaar 1655/1656. De rekening
voor het jaar 1654/1655 is aan het begin incompleet. inv. nr. 1109 is een register van
uitgaven, aangevuld met de ontvangsten en als rekening afgehoord.
1107. 1654-1655
1108. 1655-1656
1109. 1656-1657
1110. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1654/1655-1656/1657.
1 pak.
1111-1118. Rekeningen van de rentmeester JOHAN VAN KECKEN over de jaren 1657/1658-1662/1663.
8 delen.
1111. 1657
1112. 1657
1113. 1658
1114. 1659
1115. 1660
1117. 1661
1118. 1662
N.B. De rekeningen over de jaren 1657/1658 en 1658/1659 zijn in duplo. Al deze rekeningen
zijn volgens het aangetekende in de laatste rekening afgehoord in 1670.
1119. Stukken betreffende de afhoring van de rekeningen van de rentmeester JOHAN VAN KECKEN, 1670.
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1 omslag.
N.B. Hierbij ook enkele van de merendeels verloren bijlagen.
1120. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces tussen JOHAN VAN BULDEREN, scholtis van
Zutphen, en de Magistraat van Doesburg over de afrekening van het nadelig slot van de
administratie van wijlen de stadsrentmeester JOHAN VAN KECKEN, 1682-1692.
1 omslag.
1121-1124. Rekeningen van de rentmeester en burgemeester Dr. JOHAN COESVELT over de jaren
1663/1664-1666/1667.
4 delen.
N.B. In deze delen zijn de nummers van de bijlagen niet vermeld. Vergelijk inv. nr. 1125.
1121. 1663
1122. 1664
1123. 1665
1124. 1666
1125. Rekening van de rentmeester en burgemeester COESVELT over de jaren 1663/1664-1666/1667.
1 deel.
N.B. In marge zijn de nummers van de bijlagen aangetekend. Vergelijk inv. nrs. 1121-1124.
1126. Stukken betreffende de afhoring van de rekening van de burgemeester dr. JOHAN COESVELT en het
daarover met zijn weduwe BERNHARDA VAN RIJSSEN voor het Hof van Gelderland gevoerde
proces, 1677-1684. Met retroacta.
1 pak.
N.B. Hierin een deel van de overigens niet meer aanwezige bijlagen bij de rekening.
1127-1131. Rekeningen van de rentmeester UDO AELSEN over de jaren 1667/1668-1671/1672.
5 delen.
1127. 1667
1128. 1668
1129. 1669
1130. 1670
1131. 1671
1132-1136. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1667/1668-1671/1672.
5 liassen.
1132. 1167-1668
1133. 1668-1669
1134. 1669-1670
1135. 1670-1671
1136. 1671-1672
1137. Stukken betreffende de afhoring van de rekeningen van de rentmeester UDO AELSEN, 1687-1698.
1 omslag.
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1138. Stukken betreffende uitgaven, gedaan in de jaren 1673-1675.
1 omslag.
N.B. Over deze jaren, waarin de stad door de Fransen was bezet, zijn geen rekeningen
bewaard. Er is hier slechts een klein aantal stukken beschreven stukken en de collectie is
waarschijnlijk niet compleet.
1139-1141. Rekeningen van de rentmeester BERNARD RASCH over de jaren 1675/1676-1677/1678,
afgehoord 1676-1678.
3 katernen.
1139. 1675-1676
1140. 1676-1677
1141. 1677-1678
1142. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1675/1676-1677/1678.
1 pak.
N.B. Deze bijlagen waren aan één lias geregen, die voor een behoorlijke verpakking moest
worden losgemaakt.
1143-1146. Rekeningen van de rentmeester DERICK CROON over de jaren 1678/1679,-1681/1682,
afgehoord 1679-1682.
4 katernen.
1143. 1678-1679
1144. 1679-1680
1145. 1680-1681
1146. 1681-1682
1147-1150. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over 1678/1679-1681/1682.
1 omslag, 2 liassen en 1 pak.
1147. 1678-1679
1148. 1679-1680
1149. 1680-1681
1150. 1681-1682
N.B. De bijlagen over 1678/1679 zijn deels door vocht beschadigd.
1151-1153. Rekeningen van de rentmeester BERNARD RASCH over de jaren 1682/1683-1684/1685,
afgehoord 1683-1685.
3 katernen.
1151. 1682-1683
1152. 1683-1684
1153. 1684-1685
1154-1156. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1682/1683-1684/1685.
3 omslagen.
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1154. 1682-1683
1155. 1683-1684
1156. 1684-1685
N.B. inv. nr. 1156 is deels door vocht beschadigd.
1157. Stukken betreffende betalingen uit de restanten van de rekening van de rentmeester RASCH, 1685.
1 omslag.
1158-1159. Rekeningen van de rentmeester ENGELBERT DE MAN over de jaren 1685/1686 en 1686/1687,
afgehoord 1686-1687.
2 katernen.
1158. 1685-1686
1159. 1686-1687
1160-1161. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1685/1686 en 1686/1687.
2 pakken.
1160. 1685-1686
1161. 1686-1687
1162-1163. Bijlagen bij de (verloren) rekeningen van de rentmeester DANIEL ADAM BRENDEL over de jaren
1687/1688 en 1688/1689.
1 pak en 1 omslag.
1162. 1687-1688
1163. 1688-1689
N.B. De bijlagen over 1687/688 zijn door vocht deels beschadigd en incompleet.
1164-1171. Rekeningen van de rentmeester HENDRICK VOSS over de jaren 1689/1690-1696/1697,
afgehoord 1692-1699.
8 katernen.
1164. 1689-1690
1165. 1690-1691
1166. 1691-1692
1167. 1692-1693
1168. 1693-1694
1169. 1694-1695
1170. 1695-1696
1171. 1696-1697
1172-1179. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1689/1690-1696/1697.
3 liassen, 4 pakken en 1 omslag.
1172. 1689-1690
1173. 1690-1691
1174. 1691-1692
1175. 1692-1693
1176. 1693-1694
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1177. 1694-1695
1178. 1695-1696
1179. 1696-1697
N.B. De bijlagen over het jaar 1689/1690 zijn door vocht beschadigd en deels vergaan, die
over de jaren 1690/1691, 1691/1692 en 1696/1697 zijn niet compleet.
1180. Stukken betreffende de afhoring van de rekeningen van de rentmeester HENDRICK VOSS, 16891696.
1 omslag.
1181-1189. Rekeningen van de rentmeester PETER STOFVOET over de jaren 1697/1698-1706/1707,
afgehoord 1700-1708.
9 katernen.
1181. 1697-1698
1182. 1698-1699
1183. 1700-1701
1184. 1701-1702
1185. 1702-1703
1186. 1703-1704
1187. 1704-1705
1188. 1705-1706
1189. 1706-1707
N.B. De rekening over de jaren 1699/1700 ontbreekt.
1189a-j. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1697/1698-1706/1707.
9 pakken en 2 liassen.
1189a. 1697-1698
1189b. 1698-1699
1189c. 1699-1700
1189d. 1700-1701
1189e. 1701-1702
1189f. 1702-1703
1189g. 1703-1704
1189h. 1704-1705
1189i. 1705-1706
1189j. 1706-1707
N.B. De rekening over het jaar 1699/1700 is verloren, maar de bijlagen zijn er wel. De
bijlagen over de jaren 1697/1698 en 1700/1701 zijn door vocht beschadigd.
1190. Rekening van de weduwe van wijlen de stadsrentmeester PETER STOFVOET van de verpachte
hoven in de afgebroken fortificatiewerken van de stad over de jaren 1701-1706, afgehoord in 1708.
1 katern.
N.B. Deze rekening bevat geen uitgaven. Het batig slot is ingebracht in de stadsrekening
over het jaar 1706/1707.
1191-1193. Rekeningen van de rentmeester JOHAN BEUMER over de jaren 1707/1708-1709/1710,
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afgehoord in de jaren 1709-1713.
3 delen.
1191. 1707-1708
1192. 1708-1709
1193. 1709-1710
1194-1196. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1707/1708-1709/1710.
3 liassen.
1194. 1707-1708
1195. 1708-1709
1196. 1709-1710
1197-1211. Rekeningen van de rentmeester JAN VLES over de jaren 1710/1711-1724/1725, afgehoord in
de jaren 1712-1725.
15 delen.
1197. 1710-1711
1198. 1711-1712
1199. 1712-1713
1200. 1713-1714
1201. 1714-1715
1202. 1715-1716
1203. 1716-1717
1204. 1717-1718
1205. 1718-1719
1206. 1719-1720
1207. 1720-1721
1208. 1721-1722
1209. 1722-1723
1210. 1723-1724
1211. 1724-1725
1212-1226. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1710/1711-1724/1725.
2 pakken en 13 liassen.
1212. 1710-1711
1213. 1711-1712
1214. 1712-1713
1215. 1713-1714
1216. 1714-1715
1217. 1715-1716
1218. 1716-1717
1219. 1717-1718
1220. 1718-1719
1221. 1719-1720
1222. 1720-1721
1223. 1721-1722
1224. 1722-1723
1225. 1723-1724
1226. 1724-1725
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N.B. De bijlagen over het jaar 1719/1720 zijn deels door vocht beschadigd.
1227. Bijlagen bij de (verloren) rekening van de stadsrentmeester EVERT JACOB RASCH over het jaar
1725/1726.
1 lias.
1228. Rekening van de weduwe van wijlen de stadsrentmeester EVERT JACOB RASCH van zijn
administratie over het jaar 1726/1727, afgehoord in 1728.
1 deel.
1229. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1726/1727.
1 lias.
1230-1233. Rekeningen van de rentmeester HENDRIK RUTGER VLES over de jaren 1727/1728-1730/1731,
afgehoord in de jaren 1729-1738.
4 delen.
1230. 1727-1728
1231. 1728-1729
1232. 1729-1730
1233. 1730-1731
1234-1237. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1727/1728-1730/1731.
4 liassen.
1234. 1727-1728
1235. 1728-1729
1236. 1729-1730
1237. 1730-1731
1238-1244. Rekeningen van de administratie van wijlen de rentmeester HENDRIK RUTGER VLES over de
jaren 1731/1732-1737/1738, afgelegd door zijn erfgenamen en afgehoord in 1738.
7 delen.
1238. 1731-1732
1239. 1732-1733
1240. 1733-1734
1241. 1734-1735
1242. 1735-1736
1243. 1736-1737
1244. 1737-1738
1245-1250. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1731/1732-1736/1737.
6 liassen.
1245. 1731-1732
1246. 1732-1733
1247. 1733-1734
1248. 1734-1735
1249. 1735-1736
1250. 1736-1737
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N.B. De bijlagen bij de rekening over het jaar 1737/1738 zijn verloren gegaan.
1251. Rekening van de provisionele rentmeester JACOB BECQUER, stadssecretaris, over het jaar
1738/1739, afgehoord in 1739.
1 deel.
1252. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1738/1739.
2 liassen.
1253-1265. Rekeningen van de rentmeester GERARD BEUMER over de jaren 1739/1740-1751/1752,
afgehoord in de jaren 1740-1752.
13 delen.
1253. 1739-1740
1254. 1740-1741
1255. 1741-1742
1256. 1742-1743
1257. 1743-1744
1258. 1744-1745
1259. 1745-1746
1260. 1746-1747
1261. 1747-1748
1262. 1748-1749
1263. 1749-1750
1264. 1750-1751
1265. 1751-1752
1266-1278. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1739/1740-1751/1752.
5 pakken en 8 liassen.
1266. 1739-1740
1267. 1740-1741
1268. 1741-1742
1269. 1742-1743
1270. 1743-1744
1271. 1744-1745
1272. 1745-1746
1273. 1746-1747
1274. 1747-1748
1275. 1748-1749
1276. 1749-1750
1277. 1750-1751
1278. 1751-1752
1279-1295. Rekeningen van de rentmeester JOAN ARNOLD BEUMER over de jaren 1752/1753-1768/1769,
afgehoord in de jaren 1753-1770.
17 delen.
1279. 1752-1753
1280. 1753-1754
1281. 1754-1755
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1282. 1755-1756
1283. 1756-1757
1284. 1757-1758
1285. 1758-1759
1286. 1759-1760
1287. 1760-1761
1288. 1761-1762
1289. 1762-1763
1290. 1763-1764
1291. 1764-1765
1292. 1765-1766
1293. 1766-1767
1294. 1767-1768
1295. 1768-1769
1296-1312. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1752/1753-1768/1769.
17 liassen.
1296. 1752-1753
1297. 1753-1754
1298. 1754-1755
1299. 1755-1756
1300. 1756-1757
1301. 1757-1758
1302. 1758-1759
1303. 1759-1760
1304. 1760-1761
1305. 1761-1762
1306. 1762-1763
1307. 1763-1764
1308. 1764-1765
1309. 1765-1766
1310. 1766-1767
1311. 1767-1768
1312. 1768-1769
N.B. De bijlagen bij de rekeningen over de jaren 1755/1756 en 1756/1757 (inv. nrs. 1299 en
1300) zijn door een granaatscherf beschadigd.
1313. Rekening betreffende de administratie van wijlen de rentmeester JOAN ARNOLD BEUMER over het
jaar 1769/1770, ingediend door zijn moeder THEODORA RUDOLPHA BEUMER, weduwe van de
burgemeester G. BEUMER, afgehoord in 1770.
1 deel.
1314. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over 1769/1770.
1 lias.
1315-1325. Rekeningen van de rentmeester MARTIN HERMAN HUIGENS VAN LAMZWEERDE over de jaren
1770/1771-1780/1781, afgehoord in de jaren 1771-1782.
11 delen.
1315. 1770-1771
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1316. 1771-1772
1317. 1772-1773
1318. 1773-1774
1319. 1774-1775
1320. 1775-1776
1321. 1776-1777
1322. 1777-1778
1323. 1778-1779
1324. 1779-1780
1325. 1780-1781
1326-1336. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1770/1771-1780/1781.
6 liassen, 4 pakken en 1 omslag.
1326. 1770-1771
1327. 1771-1772
1328. 1772-1773
1329. 1773-1774
1330. 1774-1775
1331. 1775-1776
1332. 1776-1777
1333. 1777-1778
1334. 1778-1779
1335. 1779-1780
1336. 1780-1781
N.B. Van de bijlagen over het jaar 1780/1781 (inv. nr. 1336) is slechts één nummer
bewaard.
1337-1338. Rekeningen betreffende de administratie van wijlen de rentmeester MARTIN HERMAN
HUIGENS VAN LAMZWEERDE over de jaren 1781/1782 en 1782/1783, ingediend door zijn
erfgenamen en afgehoord in 1783 en 1784.
2 delen.
1337. 1781-1782
1338. 1782-1783
1339-1340. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1781/1782 en 1782/1783.
2 pakken.
1339. 1781-1782
1340. 1782-1783
1341. Conclusive rekening, afgelegd door de erfgenamen van wijlen de rentmeester M.H. HUIGENS VAN
LAMZWEERDE sedert Petri 1783, afgehoord in 1785.
1 deel.
1342. Bijlagen bij bovengenoemde conclusive rekening.
1 lias.
1343-1345. Rekeningen van de rentmeester BERNARD JAN JOOST TE LINTELO over de jaren 1783/17841784/1785, afgehoord in de jaren 1785-1787.
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4 delen.
1343. 1783-1784
1344. 1784-1785
1345. 1785
N.B. De eerste rekening is in duplo. De laatste of definitieve rekening loopt van 22 februari
tot november 1785.
1346-1348. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1783/1784-1784/1785 en definitieve
rekening.
3 pakken.
1346. 1783
1347. 1784-1785
1348. 1785
1349. Stukken betreffende de afhoring van de rekeningen van B.J.J. TE LINTELO als rentmeester van stad
en Grote Convent, de afdoening van onregelmatigheden in zijn administratie en de regeling van de
door zijn vader ABRAHAM TE LINTELO gegeven borgtocht, 1788.
1 omslag.
1350-1361. Rekeningen van de rentmeester JAN ANTONY JANSSEN over de jaren 1785/1786-1796/1797,
afgehoord in de jaren 1787-1798.
12 delen.
1350. 1785-1786
1351. 1786-1787
1352. 1787-1788
1353. 1788-1789
1354. 1789-1790
1355. 1790-1791
1356. 1791-1792
1357. 1792-1793
1358. 1793-1794
1359. 1794-1795
1360. 1795-1796
1361. 1796-1797
N.B. De rekeningen over de jaren 1795/1796 en 1796/1797 (inv. nrs. 1360 en 1361) zijn
door een granaatscherf beschadigd.
1362-1372. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1785/1786-1796/1797.
2 liassen en 9 pakken.
1362. 1785-1786
1363. 1786-1787
1364. 1787-1788
1365. 1788-1789
1366. 1789-1790
1367. 1790-1791
1368. 1791-1792
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1369. 1792-1793
1370. 1793-1794
1371. 1794-1795
1372. 1796-1797
N.B. De rekening over het jaar 1795/1796 ontbreekt.
1373-1386. Rekeningen van de rentmeester HENDRIK REINIER HOGELAAR over de jaren 1797/17981809/1810, afgehoord in de jaren 1799-1810.
14 delen.
1373. 1797-1798
1374. 1798-1799
1375. 1799-1800
1376. 1800-1801
1377. 1801-1802
1378. 1802-1803
1379. 1803-1804
1380. 1804-1805
1381. 1805-1806
1382. 1806-1807
1383. 1807-1808
1384. 1808-1809
1385. 1808-1809
1386. 1809-1810
N.B. De rekening over het jaar 1808/1809 is in duplo. De rekeningen over de jaren
1797/1798-1800/1801 (inv. nrs. 1373-1376) zijn door een granaatscherf beschadigd.
1387-1399. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1797/1798-1809/1810.
13 pakken.
1387. 1797-1798
1388. 1798-1799
1389. 1799-1800
1390. 1800-1801
1391. 1801-1802
1392. 1802-1803
1393. 1803-1804
1394. 1804-1805
1395. 1805-1806
1396. 1806-1807
1397. 1807-1808
1398. 1808-1809
1399. 1809-1810
N.B. Deze bijlagen waren geliasseerd, maar voor een goede opberging moesten de liassen
worden losgemaakt. Van sommige jaren zijn enkele stukken verloren gegaan, terwijl van de
bijlagen over het jaar 1809/10 uit de nummers 1-110 het merendeel ontbreekt.
1400. Rekening van de rentmeester J. LANGLOIS Jr. over het jaar 1810 (22 februari-31december),
afgehoord in 1811.
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1 deel.
1401. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1810.
1 pak.
N.B. Deels geliasseerd.
1402. Brieven, ingekomen bij, en stukken betreffende de administratie van de rentmeester J. LANGLOIS
Jr., 1810.
1 lias.

b. Andere stukken betreffende de stedelijke financiën.
I. VAN ALGEMEENN AARD.
1403. Resoluties van de magistraat over de verpachting van verschillende stadsmiddelen, de betaling van
stedelijke accijnzen enz., ca. 1450-1633.
1 omslag.
1404. Register van resoluties van de Magistraat betreffende de financiën en economie, 1796-1801.
1 deel.
1405-1409. Registers van door de magistraat op de stadsrentmeester afgegeven ordonnanties
(ordonnantieboeken), 1651-1720, 1739-1811.
5 delen.
1405. 1651-1692
1406. 1693-1730
1407. 1739-1769
1408. 1770-1801
1409. 1802-1811
N.B. Zie voor de periode 1719-1739 inv. nr. 1410. Het deel 1693-1720 (inv.nr. 1406) bevat
ook aantekeningen van andere betalingsordonnanties en van de zetting van het brood,
1693-1730. Voor de stadsrentmeester is inv. nr. 1407 (1739-1769) een vervolg op het
register, genoemd onder inv. nr. 1410. Achterin inv. nr. 1407 staan ordonnanties op het
Grote Convent en enkele andere administraties.
1410. Register van door de magistraat op de rentmeesters van verschillende stedelijke administraties
afgegeven ordonnanties, 1719-1788.
1 deel.
N.B. Bevat voor de stadsrentmeester de periode 1719-1739.
1411. Register van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de stad, 1477-1481.
1 deel.
1412-1414. Register van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de stad, 1672-1677.
3 delen.
1412. 1672-1673
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1413. 1674
1414. 1675-1677
1415-1420. Registers van door de stadsrentmeester ten behoeve van de stad gedane uitgaven, 1638-1661,
1679-1697.
6 delen.
1415. 1638-1661
1416. 1659
1417. 1660-1661
1418. 1679-1682
1419. 1683-1687
1420. 1689-1707
1421. Register van ontvangsten en uitgaven, gedaan door de municipaliteit van Doesburg, 2 maart 1795
maart – 8 maart 1796.
1 deel.
N.B. Met verklaring van afhoring en goedkeuring door het Comité van Waakzaamheid op
16 Juli 1796.
1422. Staat van activa en passiva van de stad en het Grote Convent, 1688 (minuut). Met een lijst van
restanten, verschuldigd aan de stad, ca. 1550.
1 omslag.
1423. Stukken betreffende de door de magistraat getroffen regeling tot bezuiniging in de stedelijke
financiën, 1717-1719.
1 omslag.
N.B. Bij deze gelegenheid zijn ook nieuwe instructies vastgesteld voor de gasthuismeesters,
de kerkmeesters en voor de provisoren-rentmeesters van het weeshuis.
1424. "Diarium of daaglijks annotitieboek" van de Commissie tot herstel van Stads Finantiën, 1796-1797.
1 deel.
N.B. Deze commissie is ingesteld in verband met een resolutie van de Municipaliteit van 21
november 1796 tot het verkopen van stedelijke goederen voor het aflossen van stedelijke
schulden. Zij omvatte vier leden uit de Municipaliteit en vier uit het Comité van
Waakzaamheid.
1425. Stukken betreffende de verkoop van stedelijke goederen en de aflossing van schulden, 1798-1799.
1 omslag.

2. KWITANTIES; SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE EN TEN GUNSTE VAN DE STAD.
1426. Kwitantie van de hertog van Gelre voor een van de stad Doesburg ontvangen som van 140 guldens
voor een toegestuurde koperen slang, 1511.
1 stuk (zie reg. nr. 1270).
1427. Schuldbekentenis van 621 rijnsgulden, onder verband van 2 1/2 koeweide per jaar, voor het Grote
Convent te Doesburg, ten laste van de stad Doesburg, 1458 (gelijktijdig afschrift).
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1 stuk (zie reg. nr. 829).
N.B. De oorspronkelijke brief berust in het archief van het Grote Convent (zie inv. nr. 4326).
1428. Stukken betreffende door BERNARD SIMONS als regerend burgemeester gedane voorschotten,
1628-1629, en een geschil tussen de stad en zijn erfgenamen over de afwikkeling van deze gelden,
1630-1652.
1 omslag.
N.B. Deels door vocht beschadigd en verbleekt.
1429. Rekening van de burgemeester LEEUWEN van verteringen ten laste van de stad over het jaar
1651/1652.
1 katern.
N.B. Bevat op het voorblad een notitie van de stadssecretaris Dr. ADAM HUYGEN, dat
verteringen als deze alleen kunnen worden voldaan, als zij in het bijzijn van vier schepenen
of in het belang van de stad zijn geschied.
1430. Kladregister, bevattende optekeningen van gedane verteringen, 1660-1663.
1 deel.
1431. Stukken betreffende de vordering van ESSELA THEUNISSEN, weduwe van REYNER CLAESSEN
RENSSEN, in leven herbergier in de Paauw te Doesburg, waarvoor zij wegens wanbetaling door de
magistraat de tussenkomst van de Landschap had ingeroepen, 1694-1695. Met retroacta.
1 omslag.
N.B. De vordering, die strekte tot betaling van gedane verteringen, beliep een bedrag van 1373
gulden en 5 stuivers over 1669-1674. Vergelijk ook inv. nr. 2806.
1432. Volmacht, door de magistraat verleend aan de raadsvriend LUCAS ADAM HUYGEN en de
stadsrentmeester PETER STOFFVOET om te Emmerik een door de stad Doesburg verschuldigd
kapitaal van f 7000 uit te betalen, 1698.
1 stuk.
1433. Afgeloste schuldbekentenissen ten laste van de stad, 1648-1804.
1 omslag.
1434. Stukken betreffende de aflossing van kapitalen ten laste van de stad, 1723, 1738-1742 en 1779.
Met verklaringen van de stadsroedrager over de opzegging van kapitalen ten laste van het Grote
Convent en van de stad, 1725.
1 omslag.
1435. Stukken betreffende achterstallige vorderingen ten laste van de stad, 1640-1706.
1 omslag.
1436. Stukken betreffende het verhandelde tussen de magistraat en de gemeenslieden over het
opnemen van 2000 gulden voor het doen verrichten van herstellingen aan de stadsmuren, de grote
sluis en enkele bruggen, 1714.
1 omslag.
1437. Register van nog niet betaalde vorderingen ten laste van de stad, 1796.
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1 deel.
1438. Declaraties van kosten, gemaakt voor het op verzoek van het Departementaal Gerechtshof, door
de schout van Doesburg voor het uit Den Briel ophalen van de ontvluchtte KRIJN VAN DIJK, 1803.
1 omslag.
1439. Lijst van schulden van de erfgenamen van burgemeester ADAM HUYGEN aan de stad, 1686.
1 stuk.
1440. Verdelingslijst van de door de procurator GERHARDT NOËL betaalde boete, 1687.
1 stuk.
1441. Verklaringen van de stadsvendumeester betreffende de geldelijke opbrengst van gehouden
publieke verkopingen, 1807.
1 omslag.

3. RENTEN EN RENTEBRIEVEN.
N.B. De hier bedoelde brieven, die blijkens cancelleering of een erop aangebrachte notitie allemaal
zijn afgelost, zijn afzonderlijk beschreven, omdat niet kon worden nagegaan, bij welke rekeningen
zij als bijlagen hebben behoord. Een hiervoor in te stellen onderzoek zou te tijdrovend zijn geweest.
1442. Register van door de stad aangekochte en afgeloste renten, 1609-1618. Met retroacta, ca. 15001608, en bijlagen.
1 deel en 1 omslag.
1443. “Rentebrief van ... per jaar uit de stadsaccijnzen, voor JOHAN ..., ten laste van de stad Doesburg”,
1474.
1 charter (zie reg. nr. 999).
1444. Lijfrentebrief van 28 rijnsguldens en 28 witpenningen per jaar, voor EVERARDUS VAN HUUTTER,
priester en kanunnik te Emmerik, ten laste van de stad Doesburg, 1475.
1 charter (zie reg. nr. 104).
1445. Rentebrief van 4 rijnsguldens per jaar uit de stadskist, voor FREDERICK THEN HAVE geheten
GOLTSMIT en zijn vrouw JUTTE, ten laste van de stad Doesburg, 1501.
1 charter (zie reg. nr. 1242).
N.B. Gecancelleerd.
1446. Rentebrief van 2 1/2 rijnschen goudgulden per jaar uit de stadsbiercijs, voor GERYT SCHAEP
GERYTSZOON en zijn vrouw RILLE, 1507.
1 charter (zie reg. nr. 1264).
1447. Rentebrief van 3 gouden philipsguldens per jaar voor MARTEN PRULL en zijn vrouw HEESKEN, ten
laste van het stedelijk tol- en weggeld, wegens voor de huwelijkspenning van de Hertogin
ontvangen gelden, 1519.
1 charter (zie reg. nr. 1289).
N.B. Vermoedelijk afgelost.
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1448. Rentebrief van 15 Joachimdaalders per jaar uit de stadsbiercijs, voor WOLTER SCAEP en zijn vrouw
BERTE, ten laste van de stad Doesburg, 1550.
1 charter.
N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan.
1449. Rentebrief van 6 daalders per jaar uit de stadsmolens, voor WILLEM STENDERINCK, ten laste van de
stad Doesburg, 1565.
1 charter (gecancelleerd).
N.B. Afgelost in 1699.
1450. Rentebrief van 9 daalders per jaar uit de stadsmolens en de bieraccijns, voor JOHAN VAN BUERLL
en zijn vrouw HENRICA THO BOEKOEP, ten laste van de stad Doesburg, 1571.
1 charter (gecancelleerd).
N.B. Afgelost in 1690.
1451. Rentebrief van 9 daalders per jaar uit de stadsmolens en de bieraccijns, voor Mr. GAERT DIE WYSE
en zijn vrouw LUTGART ZOERE, ten laste van de stad Doesburg, 1571.
1 charter (gecancelleerd).
N.B. Afgelost in 1698.
1452. Rentebrief van 9 daalders per jaar uit de Nagelsmaet of Kleyne Koppeltgen, voor JOHAN VAN
DOETTINCHEM en zijn vrouw HERMKEN, ten laste van de stad Doesburg, 1585. Met 2
transportbrieven respectievelijk ten behoeve van ANTHONY DE HAEN, 1604, en JOHANNA weduwe
van GERRIT WOLTHERS, 1607.
3 charters (getransfigeerd en gecancelleerd).
1453. Rentebrief van 12 daalders per jaar uit de stadsweide, genaamd die Start, voor FRANS LOMMERTS
en zijn vrouw WENDELL VAN LYNER, ten laste van de stad Doesburg, 1592.
1 charter (gecancelleerd).
N.B. Afgelost in 1699.
1454. Schuldbekentenis van 187 daalders en 15 stuivers wegens achterstallig traktement, voorschotten
en rente over de jaren 1582-1596, door de stad Doesburg verschuldigd aan wijlen SIMON SCHUL, in
leven stadssecretaris, ten behoeve van diens weduwe ANNA EYENDECKERS en hun zoon JOHAN
SCHUL, tegen een rente van 11 1/4 daalders per jaar, 1600. Met akte van overdracht door JUDIT
GABRIELS, weduwe SCHWATSBRUGGEN en WOUTER DE BEST, namens zijn moeder HENRIXKEN
SCHUL en BERNHARDUS TILMAN en LUTGERDA DE WYZE, echtelieden, 1637.
2 charters (gecancelleerd).
N.B. De charters zijn met 2 zegelstaarten aan elkaar geknoopt. De schuld is in 1641
afgelost.
1455. Rentebrief van 15 daalders per jaar uit de stadsweide, genaamd die Start, voor de onmondige
kinderen van wijlen HANS HELLER, ten laste van de stad Doesburg, 1617.
1 charter (gecancelleerd).
N.B. Afgelost in 1641.
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1456. Rentebrief van 30 carolusguldens per jaar uit de stedelijke accijnzen, voor WOLTER SCHAEP en zijn
vrouw RURDERICA DE WOLFF, ten laste van de stad Doesburg, 1617.
1 charter (gecancelleerd).
1457. Rentebrief van 12 daalders per jaar uit de stadsaccijnzen, voor de kerkmeester RUTGER EVERSS en
zijn vrouw JUDIT CLAESS, ten laste van de stad Doesburg, 1618. Met akte van overdracht door
HEESKEN CORTBEECK, 1633.
2 charters (getransfigeerd en gecancelleerd).
N.B. Afgelost in 1641.

B. BEHEER VAN VERSCHILLENDE BRONNEN VAN INKOMSTEN.
a. Verpachting van verschillende stedelijke inkomsten enz.
1458-1459. Pachtcondities van de verschillende stadsmiddelen, 1601 en ca. 1680.
1 katern en 1 deeltje.
1458. 1601
1459. 1680
1460. Register, bevattende de voorwaarden van de verpachtingen van de stadsmiddelen, 1696-1720.
1 deel.
N.B. Een register van de jaren 1730-1816 berust in het Nieuw Archief Doesburg, inv. nr.
1195.
1461. Register van verpachtingen van de stadsrenten, 1472-1622.
1 deel.
N.B. De stadsrenten omvatten de stadsaccijnzen en inkomsten uit verschillende stedelijke
eigendommen. Voorin het deel, dat met twee perkamenten katernen aanvangt, zijn de
verpachtingsvoorwaarden ingeschreven.
1462-1464. Registers van verpachtingen van de stadsmiddelen, 1618-1811.
3 delen.
N.B. Aan de keerzijde van het deel over de periode 1664-1795 (inv. nr. 1463) bevindt zich
een tiensregister van de stad, 1637-1711, en aantekening van de verpachtingen van de
stadshoven in de afgebroken fortificatiewerken, 1700-1792.
1462. Register van voorwaarden van verpachting der stadsmiddelen, 1618-1677.
1463. 1664-1795
1464. 1795-1811

1465. Verpachtingen van stadsmiddelen en enkele andere stedelijke inkomsten, ca. 1550-1810.
3 pakken.
1465a. 1550-1680
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1465b. 1681-1691
1465c. 1692-1704
1465d. 1705-1720
1465e. 1721-1755
1465f. 1756-1810
1466. Register van verpachtingen van stedelijke inkomsten en bezittingen, 1582-1611.
1 deel.
1467. Verpachtingen van de hoven en landerijen in de afgebroken fortificatiewerken rondom de stad,
1738-1810.
1 omslag.
N.B. Vergelijk inv. nr. 1463.
1468. Verkoops- en verpachtingscondities van hooi en grasgewas op verschillende stedelijke
eigendommen, 1621, 1702-1802.
1 pak.
1469. Verkoopscondities van het gras op de fortificatiewerken, 1731-1740.
1 omslag.
1470. Verpachtingscondities van het ophalen van de stads goten- en stratendrek, 1697-1810.
1 omslag.

b. Stedelijke accijnzen en gruit.
1471. Lijst van stedelijke accijnzen, ca. 1580.
1 stuk.
1472. Register van de ontvangst van verschillende accijnzen, 1668-1672.
1 deel.
N.B. Door vocht beschadigd.
1473. Akte, waarbij hertog REINALD IV wegens een door hem verschuldigde geldsom aan JOHAN LOENYS
het recht geeft om jaarlijks 100 Arnhemse guldens te heffen uit de gruit en de dagelijkse tol te
Doesburg, 1420. Met akten van overdracht aan de stad door de erfgenamen van JOHAN LONYS en
van toestemming tot deze overdracht door hertog ARNOLD, 1425.
3 charters (zie reg. nrs. 359, 421, 423).
1474. Akte, waarbij ZANDER VAN DE GROTENHUIS aan de stad Doesburg het los recht geeft op een rente
van 12 gouden rijnse guldens, voor welke hij de stads biercijs heeft gekocht, 1499.
1 charter (zie reg. nr. 1226).
1475. Register van ontvangsten van de bieraccijns, 1 juli 1668- 30 juni 1669 Juni 30.
1 deel.
1476. Lijst van restanten van de bieraccijns, 1672-1673.
1 stuk.
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1477-1482. Registers van ontvangst, gehouden door de pachter van de impost van vreemde bieren, 16681677.
6 delen.
1477. 1668-1669
1478. 1670
1479. 1671-1672
1480. 1672-1673
1481. 1674-1675
1482. 1676-1677
1483. Register van ingeslagen vaten bier, 1 juli 1668-30 juni 1669.
1 deel.
1484. Klachten van de pachters van de impost op het bier over daarvan gepleegde ontduikingen, 17411742.
1 omslag.
1485. Memorie, hoeveel de ketelcijs jaarlijks behoort op te brengen, ca. 1780.
1 stuk.
1486. Stukken betreffende de onderhandelingen tussen de steden van het kwartier van Zutphen en
verschillende centrale instanties in de Bataafse Republiek over de aan eerstgenoemde toekomende
uitkering voor het gemis van de ketelaccijns, 1799-1800.
1 omslag.
1487. Stukken betreffende het geschil tussen de pachters van de kwartiersimpost op de brandewijnen en
die van de stadsaccijns over de bevoegdheid van eerstgenoemde om als distillateurs ook bij de
kleine maat te mogen verkopen, 1694-1695.
1 omslag.
1488. Brief van de magistraat aan 2 afgevaardigden te Zutphen over een te sluiten akkoord met de
monopolist voor de gebrande wateren ten aanzien van de stadsbrandewijnaccijns, 1752.
1 stuk.

c. Belastingen en retributiën.
1489. Register van gebouwen en tuinen binnen de stad, belast met het straatgeld, 1805-1806.
1 deel.
N.B. Deze heffing berustte op een resolutie van de magistraat d.d. 28 februari 1794.
1490. Stukken betreffende de inning van het straatgeld, 1794-1795, 1805, 1806.
1 omslag.
1491. Kohieren van het straatgeld, ca. 1800 en 1810.
1 omslag.
1492. Concept plan voor plaatselijke belastingen voor de stad Doesburg, 1806.
1 stuk.
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1493. Lijst van ingezetenen van het richterambt Hummelo, die geen kardiensten voor de stad Doesburg
hebben verricht en daarom weggeld betalen moeten, benevens een lijst van Hummelose boeren,
die deze diensten wel hebben verricht, 1783.
2 stukken.
1494. Lijsten van het door DERK KOERS geïnde havengeld, 1785/1786 en 1786/1787.
1 omslag.
N.B. Het boekjaar vangt aan op Petri.

d. Tynzen.
1495. Register van aan de stad verschuldigde tynzen en daarop gedane betalingen, 1470-1636.
1 deel.
N.B. Een vervolgdeel over de jaren 1712-1905 (sic) berust in het Nieuw Archief Doesburg.
Vergelijk ook inv. nr. 1463 voor de jaren 1637-1711.
1496. Register van betaling van aan de stad verschuldigde tynzen, 1712-1753.
1 deel.
1497. Lijsten van personen, die tyns hebben betaald, 1754-1784.
1 omslag.
1498. Lijsten van achterstallige tynzen, aan de stad verschuldigd, ca. 1670-1740.
1 omslag.

e. Loterijen.
1499. Loterijbriefjes van een loterij, gehouden ca. 1740.
2 liassen.
N.B. Bewaard in een charterdoos.
1500. Lijst van inwoners met aantekening van hun klassen in een loterij of straatgeld(?), ca. 1800.
1 katern.

f. Renten en andere inkomsten.
1501. Pachtcedul van een hof te Doesburg, door GEYSE HARMANS gepacht van HENRICK VAN
DOESBORCH, van welke pacht de stad jaarlijks 3 pachtgroten zal ontvangen, 1402.
1 charter (zie reg. nr. 234).
1502. Rentebrief van 1 pond per jaar, uit een huis te Doesburg, voor JOHAN BECKER, ten laste van
ZWEDER KROPP en zijn vrouw STINE, 1409. Met verklaring van AERNT DIE HAEN, dat hij deze brief
aan de stad Doesburg heeft afgestaan, 1423.
1 charter en 1 stuk (zie reg. nrs. 275, 383).
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1503. Stukken betreffende de door de erfgenamen van de burgemeester ADAM HUYGEN verschuldigde
achterstallige pacht van door hem gepachte hoven, ca. 1690.
1 omslag.
1504. Stukken betreffende de verpachtingen van de weitjes aan de veerdijk achter de Start en uit de
pachtsom betaalde gelden, 1676-1693.
1 omslag.
1505. Voorwaarde, waarop de schepenen HENRIC BAERKEN en BRUNIS JANSSEN van de magistraat
octrooi verkrijgen tot het gebruik van de steenoven op het zandje voor de Koepoort, 1639
(minuut).
1 stuk.

C. BEHEER DER STEDELIJKE EIGENDOMMEN.
a. In het algemeen.
1506. Verkoopscondities van aan de stad behorende roerende en onroerende eigendommen, 1548-1802.
1 omslag.
1507. Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Doesburg en de directeur van 's Lands fortificatiën
in het Departement van de Neder-Rhijn en IJssel over de verkoop van verschillende gronden voor
de aanleg van nieuwe fortificatiewerken, 1799. Met een rekening van de uit deze verkoop
voortkomende gelden, 1799-1802.
1 omslag.

b. Stadsweide.
N.B. In het begin van de 17e eeuw is in de registers van ontvangsten een “coecedul” gehecht. Dit is
een lijst van eigenaars van koeien, wier beesten op de stadsweide mochten grazen en daarom van
een brandstempel waren voorzien. Soms bevindt deze lijst zich bij de bijlagen. De latere,
opbrantcedullen genoemd, zijn afzonderlijk bewaard en hierachter beschreven.
1508. Akte, waarbij de graaf van Gelre aan zijn oppidani te Doesburg het nabij de stad gelegen land,
genaamd Poil, schenkt, 1300.
1 charter (zie reg. nr. 9).
N.B. Deze giftbrief is wel beschouwd als de oorsprong der stadsweide. Dit staat echter niet met
zekerheid vast. Vergelijk Mr. J.W. STAATS EVERS, Gelderland's voormalige steden, blz. 105-107.
1509. Akte van dading tussen het kapittel van Sint Walburg te Zutphen en de stad Doesburg over de tiend
van een in de IJssel voor de stad aangewonnen waard, genaamd de “Stat gemeynte”, welke tiend
de stad in pacht behoudt, 1493. Met een notarieel afschrift van ca. 1550.
1 charter en 1 stuk (zie reg. nr. 1196).
1510. Reglement op de Startweide, 1694.
1 stuk.
1511. Ordonnantie op de betaling van het weiderecht voor de stads Ooi en de stadsweide (concept), ca.
1700. Met berekening van de opbrengst.
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1 omslag.
N.B. De stads Ooi ligt onder Angerlo.
1512. Lijst van burgers, die vee op de stadsweide mogen weiden, en van de daarvoor door hen betaalde
gelden, 1542.
1 katern.
N.B. De stadsweide ligt aan de westzijde van de Gelderse IJssel tegenover de stad.
1513. Verpachtingen van de stads Ooien aanbestedingen van onderhoudswerken aan de verschillende
stadsweiden, 1677-1781.
1 omslag.
1514. "Opbrantcedullen". Lijsten van het opbranden van vee op de stadsweiden, 1667-1762, 1771-1811.
4 omslagen.
1514a. 1667-1708
1514b. 1709-1729
1514c. 1729-1775
1514d. 1776-1811
1515. Akte betreffende het recht van 2 koeweiden per jaar, voor STHEVEN HUGYNCK en zijn vrouw
GRIETE, ten laste van de stad Doesburg, 1477.
1 charter (zie reg. nr. 1028).
1516. Optekeningen van het opbranden van vee op de Bergse waard en van uitgaven voor daar verrichte
werkzaamheden enz., 1604-1609.
1 omslag.
N.B. De katern over het jaar 1604 vangt aan met een ordonnantie op de Bergse waard,
vastgesteld door de "Pandtgenothen". Het is niet duidelijk, wie hiermee zijn bedoeld. Het
bestuur van de Bergse waard is in deze ordonnantie aan twee opzieners opgedragen. Als
zodanig fungeerden twee burgemeesters van Doesburg.
1517. Aantekeningen betreffende het weidegeld, betaald op de stadsweide vóór het jaar 1647 en na het
bijvoegen van de Bergse waard.
1 omslag.
1518. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat en de pachter van het hoorngeld in het
richterambt Doesburg over de betaling van de belasting voor het deel van de stadsweide, de
Bergse weerd genaamd, 1732.
1 omslag.
1519. "Opbrantcedullen". Lijsten van het opbranden van vee op de stads Ooi, 1668-1671, 1685-1810.
4 omslagen.
1519a. 1668-1704
1519b. 1705-1740
1519c. 1741-1784
1519d. 1785-1810

84

1520. Akte betreffende het recht van 2 koeweiden per jaar op de stads Ooi, voor GERIT GOTYNCK, ten
laste van de stad Doesburg, 1459.
1 charter (zie reg. nr. 837).
1521. Akte betreffende het recht van 2 koeweiden per jaar op de stads Ooi, voor OTTO KUSER en zijn
vrouw GHYSSELE, ten laste van de stad Doesburg, 1466.
1 charter (zie reg. nr. 906).
1522. Akte betreffende het recht van 2 koeweiden per jaar op de stads Ooi, voor ARNT POEYTHUS en zijn
vrouw ALIJDT, ten laste van de stad Doesburg, 1492.
1 charter (zie reg. nr. 1189).
1523. Stukken betreffende de aflossing van een kapitaal ten laste van de stad aan luitenant-kolonel
WILLEM SCHAEP uit de gelden, voortkomende uit de verkoop van de Grote Saeykoppel aan de
weduwe van de predikant DECANUS, 1690.
1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 1456.

c. Veer over de IJssel en Schipbrug.
N.B. Het veer over de IJssel werd door de stad sinds 1583 van de Landschap gepacht (zie het besluit
van 13 juli 1583 gedrukt in Bijdragen en Mededelingen Gelre, XVII (1914), blz. 3l6-327). De jaarlijkse
recognitie, na 1813 aan de Staat betaald, is in 1841 afgekocht samen met de canon van de
gevonden schat (zie hierna inv. nr. 1903 en Verslagen en Mededeelingen Oud-Vaderlands Recht, IX,
blz. 561). Hoewel de jaarlijkse recognitie een erkenning van eigendomsrecht inhield en dit pas in
1841 aan de gemeente Doesburg is gekomen, kan het veer praktisch onder de stedelijke
eigendommen worden gerekend en is het daarom in deze rubriek geplaatst.
1524. Akte, waarbij het Hof van Gelderland ter uitvoering van een besluit van de Landdag het veer over
de IJssel, voorheen tussen Doesburg en Oldehave en thans te leggen tussen de stadsweide,
genaamd “die Staertt”, en de Koepoort, tegen een jaarlijkse recognitie van 6 carolusguldens aan de
stad Doesburg in erfpacht geeft, 1583. Met extract uit het reces van de Landdag te Zutphen,
waarbij aan de stad Doesburg onder zekere voorwaarden wordt toegestaan het veer over de IJssel
naar Oldehave te verleggen naar de stadsweide, genaamd de Start, tegenover de Koepoort, 1583,
en een advies van de Rekenkamer over de verpachting van dit veer aan de stad Doesburg in de
plaats van een vroegere verpanding, 1583.
1 charter en 1 omslag.
N.B. Oldehave (Oudehof) ligt ten noorden van Doesburg aan dezelfde zijde van de IJssel.
Bijdragen en Mededelingen Gelre XVII (1914), blz. 326 noot 4.
1525. Akte, waarbij Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen verklaren, dat de stad Doesburg
kan volstaan met een bijdrage van honderd carolusguldens ten behoeve van het maken van een
nieuwe brug en van een dam bij de plaats van het veer bij deze stad, en dat de rest uit de
kwartiersmiddelen zal worden betaald, 1605.
1 stuk.
1525a. Akte waarbij het stadsbestuur van Doesburg erkent van de Staten-Generaal ijsbrekers te hebben
ontvangen ten behoeve van de aanleg van een schipbrug op uitdrukkelijke voorwaarde dat deze in
tijden van nood weer aan het land ter beschikking worden gesteld, 1642.
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1 stuk.
1526. Declaraties wegens het passeren van troepen over de schipbrug, het veer over de IJssel en het
tweede veer, 1688-1767.
1 omslag.
1527. Overeenkomst tussen enerzijds ENGEL LUTJES en HENRICK BIERMAN als pachters van het stadsveer
te Doesburg en anderzijds JAN ARENTSEN, veerman te Dieren betreffende het overzetten bij hoog
water, 1711.
1 stuk.
1528. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de veerlieden ENGEL LUITJES en HENDRIK
BIERMAN over door hen van de stad nog te vorderen gelden, 1712.
1 omslag.
1529. Stukken betreffende het proces, door CORNELIA JELISSE, weduwe van DAVID WOLSINCK, voor het
Hof tegen de magistraat gevoerd, tot afrekening van over en weer verschuldigde gelden, ter zake,
dat genoemde WOLSINCK ten onrechte door de magistraat van de pacht van het veer over de IJssel
was ontzet, 1712-1718.
1 pak.
1530. Lijsten van het veergeld en van het zogenaamde weggeld over de IJssel te Doesburg, ca. 1675, ca.
1744, ca. 1780 en ca. 1800.
1 omslag.
1531. Tarief van het pontveer te Doesburg bij wegneming van de schipbrug wegens hoogwater of ijsgang,
ca. 1800.
1 stuk.
1532. Aanbestedingsvoorwaarden voor de levering van een nieuw veerpont, 1704-1774.
1 omslag.
1533. Rekening van gelden voor een nieuw veerpont, betaald door de veerman JAN ENGELEN en beheerd
door de stadssecretaris H.H. VAN LAMZWEERDE, 1716.
1 omslag.
N.B. De bijlagen zijn aan deze in 1718 door de magistraat afgehoorde rekening gehecht.
1534. Stukken betreffende de vervaardiging van een nieuwe schipbrug, 1722, bestekken van nieuwe
brugschepen en herstelwerken aan de schipbrug, 1722-1810.
1 omslag.
1535. Rekening van ontvangsten en uitgaven door de stadssecretaris Dr. TH. BECQUER voor het bouwen
van een nieuwe schipbrug, 1722, afgehoord door de magistraat 1723. Met bijlagen.
1 katern en 1 omslag.
1536. Rekening van de gelden, besteed door de stadssecretaris H.H. VAN LAMSWEERDE voor het maken
van de nieuwe schipbrug over de IJssel, 1722-1723, gehoord door de magistraat 1723.
1 katern.
1537. Bijlagen bij bovengenoemde rekening van de secretaris H.H. VAN LAMSWEERDE.
1 lias.
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1538. Lijst van het tot de schipbrug behorende materieel, dat aan de nieuwe pachter EVERT BERENTS is
overgedragen, 1724. Met een dergelijke lijst uit 1807.
1 omslag.
1539. Aanbestedingsvoorwaarden van aan de stad te leveren hout, o.a. ten behoeve van lantaarnpalen
en van de schipbrug, 1740-1810.
1 pak (K. nr. 13).
1540. Tarief van de schipbrug voor passerende schepen, 1809.
1 katern.

d. Molens.
1541. Kwitantie van de stadsrentmeester te Doesburg, afgegeven aan de burgemeester JACOP
PENN1NCK, wegens een som van 120 daalders, afkomstig uit de gelden van de overleden Hertog en
bestemd voor de bouw van een nieuwe stadswindmolen, 1539.
1 stuk (zie reg. nr. 1355).
1542. Bestek van het maken van een waterkering voor de molens aan de oostzijde van de stad Doesburg
en het herstellen van een bres in de stadsmuur, 1593.
1 stuk.
1543. Verpachtingen van de middelen, ingewilligd voor het opbouwen van de stadswatermolens, 16181621.
1 omslag.
1544. Bestekken en aanbestedingsvoorwaarde van herstelwerken enz. aan de verschillende stedelijke
water- en windmolens, ca. 1610-1798.
1 pak (K. nr. 5).
1545. Contract tussen enerzijds de magistraat en anderzijds HENRICK VOS, HARMEN SPRENGER en JAN
BEUMER over het bouwen van een nieuwe buitenwindmolen bij de meipoort (concept, (1693)).
1 stuk.
N.B. Deze molen moest even groot zijn als die bij de veerpoort. De bouwers zouden hem in
de jaren Petri 1694-Petri 1700 zonder betaling van pacht in gebruik mogen hebben.
1546. Bestek van een nieuwe achthoekige windmolen bij de Veerpoort, 1718/1720, en van het
benodigde metselwerk, 1720.
1 omslag (K. nr. 9).
N.B. De bouw van deze molen werd in 1718 opgedragen aan Mr. JOANNES PISTOR, die
echter spoedig overleed, waarna het werk gegund werd aan Mr. GART TER WELL en Mr.
HENDRIK SIBELINK.
1547. Stukken betreffende de opmetingen van het afmalen van de molensteen in de stads water- en
windmolens en de daarvoor door de pachters aan de stad te betalen gelden, 1713-1811.
1 omslag.
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N.B. Een register van de jaarlijkse opmeting van de molensteen van deze molens, 17611868, bevindt zich in het Nieuw Archief Doesburg.
1548. Aantekeningen betreffende de voor de stads water- en windmolens betaalde verponding, 16941696.
1 omslag.
1549. Memorie van de stadsrentmeester ter aangifte van de stedelijke molens als "lastige" gebouwen,
1807 (concept).
1 katern.
N.B. Vermoedelijk opgemaakt voor het verkrijgen van vrijstelling van de verponding.
1550. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat en de weduwe van de molenaar WILLEM
NACKE over door deze verschuldigde pacht, 1717-1719.
1 omslag.
1551. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat en JAN WOLTERS, pachter van de stads
zaadwatermolen, over de door hem te betalen pacht, 1710.
1 omslag.
N.B. De pachter had remissie van zijn pacht verzocht in verband met de ongunstige
waterstand sinds het graven van het Pannerdens kanaal (1708).
1552. Stukken betreffende het verzoek van GEURT JANSSEN van Dieren om remissie van pacht van de
stedelijke binnenwindmolen, 1718.
1 omslag.

e. Tol op de Dierense dijk.
N.B. Het onderhoud van de weg op de dijk van het veer over de IJssel naar Dieren en de daarin
liggende brug over de Hanck (een IJsselstrang) gaf herhaaldelijk moeilijkheden tussen het ambt
Rheden en de stad Doesburg. Dr. WILHELM KEPPELMAN, burgemeester van Doesburg, bood aan de
weg en de brug te herstellen, waartoe hij twee hem toebehorende weitjes wilde gebruiken, mits
hem een octrooi voor tolheffing werd verleend. De Landdag stemde hierin toe (reces van 10 maart
1664), mits de verzoeker de weg en brug niet alleen bruikbaar maakte, maar ook onderhield. Hij
heeft deze voorwaarde blijkbaar aanvaard, want op 7 maart 1665 werd het octrooi door het Hof
uitgevaardigd. In 1696 heeft zijn weduwe het aan de stad Doesburg overgedragen.
1553. Stukken betreffende de kwestie, wie verplicht is tot herstel van de weg en de brug tussen de
Ellecommer hank en het veer naar Doesburg, 1597. Met getuigenverklaringen, afgelegd voor de
richter van Arnhem en Veluwezoom, aangaande de passage over de IJsselstrang in de weg tussen
Dieren en Doesburg en de plaatsing van een sluis aldaar, 1597.
1 omslag.
1554. Octrooi tot het heffen van een tol op de Dierense dijk en de brug over de Hanck bij Doesburg
volgens het daarvoor vastgestelde tarief, door het Hof van Gelre en Zutphen van Landschapswege
voor de tijd van 30 jaar aan Dr. WILHELM KEPPELMAN verleend, 1665.
1 charter.
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1555. Stukken betreffende de overdracht van de tol op de Dierense dijk door ALETTA WESTERHOFFS,
weduwe van Dr. WILHELM KEPPELMAN, in leven burgemeester van Doesburg, aan de stad
Doesburg, 1696. Met stukken aangaande de verlenging van het octrooi, 1696-1779, en retroacta,
1654-1696.
1 pak.
N.B. De retroacta betreffen in hoofdzaak de eigendomsverkrijging van de twee weitjes, die
door KEPPELMAN voor het herstel van de weg zijn gebruikt.
1556. Stukken betreffende het onderhoud van de Dierense dijk en de brug over de Hanck door de stad
Doesburg, 1626-1645 en 1697-1698.
1 omslag.
1557. Stukken betreffende het verleggen van de weg naar Dieren en de instelling van een tol daarop ter
bekostiging van het onderhoud, 1663-1665.
1 omslag.
1558. Conceptlijst van het weg- of tolgeld, geheven bij het tweede veer aan de Hanck in de dijk tussen
Dieren en Doesburg, ca. 1675. Met een verklaring over de heffing van het weggeld (te
onderscheiden van de tol), 1702.
1 omslag.
1559. Verpachtingscontracten van de tol of het tweede veer in de weg van Doesburg naar Dieren, 1692
en 1695 (oorspronkelijk en afschrift).
1 omslag.
1560. Stukken betreffende het geschil tussen de stadsrentmeester en HENDRIK VAN KESSEL Jr., pachter
van de tol over het veer, over de betaling van het laatste jaar van zijn pacht, 1719.
1 omslag.
N.B. De pachter beriep zich op geleden schade, doordat tijdens zijn pacht de inwoners van
het ambt Rheden naast het huis Middachten van de tol waren vrijgesteld in verband met
herstelwerken aan de Ellecomse dijk.

f. Diverse eigendommen.
1561. Akte, waarbij koning PHILIPS II aan de magistraat van de stad Doesburg een door deze gekocht
onbebouwd terrein binnen de stad overdraagt, eerst van een bolwerk voorzien, onder de last van
een jaarlijkse tyns van 2 groten, 1565.
1 charter.
1562. Bestekken van het metsel- en het timmerwerk voor verbouwing en herstelling van het stadhuis,
1660-1810.
1 omslag.
1563. Bestekken en aanbestedingsvoorwaarden van herstel- en onderhoudswerken, te verrichten aan
stedelijke eigendommen, ca. 1615-1810.
3 omslagen (K. nos. 6, 15, 16).
1563a. 1615-1750
1563b. 1751-1798

89

1563c. 1799-1810
1564. Stukken betreffende de huur van het huis van de geweldiger (provoost), door Gedeputeerde Staten
van het kwartier van Zutphen aan de stad te betalen, 1690-1748.
1 omslag.
1565. Stukken betreffende moeilijkheden tussen de magistraat en Gedeputeerde Staten van het kwartier
van Zutphen over de restitutie van een geldsom van f 1300,-, waarvan de betaling door de Raad
van State aan de stad was verzocht wegens huur voor het huis van de provoost te Doesburg sinds
het jaar 1723, 1775-1776.
1 omslag.
1566. Eigendomsbewijs van een erf aan het einde van de Ooi, voor de stad Doesburg, afkomstig van
HENRIC WYNTERPOL en zijn vrouw LUTGARD, 1400. Met oudere brieven d.d. 1380 en 1382.
3 charters (zie reg. nrs. 113, 120, 219).
1567. Eigendomsbewijs van 1/3 van een land in de Ooi, voor de stad Doesburg, afkomstig van ARNT VAN
DE RADE en zijn vrouw BATE, 1403.
1 charter (zie reg. nr. 240).
1568. Eigendomsbewijs van een huis bij de tol bij de laatste brug over het veer, voor de stad Doesburg,
afkomstig van PETER EVERS en zijn vrouw ANTONETTA VAN KESSEL, 1730 (met hierin het zegel van
Kessel). Met koopcontract, 1729.
1 omslag.
1569. Stukken betreffende een geschil tussen HERMAN OTTO graaf van LIMBURG EN BRONCKHORST en
de magistraat van de stad Doesburg betreffende de eigendom van opgekomen zanden in een
verlande IJsselstrang tussen Doesburg en de Fraterweerde, 1639-1645. Met stukken betreffende
de verdeling van deze strang, die door het Hof voor de helft aan de stad en voor de helft aan de
wederpartij werd toegewezen, 1645-1646.
1 omslag.
N.B. Het geschil is voortgezet na de dood van de graaf op 7 oktober 1644.
1570. Bewijzen van inschrijving van de eigendom van de visserijen in de verschillende stedelijke wateren
voor de magistraat van de stad Doesburg, afgegeven door de opper-jagermeester van de Kroon,
1809. Met een publicatie van HENDRYK VAN LAAR, heer van Ligtenberg, Kell, Engelenburg en Rees,
waarbij deze het vissen in het Broekhuiserwater in strijd met het hem daar toekomende visrecht
verbiedt, 1720.
1 omslag.
N.B. De bedoelde wateren waren het Broekhuysenswater, de Meulenkolk, de Lamme IJssel,
de Oude IJssel en de stadsgrachten.
1571. Bestek van een rijtuig ten behoeve van de stad, 1672.
1 stuk.

VIII. BEHEER VAN DE GESECULARISEERDE GEESTELIJKE GOEDEREN.
N.B. De archieven van geestelijke stichtingen, die bij de secularisatie van hun bezittingen aan de
stad zijn gekomen, zijn in de vierde afdeling van deze inventaris beschreven, omdat zij anders het
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overzicht te veel zouden bemoeilijken. Men vergelijke verder de inleiding ter plaatse. Zij worden dus
hier pro memorie vermeld (A-D). De archieven van de overige geestelijke stichtingen, die sinds 1600
onder het beheer van Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen stonden, zijn in het
Aanhangsel beschreven. Men zie daarover ook de inleiding hiervoor.
A. ARCHIEF VAN HET CONVENT VAN ST. MARIA OPTEN GRAVE OF GROTE CONVENT.
B. STUKKEN, AFKOMSTIG VAN DE PASTOOR (COMMANDEUR) EN DE GEZAMENLIJKE VICARISSEN.
C. STUKKEN, AFKOMSTIG VAN VERSCHILLENDE VICARIEËN TE DOESBURG.
D. STUKKEN, AFKOMSTIG VAN VERSCHILLENDE BROEDERSCHAPPEN OF GILDEN IN DE PAROCHIEKERK.
E. BEHEER VAN DE GEESTELIJKE GOEDEREN NA DE REFORMATIE.
N.B. In het stadsarchief zijn geen gegevens aangetroffen, die duidelijk kunnen maken, hoe de gang
van zaken ten aanzien van de geestelijke goederen te Doesburg is geweest. Losse stukken of
dossiers daarover ontbreken, terwijl de resolutieboeken van de magistraat pas in 1639 aanvangen.
De goederen van het Grote Convent hebben steeds onder stadsbewind gestaan, terwijl het
met die van het Fraterhuis en het Kleine Convent eerst wel het geval is geweest, doch deze later in
de rekeningen van de kwartiersontvanger worden vermeld. Met het Fraterhuis is het een
eigenaardig geval, omdat dit, zoals bij de inleiding tot dat archief breder wordt uiteengezet; ten
tijde van de Reformatie niet meer als klooster bestond, doch met toestemming van de bisschop van
de venter, die als ordinarius hierin moest worden gekend, in zes vicarieën was omgezet. De
vicariegoederen zijn door Gedeputeerde Staten aan de stad afgestaan en in het begin van de 18e
eeuw ten bate van het herstel van de Grote kerk verkocht. De goederen van het Fraterhuis zijn in
1605 onder bewind van Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen gekomen, doch het
Armenfonds van de Valeweerd, dat van oudsher door het Fraterhuis werd bestuurd, is bij de stad
gebleven. Daar bevindt het zich dan ook tot de huidige dag en niet bij het domeinbeheer,
waaronder men het anders ontegenzeggelijk zou willen zoeken. Vermoedelijk zijn de archieven van
het Fraterhuis en van het Kleine Convent bij de stad gelaten, ook toen in 1600 het bewind van de
geestelijke goederen aan Gedeputeerde Staten van het Kwartier werd opgedragen. Vergelijk Mej.
A.J. MAR1S, De Reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, blz. 78. Wellicht
stak achter dit alles een financiële kwestie. Het Grote Convent was rijk met aardse goederen
gezegend, het Kleine Convent niet. Het eerste bleef onder stadsbewind. Zo bleef de stad in het bezit
van het belangrijkste deel van de geestelijke goederen, terwijl de Valeweerd met haar speciale
bestemming van armenfonds ten bate van de stad evenmin aan Gedeputeerde werd afgestaan. Bij
de ruil van archivalia tussen het Rijk en de gemeente Doesburg zijn de archieven van de stichtingen,
die onder het beheer van Gedeputeerde Staten van het Kwartier zijn komen te staan, alsnog aan
het Rijk overgedragen. Zij zijn in het Aanhangsel tot deze inventaris beschreven om hun belang voor
de stedelijke geschiedenis.

a. In het algemeen.
1572. Lijst van vragen, te stellen aan de pachters van de goederen van de kloosters Bethlehem en Schaer,
van de Capellanie en het Fraterhuis, (1579?).
1 stuk.
N.B. De vragen betreffende de capellanie waren gericht tot de commandeur, vermoedelijk
van Doesburg. Vergelijk voor de datering een rekwest van katholieke burgers van Doesburg
aan de Landdag bij de ingekomen stukken van de magistraat over 1579 (inv. nr. 136).
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1573. Lijst van geestelijke goederen, toebehorend aan te Doesburg gevestigde stichtingen en staande ter
collatie van de Magistraat, z.j.(ca. 1600).
1 katern.
N.B. Door vocht verbleekt en deels vergaan. In de marge zijn aantekeningen geplaatst door
de stadssecretaris Dr. ADAM HUYGEN (ca. 1650). Vergelijk ingekomen stukken brief van 5
mei 1580 (inv. nr. 137).
1574. Lijst van verpachte geestelijke goederen en tienden te Doesburg, 1646.
1 stuk.
1575. Rekening van ROELOFF SCHAEP als rentmeester van het Fraterhuis te Doesburg over het jaar 1580.
1 katern.
N.B. Bevindt zich in het Gelders Archief.
N.B. Over de aanstelling van ROELOFF SCHAEP door de Stadhouder in 1579, zie men Mej.
A.J. MARIS, De Reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, blz. 32, en
Bijdragen en Mededelingen Gelre XXIX (1926), blz. 51. De rekening draagt een notitie in het
handschrift van Mr. I.A. N1JHOFF en is vermoedelijk reeds door hem in het Oud Archief van
de gemeente Arnhem aangetroffen. Bij een ruil van archivalia in verband met de in 1935
verschenen inventaris van dat Oud Archief is deze rekening aan het Rijk overgedragen.
Wellicht is zij oorspronkelijk voor het archief van de Gelderse Rekenkamer bestemd geweest
(vgl. de inventaris van dat archief, I, blz. 562: Stukken betreffende het beheer van de
geestelijke goederen, 1581-1597). Zij is thans echter aan de gemeente Doesburg
overgedragen in de overweging dat haar bestaan dan niet vergeten zou geraken, terwijl zij
als retroactum bij de hierna volgende rekeningen van ADRIAEN BUCKEVOORT kan worden
beschouwd, zodat thans de stukken betreffende het Fraterhuis merendeels op één plaats
verenigd zijn.
1576-1577. Rekeningen van ADRIAEN BUCKEVOORT als rentmeester van de geestelijke goederen te
Doesburg over de jaren 1604 en 1605.
3 katernen.
N.B. Deze rentmeester was de opvolger van de in 1598 aangestelde (MARIS, blz. 78) en voor
1604 overleden HERMAN VAN MUNSTER. De tekening over 1605 is in duplo. Eén exemplaar
is evenals die over 1604 als concept te beschouwen. Deze concepten bevatten geen naam
van de rentmeester, wel het andere exemplaar van 1605. Tevens is hierin aan het einde een
besluit van de magistraat met kerk- en gasthuismeesters d.d.. 11 februari 1609 betreffende
het salaris van de rendant opgenomen. Het beheer omvatte de goederen van Fraterhuis en
Commanderie, heer JAN STENDERINCKS vicarie (de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas.
Zie Acta visitationis van AEGIDIUS DE MONTE, p. 55) en de vicarie in de Gasthuiskerk.
1578. Publicatie van Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen, houdende verbod voor
Godshuizen, broederschappen enz. om onroerende goederen binnen de Graafschap te verwerven,
1754 (gedrukt).
1 stuk.

b. Grote Convent.

92

1. ALGEMEEN.
Rekeningen (met bijlagen en andere bijbehorende stukken).
N.B. De goederen van het Grote Convent werden beheerd door een daartoe door de magistraat
aangestelde rentmeester, wiens rekeningen ook door dit college werden afgehoord. Te beginnen
met het boekjaar 1678/79 wordt Petri (ad cathedram, 22 Februari) als aanvangsdatum vermeld.
Vermoedelijk was deze bij de oudere rekeningen dezelfde, maar werden zij naar het eerste
kalenderjaar genoemd.
1579. Stukken betreffende het geschil tussen de erfgenamen van wijlen burgemeester REINER
DUNSBERCH en die van wijlen burgemeester ARNOLD BAERKEN, rentmeester van het Grote
Convent, over de terugvordering van door eerstgenoemde omstreeks 1623 voorgeschoten gelden,
1645. Met andere stukken betreffende deze terugvordering, 1645, en retroacta.
1 omslag.
1580. Rekening van een niet met naam genoemde rentmeester over het jaar 1624.
1 katern.
N.B. Niet afgehoord noch gesloten.
1581. Rekening betreffende de administratie van wijlen de rentmeester, burgemeester DIRCK VAN
ZUYLEN VAN NATEWIS over het jaar 1642.
1 katern.
N.B. De rekeningen van 1625-1642 waren al in 1784 verloren gegaan. Zie inv. nr. 1889, brief
van Stadssecretaris H.W. ABERSON.
1582. Stukken, behorend bij de bovengenoemde rekening van wijlen burgemeester VAN ZUYLEN.
1 omslag.
1583. Stukken betreffende de afhoring van de rekening over 1642 van burgemeester DIRCK VAN ZUYLEN
VAN NATEWIS als rentmeester van het Grote Convent, 1687.
1 omslag.
1584. Rekening betreffende de administratie van wijlen de rentmeester, burgemeester HENDRICK
BAERKEN over het jaar 1643, afgehoord in 1655.
1 katern.
1585-1597. Rekeningen van de rentmeester MARTIJN HUYGEN over de jaren 1644-1656, afgehoord in
1666.
13 katernen.
1585. 1644
1586. 1645
1587. 1646
1588. 1647
1589. 1648
1590. 1649
1591. 1650
1592. 1651
1593. 1652
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1594. 1653
1595. 1654
1596. 1655
1597. 1656
1598-1609. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1646-1657.
12 liassen.
1598. 1646
1599. 1647
1600. 1648
1601. 1649
1602. 1650
1603. 1651
1604. 1652
1605. 1653
1606. 1654
1607. 1655
1608. 1656
1609. 1657
N.B. De rekening over 1657 is verloren gegaan.
1610. Rekening van uitgaven, gedaan van een door de rentmeester HUYGEN vanwege het Grote Convent
verstrekte leensom van 1500 gulden, 1663. Met bijlagen.
1 lias.
1611. Staat van ontvangsten en uitgaven door de rentmeester MARTIJN HUYGEN van de restanten van
zijn administratie, 1668. Met bijbehorende stukken.
1 omslag.
1612. Stukken betreffende betalingen, gedaan door de pachter van de Belheemer of Praestentiend onder
Keppel, en behorend bij de administratie van de rentmeester MARTIJN HUYGEN, 1668-1670.
1 omslag.
1613. Rekening betreffende de administratie van wijlen de rentmeester, burgemeester HENDRICK
TAMELINCK over de jaren 1658-1672, afgelegd door zijn erfgenamen en afgehoord in 1707.
1 deel.
1614. Stukken betreffende de afhoring van bovengenoemde rekening van wijlen de burgemeester
TAMELINCK, 1678-1707.
1 omslag.
1615-1617. Rekeningen van wijlen de rentmeester, burgemeester HENRICK HOLTER over de jaren 16741676.
3 katernen.
1615. 1674
1616. 1675
1617. 1676
N.B. De rekeningen zijn afgehoord noch gesloten.
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1618. Stukken betreffende de afhoring van de rekeningen van wijlen de rentmeester, burgemeester
HENRICK HOLTER over de jaren 1674-1675.
1 omslag.
1619. Bijlagen bij de (verloren) rekening van de rentmeester PETRUS CURTENIUS over het jaar 1677.
1 lias.
1620-1623. Rekeningen van de rentmeester DERCK CROON over de jaren 1678/1679-1681/1682.
4 katernen.
1620. 1678-1679
1621. 1679-1680
1622. 1680-1681
1623. 1681-1682
N.B. De rekeningen zijn afgehoord in 1687 en gerevideerd in 1698.
1624-1626. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1678/1679-1681/1682.
3 liassen.
1624. 1678-1679
1625. 1680-1681
1626. 1681-1682
N.B. De bijlagen over het jaar 1679/1680 ontbreken.
1627. Staten van ontvangsten en uitgaven door de rentmeester DERCK CROON over de jaren 1678 en
1679.
2 katernen.
1627a. 1678
1627b. 1679
1628-1630. Rekeningen van de rentmeester BERENDT RASCH over de jaren 1682/1683-1684/1685,
afgehoord in 1687.
3 katernen.
1628. 1682-1683
1629. 1683-1684
1630. 1684-1685
1631. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1683/1684.
1 lias.
N.B. De bijlagen over de jaren 1682/1683 en 1684/1685 ontbreken.
1632-1633. Rekeningen van de rentmeester ENGELBERT DE MAN over de jaren 1685/1686 en 1686/1687,
afgehoord in 1687.
2 katernen.
1632. 1685-1686
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1633. 1686-1687
1634-1635. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1685/1686 en 1686/1687.
1 lias en 1 omslag.
1634. 1685-1686
1635. 1686-1687
1636. Rekening van de rentmeester DANIEL ADAM BRENDEL over het jaar 1687/1688, afgehoord in 1689.
1 katern.
1637. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1687/1688.
1 omslag.
1638-1645. Rekeningen van de rentmeester HENDRICK VOSS over de jaren 1689/1690-1696/1697,
afgehoord in de jaren 1692-1699.
8 katernen.
1638. 1689-1690
1639. 1690-1691
1640. 1691-1692
1641. 1692-1693
1642. 1693-1694
1643. 1694-1695
1644. 1695-1696
1645. 1696-1697
1646-1652. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1689/1690-1696/1697.
7 liassen.
1646. 1689-1690
1647. 1690
1648. 1692
1649. 1693
1650. 1694
1651. 1695
1652. 1696
1653-1662. Rekeningen van de rentmeester PETER STOFVOET over de jaren 1697/1698-1706/1607,
afgehoord in de jaren 1700-1708.
10 katernen.
1653. 1697-1698
1654. 1698-1699
1655. 1699-1700
1656. 1700-1701
1657. 1701-1702
1658. 1702-1703
1659. 1703-1704
1660. 1704-1705
1661. 1705-1706
1662. 1706-1707
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1663-1672. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1697/1698-1706/1707.
8 liassen, 2 omslagen en 2 charters.
1663. 1697-1698
1664. 1698-1699
1665. 1699-1700
1666. 1700-1701
1667. 1701-1702
1668. 1702-1703
1669. 1703-1704
1670. 1704-1705
1671. 1705-1706
1672. 1706-1707
N.B. De charters behoren bij de inv. nrs. 1665 en 1672.
1673-1675. Rekeningen van de rentmeester JOHAN BOEMER over de jaren 1707/1708-1709/1710,
afgehoord in de jaren 1709 en 1713.
3 katernen.
1673. 1707-1708
1674. 1708-1709
1675. 1709-1710
1676-1678. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1707/1708-1709/1710.
3 liassen.
1676. 1707-1708
1677. 1708-1709
1678. 1709-1710
1679-1693. Rekeningen van de rentmeester JAN VLES Jr. over de jaren 1710/1711-1724/1725, afgehoord in
de jaren 1712-1725.
16 katernen.
1679. 1710-1711
1680. 1711-1712
1681. 1712-1713
1682. 1713-1714
1683. 1714-1715
1684. 1715-1716
1685. 1716-1717
1686. 1717-1718
1687. 1718-1719
1688. 1719-1720
1689. 1720-1721
1690. 1721-1722
1691. 1722-1723
1692. 1723-1724
1693. 1724-1725
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N.B. De rekening over het jaar 1712/1713 is in duplo.
1694-1708. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1710/1711-1724/1725.
15 liassen.
1694. 1710-1711
1695. 1711-1712
1696. 1712-1713
1697. 1713-1714
1698. 1714-1715
1699. 1715-1716
1700. 1716-1717
1701. 1717-1718
1702. 1718-1719
1703. 1719-1720
1704. 1720-1721
1705. 1721-1722
1706. 1722-1723
1707. 1723-1724
1708. 1724-1725
1709. Bijlagen bij de (verloren) rekening van de rentmeester JACOB EVERT RASCH over het jaar
1725/1726.
1 lias.
1710. Rekening over de administratie van wijlen de rentmeester J.E. RASCH, afgelegd door zijn weduwe,
over het jaar 1726/1727, afgehoord in 1728.
1 katern.
1711. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1726/1727.
1 lias.
1712-1715. Rekeningen van de rentmeester HENRIK RUTGER VLES over de jaren 1727/1728-1730/1731,
afgehoord in de jaren 1729-1738.
4 katernen.
1712. 1727-1728
1713. 1728-1729
1714. 1729-1730
1715. 1730-1731
1716-1719. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1727/1728-1730/1731.
4 liassen.
1716. 1727-1728
1717. 1728-1729
1718. 1729-1730
1719. 1730-1731
1720-1726. Rekeningen over de administratie van wijlen de rentmeester HENRIK RUTGER VLES, afgelegd
door zijn erfgenamen, over de jaren 1731/1732-1737/1738, afgehoord in 1738.
7 katernen.

98

1720. 1731-1732
1721. 1732-1733
1722. 1733-1734
1723. 1734-1735
1724. 1735-1736
1725. 1736-1737
1726. 1737-1738
1727-1733. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1731/1752-1737/1738.
7 liassen.
1727. 1731-1732
1728. 1732-1733
1729. 1733-1734
1730. 1734-1735
1731. 1735-1736
1732. 1736-1737
1733. 1737-1738
1734. Rekening van de provisionele rentmeester JACOB BECQUER over het jaar 1738/1739, afgehoord in
1739.
1 katern.
1735. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1738/1739.
1 lias.
1736-1748. Rekeningen van de rentmeester GERHARD BEUMER over de jaren 1739/1740-1751/1752,
afgehoord in de jaren 1740-1752.
13 katernen.
1736. 1739-1740
1737. 1740-1741
1738. 1741-1742
1739. 1742-1743
1740. 1743-1744
1741. 1744-1745
1742. 1745-1746
1743. 1746-1747
1744. 1747-1748
1745. 1748-1749
1746. 1749-1750
1747. 1750-1751
1748. 1751-1752
1749-1761. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1739/1740-1751/1752.
12 liassen en 1 omslag.
1749. 1739-1740
1750. 1740-1741
1751. 1741-1742
1752. 1742-1743
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1753. 1743-1744
1754. 1744-1745
1755. 1745-1746
1756. 1746-1747
1757. 1747-1748
1758. 1748-1749
1759. 1749-1750
1760. 1750-1751
1761. 1751-1752
1762-1778. Rekeningen van de rentmeester JOHAN ARNOLD BEUMER over de jaren 1752/17531768/1769, afgehoord in de jaren 1753-1770.
17 katernen.
1762. 1752-1753
1763. 1753-1754
1764. 1754-1755
1765. 1755-1756
1766. 1756-1757
1767. 1757-1758
1768. 1758-1759
1769. 1759-1760
1770. 1760-1761
1771. 1761-1762
1772. 1762-1763
1773. 1763-1764
1774. 1764-1765
1775. 1765-1766
1776. 1766-1767
1777. 1767-1768
1778. 1768-1769
1779-1795. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1752/1753-1768/1769.
17 liassen.
1779. 1752-1753
1780. 1753-1754
1781. 1754-1755
1782. 1755-1756
1783. 1756-1757
1784. 1757-1758
1785. 1758-1759
1786. 1759-1760
1787. 1760-1761
1788. 1761-1762
1789. 1762-1763
1790. 1763-1764
1791. 1764-1765
1792. 1765-1766
1793. 1766-1767
1794. 1767-1768
1795. 1768-1769
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1796. Rekening over de administratie van wijlen de rentmeester JOAN ARNOLD BEUMER over het jaar
1769/1770, afgelegd door zijn moeder THEODORA RUDOLPHA BEUMER, weduwe van de
burgemeester G. BEUMER, en afgehoord in 1770.
1 katern.
1797. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1769/1770.
1 lias.
1798-1808. Rekeningen van de rentmeester MARTIN HERMAN HUIGENS VAN LAMZWEERDE over de jaren
1770/1771-1780/1781, afgehoord in de jaren 1771-1782.
11 katernen.
1798. 1770-1771
1799. 1771-1772
1800. 1772-1773
1801. 1773-1774
1802. 1774-1775
1803. 1775-1776
1804. 1776-1777
1805. 1777-1778
1806. 1778-1779
1807. 1779-1780
1808. 1780-1781
1809-1819. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1770/1771-1780/1781.
11 liassen.
1809. 1770-1771
1810. 1771-1772
1811. 1772-1773
1812. 1773-1774
1813. 1774-1775
1814. 1775-1776
1815. 1776-1777
1816. 1777-1778
1817. 1778-1779
1818. 1779-1780
1819. 1780-1781
1820. Rekening over de administratie van wijlen de rentmeester MARTIN HERMAN HUIGENS VAN
LAMZWEERDE over het jaar 1781/1782, afgelegd door zijn erfgenamen en afgehoord 1783.
1 katern.
1821-1822. Bijlagen bij de rekeningen over de jaren 1781/1782 en 1782/1783.
2 liassen.
1821. 1781-1782
1822. 1782-1783
N.B. De rekening over het jaar 1782/1783 is verloren.
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1823. Rekening betreffende het batig slot van de rekening over de administratie van wijlen de
rentmeester MARTIN HERMAN HUIGENS VAN LAMZWEERDE over het jaar 1782/1783, afgelegd
door zijn erfgenamen en afgehoord in 1785.
1 katern.
1824. Bijlagen bij bovengenoemde rekening betreffende het batig slot over het jaar 1782/1783.
1 lias.
1825-1826. Rekeningen van de rentmeester BERNARD JAN JOOST TE LINTELO over de jaren 1783/1784 en
1784/1785, afgehoord in 1785 en 1786.
2 katernen.
1825. 1783-1784
1826. 1784-1785
1827. Definitieve rekening van de rentmeester BERNARD JAN JOOST TE LINTELO over het periode 22
februari 1785-11 november 1785, afgehoord in 1787.
1 katern.
1828-1830. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1783/1784 en 1784/1785, en de
definitieve rekening.
2 liassen en 1 omslag.
1828. 1783-1784
1829. 1784-1785
1830. 1785
1831-1842. Rekeningen van de rentmeester JAN ANTONY JANSSEN over de jaren 1785/1786-1796/1797,
afgehoord in de jaren 1787-1798.
12 katernen.
1831. 1785-1786
1832. 1786-1787
1833. 1787-1788
1834. 1788-1789
1835. 1789-1790
1836. 1790-1791
1837. 1791-1792
1838. 1792-1793
1839. 1793-1794
1840. 1794-1795
1841. 1795-1796
1842. 1796-1797
N.B. De eerste rekening vangt aan met Martini (11 november 1785).
1843-1851. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1785/1786-1796/1797.
9 liassen.
1843. 1785-1786
1844. 1786-1787
1845. 1788-1789
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1846. 1790-1791
1847. 1792-1793
1848. 1793-1794
1849. 1794-1795
1850. 1795-1796
1851. 1796-1797
N.B. De jaren 1787/1788, 1789/1790 en 1791/1792 ontbreken.
1852. Rekening van de stadsrentmeester HENDRIK REYNIER HOGELAER van ontvangsten en uitgaven van
enkele stadsdomeingoederen, tot herstel van de stedelijke financiën verkocht, 1797, afgehoord in
1799.
1 katern.
N.B. Deze goederen waren afkomstig van het Grote Convent.
1853. Bijlagen bij bovengenoemde rekening, 1797.
1 pak.
1854-1865. Rekeningen van de stadsrentmeester HENDRIK REYNIER HOGELAER wegens zijn administratie
van de stadsdomeinen, 1797/1798-1808/1809, afgehoord 1799-1809.
12 katernen.
1854. 1797-1798
1855. 1798-1799
1856. 1799-1800
1857. 1800-1801
1858. 1801-1802
1859. 1802-1803
1860. 1803-1804
1861. 1804-1805
1862. 1805-1806
1863. 1806-1807
1864. 1807-1808
1865. 1808-1809
N.B. Nadat in 1797 een deel van de goederen, afkomstig van het Grote Convent, ten bate
van de stad was verkocht is het overblijvende deel als stadsdomeinen afzonderlijk door de
stadsrentmeester beheerd. De uitgaven betreffen in hoofdzaak traktementen. De laatste
rekening is niet afgehoord.
1866-1872. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen, 1797/1798-1805/1806.
4 liassen en 3 omslagen.
1866. 1797-1798
1867. 1799
1868. 1800-1801
1869. 1802
1870. 1803-1804
1871. 1804
1872. 1805-1806
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1873. Akten van verpanding van 2 morgen Bagynenland in Poilwickerveld in de Liemers, behorende aan
het Grote Convent te Doesburg, voor in totaal 325 daalders, ten behoeve van RICK RIQUINS en
AGNES TEN HERENHAEFF, echtelieden, 1572 en 1585, en GERHARDT RYCKWINS, 1611. Met akte,
waarbij deze laatste met zijn vrouw ANNA THEN NYENHUISS de helft van de genoemde som
verpandt aan PAUL BITTER, ambtman van Bahr en Lathum en burgemeester van Arnhem, en diens
vrouw MECHTELD DE VAGT, 1625.
4 charters (getransfigeerd).
N.B. Deze brieven, die volgens de cancelleering zijn afgelost, behoren waarschijnlijk als
bijlage bij een rekening. De datum van aflossing is evenwel niet aangetekend, terwijl een
onderzoek hiernaar te tijdrovend zou zijn geweest.
1874. Schuldbekentenis van 1500 gulden tegen een rente van 5%, wegens door de stad Doesburg tot
vermindering van de achterstand van de verponding bij de burgemeester HENDRICK TAMELINCK
opgenomen gelden, onder verband der goederen van het Grote Convent, 1665.
1 charter.
N.B. De brief is volgens de cancellering afgelost. Vergelijk het aangetekende bij inv. nr.
1873.

Andere stukken betreffende de goederen van het Grote Convent.
1875. Lijst van onroerende goederen, toebehorend aan het Grote Convent, 1600. Met lijst van
uitkeringen ten laste van het convent.
1 stuk.
1876. Register van verpachtingen van goederen van het voormalige Grote Convent, 1695-1810, van de
kerk, 1700-1741, en van de Provisorie en het Weeshuis, 1705-1808.
1 deel.
N.B. Aan de keerzijde zijn verkopingen van het "Garvesaet offte Landtherengedeelte" van
bepaalde conventgoederen ingeschreven.
1877. Lijsten van onroerende goederen, toebehorend aan het Grote Convent, en pachtcondities van die
goederen en garvezaden, met verpachtingen, verkopingen van gewassen en aanbestedingen van
werkzaamheden aan landerijen, 1623-ca. 1795.
1 pak.
N.B. Deels geliasseerd. De verpachting van 1623 geschiedde door DERCK ALBERTSZ als
administrateur van het convent.
1878. Protest van JOHAN NOYEN tegen de voorgenomen verkoping van veldvruchten enz. op goederen
van het Grote Convent te Doesburg in verband met nog verschuldigde Koninklijke contributie,
1673.
1 stuk.
1879. Kwitanties wegens betalingen door de rentmeester Vos uit een som van 3000 gulden, door de stad
opgenomen van de richter MUNTZ, 1695. Met correspondentie over deze zaak.
1 omslag.
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1880. Stukken betreffende de verkoop van de gebouwen van het Grote Convent en andere, daaraan
toebehorende, onroerende goederen binnen de stad, 1633 en 1649/1650.
1 omslag.
1881. Stukken betreffende de verkoop van verschillende onroerende goederen, toebehorende aan het
Grote Convent, 1697-1712.
1 pak.
N.B. Deze verkoop geschiedde tot redres van de stedelijke financiën.
1882. Stukken betreffende herstellingen aan huizen, toebehorend aan het Grote Convent, 1693-1696.
1 omslag.
1883. Extract uit het dijkboek van de Baarbroekse dijk betreffende de dijklasten te betalen door het
Grote Convent, z.j. (ca. 1625).
1 katern.
1884. Stukken betreffende een panding, gedaan aan het goed te Oren onder Zevenaar en andere
landerijen aldaar wegens door de stad aan MARIA TER SMITTEN weduwe van WILHELM MUNTZ
verschuldigde gelden, 1682-1683. Met retroacta.
1 omslag.
1885. Optekeningen van het verhandelde op geërfdedagen van de Liemers en andere stukken
dienaangaande, 1677-1686.
1 omslag.
1886. Exploit namens de opzichters van de Baarbroekse dijk wegens door het Grote Convent in verband
met kwaadschouw o.a. van de Juttenmate verschuldigde gelden, 1742.
1 stuk.
N.B. De Juttenmate lag onder Angerlo. Vergelijk inv. nr. 4242.

2. VERSCHILLENDE EIGENDOMMEN.
N.B. Enkele leenbrieven uit de tijd na de Reformatie zijn bij de reeds in het kloosterarchief
berustende stukken aangaande het betrokken goed geplaatst.
1887. Eigendomsbewijs van het achterste deel van het bedehuis in het Grote Convent met aangrenzende
terreinen en woningen, voor GERRIT JANSEN en NIESKEN VAN GREVENBROECK, echtelieden,
afkomstig van de stad Doesburg, 1659.
1 charter.
N.B. Niet uitgereikt?
1888. Akte van koop van een stuk land, genaamd het Gruthuis, behorend tot de goederen van het Grote
Convent te Doesburg, door de gezusters ELISABETH en GEERTRUID ABBINK, 1759. Met een
kwitantie voor de koopsom en de minuut van het request aan de Landdag met verzoek om
toestemming tot de verkoop.
1 omslag.
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1889. Stukken betreffende de leenroerigheid van de in het richterambt Doesburg en het kerspel Angerlo
gelegen en aan het Grote Convent te Doesburg behorende stukken land, genaamd het Voorslag en
de Hakke, aan de Hof te Dieren, 1784.
1 omslag.
1890. Verklaring van de stadssecretaris DERICK TAMELINCK, dat de magistraat aan JOACHIM HORSTINCK
als pachter van het garvezaad van de Hooge Horst onder Wehl wegens door inkwartiering geleden
schade kwijtschelding van de halve pacht heeft verleend, 1645.
1 stuk.
1891. Volmachten, door de gezusters ELIZABETH en PHILIBERTA BITTERS te Arnhem en de echtelieden
WILHELM VAN VINCELER en GERTRUID BITTERS te Huissen verleend aan Dr. ARNOLT PENNINCK,
om van de magistraat van Doesburg de pandpenningen van twee morgen land onder Zevenaar,
behorende aan het Grote Convent te Doesburg, in ontvangst te nemen, 1639.
2 stukken.
1892. Akte, waarbij de magistraat van de stad Doesburg enkele landerijen onder Zevenaar, afkomstig van
het Grote Convent, aan jonker ASSUEER VAN LEUWEN, burgemeester van Zevenaar, en zijn vrouw
JOHANNA GRUTER overdraagt, 1661 (2 afschrift). Met bijbehorende tekeningen.
1 omslag (zie K. nrs. 3 en 4).
1893. Stukken betreffende verpachtingen van het goed te Oyen onder Zevenaar en andere landerijen van
het Grote Convent alsmede betreffende uit de pachtgelden gedane betalingen, 1674-1699.
1 pak.
N.B. Zie inv. nr. 2812a.
1894. Stukken betreffende een geschil van de magistraat met JAN BOUWMAN, pachter van het goed te
Oyen onder Zevenaar, over remissie van pacht, 1712-1713, en stukken over de verkoop van dit
goed, 1713-1714.
1 omslag.
1894a. Stukken betreffende een proces voor het Hof tussen de magistraat en GOSSELINCK DONCKERS te
Lathum als borg voor HENDRINA MOERKENS, weduwe van JACOB BOMERS wegens resterende
kooppenningen van het verkochte goed te Oyen onder Zevenaar, 1713-1715.
1 omslag.
1895. Akte, waarbij SOPHIA HENRIETTE hertogin van Saksen en ALBERTINA ELISABETH prinses van
Waldeck het goed Bavendorp of die Loeth in het kerspel Zevenaar, leenroerig aan Werth en
toebehorend aan het convent Mariengrave te Doesburg, van de leenplicht ontslaan, 1697.
1 stuk.

c. Fraterhuis.
1896. Stukken betreffende de invordering van achterstallige pachten van goederen van het Fraterhuis en
de uitkering daaruit van alimentatiegelden aan de nog aanwezige fraterheren, 1580.
1 omslag.
1897. Gerichtelijke verklaring, afgelegd door EBBERT VAELWERDT en zijn vrouw CLAES, aan wie zij ten
tijde van hun pacht van de Valeweerd de door hen verschuldigde gelden hebben betaald en
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goederen hebben geleverd, met name aan de fraterheeren na de herovering van Doesburg door de
Spanjaarden, 1594.
1 stuk.
1898. Getuigenverklaringen, afgelegd op verzoek van HERMAN VAN MUNSTER, provisor van de
fratergoederen, over de eigendom van een weerdje en een zand bij de Valeweerd, 1599-1600.
2 katernen.

d. Kleine Convent.
1899. Verkoopcondities van de gebouwen van het Kleine Convent door de magistraat, 1594. Met
aantekeningen betreffende verschillende betalingen, 1608-1617.
1 katern.
1900. Akte, waarbij de magistraat aan de nonnen van het voormalige Kleine Convent op haar verzoek
toestaat om voor levensonderhoud enige kloostergoederen te vervreemden, (1596) (concept).
1 stuk.
1901. Akte, waarbij de abdis van Elten als leenvrouwe alsnog toestemming geeft voor een
renteverschrijving, van 100 daalders, in 1572 door wijlen HEINRICH VAN CLEVE, burgemeester te
Doesburg, gevestigd op het goed Buynck in het kerspel Zelhem, 1600.
1 stuk.
N.B. Volgens de rekeningen van de rentmeester van de geestelijke goederen in het
graafschap Zutphen behoorde dit goed tot de bezittingen van het Kleine Convent te
Doesburg, later aan het Gasthuis.
1902. Akten betreffende de verpachting door de magistraat van het kerkhof van het Kleine Convent naast
de Hof van Wisch aan GEORG ERNST graaf van LIMBURG EN BRONCKHORST, 1633 (concept en
afschrift).
1 stuk.
1903. Stukken betreffende het vinden van een schat op het terrein van het voormalige Kleine Convent,
1707, en de door de magistraat met de Gelderse Rekenkamer gevoerde onderhandelingen over
een daarvoor te betalen jaarlijkse canon, 1708-1709. Met concepten van rekwesten aan het
Departementaal Bestuur en de koning van Holland, opgesteld door, Mr. J.G. LUYKEN, ter verkrijging
van remissie van de canon, 1806-1808.
1 omslag.
N.B. Zie hierover: Dr. A.J. VAN DE VEN, De rechtsgevolgen eene schatvinding te Doesburg in
1707. Verslagen en Mededeelingen Oud-Vaderlandsch Recht, IX, blz. 553.

e. Pastorie (commanderie).
1904. Dading tussen de Landcommandeur van de Balye van Utrecht van de Duitse orde en de magistraat
van de stad Doesburg ter beëindiging van hun geschil over de overeenkomst d.d. 1613 tussen het
kwartier van Zutphen en de commandeur van Dieren aangaande het beheer van de goederen van
de commanderie Doesburg, 1614. Met een afschrift van de overeenkomst, 1613.
1 charter en 1 stuk.
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N.B. De tekst van het charter is gedrukt in het maandblad De Nederlandsche Leeuw V
(1887), blz. 30. Hierbij een in… bevel betreffende de betaling van pacht uit de
Commanderie goederen aan de Magistraat, 1614.
1905. Extract uit het tiendboek van de Hof te Dieren, 1424, gewaarmerkt door SIMON SCHULL, openbaar
notaris en gezworen secretaris der stad Doesburg, ca. 1580.
1 deeltje (perkament).
N.B. Dit extract is tegelijk met of kort na het aanleggen van het oorspronkelijke, volgens de
mededeling van SCHULL op papier geschreven, tiendboek vervaardigd. Met welk doel het
meer dan een eeuw later door een officiële ambtenaar gewaarmerkt is, is onduidelijk. In de
veronderstelling, dat het wellicht gediend heeft bij het beheer van de goederen van de
commanderie Doesburg van het Duitse huis, is het bij deze afdeling gevoegd.
1906. Extract uit het markeboek van de Dierense mark, 1462, en uit het rekenboek van deze mark,
gehouden door JOHAN HAECK, 1613, begin 17e eeuw.
1 katern.
N.B. Dite katern lag los in het extract uit het tiendboek van de Hof te Dieren. Het doel ervan
is niet gebleken. Zie verder het aangetekende bij inv. nr. 1905.

f. Vicarieën.
1907. Afschriften van de stichtingsbrief van de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas, 1390, en de
bisschoppelijke akte van bevestiging, 1391, gewaarmerkt door J. HANIUS, landschrijver van het
graafschap Zutphen.
1 katern (zie reg. nrs. 158, 162).
N.B. Door vocht beschadigd.
1908. Akte, waarbij de magistraat van Doesburg voor een schuld van 200 daalders van de stad aan
FREDERICK ANSEMS de oude en zijn vrouw GRIETGEN enkele landerijen, behorende aan de O.L.
Vrouwevicarie in de parochiekerk te Doesburg, verbindt, 1594.
1 charter.
N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar.
1909. Stukken betreffende de verkoop van de goederen van de vicarieën, staande ter collatie van de
magistraat, 1717-1723.
1 pak.
N.B. De eigenlijke verkoop vond in november 1718 plaats.
1910. Rekening van de stadsrentmeester JAN VLES wegens van de verkochte vicariegoederen ontvangen
gelden en daarvoor gedane uitgaven, 1718, afgehoord 1723.
1 katern.
N.B. Deze verkoop gebeurde ten bate van de wederopbouw van de bij de storm van 1 op 2
september 1717 zwaar beschadigde Groote Kerk.
1911. Bijlagen bij de bovengenoemde rekening van JAN VLES.
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1 lias.

g. Broederschappen.
1912. Verkoopcondities van een stuk hooiland in het kerspel Drempt, afkomstig van de voormalige Sint
Sebastiaansbroederschap te Doesburg alsmede van een aantal uitgangen uit diverse percelen
afkomstig van dezelfde broederschap, ten behoeve van de kerk en de diaconie aldaar, 1696.
1 katern.

IX. KERKELIJKE ZAKEN.
A. BEMOEIINGEN VAN DE MAGISTRAAT MET KERKELIJKE ZAKEN.
1913. Akte, waarbij de Landcommandeur van de Duitsche orde aan de stad Doesburg toestemming geeft,
dat alle in de parochiekerk aldaar te stichten vicarieën ter collatie van de stichters en hun
erfgenamen zullen blijven, 1389.
1 charter (zie reg. nr. 144).
1914. Akte, waarbij de Paus aan de geestelijkheid te Doesburg toestaat de kerkdiensten te verrichten en
de Sacramenten te bedienen, ondanks het interdict, waaronder de stad mocht zijn geraakt, 1418.
1 charter (zie reg. nr. 333).
1915. Akte, waarbij de bisschop van Utrecht de stad Doesburg ontslaat van het interdict, 1426.
1 charter (zie reg. nr. 431).
1916. Pauselijke aflaatbrief voor hen, die op de H. Sacramentsdag aan de kerkelijke plechtigheden
deelnemen, 1429.
1 charter (zie reg. nr. 462).
1917. Inventaris van gelden en kostbaarheden, aangetroffen in de aflaatkist te Doesburg, en van de
biechtgelden waarvan 2/3 te Doesburg bewaard zullen blijven, (1503).
1 stuk.
N.B. Gedrukt: FREDERICQ, Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum
Neerlandicarum (R.G.P.), nr. 305. Archief Aartsbisdom Utrecht, XXXI (1906), blz. 447 (met
toelichting over de in 1500 verleende jubileumsaflaat).
1918. Brief van de stadhouder van Gelderland CHARLES DE BRIMEU aan REYNER VAN BROICKHUSEN,
richter van Doesburg, ter toezending van een schrijven van de hertog van ALVA over de aanstelling
van twee personen in ieder kerspel om de geestelijken bij het brengen van het H. Sacrament des
Altaars en het H. Oliesel aan zieken op straat te vergezellen, 1569 (afschrift).
1 katern.
1919. Vraagpunten voor een verhoor betreffende de religieuze verhouding en het voorkomen van
onlusten, ca. 1580.
1 stuk.
1920. Resoluties van de magistraat van de stad Zutphen tot vaststelling van regels betreffende het
begraven van lijken, in acht te nemen door de kerkmeesters van de Sint Walburgskerk aldaar,
1648-1680. Gewaarmerkt afschrift ca. 1700.
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1 katern.
1921. Attestatie als lidmaat van de Gereformeerde gemeente, afgegeven door ANDREAS LODERUS,
predikant te Doesburg, ten behoeve van JACOBUS LANGEN, zoon van wijlen Ds. JOHANNES
LANGEN aldaar, 1650.
1 stuk.
1922. Stukken betreffende een geschil tussen de predikanten van de vier kleine steden in de Graafschap
en de classis van Zutphen over het recht van eerstgenoemden tot bijwoning van examina en
andere vergaderingen met uitsluiting van de predikanten op het plattenland, 1726.
1 omslag.
1923. Stukken betreffende het verhandelde in de Kerkeraad over een tegen Ds. SYBRANDUS BRANTSlUS
ingebrachte beschuldiging van openbare dronkenschap, 1674-1675.
1 omslag.
1924. Stukken betreffende het beroep van Ds. ANTHONIUS SMITH als adjunct-predikant en toekomstige
opvolger voor Ds. GOSUINUS BRANTIUS, 1675.
1 omslag.
1925. Stukken betreffende het beroep van Ds. HERMANNUS RIBBIUS te Apeldoorn als predikant te
Doesburg en de daarop gevallen kosten, 1685-1699.
1 omslag.
1926. Stukken betreffende het geschil tussen de kerkeraad en de magistraat over de beroeping van een
predikant als opvolger voor Ds. NICOLAUS VAN DER MEER, 1689 (afschriften).
1 lias.
1927. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat van de stad Doesburg en HADEWIG RENSSEN,
weduwe van Ds. ABRAHAM VAN SANTBERGEN, over het door de laatste gevorderde jaar van gratie,
1705. Met retroacta.
1 omslag.
1928. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de kerkenraad van de Gereformeerde
gemeente aangaande de benoeming van een predikant als opvolger van wijlen Ds. JOHANNES
HEESER, 1717.
1 omslag.
N.B. Het geschil is geëindigd met een akkoord, waarbij de magistraat afstand deed van het
door haar gepretendeerde recht van recommandatie en de kerkenraad op zich nam alleen
personen te nomineren, die aan de gemeente aangenaam waren.
1929. Declaratie van kosten in een geschil tussen de magistraten van de vier kleine stemhebbende
steden in de Graafschap en de predikanten van de andere steden met die op het plattenland, 1726.
1 stuk.
1930. Verklaring van Ds. CA. RUBEL, predikant te Doesburg, betreffende het in zijn tegenwoordigheid
geschiede beroep van Ds. SMITS als predikant te Drempt, 1741. Met een lijst van lidmaten te
Drempt, die aan dit beroep hebben meegewerkt, 1741.
1 omslag.
1931. Lijst van predikbeurten, waar te nemen tijdens een predikantsvacature, 1743.
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1 stuk.
1932. Lijst van personen, behorende tot de in functie zijnden en tot de Breede Kerkeraad, ca. 1750.
1 stuk.
1933. Stukken betreffende het geschil tussen de predikant A.H. NOOTH en de ontvanger GEURT JANSSEN
over het door de eerste gepretendeerde recht van doorgang van zijn pastorie door het huis van
laatstgenoemde naar de kerk, 1751-1752.
1 omslag.
1934. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat en de kerkeraad over de beroeping van Ds.
JACOBUS VAN DER SPIJCK te Steenderen en Bronkhorst als predikant te Doesburg, 1752.
1 omslag.
N.B. Het beroep was aanvankelijk door de magistraat afgekeurd, welk besluit later is
ingetrokken.
1935. Stukken betreffende de actie van de magistraat tegen Ds. SEBASTlAAN WESSELINK, o.a. wegens het
bezigen van tegenover de overheid onbehoorlijke uitdrukkingen en het invoeren van
nieuwigheden, 1766.
1 omslag.
1936. Lijsten van bewoners van de "Tien Geboden", 1702, 1714 en 1745. Met een besluit van de
Kerkeraad om met het onderhoud van de ze huisjes niet de Diaconie te belasten, 1754, en een
concept-plan tot oprichting van een diaconie-kinderschool in twee van deze huisjes, ca. 1810.
1 omslag.
N.B. Bij de in 1810 aan de Hervormde gemeente overgegeven goederen van de Grote Kerk
behoorden o.a. tien armenhuisjes, de z.g. Tien Geboden.
1937. Opgaven van verschillende gezindten betreffende de kerkelijke fondsen ingevolge het decreet der
Nationale vergadering van 5 augustus 1796 tot afscheiding van Kerk en Staat, en andere stukken
dienaangaande, 1797.
1 omslag.
N.B. Betreft alleen de Luthersen en de Rooms-Katholieken.
1938. Opgaven van de staat van de Gereformeerde gemeente te Doesburg, ca. 1798.
1 stuk.
1939. Opgaven van het zielental van de verschillende kerkelijke gemeenten, 1798 en 1805.
1 omslag.
1940. Stukken betreffende een taxatie van de bezittingen van de verschillende kerkelijke gezindten te
Doesburg ten behoeve van een verdeling van de kerkgebouwen van de voormaligs heersende kerk,
1798-1799. Met bedenkingen van de commissie uit de Rooms-Katholieke gemeente tegen het door
het gemeentebestuur opgemaakte plan van schikking betreffende deze kerkgebouwen, 1799, en
een gedrukte circulaire van de gecommitteerde van de Hervormde gemeente aan haar leden over
hetzelfde onderwerp, 1799.
1 omslag.
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1941. Stukken betreffende een geschil tussen de kerkeraad van de Gereformeerde gemeente te
Doesburg en het gemeentebestuur over het aan de Gereformeerde diaconie toekomende aandeel
in de wegens door hem belopen boeten geconfisqueerde gelden van DAVID LEVY HAAS, voorheen
Joods koopman aldaar, 1802.
1 omslag.
1942. Stukken betreffende een geschil tussen de koster H.W. SMIDT en R. WILMERINK aangaande het
aan de eerste toekomende uitsluitende recht om het ambt van aanspreker uit te oefenen, 1801.
Met een extract uit de resolutiën van de magistraat, waarbij 1/3 van de gelden, voor het begraven
van lijken van Rooms-Katholieke ingezetenen betaald, aan de Rooms-Katholieke armen wordt
toegekend, 1802.
1 omslag.
1942bis. Resolutie van het Departementaal bestuur van Gelderland, waarbij het college van financiën van
het kwartier van Zutphen gemachtigd wordt voorlopig voort te gaan met de uitkering van het
traktement van de vacerende plaats van gasthuispredikant of ziekentrooster, 1803.
1 stuk.
N.B. Deze som was bij resolutie van 6 juni 1765 door de Staten van het Kwartier aan de stad
toegestaan ten behoeve van de Grote Kerk aldaar.
1943. Stukken betreffende de overgifte van de Grote Kerk met hare bezittingen en inkomsten aan de
Gereformeerde gemeente, 1810.
1 omslag.
1944. Stukken betreffende de aanstelling van een rabbijn voor de Joodse gemeente te Doesburg, 17081709.
1 omslag.
1945. Akte, waarbij de Joodse gemeente te Doesburg de Kleefse landrabbijn MOSES JACOB SAUL tot
rabbijn aanneemt, 1788 (afschrift, gewaarmerkt door de Koninklijke Cammer-secretaris te Kleef).
Met een vertaling in het Nederlands.
1 omslag.
1946. Klacht van D.L. HAAS over moeilijkheden in de Joodse gemeente in verband met de vervulling van
het "diaconyschap", 1796.
1 stuk.

B. STUKKEN BETREFFENDE DE PAROCHIEKERK.
a. Beheer van kerkmeesters in het algemeen.
I. REKENINGEN.
1947-2235. Rekeningen van kerkmeesters van de Grote of Martini (Sint Maartens)-kerk, 1493-1810 (met
bijlagen).
N.B. Vóór 1732 waren de beide kerkmeesters beurtelings gedurende een jaar met het
beheer belast. Blijkens notities werden de rekeningen van een kerkmeester bij elkander
bewaard. Kortheidshalve is dit systeem ook hier gebruikt. Het boekjaar begon vermoedelijk
van oudsher op 22 februari (zie rekening over het jaar 1506/07). Vanaf 1719/20 wordt dit
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steeds op de rekening vermeld. De rekeningen van vóór 1612 werden afgehoord in het
stadhuis met open deur ten overstaan van de gemene schepenen, gasthuismeesters en
kerkmeesters, die over 1623/24-1625/26 door de gemene schepenen ten overstaan van
gasthuismeesters. Later geschiedde de afhoring steeds door de stedelijke magistraat.
1947. Rekening van een niet met naam genoemde kerkmeester over het jaar 1493.
1 katern.
N.B. Deze rekening, die is gesloten, maar niet afgehoord en draagt geen opschrift. Een met
17e eeuwse hand er op geplaatste notitie noemt haar de rekening van de kerkmeester
STOCKMANS van 1506, doch de naam van de kerkmeester blijkt uit de rekening niet, terwijl
het jaartal 1506 zeker onjuist is. Het bovengenoemde jaartal 1493 is aan de hand van
enkele posten in de rekening bepaald.
1948. Rekening van de kerkmeester HARMEN STOCKMAN over het jaar 1503, afgehoord in 1504.
1 katern
N.B. Beschadigd en onvolledig. Zes folio’s ontbreken, zijnde de eigenlijke rekening. Alleen de
restantrekening is aanwezig.
1949. Rekening van de kerkmeester JOHAN OPTEN 0IRDE over het jaar 1504, afgehoord in 1505.
1 katern.
1950-1955. Rekeningen van de kerkmeester JOHAN GRUTER, over de (oneven) jaren 1505-1515,
afgehoord in de jaren 1506-1516.
6 katernen
1950. 1505
1951. 1506
1952. 1509
1953. 1511
1954. 1513
1955. 1515
1956-1960. Rekeningen van de kerkmeester GARYT SCAEP over de (even) jaren 1506-1514,
afgehoord in de jaren 1507-1515.
5 katernen
1956. 1506
1957. 1508
1958. 1510
1959. 1512
1960. 1514
1961-1975ter. Rekeningen van de kerkmeester GARYT SCAEP over de jaren 1516-1532, afgehoord
in de jaren 1517-1533.
17 katernen
1961. 1516
1962. 1517
1963. 1518
1964. 1519
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1965. 1520
1966. 1521
1967. 1522
1968. 1523
1969. 1524
1970. 1525
1971. 1526
1972. 1527
1973. 1528
1974. 1529
1975. 1530
1975bis. 1531
1975ter. 1532
1976. Rekening van de kerkmeester GERHART WOLTERS over het jaar 1582.
1 katern.
1977-1981. Rekeningen van de kerkmeester RUTTGER EVERSSZ over de (even) jaren 1588-1610,
afgehoord in de jaren 1607-1614.
5 katernen.
1977. 1588-1596
1978. 1598, 1600, 1602, 1604
1979. 1606
1980. 1608
1981. 1610
1982-1987. Rekeningen van de kerkmeester ARNDT BAERKEN THOMASZ over de (oneven) jaren
1601-1611.
6 katernen.
1982. 1601
1683. 1603
1684. 1605
1985. 1607
1986. 1609
1987. 1611
N.B. De rekeningen over de jaren 1601, 1603 en 1605 zijn tegelijk met die
betreffende het orgel afgehoord in 1607. Zie inv. nr. 1989.
1988. Rekening van de kerkmeester ARNDT BAERCKEN THOMASZ van ontvangsten en uitgaven
voor de armen over het jaar 1603, afgehoord in 1607.
1 katern.
N.B. Aangetroffen tussen de rekeningen van de rendant als kerkmeester.
1989. Rekening van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van het orgel in de kerk door de
kerkmeester ARNDT BAERKEN THOMASZ, 1605, afgehoord in 1607.
1 katern.
1990. Rekening van de kerkmeester RUTTGER EVERTSEN over het jaar 1612, afgehoord in 1614.

114

1 katern.
1991. Rekeningen van de kerkmeester DAEM EVERTZ, 1623/1624-1625/1626.
1 band.
N.B. Deze rekeningen zijn afgehoord in 1628. Die over het jaar 1624/1625 betreft de
administratie na het overlijden van de kerkmeester GERRIT JACOBS.
1992. Rekening van de administratie van wijlen de kerkmeester JOHAN ENGELEN over de (even)
jaren 1630-1662.
1 deel.
1993. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over de jaren 1630-1662 (even), en door de
magistraat daarop gemaakte bemerkingen.
1 omslag.
1994-1995. Optekeningen van ontvangsten en uitgaven van de kerkmeester JOHAN ENGELEN over
de (even) jaren 1648-1662.
2 katernen.
1994. 1648-1654
1995. 1656-1662
N.B. Gemerkt: B en C.
1996. Rekeningen van de kerkmeester JOHAN NATORP over de (oneven) jaren 1639-1663.
1 deel.
N.B. Het laatste blad bevat enkele ontvangsten uit 1664. Een afhoring is niet
aangetekend.
1997. Rekeningen van de kerkmeester GARRIT TAMELINCK over de (oneven) jaren 1665-1671,
afgehoord in 1673.
1 lias.
1998-1999. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1665-1671.
2 omslagen.
1998. 1665, 1667
1999. 1669, 1671
2000. Rekeningen van de kerkmeester DERCK VAN BRONCHORST over de (even) jaren 1668-1672,
afgehoord in 1673.
1 deel.
2001-2003. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1666-1670.
3 liassen.
2001. 1666
2002. 1668
2003. 1670
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N.B. De rekening over het jaar 1666 is niet bewaard. De bijlagen over het jaar 1672
ontbreken.
2004-2010. Rekeningen van de kerkmeester GOSWINUS VAN BRONCHORST over de (even) jaren
1674-1686, afgehoord in 1696.
7 delen.
2004. 1674
2005. 1676
2006. 1678
2006. 1678
2007. 1680
2008. 1682
2009. 1684
2010. 1686
2011-2017. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1674-1686.
7 omslagen.
2011. 1674
2012. 1676
2013. 1670
2014. 1680
2015. 1682
2016. 1684
2017. 1686
2018-2022. Rekeningen van de kerkmeester JOHAN BETHMER, afgelegd door zijn erfgenamen, over
de (oneven) jaren 1675-1685, afgehoord in 1697.
5 delen.
2018. 1675
2019. 1679
2020. 1681
2021. 1683
2022. 1685
N.B. De rekening over 1677 is verloren.
2023-2028. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1675-1685.
1 lias en 5 omslagen.
2023. 1675
2024. 1677
2025. 1679
2026. 1681
2027. 1683
2028. 1685
N.B. De bijlagen over het jaar 1677 zijn aanwezig.
2029-2034. Rekeningen van de kerkmeester JOHAN VAN BRONCHORST over de (oneven) jaren
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1687-1697.
8 delen.
2029. 1687
2030. 1689
2031. 1691
2032. 1693
2033. 1695
2034. 1697
N.B. De rekeningen over de jaren 1687 en 1689 zijn in duplo. De afhoring is op de
rekeningen niet aangetekend.
2035-2038. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1687-1693.
4 omslagen.
2035. 1687
2036. 1689
2037. 1691
2038. 1693
N.B. De jaren 1695 en 1697 ontbreken.
2039. Rekening van de extra-ordinaris reparatie aan de Grote kerk, afgelegd door de kerkmeester
JOHAN VAN BRONCHORST, 1695, afgehoord in 1695 (in duplo).
2 delen.
2040. Bijlagen bij bovengenoemde extra-ordinaris rekening, 1695.
1 omslag.
2041-2045. Rekeningen van de kerkmeester WILLEM VAN EYBERGEN over de (even) jaren 16881696.
5 delen
2041. 1688
2042. 1690
2043. 1692
2044. 1694
2045. 1696
N.B. Deze rekeningen zijn volgens een notitie van de stadssecretaris in de Raad
vertoond, maar de afhoring is er niet op aangetekend.
2046-2050. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1688-1696.
5 omslagen.
2046. 1688
2047. 1690
2048. 1692
2049. 1694
2050. 1696
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2051-2059. Rekeningen van de kerkmeester HENDRICK HORSTINGH over de (oneven) jaren 17031715 en de (even) jaren 1716-1718, afgehoord in de jaren 1712-1720.
9 delen
2051. 1703
2052. 1705
2053. 1707
2054. 1709
2055. 1711
2056. 1713
2057. 1715
2058. 1716
2059. 1718
2060-2067. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1703-1715 en de
(even) jaren 1716-1718.
2 omslagen en 5 liassen.
2060. 1703
2061. 1705
2062. 1709
2063. 1711
2064. 1713
2065. 1715
2066. 1716
2067. 1718
2068-2070. Rekeningen van de kerkmeester JOHANNES HEYDEMAN over de (even) jaren 17101714, afgehoord in de jaren 1713-1718.
3 delen
2068. 1710
2069. 1712
2070. 1714
2071-2073. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1710-1714.
1 omslag en 2 liassen.
2071. 1710
2072. 1712
2073. 1714
2074. Rekening van de kerkmeester HARMEN GARRITSEN over het jaar 1717/1718, afgehoord in
1720.
1 deel
2075. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1717/1718.
1 omslag.
2076-2082. Rekeningen van de kerkmeester PETRUS RASCH over de (oneven) jaren 1719/17201731/1732, afgehoord in de jaren 1720-1733.
7 delen
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2076. 1719-1720
2077. 1721-1722
2078. 1723-1724
2079. 1725-1726
2080. 1727-1728
2081. 1729-1730
2082. 1731-1732
2083-2089. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1719/1720-1731/1732.
7 liassen
2083. 1719-1720
2084. 1721-1722
2085. 1723-1724
2086. 1725-1726
2087. 1727-1728
2088. 1729-1730
2089. 1731-1732
2090-2107. Rekeningen van de kerkmeester JELLIS BÖMER over de (even) jaren 1720/17211732/1733 en de jaren 1733/1734-1743/1744, afgehoord in de jaren 1721-1745.
19 delen
2090. 1720-1721
2091. 1722-1723
2092. 1724-1725
2093. 1726-1727
2094. 1728-1729
2095. 1730-1731
2096. 1732-1733
2097. 1733-1734
2098. 1734-1735
2099. 1735-1736
2100. 1736-1737
2101. 1737-1738
2102. 1738-1739
2103. 1739-1740
2104. 1740-1741
2105. 1741-1742
2106. 1742-1743
2107. 1743-1744
2108-2125. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1720/1721-1732/1733 en
de jaren 1733/1734-1743/1744.
18 liassen.
2108. 1720-1721
2109. 1722-1723
2110. 1724-1725
2111. 1726-1727
2112. 1728-1729
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2113. 1730-1731
2114. 1732-1733
2115. 1733-1734
2116. 1734-1735
2117. 1735-1736
2118. 1736-1737
2119. 1737-1738
2120. 1738-1739
2121. 1739-1740
2122. 1740-1741
2123. 1741-1742
2124. 1742-1743
2125. 1743-1744
2126. Rekening van de kerkmeester JELLIS BÖMER als executeur van de boedel van wijlen
CHRISTINA BECKINGH, weduwe van de kerkmeester JAN VAN BRONCKHORST, aangewezen
door de magistraat 29 september 1741, afgehoord in 1742.
1 katern
2127-2135. Rekeningen van de kerkmeester ARNOLD BÖMER over de jaren 1744/1745-1752/1753,
afgehoord in de jaren 1746-1753.
9 delen
2127. 1744-1745
2128. 1745-1746
2129. 1746-1747
2130. 1747-1748
2131. 1748-1749
2132. 1749-1750
2133. 1750-1751
2134. 1751-1752
2135. 1752-1753
2136-2144. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1744/1745-1752/1753.
9 liassen
2136. 1744-1745
2137. 1745-1746
2138. 1746-1747
2139. 1747-1748
2140. 1748-1749
2141. 1749-1750
2142. 1750-1751
2143. 1751-1752
2144. 1751-1753
2145-2160. Rekeningen van de kerkmeester ALEXANDER AB ALEXANDRO VAN LAMZWEERDE over
de jaren 1754/1755-1769/1770, afgehoord in de jaren 1757-1770.
16 delen
2145. 1754-1755
2146. 1755-1756
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2147. 1756-1757
2148. 1757-1758
2149. 1758-1759
2150. 1759-1760
2151. 1760-1761
2152. 1761-1762
2153. 1762-1763
2154. 1763-1764
2155. 1764-1765
2156. 1765-1766
2157. 1766-1767
2158. 1767-1768
2159. 1768-1769
2160. 1769-1770
2161-2177. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1753/1754 -1769/1770.
11 liassen en 6 omslagen.
2161. 1753-1754
2162. 1754-1755
2163. 1755-1756
2164. 1756-1757
2165. 1757-1758
2166. 1758-1759
2167. 1759-1760
2168. 1760-1761
2169. 1761-1762
2170. 1762-1763
2171. 1763-1764
2172. 1764-1765
2173. 1765-1766
2174. 1766-1767
2175. 1767-1768
2176. 1768-1769
2177. 1769-1770
N.B. De rekening over het jaar 1753/1754 is verloren.
2178-2182. Rekeningen van de kerkmeester LUCAS GROL over de jaren 1770/1771-1774/1775,
afgehoord in de jaren 1771-1775.
5 delen.
2178. 1770-1771
2179. 1771-1772
2180. 1772-1773
2181. 1773-1774
2182. 1774-1775
2183-2187. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1770/1771-1774/1775.
1 omslag en 4 liassen.
2183. 1770-1771

121

2184. 1771-1772
2185. 1772-1773
2186. 1773-1774
2187. 1774-1775
2188. Rekening van de kerkmeester LAMBERTUS LAMMERS over het jaar 1796/1797, afgehoord
in 1798.
1 deel.
2189-2208. Bijlagen bij de rekeningen van de kerkmeester LAMBERTUS LAMMERS over de jaren
1775/1776-1796/1797.
20 liassen.
2189. 1775-1776
2190. 1777-1778
2191. 1777-1778
2192. 1778-1779
2193. 1779-1780
2194. 1780-1781
2195. 1781-1782
2196. 1782-1783
2197. 1783-1784
2198. 1784-1785
2199. 1785-1786
2200. 1786-1787
2201. 1787-1788
2202. 1789-1790
2203. 1790-1791
2204. 1792-1793
2205. 1793-1794
2206. 1794-1795
2207. 1795-1796
2208. 1796-1797
N.B. Alleen de rekening over het jaar 1796/1797 is bewaard. Van de bijlagen
ontbreken de jaren 1788/1789 en 1791/1792.
2209-2220. Rekeningen van de kerkmeester J.H. VAN TIL over de jaren 1797/1798-1808, afgehoord
in de jaren 1798-1810.
12 delen en 2 katernen.
2209. 1797-1798
2210. 1798-1799
2211. 1799-1800
2212. 1800-1801
2213. 1801-1802
2214. 1802-1803
2215. 1803-1804
2216. 1804-1805
2217. 1805-1806
2218. 1806-1807
2219. 1807-1808
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2220. 1808
N.B. De laatste twee rekeningen zijn in duplo. Die over het jaar 1808 loopt van 22
februari-30 juni.
2221-2229. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1797/1798-1807/1808.
5 liassen en 4 omslagen.
2221. 1797-1798
2222. 1798-1799
2223. 1799-1800
2224. 1800-1801
2225. 1801-1802
2226. 1804-1805
2227. 1805
2228. 1806
2229. 1807
N.B. De bijlagen van de rekening over het jaar 1808 zijn verloren gegaan.
2230-2232. Rekeningen van de kerkmeester ADRIANUS COLENBRANDER over de jaren 1808-1810,
afgehoord in de jaren 1810-1811.
3 delen.
2230. 1808
2231. 1809
2232. 1810
2233-2235. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1808-1810.
3 omslagen.
2233. 1808
2234. 1809
2235. 1810

2. ANDERE STUKKEN BETREFFENDE HET BEHEER IN HET ALGEMEEN.
2236. Register van door de magistraat afgegeven betalingsordonnantiën voor de kerk, 1761-1811.
1 deel.
2237. Akte, waarbij de gardiaan van het Fraterhuis te Deventer in verband met een van de kerkmeesters
ontvangen betaling afstand doet van testamentaire aanspraken, die het had op de kerk van
Doesburg, 1370.
1 charter (zie reg. nr. 80).
2238. Rentebrief van 6 pond per jaar, uit drie huizen te Doesburg, voor GERID MACKEREEL, ten laste van
de kerkfabriek aldaar, 1444.
1 charter (zie reg. nr. 642).
N.B. Vermoedelijk afgelost.
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2239. Notariële akte betreffende de overdracht van een som van ruim f. 300,- door de burgemeesters
van Doesburg aan de kerkfabriek aldaar voor herstel van de moederkerk, afkomstig uit daarvoor
door de pauselijke commissaris bestemde aflaatgelden, 1511.
1 charter (zie reg. nr. 1272).
2240. Stukken betreffende de door de magistraat van Doesburg aan mrs. WILLEM VONCK, geboren te
Amersfoort en wonende te Leuven, en ENGELBERT THOE HEEKEREN, geboren te Deventer,
verleende opdracht tot het organiseren van een loterij ten bate van de in mei 1548 door
blikseminslag verbrande kerk en toren van Doesburg, 1549.
1 omslag.
2241. Lijsten van renten en uitgaven ten bate van de Grote kerk, 1572-1576, 1676 en 1717.
1 omslag.
2242. Lijst van renten, ontvangen in de jaren 1572, 1575 en 1576, volgens de desbetreffende rekeningen.
1 katern.
2243. Register van de renten van de Sint Maartenskerk, de broederschappen en de vicarieën, ca. 1625.
1 deeltje.
N.B. Het eerste katern (12 bladen) ontbreekt.
2244. Register van renten, verschuldigd aan de kerk te Doesburg op Martini 1628 en 1629.
1 deeltje.
2245. Register van de inkomsten en bezittingen van de Grote of Martinikerk te Doesburg en van de
daartegenover staande schulden, opgemaakt in 1776.
1 deel.
2246. Verpachtingscondities van huizen te Doesburg en van landerijen, aan de kerk toebehorend, 16571700.
1 omslag.
N.B. Deels geliasseerd.
2247. Verpachtingscondities van garvezaden van aan de kerk toebehorende landerijen, 1676-1691.
1 omslag.
2248. Stukken betreffende een tussen de kerkmeesters en Mr. GERRIT TEN WEL getroffen schikking
betreffende door hem aan de kerk wegens een uitgang uit zijn huis verschuldigde gelden en zijn
vordering op de kerk wegens verricht timmerwerk en levering van materialen, 1717.
1 omslag.
2249. Lijsten van restanten van uitgangen en renten, toekomend aan de Grote kerk, en aantekeningen
aangaande de slechte toestand van de financiën, ca. 1680-ca. 1720.
1 omslag.
2250. Stukken betreffende de verkoop van verschillende kerkgoederen, 1695-1741.
1 omslag.
2251. Stukken betreffende de vordering van J.M. VAN PABST VAN BINGERDEN tot overdracht van de
kerketiend onder Angerlo, leenroerig aan de hoogheid Wisch, welke tiend in 1714 door zijn vader
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van de kerk van Doesburg was gekocht, maar nooit was overgedragen, 1749-1750. Met retroacta,
1695-1713, en leenakten d.d. 1700 en 1710.
1 omslag en 2 charters.
2252. Verkoopscondities van drie huisjes aan de Vischmarkt te Doesburg, toebehorende aan de kerk,
1713. Met een huurcontract van één van de huisjes, 1712.
1 omslag.
2253. Stukken betreffende de grote loterij ten behoeve van de kerk en de diaconie gehouden, 1696-1698.
Met loterijbriefjes uit deze loterij.
1 pak en 2 (aan elkaar gebonden) liassen.
2254. Rekening van de burgemeester H.A. BECQUER als commissaris over de ten bate van de kerk en de
diaconie gehouden loterij, 1696, afgehoord in 1697.
1 katern.
2255. Bijlagen bij bovengenoemde rekening van de burgemeester BECQUER.
1 omslag.
2256. Stukken betreffende uitgaven, door Dr. JAN GEORG VAN LAMZWEERDE betaald uit de gelden van
de loterij, 1696.
1 omslag.
2257. Stukken betreffende het verzoek van JAN SCHMITZ, pachter van de Kerke-Gerbigermaet, tot
remissie van pacht, 1713.
1 omslag.
2258. Advies van het college van gemeenslieden aan de magistraat om niet over te gaan tot de door deze
voorgestelde extra heffing van 3 stuivers op de gulden op de ordinaris verponding in stad en
schependom wegens de slechte toestand van de Grote kerk, 1754.
1 stuk.
2259. Stukken betreffende het aangaan van een geldlening van f 17.000,- bij wijze van tontine ten
behoeve van herstelwerken aan de Grote kerk, 1760.
1 omslag.
2260. Memorie van J.A. TENGBERGEN betreffende een verbetering van de financiën van de Grote kerk,
(1802?).
1 stuk.
2261. Optekeningen van door de kerkmeester BEUMER ingeslagen wijn voor het H. Avondmaal, 17421743. Met extract uit de resolutiën van de Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen, dat
voor wijn, voor dit doel ingeslagen, burgerimpost en geen tappersimpost behoeft te worden
betaald, 1742.
1 omslag.
2261a. Akte, waarbij JOHAN CARLIER het onderhoud van het vuurwerk op zich neemt, 1621.
1 stuk.

3. ONDERHOUD VAN HET KERKGEBOUW ENZ.
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2262. Overeenkomst tussen de magistraat en FRANÇOIS HEMONY over de prijs van een door
laatstgenoemde te leveren speelwerk van 20 klokken, 1656.
1 stuk.
N.B. Zie over het met de erfgenamen van FRANÇOIS HEMONY gevoerde proces, inv. nr.
2802.
2263. Rekening van arbeidsloon voor werkzaamheden, door COENRAET CONINXVELT verdiend voor het
inrichten van de Grote kerk voor de Rooms-Katholieke eredienst, 1672.
1 stuk.
N.B. Gedrukt: Bijdragen en Mededelingen Gelre, XXXIX (1936), blz. 224-226.
2264. Stukken betreffende herstelwerken aan de Grote kerk en daarvoor in verband met de slechte
financiële toestand opgenomen gelden, 1694-1695. Met aantekeningen over de inkomsten van de
kerk.
1 omslag.
2265. Voorwaarden van aanbesteding enz. van verschillende onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan
de Grote kerk en de toren, 1694-1757.
1 pak (K. nr. 8, 10).
N.B. Sommige aanbestedingen betreffen ook de Gasthuiskerk.
2266. Bestek voor verschillende herstellingen aan het orgel in de Grote kerk, 1698-1711.
1 stuk.
2267. Stukken betreffende het herstel van de schade, door een storm op 1 september 1717 aan de Grote
kerk toegebracht, en de betaling van deze werkzaamheden, 1717-1719.
1 pak.
2268. Bijlagen, behorend bij de rekening van de stadsrentmeester JAN VLES van de ten behoeve van de
wederopbouw van de ingewaaide Grote kerk verkochte kerkegoederen, 1717-1718.
1 lias.
N.B. De rekening is verloren gegaan.
2269. Stukken betreffende de levering van drie speelklokjes en een luiklok voor de grote toren, 17221726.
1 omslag.
2270. Stukken betreffende herstellingen aan de Grote kerk en de toren, 1744. Met ontwerpen voor een
andere spits.
1 omslag (K. nr. 12).
2271. Stukken betreffende herstelwerkzaamheden aan de toren van de Grote kerk, 1754.
1 omslag.
2272. Begroting voor het maken van een nieuwe koepel op de grote toren, ca. 1800. Met enkele
tekeningen (K. nr. 17).
1 omslag.
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2273. Stukken betreffende herstellingen aan de Grote kerk en de betaling daarvan uit een door de Koning
geschonken geldsom van zesduizend gulden, 1809.
1 omslag.
N.B. Bij het dossier ligt een brief uit 1806, die eveneens over herstelwerken handelt.
2274. Rekening van de herstelwerkzaamheden aan de Grote kerk, 1809 (concept). Met bijlagen.
1 stuk en 1 lias.
2275. Verklaring van GERRIT RINGELMAN, dat hij zijn recht op het gestoelte naast de linkerdeur naar het
koor aan JOHAN LANGTON heeft verkocht, 1628. Met enkele andere stukken betreffende de
sergeant JOHN LANGTON.
1 omslag (K. nr. 1).
2276. Register van de groeven in de Grote kerk met de namen van de eigenaren, ca. 1700.
1 deel.
N.B. Tussen 1716-1718 opgemaakt door de kerkmeester HERMAN GERRITSEN. Is de helft
van het oudste grafboek in archief van de Nederlands Hervormde Kerk.

b. Goederen en inkomsten.
I. EIGENDOMSBEWIJZEN.
Kerspel Doesburg.
2277. Eigendomsbewijs van 1/4 van een hofstede te Doesburg, voor de Sint Maartenskerk, afkomstig van
LIENA ZEWENDOCHTER, 1352.
2278. Eigendomsbewijs van een hofstede te Doesburg, voor de kerk, na ruiling tegen een hof van
GHERART SANDERSZOON, 1366.
1 charter (zie reg. nr. 73).
2279. Akte van schenking van de helft van een hof op Wymelenberg te Doesburg, aan de kerk door
HADEWYCK DES CALEN, 1368.
1 charter (zie reg. nr. 76).
2280. Eigendomsbewijs van een deel van een hof buiten Doesburg, voor de kerk voor bouw en
verlichting, na schenking door HERMAN VAN COLCWIJC en zijn vrouw ALEYD, 1376.
1 charter (zie reg. nr. 102).
2281. Eigendomsbewijs van een hofstede te Doesburg, ten behoeve van de kerk voor bouw en
verlichting, na schenking door HENRIC ROVETASSCHE en zijn vrouw WOUBE, 1383.
1 charter (zie reg. nr. 124).
2282. Eigendomsbewijs van een hofstede te Doesburg, ten behoeve van de kerk voor de aankoop van
wijn voor gebruik door geestelijken na het ontvangen van het heilige sacrament, na schenking van
JACOB MAESZOON te Dieren, 1384.
1 charter (zie reg. nr. 125).
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2283. Akte van overdracht van de helft van een huis te Doesburg naast een rente van twee pond per jaar
uit een huis aldaar, ten behoeve van de kerk voor de bouw, afkomstig van HENRIC BOEREKEN en
zijn vrouw GRIETE, 1386.
1 charter (zie reg. nr. 131).
2284. Akte van vrijwaring, door twee burgers van Zutphen gegeven aan de kerkmeesters te Doesburg
voor de door laatstgenoemde van HILLEN, vrouw van wijlen TIDEMAN WENDELINK, en haar
kinderen gekochte onroerende goederen, 1400.
1 charter (zie reg. nr. 213).
2285. Akte van schenking van een hofstede te Doesburg, aan de kerk en het gasthuis, door DIRC VAN
WELE en zijn vrouw ALIJD, 1401. Met oudere brief d.d. 1386.
2 charters (zie reg. nrs. 132, 220).
2286. Eigendomsbewijs van 3/4 deel van de Bredehurst in het kerspel Doesburg en van een stuk land in
het Giezerbroek, voor de kerk en het gasthuis te Doesburg, afkomstig van HARMAN TAVERENG c.s.,
1409.
1 charter (zie reg. nr. 268).
2287. Akte van schenking van een huis in de straat achter WILLAM SMEDE te Doesburg, voor de kerk,
afkomstig van HENRIC DIE DEKER en zijn vrouw WENDEL, 1416.
1 charter (zie reg. nr. 328).

Kerspel Angerlo.
2288. Eigendomsbewijs van 3/4 deel van het goed die Ganspoel in het kerspel Angerlo, voor de kerk en
het gasthuis te Doesburg, afkomstig van GOSEN VAN ASWIJN en zijn vrouw ALIJD, 1402. Met akte
van vrijwaring d.d. 1402.
2 charters (zie reg. nrs. 231, 232).
N.B. Dit goed was gelegen naast het goed die Gansepol, vermeld onder inv. nr. 2289. Het
resterende 1/4 deel kwam in 1437 aan het gasthuis. Zie inv. nr. 3175.
2289. Akte van schenking van de helft van het goed die Gansepol in het kerspel Angerlo, voor de kerk en
het gasthuis te Doesburg, door AERND VAN HOLTHUSEN en zijn vrouw GERTRUD, 1389.
1 charter (zie reg. nr. 143).
2290. Eigendomsbewijs van de halve Havercamp onder Angerlo, voor de kerk te Doesburg, afkomstig van
JAN HENRlXEN en zijn vrouw BERENTIEN DERCKSEN, 1719. Met het koopcontract.
1 omslag.

Kerspelen Drempt en Hummelo.
2291. Eigendomsbewijs van een halve maat land bij de Drempter kolk buitendijks, voor de kerk en het
gasthuis te Doesburg, afkomstig van ROLOFF VAN DER HELLEN c.s., 1422.
1 charter (Zie reg. nr. 375).
2292. Akte, waarbij HERMAN VAN ENGHUZEN het goed op Vonderlo in het kerspel Drempt tot allodiaal
goed maakt ten behoeve van de kerk en het gasthuis te Doesburg, 1425.
1 charter (zie reg. nr. 424).
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2293. Eigendomsbewijs van 1/4 deel van het goed Tellichusen in de kerspelen Drempt en Hummelo, voor
de kerk en het gasthuis te Doesburg, door schenking van heer EVERT PANNART c.s., 1439.
1 charter (zie reg. nr. 570).

2. RENTEBRIEVEN EN ANDERE INSCHULDEN.
2294. Akte, waarbij ROLOF en HENRIC, kinderen van DIDERIC NEGEL, erkennen, dat de kerk van Sint
Maarten een rente van 1 pond per jaar uit hun aan het kerkhof gelegen huis heeft, 1328.
1 charter (zie reg. nr. 22).
2295. Akte van schenking van een rente van 10 schellingen per jaar uit een huis te Doesburg, aan de Sint
Maartenskerk aldaar door PLOENYS DOESBORGHS zoon, 1335.
1 charter (zie reg. nr. 27).
2296. Akte van schenking van een rente van 30 schellingen per jaar, uit een huis te Doesburg, aan de Sint
Maartenskerk aldaar door PLONYS DOESBORGHS zoon en zijn vrouw FYA, ter gedeeltelijke
besteding voor wijn, aan het volk te schenken na het ontvangen van het heilige sacrament, 1344.
1 charter (zie reg. nr. 41).
2297. Akte van overdracht van een Rentebrief van 9 Brabantse penningen per jaar, uit een huis te
Doesburg, aan de Sint Maartenskerk aldaar, door LUCA, de begijn, 1345.
1 charter (zie reg. nr. 44).
2298. Akte van schenking van een rente van 2 pond per jaar, uit een hofstede te Doesburg, aan de Sint
Maartenskerk aldaar door DYDERIC VAN RENEN en zijn vrouw GEBBE, ter besteding voor het
branden van kaarsen en het uitdelen van kleding aan de armen, 1346.
1 charter (zie reg. nr. 45).
2299. Akte van schenking van een rente van 1 pond per jaar uit een hofstede te Doesburg, voor de Sint
Maartenskerk aldaar, door WOLTER DURLANTH, 1351.
1 charter (zie reg. nr. 50).
2300. Akte, waarbij REYNER LENSENZOON aan de Sint Maartenskerk te Doesburg een pacht van 10 pond
per jaar uit een huis aldaar toezegt, 1353.
1 charter (zie reg. nr. 52).
2301. Akte van schenking van een rente van 10 groten per jaar, uit een hofstede te Doesburg, aan de kerk
aldaar door FYA, moeder van wijlen DYDERIC HEREKINZOON, ten behoeve van de verlichting, 1359.
1 charter (zie reg. nr. 63).
2302. Akte van schenking van een pacht van 12 groten per jaar uit een hofstede te Doesburg aan de kerk
door JOHAN HOUWART, 1365.
1 charter (zie reg. nr. 72).
2303. Akte van schenking van een pacht van 9 groten per jaar uit een hofstede te Doesburg, aan de kerk
door REYNER KERSTANS en zijn vrouw ALEYT, 1366.
1 charter (zie reg. nr. 74).
2304. Akte, waarbij LAMBERT UPPEN LUETKE een huis te Doesburg voor 4 pond per jaar van de kerk en
het gasthuis in huur aanneemt, 1388.
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1 charter (zie reg. nr. 140).
2305. Pachtbrief van een hofstede te Doesburg, toebehorend aan de kerk en het gasthuis aldaar, in pacht
bij WILLAM CLINCHAMER voor 4 pond per jaar, 1392.
1 charter (zie reg. nr. 176).
2306. Akte, waarbij GHISEBERT, weduwe van DIRC VAN HIEKER, een door haar man aan de kerk te
Doesburg geschonken rente van 1 pond per jaar, uit een huis in de Bekerstrate, overdraagt, 1407.
1 charter (zie reg. nr. 257).
2307. Akte, waarbij JOHAN VAN ELDE een deel van zijn vordering op GAEDEKEN WINTERPOL schenkt aan
de kerk, het gasthuis en de pastoor te Doesburg en de predikheren te Zutphen, 1409.
1 charter (zie reg. nr. 266).
2308. Akte van overdracht van een door wijlen LAMBERT SCHAEP vermaakte rente van 1 pond per jaar,
uit een huis in de Smeetstrate, aan de kerk te Doesburg, door FREDERIC MATELANG en zijn vrouw
WYTE, 1414.
1 charter (zie reg. nr. 317).
2309. Akte van schenking van twee renten, van elk 1 pond per jaar, uit een huis te Doesburg, voor de
kerk en het gasthuis, door GHERIT VAN BIVORDE en zijn vrouw ALIJD, 1417.
1 charter (zie reg. nr. 330).
2310. Rentebrief van 1 pond per jaar, uit een huis in de Zandbergstraat te Doesburg, voor de kerk, ten
laste van BEERNT JACOBSZOON en zijn vrouw GEERTRUYT, 1422.
1 charter (zie reg. nr. 376).
2311. Akte van schenking een rente van 1 1/2 pond per jaar, uit een huis te Doesburg voor de kerk, door
LAMBERT OPTEN LUETE en zijn vrouw HILLE, 1427.
1 charter (zie reg. nr. 442).
2312. Akte van schenking van een rente van 1 pond per jaar, uit een huis in de Zantberg te Doesburg, aan
de kerk, door WILLAM TEN BRYNKE c.s., 1435.
1 charter (zie reg. nr. 534).

X. ARMENZORG EN WELDADIGHEID.
A. ALGEMEEN.
2313. Stukken betreffende collecten voor de verdreven Piemontese dalluiden, 1687-1699.
1 omslag.
2314. Lijst van personen, aan wie door de stadsroededrager uit de stadskelder een gang kolen is
afgeleverd, 1788.
1 stuk.
2315. Rekeningen van de zogenaamde armenoortjes, gedaan door de verschillende stadsrentmeesters,
1715, 1717-1722, 1726-1728, 1760-1768.
1 omslag.
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N.B. De bijlagen bevinden zich bij de rekeningen behalve bij die over 1727/1728, waar ze
ontbreken. De armenoortjes werden betaald bij de verpachtingen van de stadsmiddelen, de
goederen van de verschillende stichtingen enz. De opbrengst werd voor liefdadige
doeleinden besteed. Tot 1751 werden zij betaald door de pachter van de brandewijn- en
jeneveraccijns, welke gelden ten bate van de diaconie kwamen. Zie het rekwest van de
diakenen d.d. 12 januari 1754 (inv. nr. 369).
2316. Memorie betreffende de bestemming van de armenoortjes van de stadspachten van het begin van
de 17e tot 19e eeuw, 1803 (afschrift).
1 katern.
2317. Opgaven van kerkelijke gemeenten betreffende de mogelijkheid om haar eigen armen te
onderhouden, 1800 (afschriften).
1 omslag.
2318. Opgaaf van de Rooms-katholieke armmeesters van gelden, door hen uitgegeven voor de twee
minderjarige kinderen van wijlen de weduwe van HENDRIK GARSEN, 1800.
1 omslag.
2319. Briefwisseling tussen de kerkenraad van de Gereformeerde gemeente te Doesburg en de officier
van het ambt Doesburg over een voor de kinderen van JAN KOK af te geven akte van indemniteit,
1805.
1 omslag.
2320. Opgaven van de staat van de Diaconie van de verschillende kerkelijke gemeenten, ingezonden aan
de landdrost, 1807-1808.
1 omslag.
2321. Akten van indemniteit en van re-admissie, ingeleverd bij het stedelijk bestuur, 1722-1809.
1 omslag.
2322. Lijsten van akten van indemniteit, ingekomen bij de kerkenraad van de Gereformeerde gemeente
en bij de magistraat, en van personen, aan wie zo'n akte niet is uitgereikt, ca. 1809.
1 omslag.
2323. Aantekeningen betreffende de extra lasten, die door de invoering van de nieuwe grondbelasting en
de belastingen van de 100e en 200e penning zullen worden gelegd op het gasthuis, de provisorie of
weduwenhuis, het weeshuis en de Sint Martinikerk, ca. 1800.
1 omslag.
2324. Rekening en verantwoording van de liefdegiften, ingezameld ten behoeve van de noodlijdenden
door de overstromingen van rivieren, 1784 (gedrukt).
1 deel.
2324a. Lijst van door burgers en burgeressen geleden schade ten gevolge van de watersnood, 1799.
1 stuk.
2325. Kwitanties, afgegeven door de ontvanger-generaal der landsmiddelen te Zutphen, voor de te
Doesburg gecollecteerde gelden ten behoeve van de slachtoffers van de watersnood, 1799, en van
de stad Leiden, 1807. Met een lijst van opgehaalde muntsoorten in een collecte uit 1809.
1 omslag.
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2326. Tabellen van de schade ten gevolge van de watersnood van 1809.
1 omslag.

B. INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID, WAAROP DE MAGISTRAAT HET TOEZICHT HEEFT.
a. Gasthuis.
2327. Ordonnantie voor het gasthuis (concept), 1e helft 18e eeuw.
1 katern.
2328-2330. "Prothocol van het Gasthuis". Registers van resolutiën van de magistraat aangaande het
gasthuis, 1761-1807.
3 delen.
2328. 1661-1662
2329. 1802
2330. 1802-1807
2331, 2332. Registers van ordonnantiën, afgegeven ten behoeve van het gasthuis, 1761-1797, 1802-1811.
2 delen.
2331. 1761-1797
2332. 1802-1811

b. Provisorie, weeshuis en weduwenhuis.
2333. Register van door de magistraat afgegeven betalingsordonnantiën voor de provisorie, 1766-1811,
en voor het weeshuis, 1766-1811.
1 deel.
2334. Stukken betreffende de aflossing van twee vorderingen ten laste van de stad, in het bezit van
erfgenamen van wijlen burgemeester Dr. WILHELM KEPPELMAN, door middel van kasgelden van
de provisoren van het weduwen- en weeshuis, 1716.
1 omslag.

c. Armenfonds van de Valeweerd.
2335. Register van ordonnantiën, door de magistraat afgegeven op de rentmeester van de Valeweerd,
1761-1811.
1 deel.
2335bis. Memorie nopens de administratie van de Valeweerd, aan de magistraat toegezonden door Mr.J.G.
LUYKEN, 1807.
1 katern.

d. Diaconie.
2336. Lijst van obligaties en andere geldswaardige papieren van de diaconie, ca. 1675.
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1 katern.
2337. Rekening van LAMBERT STEENWIJK als ontvanger van de diaconie, 1 januari-30 juni 1734 (concept;
origineel bevindt zich in het kerkarchief).
1 katern.
2338. Lijsten van armen ten laste van de diaconie en van personen, aan wie door de diaconie brood is
uitgereikt, ca. 1750.
1 omslag.
2339. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van FREDRICA RICHARDA RUBEL, gedaan
door de diakens JAN HENDRIK VAN KROON 2 juli-31 december 1798 en S. VERVOORT 1 januari -30
juni 1800. Met bijlagen.
1 omslag.
2340. Bijlagen bij de rekening van ADRIANUS COLENBRANDER als beherend diaken, 1801.
1 lias.
N.B. Andere stukken betreffende dit beheer zijn niet aangetroffen.
2341. Register van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de diaconiearmen van de stad, 1804.
1 katern.
N.B. Vermoedelijk afkomstig van de provisor WILLEM BEL.

e. Weduwenbeurs.
N.B: Het reglement van de toen nieuw opgerichte weduwenbeurs werd op 27 februari 1759 door
de magistraat goedgekeurd. Doel was het verstrekken van een jaarlijkse uitkering aan de weduwen
van gestorven leden, zolang zij niet hertrouwden. De gelden van de stichting werden beheerd door
een ontvanger, die rekening en verantwoording aflegde aan directeuren en gecommitteerden. Het
dubbel van de rekening werd overgebracht naar de stedelijke secretarie onder bijvoeging van een
lijst van alle effecten. Het boekjaar vangt op verschillende data in het kalenderjaar aan. In de
meeste rekeningen lag los een gedrukte ledenlijst. Deze lijsten zijn thans in een omslag verenigd
(inv. nr. 2343). De stichting bestaat tot de huidige dag. De rekeningen na 1810 bevinden zich in het
Nieuw Archief Doesburg.
2342. Ordonnantie en reglement tot het opzetten van een weduwenbeurs binnen Doesburg, 1759
(herdrukt 1805).
1 deeltje.
2343. Naamlijsten van de leden van de weduwenbeurs, 1759-1809 (gedrukt).
1 pak.
N.B. De 24e lijst is in duplo. De lijsten 2, 5, 25, 35, 48 en 49 ontbreken.
2344-2394. Rekeningen van de ontvangers van de weduwenbeurs.
2344-2354. Rekeningen van de ontvanger Dr. ALEXANDER AB ALEXANDRO VAN LAMZWEERDE,
1759/60-1769/70, afgehoord 1760-1771.
11 delen.
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2344. 1759-1760
2345. 1760-1761
2346. 1761-1762
2347. 1762-1763
2348. 1763-1764
2349. 1764-1765
2350. 1765-1766
2351. 1766-1767
2352. 1767-1768
2353. 1768-1769
2354. 1769-1770
N.B. In de eerste drie rekeningen vangt het boekjaar aan op 15 juni. De vierde loopt
van 15 juni 1762 tot 1 oktober 1763. Vervolgens begint het boekjaar met 1 oktober.
2355-2357. Rekeningen van de ontvanger BERNARDUS CAMPHUISEN over de jaren 1770/17711772/1773, afgehoord in de jaren 1771-1773.
3 delen.
2355. 1770-1771
2356. 1771-1772
2357. 1772-1773
2358-2386. Rekeningen van de ontvanger CORNELIS DE BANCK over de jaren 1773/17741802/1803, afgehoord in de jaren 1774-1803.
29 delen.
2358. 1773-1774
2359. 1774-1775
2360. 1775-1776
2361. 1776-1777
2362. 1777-1778
2363. 1778-1779
2364. 1779-1780
2365. 1780-1781
2366. 1781-1782
2367. 1782-1783
2368. 1783-1784
2369.1784-1785
2370. 1785-1786
2371. 1786-1787
2372. 1787-1788
2373. 1788-1789
2374. 1789-1790
2375. 1790-1791
2376. 1791-1792
2377. 1792-1793
2378. 1794-1795
2379. 1795-1796
2380. 1796-1797
2381. 1797-1798
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2382. 1798-1799
2383. 1799-1800
2384. 1800-1801
2385. 1801-1802
2386. 1802-1803
2387. Rekening van de ontvanger C. DEBANCK van aantekengelden en extra verteringen over de
periode 11 januari 1775-30 september 1780, afgehoord in 1780.
1 katern.
N.B. Tweede rekening. Andere rekeningen van deze aard zijn niet aanwezig.
2388-2394. Rekeningen van de ontvanger JAN HENDRIK VAN KROON over de jaren 1803/18041809/1810, afgehoord in de jaren 1804-1810.
7 delen.
2388. 1803-1804
2389. 1804-1805
2390. 1805-1806
2391. 1806-1807
2392. 1807-1808
2393. 1808-1809
2394. 1809-1810
N.B. De rekening over het jaar 1810/1811 ontbreekt.
2395. Nominaties voor de vervulling van een directeursplaats en zo nodig voor de aanstelling van een
gecommitteerde, 1761.
2 stukken.
2396. Verklaring van de directeuren van de weduwenbeurs, dat zij genoegen nemen met de door de
ontvanger gestelde borgtocht, 1767.
1 stuk.

f. Broekhuizer fundatie.
N.B. Deze fundatie omvatte drie huisjes in de Ooipoortstraat en een kapitaal van f 3000,- ten laste
van de stad. Zij werd gesticht door E.G. baronesse Van BROECKHUIZEN, douairière DE THEUVENS.
In 1725 droeg CR. Baron VAN BAEXEN als haar erfuiter de administratie aan burgemeester J. VAN
GESSELER over. Op 20 mei 1774 werd DERK HENDRIK KNUYM tot administrateur benoemd door de
magistraat en een instructie voor hem vastgesteld.
2397-2428. Rekeningen van de postmeester DERK HENDRIK KNUYM als administrateur over de jaren
1774/1775-1810/1811, afgehoord in de jaren 1775-1811.
32 katernen.
2397. 1774-1775
2398. 1775-1776
2399. 1776-1777
2400. 1777-1778
2401. 1778-1779
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2402. 1779-1780
2403. 1780-1781
2404. 1781-1782
2405. 1782-1783
2406. 1783-1784
2407. 1784-1785
2408. 1785-1786
2409. 1786-1787
2410. 1787-1788
2411. 1788-1789
2412. 1789-1790
2413. 1790-1791
2414. 1791-1792
2415. 1792-1793
2416. 1793-1794
2417. 1794-1795
2418. 1795-1796
2419. 1796-1797
2420. 1797-1798
2421. 1798-1799
2422. 1799-1800
2423. 1800-1801
2424. 1801-1802
2425. 1802-1803
2426. 1803/1804-1808/1809
2427. 1809-1810
2428. 1810-1811
N.B. De jaren 1803/1804-1808/1809 zijn in een rekening samengebracht. Het boekjaar
vangt aan op 15 mei. De eerste rekening is begonnen op 21 juni.
2429-2447. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1774/1775-1810/1811.
19 omslagen.
N.B. Verschillende jaren ontbreken.
2429. 1774-1775
2430. 1776
2431. 1778-1779
2432. 1782
2433. 1783
2434. 1784
2435. 1786
2436. 1786
2437. 1787
2438. 1788
2439. 1792-1793
2440. 1796-1797
2441. 1797
2442. 1799
2443. 1801
2444. 1801-1803
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2445. 1803-1809
2446. 1809-1810
2447. 1810-1811
2447a. Verlenging van het octrooi voor de bank van lening van 1603, verleend aan GABRIEL de BELARIS
(1608), minuut.
1 omslag.

C. STUKKEN BETREFFENDE DE BANK VAN LENING.
N.B. De bank van lening, die het merendeel van de tijd verpacht is geweest, stond van 1728 tot
1738 onder stedelijk bewind. De stukken zijn daarom in een afzonderlijke afdeling ondergebracht.
De verpachtingen zijn te vinden bij de verpachtingen van de stadsmiddelen enz. (inv. nr. 1465).
2448. Octrooi, door de magistraat verleend aan de Joden GODSCHALK ISAC en SIMON LEVY, om zich te
Doesburg te vestigen en daar een bank van lening te houden, 1639 (minuut), met verlengingen d.d.
1645 en 1656 (gelijktijdig afschrift).
1 omslag.
2449. Instructie voor de houders van de Leentafel te Zutphen, 1660, en voor de erfhuis meester aldaar,
1678 (afschrift).
1 omslag.
2450. Akten van borgtocht ten behoeve van BENEDICTUS GOLDSMIT als pachter van de bank van lening,
1717.
1 omslag.
N.B. Met de conceptakte voor een eerdere tafelhouder, 1701.
2451. Concept-instructie voor de aan te stellen commissarissen tot het waarnemen van de bank van
lening, 1729. Met afschrift van de ordonnantie voor de bank van lening te Amersfoort, 1683.
1 omslag.
N.B. Nadat de pachter BENEDICTUS GOLTSMIT in 1728 met de noorderzon vertrokken was,
bleek het onmogelijk een nieuwe pachter te vinden. De bank van lening is daarom tijdelijk
onder het beheer gesteld van de beide stadsroededragers SAMUEL VAN DER SLEE en
HERMAN WARNINK, welke laatste na twee jaar alleen is blijven optreden.
2451a. Stukken betreffende het pachten van de bank van lening door BEER LEVI GOMPERTZ uit Kleve,
1738.
1 omslag.
2452.

Lijsten van goederen, bij het optreden van een nieuwe pachter in de bank van lening aanwezig,
1740 en 1798, en lijsten van dergelijke goederen, opgemaakt door de zoon van de pachter PHILIP
BEER GOMPERTZ, welke laatste in financiële moeilijkheden verkeerde, 1792-1793. Meteen akte
van borgtocht ten behoeve van laatstgenoemde, 1793.
1 omslag.

2453. Lijsten van in de bank van lening verstane panden, met aantekeningen betreffende de opbrengst
bij verkoop, 1641-1807.
4 pakken.
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2453a. 1641-1661
2453b. 1662-1738
2453c. 1739-1745
2453d. 1746-1755
2453e. 1756-1771
2453f. 1772-1780
2453g. 1781-1795
2453h. 1796-1807
2453a. Beleningsbriefjes, 1806
1 omslag.
2454. Afrekeningen van de leentafelhouder van armengelden, wanwege gehouden verkopingen van
verstane panden aan de diaconie verschuldigd, 1642-1663.
1 pak.
2454a. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en CATRINA ELISABET VERSTEEG,
schoondochter van de goudsmid LIVRET, over de teruggave van door BENEDICTUS GOLDSMIT
vertrokken pachter van de bank van lening, aan haar verstrekte panden uit de bank van lening,
wegens een particuliere geldschuld, 1728-1730.
1 omslag.
2455. Rekening van de stadssecretaris HERMAN HENRIC VAN LAMZWEERDE, door de magistraat belast
met de administratie van de gelden, komende van de verkochte goederen van de pachter van de
bank van lening BENEDICTUS GOLTSMIT, die op 28 juli 1728 stil was vertrokken, afgehoord in 1731.
1 katern.
2456- 2457. Rekeningen van de stadsroededragers als commissarissen van de bank van lening, 1729/17301737/1738.
N.B. Per kwartaal werd een staat opgemaakt en vervolgens per jaar een balans, de
eigenlijke rekening. De bijlagen zijn bij de rekening gevoegd. Het boekjaar begon
aanvankelijk op een wisselende dag, maar van 1731 af op 1 mei.
2456. Rekeningen van de commissarissen SAMUEL VAN DER SLEE en HERMAN WARNINK,
1729/1730 en 1730/1731.
1 omslag.
2457. Rekeningen van de commissaris HERMAN WARNINK, 1731/1732-1737/1738. Met een
overzicht van zijn gehele administratie.
1 pak.
2458. Rekening van de stadssecretaris JACOB BECQUER betreffende de aflossing van de aan de bank van
lening voorgeschoten gelden, 1738-1739, afgehoord in 1739. Met bijlagen.
1 lias.

XI. ONDERWIJS.
2459. “Diatyposis scholae Zutphaniensis”, Zutphen, 1644 (gedrukt).
1 deeltje.
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2460. Lijst van de schooluren van de Latijnse school (concept), 1652.
1 stuk.
2460a. Register van instructies en schoolwetten betreffende de Latijnse School (1654)-1805.
1 deeltje
N.B. Aangekocht in 1974.
2461. Lijst van overtredingen van de Doesburgse schoolwetten, 1654.
1 stuk.
2462. Stukken betreffende de afrekening van Dr. GERHARDT WETTERS, conrector van de Latijnse school,
over aan hem vanaf 1685 verschuldigd traktement, 1692.
1 omslag.
2463. Stukken betreffende het door de scholarchen ingesteld onderzoek naar het gedrag van de rector
HENRICUS FABRICIUS, beschuldigd van plichtsverzuim en dronkenschap, en de deswege genomen
maatregelen, 1697-1702.
1 omslag.
2464. Brieven van sollicitanten naar het ambt van conrector aan de Latijnse school, 1729-1730 en 1734.
Met attesten uit 1746.
1 omslag.
2465. Rekwesten van sollicitanten naar de tweede praeceptorsplaats aan de Latijnse school, 1766.
1 omslag.
2466. Verklaring van door de municipaliteit aangewezen examinatoren, dat A. VIJZELAAR wegens zijn
kundigheden de voorkeur verdient voor een aanstelling als schoolmeester, 1796.
1 stuk.
N.B. Hierbij gevoegd ex-Haarlemmer Courant, waarin sollicitanten opgeroepen worden (geschenk
mw. A.P. van Schilfgaarde).

XII. HANDEL, VERKEER EN INDUSTRIE.
A. DE STAD ALS LID VAN DE DUITSE HANZE.
2467-2469. Recessen van Hanzedagen van de steden in het kwartier van Keulen, 1564-1567.
3 delen.
2467. Te Wesel, 1164.
2468. Te Keulen, 1566.
2469. Te Emmerik, 1567.
2470. Reces van de Hanzedag, gehouden te Lubeck in september 1611. Met begeleidede brief van de
afgevaardigde van de Gelderse Hanzesteden, FREDERICK VAN DE SANDE, burgemeester van
Arnhem, d.d. 10 april 1616.
1 omslag.
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2470bis. Reces van een vergadering van de Hanzesteden in Gelderland en Overijssel, gehouden te Arnhem
op 21 augustus 1651.
1 stuk.
2471. Ordonnanties, door de koning van Frankrijk uitgevaardigd ter bescherming van de leden van de
Hanze en van de hun toebehorende goederen, 1489 (vertaling in het Latijn en notarieel transsumpt
d.d. 1491) en 1490 (gelijktijdig afschrift).
3 charters (zie reg. nrs. 1157, 1162, 1177).
2472. "Copia previlegiorum civitatum Anze in regno Anglie". Afschrift van de privilegiën van de Hanze in
Engeland, 1237-1486. 1 deel (zie reg. nrs. 5, 7, 8, 10, 15, 17,21,57,6,5, 104, 114, 166, 212, 262, 263,
310, 479, 543, 548, 555, 859, 872, 873, 988-991, 994, 995, 1001, 1116, 1121).
N.B. Volgens een bijbehorende brief van 2 September 1554, momenteel bij de ingekomen
stukken (inv. nr. 112) gevoegd, is dit deel door de magistraat van Kampen aan de stad
Doesburg verschaft.
2473. Statuten van het Hanzekantoor te Londen, herzien op de Hanzedag te Lubeck, 1554.
1 deel.
N.B. Volgens een post in de stadsrekening over 1554/1555 werd de secretaris van Nijmegen
3 1/2 enkele daalder betaald "van etlicke Engelsse privilegyen der Anzen oir to scryeven".
2474. Schotbrief ten behoeve van het Hanzekantoor te Brugge, vastgesteld op de Hanzedag te Lubeck,
1554.
1 katern.
2475. Kwitantie van THOMAS VAN BUERLLOE voor een van de stad Doesburg ten behoeve van de
Hanzedag te Lubeck op Trinitatis e.k. (20 mei) ontvangen som van 25 daalders, 1554.
1 stuk.
2476. Brief van de magistraat van Zutphen aan die van Keulen tot melding van zijn verhindering voor de
daar gehouden Hanzedag, 1566 (gelijktijdig afschrift).
1 stuk.
2477. Verdrag tussen de Hanzesteden tot het vaststellen van boeten voor hen, die zonder geldige reden
van de Hanzedagen wegblijven, 1566.
1 katern.
2478. Bezwaren, tegen de heffing van de "Türkensteuer" door de afgevaardigden van de Hanzesteden
ingebracht op de Hanzedag, 1566.
1 katern.
2479. Brief van de magistraat van Keulen aan die van Zutphen met verzoek om medebezegeling van een
op de Hanzedag te Wesel in 1564 genomen besluit tot het beschikbaar stellen van 10.000
carolusguldens voor de bouw van een Hanzehuis te Antwerpen, 1569 (afschrift).
1 stuk.
2480. Artikelen, op de eerstvolgende Hanzedag te behandelen, in verband met het verval van de handel
en de verschillende misbruiken, 1572.
1 katern.
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2481. Verklaringen van verschillende stadsbesturen over daar ter plaatse aangekocht en vermoedelijk
naar Doesburg vervoerd zout, 1520-1523.
1 omslag (zie reg. nrs. 1295, 1297, 1305).
2482. Akte, waarbij de magistraat van Doetinchem krachtens een overeenkomst met die van Doesburg
aan de burgers van deze stad vrijdom van weg- en bruggeld toekent, 1562.
1 stuk.
2483. Stukken betreffende een geschil tussen de stad Deventer en de steden Doesburg en Doetinchem
over door laatstgenoemde gepretendeerde vrijdom van tolrecht voor de Katertol en de
Bisschopstol te Deventer, 1591-1608. Met retroacta.
1 pak en 1 charter (zie reg. nrs. 1, 1 1, 492, 1302, 1356, 1357 en Br. nr. 2092).
2484. Afschriften van stukken, gewisseld tussen de Gelderse Staten en de Rekenkamer aangaande het
ontduiken van de Gelderse tollen en het overijld afgeven van burgerbrieven door de Gelderse
steden aan vreemde schippers, 1605. Met een extract uit de stedelijke privilegebrief d.d. 19
september 1237 (zie reg. nr. 6), gewaarmerkt door de stadssecretaris SIMON SCHULL, betreffende
de aan de inwoners van Doesburg verleende vrijdom van alle Gelderse tollen, met uitzondering van
die te Lobith, ca. 1580.
1 omslag.
2485. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces tussen de magistraat van Doesburg en JAN
FRICKEN, pachter van de Rondtsfoertse tol in het kerspel Hummelo, betreffende het door het naar
Doesburg gaande verkeer te betalen tarief, 1646-1647.
1 omslag.
2486. Stukken betreffende een geschil tussen de steden Zevenaar en Doesburg over de vrijdom van
(land)tol of weggeld voor Doesburgs vee, dat in de Liemers werd geweid, door eerstgenoemde stad
geheven, 1640-1641. Met retroacta betreffende een soortgelijk geschil betreffende de betaling,
gevorderd voor koeien, die van Doesburg naar Huissen werden gedreven, 1562-1568.
1 omslag.
2487. Stukken betreffende de uitvoering van de in 1600 gesloten overeenkomst tussen de stad Kampen
enerzijds en hoofdstad en kleine steden van het kwartier van Zutphen anderzijds, waarbij
laatstgenoemden te Kampen en eerstgenoemde te Zutphen vrijstelling van de riviertol ontvingen,
1630-1662. Met retroacta.
1 pak (zie reg. nrs. 1339. 1340).
2488. Stukken betreffende een klacht van ARNOLD VAN MUNSTER, wonende te Kleef, over het feit, dat
de tollenaars van de Gelderse en Anholtse tollen te Arnhem van hem, hoewel burger van Doesburg
zijnde, ten onrechte tol hebben gevorderd, 1758-1759, en stukken betreffende een door hem
ingediende aanvraag om een burgerbrief, 1761-1762.
1 omslag.
2489. Geleidebrief voor een partij rogge, ten behoeve van de gezworen gemeente te Arnhem
aangekocht, om vrij te Doesburg te passeren, 1630.
1 stuk.

C. SCHEEPVAART EN WAGENDIENSTEN.
2490-2494. Stukken betreffende de scheepvaart op de Oude IJssel.
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2490. Octrooi, door de Landschap aan de stad Doesburg verleend, voor de scheepvaart op de
Oude IJssel, 1594.
1 charter.
N.B. Vergelijk Dr. A.J. VAN DE VEN, ‘De scheepvaart op de Oude IJssel’, Bijdragen en
Mededelingen Gelre, XLIV (1941), blz. I. Ten tijde van het schrijven van genoemd artikel was
het charter, dat pas later te midden van allerlei losse stukken is teruggevonden, nog niet
ontdekt, zodat de inhoud t.a.p. is afgedrukt naar een afschrift in het archief van het Hof van
Gelderland. De hier beschreven oorspronkelijke brief is door muizen beschadigd, terwijl het
grootzegel van de Staten van Gelderland verloren is gegaan.
2491. Stukken betreffende de tol, door de gravin VAN DE BERGH en de vrouwe van Anholt van de
scheepvaart op de Oude IJssel geheven, en de bezwaren daartegen door de steden
Boekholt en Doesburg bij het Hof en de Landdag ingebracht, 1592-1595.
1 omslag.
2492. Taxatie van de onkosten, door de stad gemaakt voor de nieuwe vaart op de Oude IJssel,
1593.
1 stuk.
2493. Stukken betreffende een voor het Hof van Gelderland gevoerd proces tussen ALBERT VAN
DER BURCH, burger te Zutphen, en de magistraat van de stad enerzijds en JACOB MUYS te
Doesburg c.s. anderzijds over de door eerstgenoemde gepretendeerde vrijdom van tol te
Ulft voor aan burgers van Zutphen toebehorende houtvlotten, die de Oude IJssel
afkwamen, 1633-1651.
1 pak.
2494. Stukken betreffende onderhandelingen tussen de magistraten van Doesburg en
Doetinchem alsmede de heren van Keppel en Anholt over maatregelen tot bevordering van
de scheepvaart op de Oude IJssel en de instelling van een trekschuitenveer tussen de
genoemde twee steden, 1763-1767. Met retroacta.
1 omslag.
2495. Stukken betreffende plannen tot aanleg van een turfvaart naar de veen bij Varsseveld en
Bredevoort en het geschil hieromtrent tussen de steden Zutphen, Doesburg en Doetinchem, 16131614 en 1645-1646.
1 omslag.
N.B. De stad Zutphen wilde de Berkel en de Lebbinckbeek voor deze vaart bestemmen, de
beide andere steden de Oude IJssel en de Aaltense of Belheemerbeek. De plannen, waarover
de magistraat onderhandelde op grond van een in 1614 verleend octrooi, zijn niet tot
uitvoering gekomen. Bij dit dossier horen twee kaarten (inv. nr. 2496).
2496. Kaarten, behorende bij het dossier vermeld onder inv. nr. 2495.
2 stukken (zie K. nrs. 2 en 2bis).
N.B. De kaart, beschreven onder K. nr. 2bis, wordt apart bewaard.
2497. Stukken betreffende een geschil tussen de steden Doetinchem en Doesburg over het feit, dat het
Sint Anthonis- of Schippersgilde te Doesburg een schipper uit eerstgenoemde stad belet had om
lading in te nemen, 1632-1633.
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1 omslag.
2498. Verklaring van ouderlieden en gildemeesters van het Schippersgilde te Zutphen alsmede de
Bruggemeester aldaar aangaande het door verschillende soorten van schepen voor het doorvaren
van de stadsbrug betaalde geld, 1648.
1 stuk.
2499. Stukken betreffende het verhandelde tussen de steden Kampen, Deventer, Zutphen en Doesburg
over verbetering van het verzande Kamperdiep, 1659-1665.
1 omslag.
2500. Verklaring van de magistraat van de stad Deventer, dat het veer- of bruggeld voor een praamschip
daar ter steden drie stuivers bedraagt, 1724.
1 stuk.
2501. Briefwisseling met de magistraat van Amsterdam over de aanstelling van een tweede
beurtschipper van Doesburg op die stad, de vaststelling van het provisioneel reglement voor dit
veer en van het tarief van de vracht voor het vervoer van ijzer, 1763-1764.
1 omslag.
2502. Akte van aanstelling van BENJAMIN HEIDEMAN tot beurtschipper van Doesburg op Dieren, Zutphen
en Deventer, 1766 (minuut). Met een verklaring van de commissaris van de beurtschepen van de
stad Deventer, tot welk tijdstip de veerman van Deventer op Doesburg mag inladen, (na 1766).
1 omslag.
2503. Stukken betreffende de aanstelling van JAN THIJS MARTENS tot beurtschipper van Doesburg op
Rotterdam alsmede op Haarlem, 1768-1770.
1 omslag.
N.B. De stedelijke besturen van Leiden en Gouda weigerde hun medewerking voor een
aanstelling tot beurtschipper op hun stad.
2504. Provisioneel reglement voor de beurtschipper van Doesburg op Rotterdam en terug, 1790.
1 katern.
2505. Stukken betreffende onderhandelingen met de magistraat van de stad Utrecht voor een geregelde
wagenveerdienst tussen Doesburg en Utrecht, 1656.
1 omslag.
2506. Provisionele instructie voor de wagenmeester en de voerlieden, vastgesteld door de magistraat van
Zutphen, 1681.
1 omslag.
2507. Stukken betreffende een klacht van het voerliedengilde over de van de postwagen ondervonden
concurrentie bij het vervoeren van personen en goederen op Arnhem, 1704.
1 omslag.
N.B. Volgens de beweringen van het gilde mocht de postwagen de voor Amsterdam
bestemde ladingen alleen over Lunteren vervoeren.
2508. Stukken betreffende de controle van paarden en wagens van de voerlieden binnen de stad, 1722.
1 omslag.

143

2509. Vrachtlijsten voor personen en goederen van Doesburg naar verschillende plaatsen, ca. 1740 en
1807. Met tarieven uit Arnhem en Zutphen.
1 omslag.
2510. Ordonnantie voor wagenschout, gildemeesters en voerlieden van de stad Doesburg op het vervoer
van personen en goederen, 1754 (gelijktijdig afschrift).
1 katern.
2510a. Verzoek aan de Staten van Gelre en Zutphen van enige stadsvoerlieden betreffende het gebruik
van andere wegen in het richterampt van Veluwezoom, van de voorgeschreven “Hessische” weg,
1785.
1 stuk.

D. POSTERIJEN.
2511. Resolutiën van de magistraat met betrekking tot de stedelijke posterij en het postkantoor, 17351753.
1 deel.
N.B. Deze resoluties komen in de grote registers niet voor.
2512. Rapporten van de gecommitteerden uit de magistraat tot het onderzoek van de rekeningen van de
postmeesteres CLASINA CROON over 1734 en 1735.
1 katern.
N.B. Is dit het eerste katern van het deel zoals vermeld in inv. nr. 2511?
2513. Extract uit het resolutieboek van de magistraat betreffende de overlegging van de door de
Erfstadhouder aan DOROTHEA ANTONETTE MUNTZ verleende commissie als postmeesteres, 1766.
1 stuk.
2514-2519. Rekeningen van de postmeesteressen en postmeester, 1735-1802.
N.B. Iedere rekening bestaat uit lijsten van verzonden brieven van en naar Holland alsmede van en
geldenis afzonderlijk een "balans" bijgevoegd. Het geheel werd ter afhoring ingediend bij de
magistraat, die het batig saldo verdeelde.
2514. Rekening van de postmeesteres CLASINA CROON over het jaar 1735.
1 omslag.
2515. Rekeningen van de postmeesteres ANTONIA ARNOLDA PIPER over de jaren 1736 en 1737.
1 omslag.
2516. Rekeningen van WARNER WILLEM MUNTZ als gehuwd met de postmeesteres ANTONIA
ARNOLDA PIPER over de jaren 1738-1749.
1 pak.
2517. Rekeningen van de postmeesteres ANTONIA ARNOLDA MUNTZ, geboren PIPER, over de
jaren 1750-1765.
1 pak.
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N.B. Bij dit pak is gevoegd een ongedateerde brief van genoemde ambtenares als
toelichting op één van haar rekeningen.
2518. Rekeningen van de postmeesteres DOROTHEA ANTONETTA MUNTZ (in 1774 gehuwd met
OTHO THEODORUS HAMEL) over de jaren 1766-1794.
2 pakken.
N.B. De rekeningen over de jaren 1783-1787 en 1790-1791 ontbreken. Van de jaren
1773 en 1782 zijn alleen de lijsten van ontvangen en verzonden brieven aanwezig,
terwijl de balans ontbreekt.
2518a. 1766-1776
2518b. 1777-1794
2519. Rekeningen van de postmeester JACOB VAN BEYNUM over de jaren 1798 en 1802.
1 omslag.
N.B. Van het jaar 1798 zijn 4 kwartaalrekeningen aanwezig, van 1802 alleen die
over het 4e kwartaal met bijgevoegde afscheidsbrief. Volgens een bij de ingekomen
stukken bewaarde brief van de commissaris van het vijfde departement van de
Bataafse posterijen van 12 september 1805 is de commies aan het postkantoor te
Doesburg J. VAN BEYNUM, die blijkens zijn bovengenoemde afscheidsbrief aan de
magistraat in 1803 in staatsdienst was gekomen, wegens gepleegde malversatie
geschorst en vervangen door E.C. ENGELBERTS.
2520. Niet bestelde brieven, 1751-1795.
1 omslag.
2521. Geleidebriefjes van postzendingen, aan het postkantoor te Doesburg van elders ontvangen, 17811802.
66 liassen.
2521a. 1781-1782
2521b. 1783-1785
2521c. 1786
2521d. 1787
2521e. 1788-1789
2521f. 1792-1794
2521g. 1793-1794
2521h. 1795-1796
2521i. 1796
2521j. 1797
2521k. 1797
2521l. 1798-1799
2521m. 1799
2521n. 1798, 1800, 1801
2521o. 1798, 1800, 1801
2521p. 1799-1800
2521q. 1801
2521r. 1802

145

N.B. Vermoedelijk als bewijsstukken overlegd bij de rekeningen van het postkantoor. De
verzameling wordt in 17 charterdozen bewaard.
2522. Stukken betreffende moeilijkheden tussen de postmeesters ANDRIES VISSER te Doesburg en CAREL
FREDERICK VAN HARTMANSDORF te Munster over de bediening van de postwagen van Doesburg
op Boekholt en de daarover door GERARD BOURICIUS ingezonden klachten, 1715.
1 omslag.
2523. Stukken betreffende het geschil tussen CLARA MARIA VAN RIEDT, weduwe van GERARD
BOURICIUS, en ANDRIES VISSER, postmeester te Boekholt, over het aan laatstgenoemde door de
magistraat verleende octrooi voor het onderhouden van een postroute van Doesburg op Boekholt,
1755-1756.
1 omslag.
2524. Stukken betreffende onderhandelingen tussen de stad Nijmegen en de overige Gelderse steden
betreffende de regeling van het postvervoer, 1733-1735. Met de conventie tussen de steden
Zutphen, Doesburg en Arnhem over ieders aandeel in de gelden, door haar aan het postkantoor te
Nijmegen toegezegd voor de rit van Wageningen naar Utrecht v.v. en voor de porten van
buitenlandse brieven, 1735, en een brief van C.D.N. SINGENDONCK te Nijmegen over de uitvoering
der postconventie tussen deze steden en het postkantoor te Nijmegen, 1758,
1 pak.
2525. Ordonnantie, waarnaar zich de commissaris van de postkantoren te Zutphen, Arnhem en Doesburg
zal hebben te gedragen, 1774.
1 katern.
2526. Stukken betreffende het geschil tussen de Munsterse regering en de postmeester A. BOURICIUS te
Arnhem aangaande de benoeming van een postbediende te Boekholt, ten gevolge waarvan de
postwagen van laatstgenoemde plaats naar Doesburg zou worden opgeheven, 1779-1781.
1 pak.
2527. Stukken betreffende een door de municipaliteit ingesteld onderzoek naar het getal brieven, in
enige andere steden voornamelijk in Gelderland en Holland ontvangen uit of verzonden naar
Doesburg, 1795.
1 omslag.
2528. Instructie voor de postiljons van de Staatsposterij, 1800 (gedrukt).
1 stuk.
2529. Stukken betreffende het besluit van de Zeeraad van de Bataafse Republiek tot intrekking van de
aan de postwagens verleende jaar- of vrijbrieven en de daartegen door de magistraat op verzoek
van R.J. BOURICIUS, directeur van de posterij van Amsterdam op Arnhem en Doesburg, ingediende
protesten, 1803.
1 omslag.
2530. Stukken betreffende de vaststelling en uitbetaling van de schadevergoeding, door de
commissarissen voor de Bataafse posterijen uit te keren aan de stad Doesburg wegens het gemis
van de inkomsten uit de stedelijke posterij, 1803-1805.
1 omslag.

E. STUKKEN BETREFFENDE DE GILDE.
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N.B. De archieven van de verschillende gilden, voor zover bewaard gebleven, zijn beschreven in de
derde afdeling van de inventaris. Zie ook inv. nrs. 428-429.
2531. Gildebrieven van het Kramersgilde te Zutphen, 1538, het Viergekroonden- of Timmerliedengilde
aldaar, 1630, het Bakkers- en Brouwersgilde te Arnhem, 1591 (afschrift 1641-1643) en het
Kramersgilde aldaar, 1591 (afschrift 1627).
1 omslag.
2532. Extract uit het Resolutieboek van de magistraat van Zutphen betreffende een verbod aan de
smeden en slotenmakers om sloten te openen buiten voorkennis van de heren of vrouwen, 1662.
1 stuk.
2533. Lijsten van burgers en gildeleden, ca. 1740.
1 omslag.
N.B. Vermoedelijk voor een stemming of verkiezing voor de gezworen gemeente gebruikt.
2534. Ontvangbewijzen wegens afgedragen archieven en bezittingen van het Schoenmakers- en het
Smedengilde, 1796.
1 omslag.
2535. Afschriften van gildebrieven, vervaardigd ca. 1796.
1 omslag.
N.B. Aanwezig zijn de brieven van het Kleermakersgilde, 1655, het Kramersgilde, 1641, het
Schoenmakersgilde, 1653, het Smedengilde, 1538, het Timmerliedengilde, 1668, en het
Weversgilde, 1661.
2536. Algemeen reglement voor de corporatiën te Doesburg (concept), ca. 1796.
1 katern.
N.B. Met corporatiën werden de gilden bedoeld.
2537. Lijst van goederen en jaarlijkse inkomsten van het voormalige Sint Anthonis- of Schippersgilde te
Doesburg, 1798.
1 stuk.
2538. Lijst van onkosten, betaald uit de gildekas, ten behoeve van slachtoffers van de watersnood, 1799.
1 omslag.

F. DIVERSEN.
2539. Octrooi voor de oprichting van een oliemolen, door de magistraat verleend aan HENDRICK
BAERKES en JACOB MUYS (minuut), 1632.
1 stuk.
2540-2541. Protocol van het ijken van maten en gewichten, 1697-1701.
2 delen.
N.B. Ingedeeld naar de verschillende straten van de stad.
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2542. Proces-verbaal van de controle op de gewichten door de ijker SAGTLEVEN, 1721. Met een van hem
afkomstige lijst van verschillende inhoudsmaten, 1732.
1 omslag.
2543. Lijsten van de gewichten en balansen van de stadswaag, 1747 en 1805.
1 omslag.
2544. Attestatie, afgegeven ten behoeve van B. PICARD te Doesburg aangaande de slechte toestand van
zijn financiën ten gevolge van de achteruitgang van zijn fabriek van Spaanse zeep, 1807.
1 stuk.
2545. Tabellen betreffende de staat van fabrieken en trafieken te Doesburg in gevolge ministeriële
aanschrijving van 30 juli 1808.
1 omslag.
2546-2551. Registers van door de magistraat verleende patenten, 1806-1811.
6 delen.
2546. 1806
2547. 1807
2548. 1808
2549. 1809
2550. 1810
2551. 1811
2552. Stukken betreffende de heffing van additionele stuivers op de zegels van patenten, 1807-1809.
1 omslag.
2553. Verklaring van de magistraat van de stad Doesburg, dat de schipper ALBERT LOGGIES aldaar
woonachtig is en daarom tolvrijheid behoort te genieten overal, waar burgers van Doesburg dit
recht bezitten, 1808.
1 stuk.

XIII. MILITAIRE ZAKEN.
A. STEDELIJKE WEERMACHT.
2554. Rekening van onkosten, gemaakt voor het beleg van het huis Bair en van Nijkerk, 1495.
1 katern.
N.B. Is een katern van de stadsrekening 1495/1496. Zie inv. nr. 877. Vergelijk ook NIJHOFF,
Gedenkwaardigheden, VI, blz. XXIII-XXIV.
2555. Lijst van burgers, belast met de bewaking van de poorten en wallen, ca. 1500.
1 stuk.
2556. Instructie voor de hoplieden, ca. 1580.
1 stuk.

148

2557. Verbalen van de hoofdelijke omslag voor de compagnieën van de burgemeesters DERCK VAN
SUYLEN VAN NATEWISCH en MARTIEN HUYGEN, ca. 1654.
1 omslag.
2558. Verbalen van de uit de verschillende huizen betaalde bijdragen ten behoeve van de
burgercompagnieën, 1648-1652.
1 pak.
2559. Aantekeningen wegens achterstallige betalingen voor de burgerwacht, 1703.
1 omslag.
2560. Reglement op de Burgerwacht, 1747. Met enige andere stukken dienaangaande.
1 omslag.
2561. Reglement voor de schutterij van de Meipoortse compagnie, 1786.
1 katern.
N.B. Dit reglement is door de leden van de schutterij ondertekend.
2562. Register ter inschrijving van Gewapende burgers, 1798.
1 deel.
2563. Lijsten van personen, in aanmerking komend voor de dienst bij de gewapende burgermacht, 1799.
1 omslag.
2564. Lijsten van leden van de gewapende burgermacht met de door hen ingeleverde wapens enz., 1804.
Met een ontvangstbewijs, afgegeven door Mr. R. KETJEN, commies van 's lands magazijnen te
Doesburg, wegens door hem ontvangen wapens en uitrustingstukken, 1804.
1 omslag.
2565. Plan tot organisatie van de gewapende burgermacht van de stad Doesburg, 1806, en reglement
voor de inwendigen dienst, 1807. Met een concept-reglement, afschriften van deze stukken en van
soortgelijke reglementen van de steden Arnhem en Zutphen.
1 pak.
2566. Lijst van door de magistraat benoemde onderofficieren der gewapende burgerwacht, 1806.
1 stuk.
2567. Lijst van door de gewapende burgermacht gedane wachten, 1807.
1 stuk.
2568. Order van de inspecteur van de gewapende burgerijen in het departement Gelderland betreffende
een door hem te Doesburg te houden inspectie, 1807.
1 stuk.
2569. Stukken betreffende de betaling van contributiegelden voor de gewapende burgermacht, ca. 1807.
Met andere stukken dienaangaande.
1 omslag.
2570. Stukken betreffende de organisatie van de gewapende schutterij te Doesburg, 1809.
1 omslag.
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2571. Plan van organisatie en reglement voor de burgerpolitiewacht, 1810.
1 omslag.

B. LANDSVERDEDIGING.
a. Garnizoen.
2572. Akte, waarbij de hertog van Gelre erkent 446 guldens van de stad Doesburg voor het onderhoud
van het garnizoen te hebben ontvangen, terug te betalen uit de eerste schatting van het ambt
Doesburg, 1528.
1 stuk (zie reg. nr. 1321).
2573. Declaratie van kosten, door de stad gemaakt wegens de inlegering van garnizoen enz. van 9
februari 1579 tot 25 juni 1582. (minuut).
1 katern.
2574. Akte, waarbij de graaf van LEICESTER aan de gouverneur van de stad Doesburg, Messire JOHAN
BARONG, en de officieren van het garnizoen aldaar opdraagt de burgers niet met vorderingen enz.
lastig te vallen zonder zijn toestemming, 1586. Met een gelijktijdig afschrift
1 omslag.
2575. Orders tot inlegering van garnizoen, marsroutes enz., 1596-1799.
4 omslagen.
2575a. 1596-1709
2575b. 1710-1730
2575c. 1731-1745
2575d. 1746-1799
2576. "Monsterrollen", lijsten van te Doesburg in garnizoen gekomen troepenonderdelen, en andere
stukken dienaangaande, 1605-1742.
1 pak.
2576bis. Formulier van de eed, in handen van de magistraat af te leggen door de officieren van in de stad
gekomen compagnieën, 18e eeuw.
1 omslag.
2577. Akte, waarbij prins MAURITS aan het garnizoen te Doesburg verbiedt om veldgewassen of bomen,
toebehorende aan de ingezetenen van de stad of de landlieden, te maaien of om te houwen, 1617.
1 stuk.
2578. Paspoort, afgegeven door GEORG ERNST graaf van LIMBURG EN BRONCKHORST, ritmeester in
dienst van de Staten-Generaal, ten behoeve van de kwartiermeester WILHELM CASPARS VON
MINDEN, 1627.
1 stuk.
2579. Paspoort, afgegeven door de commandant van een vendel Duits krijgsvolk in dienst van de StatenGeneraal, ten behoeve van de kapitein CHAREL VON BRUENINCK, 1631.
1 stuk.
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2580. Stukken betreffende de schulden van de compagnie van wijlen de kolonel RENESSE volgens
aangifte van de crediteuren, 1657.
1 omslag.
2581. Staten van de passerende compagnieën, die te Doesburg hebben overnacht, 1663-1678.
1 omslag.
2582. Stukken betreffende de levering van stro, vuur en licht door de stad aan het garnizoen, ca. 1650,
1674-1713.
1 pak.
2583. Declaraties van de magistraat wegens verschotten ten behoeve van in garnizoen gekomen of
overnacht hebbende troepen en wegens herstelwerken aan verschillende militaire gebouwen,
1672-1754.
1 pak.
2584. Bijlagen bij de rekening van de stadsrentmeester PETER STOFVOET van extra-ordinarii uitgaven ten
behoeve van bij Doesburg kamperende militairen, 1701.
1 omslag.
N.B. De rekening is niet aangetroffen.
2584bis. Commissiebrief, gegeven door de Staten-Generaal aan DANIEL ALART als sergeant-majoor of
wachtmeester te Doesburg, 1705.
1 charter (zegel ontbreekt).
2585. Lijst van soldatenvrouwen, die bij het vertrek van de troepen in de stad zijn achtergebleven, 1707.
1 stuk.
2586. Stukken betreffende de aanstelling van WILLEM WARNERS en WILLEM DE WOLF tot Geweldige
provoost van het garnizoen te Doesburg, resp. in 1709 en 1729.
1 omslag.
2587. Stukken betreffende het door de auditeur-militair EGBERT SPRONK ingediende protest tegen de
berechting van een militair delict door de magistraat, 1729.
1 omslag.
2588. Rekeningen van leveranties en verschotten van de magistraat ten behoeve van doortrekkende
troepen, 1732-1741 en 1742-1748, met bijbehorende stukken.
1 lias.
2589. Lijsten van te Doesburg achtergebleven zieke vrouwen en kinderen van het vertrokken regiment
van GROTENRAY, en van de kosten voor hun vervoer naar elders, 1745.
1 omslag.
2589a. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de militaire commandant wegens exeatie
van de goederen van de dochters van de ondermajoor JOHANNES BRUINSMA voor de militaire
rechter, 1773.
1 omslag.
2590. Register van uitgaven ten behoeve van het garnizoen, 1795.
1 katern.
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2591. Rekwesten van verschillende gepensioneerde officieren tot verkrijging van een bewijs van goed
gedrag en patriottische gezindheid gedurende de jaren 1786 en 1787, toen zij te Doesburg in
garnizoen waren, 1798-1799. Met enkele minuten van dergelijke verklaringen.
1 omslag.
2592. Kwitanties wegens voor het garnizoen gedane uitgaven, 1795.
1 pak.
2593. Sterktestaat van het op 3 mei 1801 te Doesburg in garnizoen gekomen veldbataillon Bataafse
infanterie, onder commando van de luitenant-kolonel L.A. FAURE.
1 stuk.
2594. Stukken betreffende de controle op het gewicht van het voor het garnizoen bestemde brood, 1802.
1 omslag.
2595. Naamlijsten van gewezen officieren en ontslagen militairen, wonende te Doesburg, met hun staat
van dienst enz., 1806 ?(minuut, voor 5 februari 1807).
1 omslag.
2596. Akte van halve retraite voor de luitenant CHRISTIAAN WERNARD HENDRIK SCHMIDT, verleend door
de Minister van Oorlog van het Koninkrijk Holland, 1808 (afschrift).
1 stuk.

b. Inkwartiering.
2597. Lijst van voor het inkwartieren van soldaten te betalen gelden, ca.1530.
1 stuk.
2598. Reglement op het inkwartieren van troepen, vastgesteld door de aartshertog ALBERTUS, 1600
(afschrift).
1 stuk.
2599. Inkwartieringsbiljetten van het garnizoen te Doesburg, ca. 1629-ca. 1635.
1 pak.
N.B. Bewaard in een charterdoos. De biljetten zijn deels geliasseerd.
2600. Lijsten van inkwartiering van verschillende troepen en andere stukken dienaangaande, 1622-1800.
1 pak.
2601. Lijst van inkwartieringsbiljetten uit de jaren 1635-1652, gevonden ten sterfhuize van wijlen de
kerkmeester JAN ENGELEN, 1680.
1 katern.
2602. Registers van ingeleverde inkwartieringsbiljetten, 1652-1663.
1 pak.
2603. Lijst van huizen en bewoners, met aantekening over de mogelijkheid van inkwartiering, ca. 1810.
1 katern.
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c. Serviesgelden.
N.B. De door de magistraat aangestelde serviesmeesters hadden te zorgen voor de "billettering"
van de in de stad komende troepen, die bij de burgerij moesten worden ingekwartierd, aangezien
men nog geen kazernes kende. Zij werden volgens de instructie van 9 mei 1679 steeds voor drie jaar
benoemd. De stad schoot de inkwartieringsgelden voor en later werden deze door de Generaliteit
terugbetaald. De achterstand hierin gaf tot moeilijkheden aanleiding.
2604. Reglement op de serviesgelden, vastgesteld door de Raad van State, 1595. Met verklaring van dit
college, op verzoek van de magistraat van Doesburg afgelegd, dat bedoeld reglement nog van
kracht is, 1643.
1 omslag.
2605. Stukken betreffende een verzoek van de frontiersteden in Brabant, Gelderland en Overijssel om
verlichting van militaire lasten en met name van de serviesgelden te verkrijgen, ca. 1600.
1 omslag.
2606. "Servisboeck". Register van het door de magistraat verhandelde met betrekking tot de uitbetaling
en de verantwoording van de serviesgelden, 1741-1794.
1 deel.
2607-2614. Rekeningen van serviesmeesters, 1596-1793.
N.B. De bijlagen, voor zover bewaard en niet afzonderlijk beschreven, liggen bij de rekeningen.
2607. Rekening van burgemeester DIRCK EVERWIJN, 1596-1601, afgehoord in 1601. Met een
fragment.
1 omslag.
2608. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over 1596-1601.
2 liassen.
2609. Rekening van de overleden serviesmeester HENRICK WOLTERS, 1625-1630, en raming van
zijn uitgaven over de jaren 1630-1636.
1 omslag.
2610. Bijlagen bij de (verloren) rekening van de burgemeesters HENRICK TAMELINCK en
ANTHONY HAACK van extraordinaris ontvang van serviesgelden, 1655-1656.
1 omslag.
2611. Rekeningen van de serviesmeester DERK BETHMER, 1729-1759.
1 pak.
2612. Rekeningen van de serviesmeester RUTGER BETHMER, 1759/60-1769/70.
1 pak.
N.B. Het boekjaar ving aan in april of mei.
2613. Rekeningen van de stadsroededrager H.G. HAARMAN als waarnemend serviesmeester,
1770/1771-1782/1783.
1 pak.
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N.B. Het boekjaar, dat meestal in april aanving, was soms korter of langer dan een
kalenderjaar.
2614. Rekeningen van de serviesmeester THEODORUS JACOBUS JOHANNES VAN LEENHOF DE
LESPIERRE, 1783/1784-1793.
1 pak.
N.B. Van 1787 valt het boekjaar, dat daarvóór op verschillende tijdstippen aanving,
met het kalenderjaar samen. Over 1793 zijn alleen de bijlagen bewaard.
2615. Rollen van betaald serviesgeld, 1596-1601.
6 omslagen.
2615a. 1596
2615b. 1597
2615c. 1598-1599
2615d. 1599
2615e. 1600
2615f. 1601
N.B. Deze lijsten bevatten de namen van burgers en van de bij hen ingekwartierde ruiters en
soldaten benevens de daarvoor betaalde vergoeding. Elke rol omvat een termijn van
ongeveer 6 tot 8 weken en is als katern beschreven. De katernen zijn gemerkt met de letters
A-Z en Aa-li.
2616. Registers van uitbetaalde serviesgelden, 1619-1649.
3 omslagen.
2616a. 1619-1624
2616b. 1622-1637
2616c. 1637-1649
2617. Staten van het serviesgeld en andere stukken betreffende de betaling daarvan, 1636-1706.
1 omslag.
2618. Register van ingeleverde serviesbiljetten, die in mindering van de verponding zijn afgeschreven,
1640-1670.
1 deel.
2619. "Billetrollen". Lijsten van tot het garnizoen behorende officieren en manschappen met aantekening
van hun kwartier en het voor hen betaalde serviesgeld, 1665-1670.
1 pak.
N.B. Deze stukken zijn genummerd en liggen niet chronologisch. Volgens een bijgevoegde
lijst zijn zij in 1675 overgenomen, vermoedelijk door de toenmalige serviesmeester van de
weduwe van zijn voorgangers.
2620. Stukken betreffende de administratie van de serviesmeester WILLEM VAECHT en correspondentie
deswege door hem gevoerd met de commies-generaal WILLEM SGHADE te 's-Gravenhage, 16261656.
1 omslag.
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2621. Lijst van onbetaalde serviesbiljetten, overgegeven door de kerkmeester JOHAN ENGELEN, 16291642.
1 katern.
2622. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat en de burgemeester JOHAN SCHAEP (later
diens erfgenamen) over de afwikkeling van zijn administratie als serviesmeester in de jaren 16311641, 1640-1669.
1 omslag.
2623. Stukken betreffende betalingen, door de burgemeester ALBERT BETTINGH gedaan van gelden, die
de stad had ontvangen van de ontvanger DOUBLET, 1642-1643.
1 omslag.
N.B. In een dorsale notitie op één van de stukken worden deze gelden genoemd "die
penningen van SCHENCKEN-SCHANS". DOUBLETH was ontvanger van de Generaliteit. Wat
het doel van de uitkering is geweest, blijkt niet uit de stukken, terwijl ook elders in het
archief geen aanwijzing ervoor is gevonden. Vergelijk BLOK, Geschiedenis van het
Nederlandsche Volk, IV, blz. 329.
2624. Stukken betreffende door ALARDT WESSELS, ontvanger van de pondschatting op last van de
magistraat uit de serviesgelden gedane betalingen, 1643-1646.
1 omslag.
2625. Rekwesten van de magistraat aan de Stadhouder en aan het Hof naar aanleiding van moeilijkheden
met de Commandant van het garnizoen over het gezag van de magistraat en de betaling van de
serviesgelden (minuut), ca. 1650.
1 omslag.
2626. Stukken betreffende de afrekening met de serviesmeester MARTIN HUIGEN over door hem in de
jaren 1624-1631 afgegeven inkwartieringsbiljetten, 1668.
1 omslag.
2627. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat en de weduwe van burgemeester en
serviesmeester BRUNIS JANSSEN over de verantwoording van door hem geadministreerde
serviesgelden, 1677-1679.
1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 2814a.
2628. Lijsten van betaalde en onbetaalde serviesbiljetten uit de jaren 1633-1671, aangetroffen in de
nalatenschap van de overleden serviesmeester ABRAHAM FRANCKEN, 1679-1680.
1 omslag.
2629. Stukken betreffende de afrekening van serviesgelden, verschuldigd aan MARIA VAN LYER, weduwe
van de luitenant-kolonel LODEWIJK VAN BRAKEL, die in de jaren 1665-1672 te Doesburg in
garnizoen was geweest, 1679-1692.
1 omslag.

d. Diversen.
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2630. Schatcedul voor het aandeel van de stad in de 25.000 gulden, door de Landschap aan de
stadhouder JAN VAN NASSAU toegestaan voor de betaling van de ruiters van de graaf van
HOHENLOHE, 1579.
1 katern.
2631. Instructie voor de commissaris van de monstering, 1579, en placaat van de Staten-Generaal
betreffende de monstering, 1589 (gelijktijdig afschrift).
2 katernen.
2632. Getuigenverklaringen betreffende het gedrag van de krijgsknechten van JURIEN VAN BOECKHOLT,
die binnen de stad gelaten wensten te worden, 1579.
1 katern
2633. Vrijgeleide voor vee en paarden, toebehorend aan inwoners van de steden Deventer, Zwolle,
Zutphen en Doesburg, gegeven door HENDRIK graaf VAN DE BERGH, (Spaans) stadhouder van
Gelderland, 1625 (gelijktijdig gewaarmerkt afschrift).
1 stuk.
2634. Stukken betreffende door de stad ten tijde van de inval van de Spanjaarden in de Veluwe in 1629
gemaakte kosten en daartoe voorgeschoten gelden, en correspondentie om deze gelden van de
Generaliteit terug te ontvangen, 1629-1636.
1 pak.
2634a. Verklaring van de magistraat, dat MARIA BAERKENS, vrouw van PETER KALDENBACH, KAPITEIN ten
dienste van de Staten-Generaal, op last van echtgenoot vijftien met naam genoemde rekruten voor
diens compagnie heeft geworven, 1709.
1 stuk.
2635. Rekening van een commissaris te velde tijdens de veldtocht van baron VAN CAPELLEN als
gedeputeerde te velde, 26 mei – 8 november 1711 (concept).
1 deel.
N.B. Dorsale notitie: “Rekeningen van de Heer BÖMER hebbende mijn dingen in het veld
gedaan”, 1711.
2636. Stukken betreffende de opheffing van het ambt van Commies over 's lands magazijnen te Doesburg
en het daarmede verband houdende geschil over de huur van het als magazijn gebruikte gebouw,
1721.
1 omslag.
2637. Stukken betreffende afgifte van materialen uit 's lands voorraad, 1721-1724 en 1787-1800. Met
een lijst van in het magazijn voorhande zijnde geschut, ammunitie en ander materiaal, 1669.
1 omslag.
2637a. Overzicht van de verdeling van de lasten van de landsdefensie, zonder jaar
1 omslag.
2638. Register van door de magistraat op de stadsrentmeester afgegeven ordonnantiën tot het doen van
betalingen ten behoeve van de Republiek, 1754-1789.
1 deel.
N.B. Betreft vooral uitgaven voor herstel van verdedigingswerken en voor het garnizoen.
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2638a. Stukken betreffende de overval op de burgersociëteit door een aantal grenadiers van het
garnizoen, 1796.
1 omslag.
2639. Verklaring van het gemeentebestuur van Doesburg, dat JAN HARMEN GEERLIGS dienst wil nemen
in de Nationale Armee, met verzoek aan alle autoriteiten hem in dat streven behulpzaam te zijn,
1799.
1 stuk.
N.B. Onder het stuk bevindt zich een verklaring van de president van het gemeentebestuur
van Arnhem, dat zich daar geen wervers bevinden, om welke reden de toonder van dit
papier naar het Departementaal college is verwezen.
2640. Rekening van gedane verschotten door het gemeentebestuur bij de werving en opzending van het
bepaald aantal manschappen per grondvergadering, 1799 (minuut). Met verklaringen van
personen, die een wekelijkse bijdrage willen geven tot ondersteuning van vrouwen, wier mannen
gewapend zijn uitgetrokken, 1799.
1 omslag.
2641. Voorwaarden van aanbesteding enz. voor de levering van levensmiddelen en andere
benodigdheden voor de troepen in dienst van de Bataafse republiek, 1799-1803 (gedrukt).
1 pak.
2641a. Stukken betreffende het inslaan van ruiten van burgers van de stad, door soldaten van het
garnizoen. Met een concepttekening aan de Agent van Oorlog, 1800.
1 omslag.
2642. Attestaties aangaande het verblijf en de gezondheidstoestand van verschillende personen in
plaatsen in de omgeving van de stad Doesburg, 1800.
1 omslag.
N.B. Volgens één in deze collectie voorkomende, meer uitvoerige verklaring betrof het hier
merendeels personen, die voor de burgerwapendienst moesten worden ingeschreven, doch
hieraan schijnen sommigen zich vaak te hebben onttrokken.
2643. Notitie van de plaatselijke adjudant te Doesburg over de tijden van openen en sluiten van de
poorten en de postwagens en personen, die ´s nachts haar buiten worden gelaten, ca. 1800.
1 stuk.
2644. Lijsten van de voorhanden wagens, karren en paarden, 1809 (minuut).
1 omslag.
2645. Correspondentie van H. VAN DER HARDT ABERSON te Doesburg over het aan hem leveren van
paardenhaar en wollen dekens, 1810.
1 omslag.
2646. Publicaties en extracten uit de resolutiën van de Staten-Generaal en extracten uit die van de
Admiraliteit van Amsterdam betreffende de dienst en de organisatie van 's lands vloot, 1671-1771
(gedrukt).
1 band.
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N.B. Wellicht incompleet.
2646a. Publicatie van de Staten-Generaal betreffende de deserteurs, 1748.
1 omslag.
N.B. Gedrukt.

C. VREEMDE TROEPEN.
a. Franse bezetting in 1672-1674.
2647. Stukken betreffende de inning en de betaling van de contributiën, 1672-1673.
1 pak.
N.B. De contributiën vormden een belasting ten behoeve van het Franse bewind.
2648. Kohieren van de contributie, 1673-1675.
1 pak.
2649. Stukken betreffende leveranties tijdens de Franse bezetting en betalingen ten behoeve van het
Franse bewind, 1672-1677.
1 pak.
N.B. Deze stukken, die deels door vocht zijn beschadigd, zijn geliasseerd geweest.
2650. Stukken betreffende de opvordering van klokken en andere metalen voorwerpen door de Grandmaître de l'artillerie van het Franse leger en de afkoop ervan door de magistraat van Doesburg,
1672.
1 omslag.
2650a. Apologie van R.F. van ISSELMUDEN officier bij het garnizoen te Doesburg, betreffende zijn gedrag
bij de capitulatie aan de Fransen op 11-21 juni 1672.
1 stuk.
N.B. Hoort eigenlijk bij afdeling V, die te Arnhem is. Aangekocht april 1954.
2651. Briefwisseling tussen de magistraat en Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen over de
betaling van de losgelden, voor de ostagiers uit de Graafschap verschuldigd, 1674-1675.
1 omslag.
2652. Stukken betreffende de betaling van het aandeel van de stad in de ostagegelden, 1676-1679. Met
lijsten van de bijdragen voor de betaling van de ostagierspenning, 1675.
1 omslag.
2653. Stukken betreffende de inlegering van een officier en 25 soldaten in de huizen van leden van de
magistraat van Doesburg in verband met de niet-betaling van de viermaandelijkse contributie voor
het loskopen van de ostagiers uit het graafschap Zutphen, 1675. (afschriften).
1 omslag.
b. Verschillende vreemde troepen in de 18e eeuw.
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2654. Stukken betreffende de betaling van schulden, te Doesburg gemaakt door daar vertoefd hebbende
Franse krijgsgevangen officieren, 1710-1714.
1 omslag.
2655. Stukken betreffende de schade, aangericht door het Hanoverse bataljon infanterie, dat in de nacht
van 11 op 12 December 1746 te Doesburg vertoefde op weg van Horn naar Zutphen, 1746.
1 omslag.
2656. Inkwartieringslijst van Hanoverse troepen in de jaren 1747 en 1748. Met een ontvangbewijs voor
gedane leveranties, 1748.
1 omslag.
2657. Stukken betreffende het passeren van Engelse troepen over de IJssel bij Doesburg en de betaling
van daarvoor aan de stad verschuldigde veer-, tol- en weggelden, 1763.
1 omslag.
2658. Stukken betreffende de inkwartiering van Pruisische troepen in 1787.
1 omslag.

c. Geallieerde en Franse troepen sedert 1794-1795.
2659. Stukken betreffende leveranties voor de Engels-Hanoverse troepen en hun hospitaal en aan hen
betaalde serviesgelden, 1794-1795.
1 omslag.
2660. Ontvangbewijzen voor goederen, vanwege de stad geleverd ten behoeve van het hospitaal van de
troepen van Hessen-Darmstadt, 1794-1795.
1 omslag.
2661. Lijsten van door de Franse troepen gedane rekwisities en aan de burgerij toegebrachte schade en
van ingekomen rekeningen wegens het houwen en varen van brandhout voor het garnizoen, 17941795. Met bijbehorende stukken.
1 omslag
2662. Opgaven van door inwoners van Doesburg geleden schade ten gevolge van vorderingen en
plunderingen van de geallieerde en de Franse troepen in 1795.
1 pak.
2663. Stukken betreffende het door het kwartier van Zutphen aan de stad Doesburg verschuldigde
wegens diensten en leveranties voor de Franse troepen, 1795-1798.
1 omslag.
2664. Stukken betreffende de kosten van inkwartiering van en leveranties aan de Franse en andere
troepen, 1795-1809.
1 omslag.
2665. Lijsten van inwoners van Doesburg, die assignaten in betaling hebben ontvangen, met de bedragen
daarvan, 1797, en van personen, die voor door hen afgegeven assignaten recepissen hebben
ontvangen, 1798.
1 omslag.
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2666. Contracten betreffende de verhuring van bedden met toebehoren ten behoeve van het Franse
garnizoen door D.L. HAAS, 1796-1798.
1 omslag.
2667. Lijsten van inkwartiering der Franse troepen van de Noorderarmee in mei en juni 1796, opgemaakt
in 1803.
1 omslag.
2668. Declaraties, door de magistraat ingediend bij de centrale regering wegens aan Hollandse en Franse
troepen verschafte inkwartiering en gedane leveringen (minuut), 1803-1810.
1 pak.
2669. Kwitanties wegens voor het Franse garnizoen geleverde goederen en verrichte diensten, 18041808.
1 lias.

D. KAZERNERING.
N.B. De legering van de vele militairen, zowel vreemde als eigen, ten tijde van de Bataafse
republiek, die door hun grote getal niet meer als vroeger bij de burgerij konden worden
ingekwartierd, heeft de magistraat veel zorgen gegeven. Aanvankelijk regelde het college de
kazernering zelf (1796- juni 1797), doch vervolgens werd een Bureau van Kazernering ingesteld, dat
na een jaar weer schijnt te zijn opgeheven. De onder dit bureau staande kazernmeesters bleven in
functie tot 1803, waarbij zij van 1798 af een zelfstandige administratie voerden. Op 1 januari 1804
benoemde de magistraat een nieuwe commissie voor de kazernering, terwijl hij een van zijn leden
Mr. J.A. TENGBERGEN met het geldelijk beheer van de stadskazernen belastte. Deze laatste bleef in
functie tot het einde van 1810. Reeds in 1808 moest de magistraat besluiten tot het aangaan van
een geldlening van f 20.000,- voor het oprichten van kazernen, welk plan in 1810 tot uitvoering
kwam. De afwikkeling heeft echter tot lang na 1813 geduurd en alle hierop betrekking hebbende
stukken zijn in het Nieuw Archief Doesburg geplaatst.
2670. Rekeningen en kwitanties voor het stadsbestuur wegens leveringen en werkzaamheden ten
behoeve van de kazernering, 1796.
1 lias.
2671. Opgaven van verrichte werkzaamheden ten behoeve van de kazernering, september 1796 - januari
1797.
1 lias.
2672. Rekening van de stadsroededrager A. FALTER voor huur van gebouwen voor de kazernering, 2
november 1796 – 9 juni 1797. Met bijlagen.
1 omslag.
2673. Kwitanties voor de stadsrentmeester H.R. HOGELAER voor uitgaven voor de kazernering, 1797.
1 omslag.
2674. Notulenboek van het Bureau van Kazernering, 1797-1798.
1 deel.
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N.B. Voor in dit deel zijn opgenomen instructies voor de leden-directeurs van het Bureau, de
secretaris, de rentmeester, de eerste en de tweede kazernmeester.
2675. Bijlagen tot het notulenboek van het Bureau van Kazernering, 1797-1798.
1 omslag.
2676.

Lijst van ordonnantiën (bevelschriften tot betaling), door het stadsbestuur afgegeven ten behoeve
van de kazernering, 1797-1798.
1 katern.

2677. Bijlagen bij verloren rekeningen van de rentmeester voor de kazernering D.J. BETMER, 1797-1798.
2678-2684. Rekeningen van de kazernmeester P. BURCKARD, 1798-1803, afgehoord 1798-1804.
4 katernen en 3 delen.
2678. 1798
2679. 1798
2680. 1798-1799
2681. 1799-1800
2682. 1801
2683. 1802
2684. 1803
N.B. De afhoring gebeurde door het stedelijk bestuur. De eerste rekening werd afgehoord
door de commissie. De rekeningen over de periode december 1797 - maart 1798 en over
1800 ontbreken.
2685-2691. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over 1797-1803.
8 liassen.
2685. 1797
2686. 1798
2687. 1798
2688a. 1798-1799
2688b. 1799-1800
2689. 1800
2690. 1801-1802
2691. 1803
2692. Stukken betreffende de kazernering, ingekomen bij de magistraat en de kazernmeesters, 1803, en
minuten van stukken, uitgegaan van de nieuw-benoemde commissie tot de kazernering uit de
magistraat, 1804.
1 omslag.
2693-2699. Rekeningen van Mr. J.A. TENGBERGEN als door de magistraat belast met ontvangsten en
uitgaven voor de stadskazernen, 1804-1810, afgehoord in 1810.
7 katernen.
N.B. De afhoring geschiedde door het stadsbestuur.
2693. 1804
2694. 1805
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2695. 1806
2696. 1807
2697. 1808
2698. 1809
2699. 1810
2700-2706. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1804-1810.
7 liassen.
2700. 1804
2701. 1805
2702. 1806
2703. 1807
2704. 1808
2705. 1809
2706. 1810
2707. Staat van de gebouwen enz. tot kazernering van de troepen te Doesburg, 1801.
1 stuk.
2708. Huurcontracten van een huis in de Heerenstraat, 1795, en een huis aan de Paardemarkt, 1797, en
van twee huizen resp. in de Heerestraat en de Verbrandestraat, 1801, ten behoeve van de
kazernering.
1 omslag.
2709. Akte, waarbij DOROTHEA VAN SETTEN, weduwe van de ontvanger J.A. JANSSEN, c.s. aan de stad
een huis c.a. in de Heerestraat met daar achtergelegen huisjes aan de Bergstraat verkoopt ten
behoeve van de kazernering, 1804 (met minuut van de transportbrief).
1 omslag.
2710. Akte, waarbij WARNERUS ELTING en HENDRICA MARTENS, echtelieden, aan de stad verkopen het
huis en erf, genaamd het Klooster, c.a., thans reeds bij de magistraat voor de kazernering in huur,
1808. Met stukken betreffende een verbouwing van de kazerne op het klooster, 1810.
1 omslag.

XIV. POLITIE.
A. TOEZICHT OP DE BEVOLKING.
2711. Voorwaarde voor de exploitatie van een stedelijk spinhuis te Doesburg door GERRET TEUNISZ.,
lijnslager, en JACOB GERRETSZ, bakker te Krommenie, 1692. Met een afschrift van de
exploitatievoorwaarde voor een spinnerij te Zutphen, 1687.
1 omslag.
2712. "Ordonnantie ende reglement tegens de ongeregelthede van de dienstboden", vastgesteld door de
magistraat van Doesburg, 1730 (gedrukt).
1 katern.
2713. "Hoeren en Boevenboeck en al die de stadt ontsegt sien". Register van resoluties van de
magistraat, waarbij aan bepaalde personen wegens wangedrag het verblijf in de stad werd
ontzegd, 1733-1778.
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1 deel.
2714. Stukken betreffende FRANCINA VAN DE BLOEMENBERG, dochter van PIATRIX (lees: Beatrix)
HOLTSBROUWER en vrouw van de cipier MARTINUS BESSELING, aan wie wegens wangedrag door
de magistraat het verblijf binnen de stad was ontzegd, 1746.
1 omslag.
2715. Volmacht voor CHRISTIAAN FALGER tot het afwikkelen van de zaken van de te Doesburg
verdronken marskramers IGNATIUS ANTHONI MALDONER en GEORG FALGER, beide afkomstig uit
Spillstuben in Ehrenberg in Tirol, gegeven door de familie van de overledenen, 1753. Met vertaling.
1 omslag.
2716. Stukken betreffende het door ABRAHAM GABAY HENRICQUES bij de Landdag ingediende verzoek
om te mogen procederen tegen de erfgenamen van H. VISSER, postmeester te Boekholt, om
rekening en verantwoording van diens directie van de z.g. Muggenbergse loterij en het daarover
door de magistraat van Doesburg uitgebrachte advies, 1756.
1 omslag.
N.B. De suppliant beweerde van de graaf VAN LIMBURG STIRUM in 1737 octrooi te hebben
ontvangen voor het uitschrijven van loterijen op naam van het goed Muggenberg in het
graafschap Gemen.

B. OPENBARE VEILIGHEID.
2717. Lijsten van huizen, van welke klapper- of nachtwakersgeld wordt betaald, 1653 en ca. 1730.
1 omslag.
2718. Memorie, op welke wijze de klappermans ‘s nachts hun ronde door de stad gaan, (1653).
1 stuk.
2719. Rekening van de ontvang van het klappergeld en de daarvoor aan de klappermans gedane
uitgaven, december 1653- augustus 1654.
1 katern.
2720. Lijsten voor de inning van het klappergeld, ca. 1640-1715. Met enkele door de stadssecretaris
GERHARD VAN BRONCHORST uit het klappergeld betaalde kwitanties, 1692-1695.
1 pak.
2721. Stukken betreffende de inning van het "wagtgeld" en daarvoor aan verschillende personen gedane
betalingen wegens door hen verrichte wachten, 1797.
1 omslag.
2722. Instructie voor de schout bij nacht te Zutphen, 1665.
1 katern.
2723. Geneeskundige verklaringen omtrent de doodschouw van drenkelingen, 1783-1802.
1 omslag.

C. BRANDWEER.
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2724. Ordonnantie en reglement van de stad Doesburg, op het stuk van brand geëmaneert, 1737
(gedrukt). Met de minuut.
1 omslag.
2724b. Afschrift, 1803.
2725. Register van resoluties van de magistraat met betrekking tot bescherming tegen brand, de
aanstelling van personeel en de aanschaf van materieel, 1738-1796.
1 deel.
2726. Aantekeningen en correspondentie van Mr. JOHANNES GERARDUS LUYKEN voor een herziening
van de brandkeur van de stad Doesburg, 1804-1811.
1 omslag.
N.B. Bevat aantekeningen over de regeling voor het bestrijden van brand vóór en na de
ordonnantie in deze zaak van 1737.
2727. Lijsten van degenen, die hulp hebben verleend bij de brand van de toren en daarvoor een
gratificatie of schadevergoeding hebben ontvangen, 1737.
1 omslag.
N.B. Deze brand ontstond op zondag 3 februari 1737 ´s avonds om 8 uur door het inslaan
van de bliksem. Het garnizoen, dat bij het blussen meewerkte, ontving daarvoor 20
ducatons, terwijl commandant en officieren aan een maaltijd op het stadhuis werden
uitgenodigd en aan eerstgenoemde nog met een halve aam beste Moezelwijn werd
vereerd.
2728. Lijsten van het personeel van de grote en de kleine spuit en van personen, belast met het blussen
van brand in de toren, ca. 1740, lijsten van personen, die zich bij onweer in het stadhuis moeten
bevinden, ca. 1740, en van het personeel, behorend tot de verschillende stedelijke brandspuiten,
ca. 1800.
1 omslag.
2729. Overeenkomst tussen de magistraat en Mr. PETER BROECKMAN te Zutphen, geoctroieerd
brandspuitenmaker van de Provincie, over het onderhoud en de betaling van twee door hem
geleverde brandspuiten. 1694 en 1699. Met een brief van BROECKMAN d.d. 1700 over hem nog
toekomende gelden en een notitie over de afbetaling.
1 omslag.
2730. Lijsten voor de inning van vrijwillige bijdragen voor het aanschaffen van een tweede brandspuit,
1698.
1 omslag.
2731. Contract tussen de magistraat en de brandspuitmaker EVERWIJN REYNDERINGH te Goch over door
deze jaarlijks aan de brandspuiten van de stad te verrichten herstellingen, 1743. Met stukken
betreffende door hem in 1745 verrichte werkzaamheden en een aantekening aangaande
herstellingen in 1736 door Mr. SWARTT verricht.
1 omslag.
2732. Bestekken van de bouw van nieuwe brandspuithuisjes in de Helmichsteeg en in de Tien geboden,
en van een koperen brandspuit, 1743.
1 omslag.
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2733. Lijsten van de schouw over de brandemmers en lantaarns, 1737-1742.
1 omslag.
2734. Lijsten van het aantal schoorstenen van verschillende huizen, 1628-1640.
1 omslag.
2735. Lijsten van huizen, waarvoor dakpannen zijn afgeleverd ter vervanging van de strooien daken,
1730.
1 omslag.
2736. Lijst van personen, van wie schoorstenen door de brandmeesters zijn geschouwd en afgekeurd,
1801. Met een rapport betreffende de kwaadgeschouwde schoorstenen, 1801.
1 omslag.

D. TOEZICHT OP HET BROOD.
N.B. Aantekeningen betreffende de zetting van het brood, 1693-1730 bevinden zich in het register,
vermeld onder inv. nr. 1406. Een register van de broodzetting 1730-1851 bevindt zich in het Nieuw
Archief Doesburg.
2737. Broodzettingen, 1676. Met uittreksels uit het Broodboek van de stad Zutphen betreffende het
gewicht van het brood, 1643-1688.
1 omslag.
2738. Ordonnanties van de magistraat betreffende de prijs van het brood, 1756-1761. Met een tarief van
de broodprijzen te Arnhem d.d. 1807.
1 omslag.
2739. Optekeningen van de controle op de kwaliteit van het brood, 1741-1775.
1 omslag.
2740. Stukken over de invoering van een broodzetting, ca. 1800.
1 omslag.

E. TOEZICHT OP JACHT EN VISSCHERIJ.
2741. “Placaat op de jaght binnen de Furstendomb Gelre en Graefschap Zutphen, door Syn Hoogheyt
gearresteert”, 1750 (gedrukt).
1 deeltje.
2742. Register tot inschrijving van degenen, aan wie volgens het jachtplacaat een jachtakte is afgegeven,
1751-1794.
1 deel.
2743. Stukken betreffende de uitvoering van het placaat op de jacht van 22 september 1750 en lijst van
degenen, aan wie een jachtakte is verstrekt, 1750-1793. Met akten voor M. VAN EYS, luitenantkolonel onder Orange Gelderland, 1786, en P.J. GERVAIS, kapitein ter zee in dienst van deze
landen, 1789.
1 omslag
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2744. Opgaven van personen, aan wie op grond van het jachtreglement van 1788 door de stedelijke
besturen in de Graafschap een jachtakte is uitgereikt, 1788-1790. Met een rekwest van de burgers
van de steden van de Graafschap aan de stadhouder om het vrije gebruik van de jacht te kunnen
behouden, 1791 (afschrift).
1 omslag.
2745. Stukken betreffende het verzoek van de magistraat aan het Jachtgericht van Veluwe om de door
dit laatste gelaste vervolging van twee burgers van de stad Doesburg op te schorten en de
berechting van eventuele klachten over dergelijke jachtdelicten aan de magistraat over te laten,
1785.
1 omslag.
2746. “Ordre en reglement op het vissen in de graafschap (!) Zutphen”, 1754 (gedrukt).
1 stuk.
2747. Projectreglement op het vissen in het graafschap Zutphen, (1789) (in duplo).
1 omslag.

F. DIVERSEN.
2748. Verklaringen betreffende de goede gezondheidstoestand van rundvee, toebehorend aan in de
omgeving van de stad wonende personen, 1798.
1 omslag.
2749. Ontwerp-reglement op de "ventjagerijen" (straatventen) in de stad Doesburg, ca. 1800.
1 omslag.

XV. OPENBARE WERKEN.
A. GELDERSE IJSSEL.
2750. Stukken betreffende het vergraven van de Gelderse IJssel, 1552.
1 omslag.
N.B. Zie ook inv. nr. 401.
2751. Stukken betreffende het doorgraven van de Bergse waard ter verlegging van de IJssel voor de stad
Doesburg, het verleggen van de watermolens en het betalen van schadevergoeding door de
Staten-Generaal, 1615.
1 lias.
2752. Stukken betreffende het herstel van een doorbraak in de Ooise dijk, 1683.
1 omslag.
2753. Stukken betreffende het schoonhouden van de z.g. Lamme IJssel, 1722-1723.
1 omslag.
2754. Stukken betreffende het verhandelde tussen de magistraat van Doesburg en Ds. ADAM BERNARD
SMITS, predikant te Angerlo, die aan het einde van zijn weiland, genaamd Wemmersweertje,
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wilgen had gepoot, hetgeen hem door de magistraat werd betwist, als zijnde nadelig voor de daar
liggende krib, 1744.
1 omslag.
2755. Lijst van boeren uit Hummelo, die verzuimd hebben op de dijk te arbeiden, 1749.
1 stuk.

B. STRATEN EN WEGEN.
2756. Lijsten van arbeiders, die voor de stad hebben gewerkt, met de daarvoor te betalen kosten, 16881689.
1 omslag.
2757. Lijsten van aan verschillende inwoners geleverde keistenen voor herstel van de straten, 1729-1736.
1 omslag.
2758. Lijsten van de schouw over de straten, 1735-1745, en protocol van die schouw, 1740-1779.
1 pak.
2759. Lijst van straten en goten, die door JAN SELRAET moeten worden schoongehouden, ca. 1750.
1 stuk.
2760. Verklaring van de buren van WILLEM WEGGELDER, dat hij met zijn oost-stal zo ver mag uitspringen
in de straat als hij nodig zal oordelen, 1730.
1 stuk.
2761. Stukken betreffende het verhandelde tussen de magistraat en de Nassause Domeinraad alsmede
POUWEL CORNELISSEN te Dieren over de verwijdering van enige hekken, die aan de weg van
Doesburg naar Ellecom langs aan hen toebehorende landerijen waren geplaatst, 1737-1738. Met
retroacta.
1 omslag.
2762. Overeenkomst tussen de Nassause Domeinraad en de magistraat van de stad Doesburg over het
onderhoud en de gedeeltelijke vernieuwing van de Ellecomse dijk achter de Hof te Dieren, 1664.
1 katern.
N.B. Het bedoelde onderhoud werd in deze overeenkomst ten laste van de stad gebracht.
2763. Stukken betreffende het verhandelde tussen de magistraat van Doesburg en Gedeputeerde Staten
van het kwartier van Zutphen over het ophogen van de weg van het veer te Doesburg naar Dieren
en Ellecom en de vernieuwing van de daarin gelegen brug over de Lamme IJssel, 1771-1775.
1 omslag.
2764. Reglement op het onderhoud van de gemene Herenwegen in het graafschap Zutphen, (1792).
1 katern.

C. VERLICHTING.
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2765. Aanbestedingen voor de levering van olie voor de straatlantaarns gedurende de wintermaanden en
van het onderhoud ervan en van de leverantie van kaarsen, 1742-1802. Met een optekening van de
in de winters van 1787/1788 en 1810/1811 gebruikte olie enz.
1 omslag.
2766. Optekeningen van de door de straatverlichting gebruikte olie enz., 1768-1788.
1 pak.
N.B. De optekeningen lopen van 1 oktober tot ongeveer eind maart of begin april.
2767. Volgbriefjes van voor het stadhuis en voor de wachten geleverde kaarsen, 1740, 1749, 1798-1800.
Met lijsten van de aan de wachten uit te geven kaarsen, 1741 en ongedateerd (18e eeuw).
1 omslag.
N.B. Enkele lijsten bevatten tevens de aan de wachten te verschaffen turf.

D. VERDEDIGINGSWERKEN.
2768. Stukken betreffende het afbreken en in betere staat brengen van een deel van de stadsmuren,
1608-1609. Met akte, waarbij de directeur van de magazijnen en fortificatiën in het graafschap
Zutphen J. VAN DORTH aan de magistraat machtiging verleent om in overleg met de gouverneur
der stad de stadsmuren en torens af te breken tot op de hoogte, door prins MAURITS vastgesteld,
1607.
1 omslag.
2768a. Minuutovereenkomst met HERMAN BOLTEN betreffende het dichten van een gat in de stadsmuur,
1618.
1 stuk.
2769. Voorwaarden van aanbesteding door gecommitteerden van de Raad van State of van de StatenGeneraal van het aanleggen en van het onderhouden van fortificatiewerken bij de stad Doesburg,
1609-1688.
1 pak.
2770. Volmacht, door de magistraat verstrekt aan de burgemeesters MARTIJN HUYGEN en JACOB MUYS
om bij de Staten-Generaal en de Raad van State te klagen over de slechte toestand van de
fortificatiewerken en het zwakke getal van het garnizoen, 1653. Met stukken betreffende de
betaling van een subsidie van 2500 gulden, door de Raad van State verleend voor het vernieuwen
van de poorten en bruggen van de Ooi- en Meipoort, 1647-1653.
1 omslag.
2771.

Stukken betreffende de verdedigingswerken van de stad en het daar liggende garnizoen vóór de
belegering door de Franse troepen, 1672.
1 omslag.

2772. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat en ADRIAAN GUSTAAF graaf van FLODROF,
gouverneur van het graafschap Zutphen, over het beschikkingsrecht over de gronden van de
gesloopte fortificatiewerken te Doesburg, 1681-1685.
1 omslag.
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2773. Verklaring van HENDRYCK JANSEN VERBEECK over een door hem verrichte opmeting van het
voormalige bolwerk tussen de Koepoort en de binnenwindmolen, 1702.
1 stuk.
2774. Stukken betreffende de opneming van de schade, geleden door het vergraven van gronden ten
behoeve van de aanleg van fortificatiewerken, 1704-1708.
1 omslag.
2775. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat van Doesburg en de commies van 's lands
magazijn aldaar aangaande het recht om te beschikken over het gras op het retranchement, 17301732.
1 lias.
2776. Lijst van de gronden, vergraven ten behoeve van de fortificatiewerken in het schependom van
Doesburg, 1738.
1 stuk.
2777. Stukken betreffende herstelwerken aan bruggen en dijken in de fortificatiewerken van de stad
Doesburg, 1744. Met correspondentie hierover tussen de stad, de Raad van State en de Staten van
het kwartier van Zutphen, 1743-1744.
1 omslag.
2778. Rekening van de secretaris HERMAN HENRIC VAN LAMSWEERDE van gelden, door Gedeputeerde
Staten van het kwartier van Zutphen verstrekt tot vergoeding voor de eigenaars van de voor de
fortificatiewerken te Doesburg vergraven landerijen, 1751, afgehoord door de magistraat, 1752.
1 katern.
2779. Akte van verkoop van verschillende landerijen rondom de stad door de magistraat en verschillende
particulieren aan de directeur van 's lands fortificatiën in het departement van de Nederrijn voor
de aanleg van fortificatiewerken, 1799 (afschrift). Met concept-taxatierapporten, 1798-1799.
1 omslag.
N.B. Vergelijk inv. nr. 454.
2780. Rekening van gelden, uitgegeven tegen hetgeen van de Lande voor de afgegraven stadsgronden
was ontvangen, 1799-1801 (concept). Met een afschrift van een rekwest door enige burgers gericht
tot de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam aangaande de besteding van deze
gelden, ca. 1800.
1 omslag.
2781. Stukken betreffende de uitbetaling van schadevergoedingen voor bij de aanleg van
fortificatiewerken bij de stad Doesburg vergraven gronden, 1808-1809.
1 omslag.
2782. Kwitanties voor schadevergoedingen, door het gemeentebestuur van Doesburg betaald wegens
vergraven gronden in het richterambt, 1809.
1 omslag.
2783. Stukken betreffende herstelwerken aan de twee verlaten voor de Ooipoort en de daarvoor door de
stad gemaakte kosten, 1624-1626.
1 lias.
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2784. Bestek van vier buiten de stad Doesburg, voor de Ooipoort, te maken sluizen, 1629-1631 (afschrift).
1 katern.
2785. Rekening van de stadsrentmeester Dr. JOHAN COESVELDT van uitgaven aan de pakwerken tussen
Ooi- en Veerpoort, het sluisje aan de Koepoort en 's lands kribben, 1663, afgehoord op 8 juli 1664.
1 katern.
N.B. De bijlagen van deze rekening zijn verloren.
2786. Verklaringen en aanbestedingen aangaande reparatiewerken aan de Grote Sluis in de Oude IJssel
buiten de Ooipoort, 1702-1750.
1 omslag.
N.B. Deze herstelkosten werden aan de stad gerestitueerd door de Generaliteit.
2787. Briefwisseling tussen de magistraat en de Raad van State betreffende het verbeteren van de weg
naar Drempt buiten de Meipoort, 1730-1732, 1738.
1 omslag.
2788. Bestek voor de aanleg van kribben bij de molens in de Oude IJssel voor het contrescarp, opgemaakt
door CHRISTOFFEL CONlNGHS, Koninklijk Pruisisch kribmeester, 1741. Met een opgave van aan het
kribwerk van de contrescarp door DERK TEUNISSEN, stadswerk- en kribbaas, in 1752 en 1753
verrichte werkzaamheden, 1754.
1 omslag.
2789. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de Raad van State over herstellingen aan
de sluis in de Ooipoortse dijk en over de betaling van daarvoor door de stad voorgeschoten gelden,
1752-1760.
1 omslag.

E. DIVERSEN.
2790. Stukken betreffende het onderhoud aan openbare putten en pompen en de daarvoor door de
eigenaren van verschillende huizen te betalen kosten, 1655-1726.
1 omslag.
N.B. Ontbreekt.
2791. Aanbestedingsvoorwaarden van het graven van een haven en het verhogen en verbreden van de
scheepstimmerwerf buiten de Koepoort, 1808.
1 stuk.

XVI. GESCHILLEN.
2792. Verklaring van het keurvorstelijk gericht te Keulen betreffende de inbeslagneming van aan burgers
van de steden Doesburg, Arnhem en Zutphen toebehorende gelden in opdracht van ULRICH
DEDERICH te Straatsburg, van wie een partij wijn op last van hertog KAREL als prijsgoed was
aangehouden, 1537.
1 charter (zie reg. nr. 1344).
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2793. Getuigenverklaring, afgelegd voor schepenen van Doesburg, over een in beslag neming van
goederen door de richter van Doesburg buiten tegenwoordigheid van schepenen, 1571. Met een
afschrift van ca. 1625.
1 omslag.
2794. Concept van een orvedebrief voor HENRICK DIECKER, 1578.
1 stuk.
2795. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat van Doesburg en de momber over de
eigendom van een zand in de Gelderse IJssel bij de Valeweerd, 1613 (afschrift).
1 katern.
2795a. Stukken betreffende het proces door NICOLAAS BONYER, oud-ritmeester en ingezetene van
Doesburg voor den hove gevoerd tegen de krijgsraad aldaar, welke hem vervolgd had wegens
vermeende aanspraken van twee ruiters uit zijn vroegere compagnie, 1635.
1 omslag.
2795b. Stukken betreffende een proces tussen de schepenen JACOB MUYS, WOLTER WOLTERSSEN EN
BRUNIS JANSSEN en de schepen DERCK VAN SUYLEN van den NATEWIJS, betreffende
prioriteitskwesties, 1645.
1 omslag.
2795ca. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de richter over de gevangenneming van
een vreemdeling binnen de stad zonder verlof van de magistraat, 1648. Met retroacta van brieven
van het Hof betreffende de competentie van stad en richter, 1569.
1 omslag.
2795aa. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat van Doesburg en de kapitein THERY BRUSLE,
cadet, over de nalatenschap van de overleden soldaat HILLEBRANDT TEUNISSEN, 1631.
1 omslag.
2795aaa. Stukken betreffende een geschil tussen stad en richter betreffende de uitlevering van een
gevangen mispriester, 1641.
1 omslag.
2796. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en FRANCISCUS VAN DER WIJCK, aan wie dit
college het verblijf in de stad niet wilde toestaan, 1648-1649.
1 omslag.
2796a. Stukken betreffende het geschil tussen gemeenslieden en Dr. ADAM HUYGEN, secretaris, wegens
het onder zich houden van charters uit de stadskist, 1650.
1 omslag.
2796b. Stukken betreffende een geschil tussen schepen BRUNIS JANSEN en schepen JACOB MUYS
betreffende prioriteit, 1650-1651.
1 omslag.
2796c. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de erfgenamen van burgemeester
BERNHARDT SIJMONS over de bevoegdheid van de magistraat tot beslaglegging op de erfenis,
1651.
1 omslag.
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2796d. Sententie in het proces ten Hove tussen de momber van de Landschap en burgemeester MARTIJN
HUYGEN betreffende misbruik van het stadszegel e.d., 1653.
1 stuk.
2796bb. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat van Doesburg en WILLEM SIMONS,
rentmeester van de stad over zijn rentmeesterschap, 1650.
1 pak.
2796bbb. Stukken betreffende het proces van de stadssecretaris DR. ADAM HUYGEN voor het Hof gevoerd
tegen BERNHARDT SIJMONS, burgemeester, wegens het niet afdoen van zijn breukenrekening,
1650.
1 omslag.
2796cc. Verklaring van het Hof, dat de procureur STENDERNIDE het proces van burgemeester MARTIJN
HUYGEN c.s. contra burgemeester JACOB MUYS en zijn broeder ISAAC MUYS heeft aangebracht,
1652.
1 stuk.
2797. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat van Doesburg en die van Zevenaar, die
GIJSBERT VAN WOEL, burger van Doesburg, binnen deze stad in gijzeling had laten zetten wegens
wanbetaling, 1663.
1 omslag.
2798. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces tussen de richter van Doesburg en de
magistraat over de criminele rechtspraak, 1663-1666. Met stukken aangaande de executie van het
tegen de magistraat uitgesproken arrest, 1670-1676, een in 1679 gesloten dading, en retroacta.
1 pak.
2799. Stukken betreffende het proces van de stadssecretarissen Dr. ADAM HUYGEN en DERCK
TAMELINCK voor het Hof gevoerd tegen de magistraat over aan hen verschuldigde salarissen en
emolumenten, 1667-1679.
1 pak.
2799a. Kopie-sententie in het proces voor het Hof tussen burgemeester HENDRIK TAMELINCK c.s. en
burgemeester AMANT ELBERT SWAELKEN c.s. betreffende schepenkeur, 1671.
1 stuk.
2800. Declaraties van Dr. DIBBET HOYINGH wegens kosten van voor het Hof gevoerde processen, 1675.
1 omslag.
2800a. Uitspraak van het Hof inzake een geschil tussen …HERMON en de magistraat van Doesburg wegens
borgstelling, 1675.
1 stuk.
2801. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces van de momber namens de onmondige
kinderen van wijlen ALBERT ROELOFFSSEN tegen de magistraat tot het verkrijgen van betaling voor
geleverde turf, 1675.
1 omslag.
2801a. Stukken betreffende een jurisdictiegeschil tussen de gecommitteerden van de Barboxse en
Drempter dijken en de richter HENDRIK SCHIMMELPENNINCK van de OYE tot het VELDE, 16771679.
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1 omslag.
2801b. Stukken betreffende de jurisdictie van de stad ten opzichte van Zutphense burgers en andere nietDoesburgers, 1683.
1 omslag.
2802. Stukken betreffende het voor het Hof tussen de erfgenamen van FRANÇOIS D'HEMONY en de
magistraat gevoerde proces over de betaling van het door hem geleverde klokkenspel, 1667-1685.
1 omslag.
N.B. Zie de overeenkomst, in 1656 met FRANÇOIS HEMONY aangegaan, onder inv. nr. 2262.
2803. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces tussen de magistraat en de richter van stad
en ambt Doesburg HENDRICK SCHIMMELPENNINCK VAN DE ROYE TOT HET VELDE over diens
weigering tot het afleggen van de eed als zodanig ten overstaan van de magistraat en over het
arrest van de stadstimmerman JACOB VAN BRONCKHORST door voornoemde richter benevens
betaling van de kosten daarvan, 1676-1681.
1 omslag.
2804. Aantekeningen, behorende tot het dossier van het voor het Hof gevoerde proces van de
burgemeester Dr. GERARD RENSSEN tegen de magistraat over aan de eiser toekomende gelden,
1676-1678.
1 omslag.
N.B. Volgens een aantekening in dorso is in dit proces een schikking getroffen, terwijl de
eigenlijke processtukken aan de burgemeester Dr. ADAM HUYGEN zijn afgegeven.
2805. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces tussen Dr. STEVEN VAN LAMSWEERDE en
de magistraat over de betaling van een door het weeshuis te Doesburg verschuldigd kapitaal, 16761684.
1 omslag.
N.B. Bevat een ‘onderschepte’ brief van VAN LAMSWEERDE aan zijn vrouw, d.d. 1670.
2806. Stukken betreffende een voor het Hof gevoerd proces tussen JOHAN DEUYS en de magistraat over
gelden, aan eerstgenoemde verschuldigd wegens verteringen ten huize van REINER CLAESSEN,
1675-1685.
1 omslag.
N.B. Vergelijk inv. nr. 1431.
2806a. Stukken betreffende het proces door de magistraat van Doesburg gevoerd tegen de kinderen van
wijlen burgemeester JOHAN SCHAAP wegens betaling van serritien aan kerkmeester JAN ENGELEN,
1677.
1 omslag.
2807. Stukken betreffende het tussen Dr. ADAM HUYGEN uit naam van WILHELM MAURITS vorst van
NASSAU SIEGEN benevens kerk en armen in Terborg als gevoegde partij tegen de magistraat van
Doesburg voor het Hof gevoerde proces ter zake van rechtsweigering, 1677.
1 omslag.
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2807a. Stuk betreffende het proces van Dr. ADAM HUYGEN als gecommitteerde uit de magistraat tegen de
magistraat inzake de eis van GERRIT ENGELEN tegen de magistraat, 1677.
1 stuk.
2807b. Stukken betreffende het proces voor het Hof gevoerd van de magistraat van Doesburg tegen de
weduwe van wijlen burgemeester COESVELT, 1677.
1 stuk.
2808. Declaratie van R. ENGELEN in het proces van de magistraat tegen GERRIT ENGELEN c.s., 1678.
1 katern.
2808a. Verklaring van de magistraat inzake het proces van de magistraat contra JOHAN VAN HEECKEREN,
burgemeester van Doetinchem, 1678.
1 stuk.
2809. Stukken betreffende het door ALARDT REINDERS voor het Hof tegen de magistraat van Doesburg
gevoerde proces tot het verkrijgen van schadevergoeding ter zake, dat de magistraat door het niet
tijdig uitreiken van een vonnis hem het instellen van appèl onmogelijk had gemaakt, 1678-1689.
1 omslag.
2810. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces tussen ADRIAEN WARNER baron VAN
PALLANDT, heer van Keppel, als cessionaris van BERNHARDA VAN RIJSSEN, weduwe van de
burgemeester COESVELT, en de magistraat over restitutie van gelden, die door deze laatste voor de
stad betaald zouden zijn, 1679-1684.
1 omslag.
2810a. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces tussen de magistraat van Doesburg en de
richter van Doesburg HENDRCK SCHIMMELPENNINCK van der OYE, heer van het Velde, over een
competentiegeschil, 1679.
1 omslag.
2811. Stukken betreffende verschillende processen enz., afkomstig van de advocaat Dr. THEODORUS
FOYERT te Arnhem, 1679-1694.
2 pakken.
N.B. Dit pak bevat fragmenten van dossiers van civiele processen, waarin de magistraat als
eiser of gedaagde is opgetreden, en die voor het Hof zijn gevoerd. De stukken zijn in
omslagen volgens de processen verdeeld, maar geen enkel dossier is compleet. Dr.
THEODORUS FOYERT was advocaat voor het Hof. In 1684 sloot hij met de magistraat van
Doesburg een contract (zie inv. nr. 449).
2811a. Magistraat en Hendrica Huygen contra Alardt Reynders, 1689
2811b. Magistraat contra Johan Swaen, 1685
2811c. Steven van Lamzweerde contra magistraat, 1679
2811d. Erfgenamen van burgemeester Adam Huygen contra magistraat, 1682
2811e. Arnold Francken contra magistraat, 1683
2811f. Dr. Reynerus Bongaert contra magistraat, 1683
2811g. Matthijs Bucken als cessionaris van Hendrick in de Betouw contra magistraat, 1688
2811h. Dr. Eygel contra magistraat, 1688
2811i. Gebroeders Abraham en Samuel du Bois contra magistraat, 1689
2811j. Hendrik Johan Nies, drost der hoogheid Wisch namens erfgenamen van
burgemeester Adam Huygen contra magistraat, 1689
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2811k. Erven Bernard Rasch contra magistraat, 1690
2811l. Weduwe van conrector Arnoldus van Eybergen contra magistraat, 1691
2811m. Weduwe van secretaris Henrick Tamelinck contra magistraat, 1691
2811n. Erfgenamen van Hendrick Sweerts van Bronckhorst contra magistraat, 1692
2811o. Dr. Hendrick Schaap contra magistraat, 1693
2811p. Erfgenamen van Paulina Ladden, weduwe van Robert Innis, contra magistraat, 1694
2811q. Diverse fragmenten
2812. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces van Dr. ADAM HUYGEN, burgemeester van
Doesburg, tegen de magistraat van die stad ter verkrijging van hem uit verschillende oorzaken
toekomende betalingen, 1680-1681.
1 pak.
2812a. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces van de magistraat van Doesburg tegen
ARNT KEULTJES betreffende de pacht van het goed te Oyen even buiten Zevenaar gelegen, 1681.
1 omslag.
2812b. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces van JOHAN BOUWIJR, luitenant namens zijn
moeder tegen de magistraat van Doesburg wegens voorgeschoten gelden, 1681.
1 omslag.
2812ca. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerd proces van J.G. SIMMERMAN tegen Dr. SCHMITZ als
geautoriseerde van de magistraat betreffende een huis in Doesburg, 1682?
1 omslag.
2813. Stukken betreffende het proces tussen EPHRAIM GODTSCHALCK en de magistraat terzake van
beschuldiging van rechtsweigering, 1684.
1 omslag.
N.B. Niet compleet.
2814. Berekeningen van kosten in het proces van JOHANNA EVERWIJN, weduwe van Dr. REYNIER
ENGELEN, tegen de magistraat van Doesburg, 1684.
1 omslag.
2814a. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces van de magistraat van de stad Doesburg
tegen de erfgenamen van burgemeester BRUINIS JANSEN wegens de besteding van stadsgelden.
Met retroacta, 1691.
1 pak.
2815. Betalingsordonnanties ten behoeve van de stadstimmerman HENDRIK SWEERS VAN BRONCHORST,
1661-1663.
1 omslag.
N.B. Vermoedelijk overgelegd in een proces van zijn erfgenamen tegen de stad, 1692.
2815a. Specificatie van wat Dr. HENDRICK SCHAEP bij sententien door het Hof uitgesproken, aan de stad
moet restitueren, 1693.
1 stuk.
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2816. Stukken betreffende een anoniem tegen de magistraat van Doesburg betreffende diens
ambtshandelingen bij FREDERICK VAN DER CAPELLEN TOT DE BOEDELHOF ingebrachte klacht en
het daartegen door de magistraat gevoerde verweer, 1695.
1 omslag.
2816a. Stukken betreffende een geschil tussen DANIEL ADAM BRENDEL en de andere leden van de nieuwe
magistraat, en HENDRICK VAN MIDDACHTEN en de andere leden van de afgedane magistraat,
wegens de vermindering van de voor de verwerving van het burgerrecht verschuldigde geldsom en
benadeling van de stad in andere opzichten, 1696-1698.
1 omslag.
2817. Stukken betreffende het geschil tussen de erfgenamen van PAULINA LADDERS en de magistraat
over de betaling van rente van een vordering op de stad en de daarop gevallen kosten te haren
lasten, 1697.
1 omslag.
2818. Verklaringen van magistraatsleden in het geschil tussen de magistraat en burgemeester ADRIAEN
SLOOT betreffende diens vordering op de stad (concept), 1697.
1 omslag.
2818a. Stukken betreffende het verweer van ARNOLDT BÖMER, gewezen gasthuismeester, tegen de
magistraat wegens ontzetting uit het ambt, 1703.
1 omslag.
2819. Stukken betreffende de plannen voor het tot stand brengen van een dading in het proces tussen de
magistraat en de burgemeester BERNARDT RASCH over het gebruik van het water van de Oude
IJssel voor hun molens, 1709.
1 omslag.
N.B. Het procesdossier is niet aangetroffen.
2820. Stukken betreffende het geschil tussen Ds. JOHANNES HEESER, predikant te Doesburg, en de
magistraat over het door de eerste gevorderd traktement als ziekentrooster, 1712.
1 omslag.
2820a. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces tussen JAN ENGELEN BARVELTS, pachter
van het veer, en de magistraat, wegens contractbreuk aan de zijde van de magistraat, 1712-1713.
1 omslag.
2821. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces tussen de magistraat en WILHELM HENRIC
VAN ROUWENOORT, heer tot Hunderen, over het visrecht in de Ketelkolk, gelegen tussen de Oude
IJssel en de Drempter dijk, 1731.
1 omslag.
2821a. Afschrift van een memorie voor de deurwaarder van het Hof inzake het geschil tussen de
magistraat als opperprovisoren van het gasthuis en DERCK IJDINCK c.s. wegens een tiendkwestie,
1742.
1 stuk.
2822. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat en JOHAN FREDERICH MATHEUS MARCUS,
apotheker en executeur-testamentair en boedelhouder van wijlen CHRISTOPH GOTTLOB SCHULTZ,
over de afwikkeling van diens nalatenschap, 1754-1759.
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1 omslag.
N.B. C.G. SCHULTZ was geboren te Zittau in Opperlausitz en overleed te Doesburg op 12
Januari 1754. Hij had te Cadiz gewoond en na wegens schulden vertrokken te zijn zich te
Doesburg gevestigd. Daar is hij enige tijd vóór zijn dood ziek geworden en bij testament
heeft hij de apotheker MARCUS, bij wie hij inwoonde, tot executeur en erfgenaam van de
helft van diens nalatenschap benoemd. Toen nu de magistraat de onbekende familieleden
van de overledene opriep en zich ook op andere wijze diens nalatenschap aantrok, werd hij
door MARCUS voor het Hof gedaagd wegens overschrijding van bevoegdheid, doch deze
citatie is reeds spoedig ingetrokken.
2822a. Stukken betreffende het geschil van AUGUSTINUS GOTTLOB SCHULTZE contra de gezusters
SCHULTZE en M.M. GOMPTERS over bovengenoemde erfenis, 1755.
1 omslag.
2822b. Stukken betreffende het geschil tussen de erven C.G. SCHULTZ contra JOHAN F.M. MARCUS over
deze erfenis, 1758-1767.
1 pak.
2822ca. Stukken betreffende het geschil tussen J.F.M. MARCUS en Dr. W.A. BECQUER en P.R. LEENHOFF de
LESPIERRE over de gerechtskosten in verband met de inventaris van deze nalatenschap, 1759.
1 omslag.
2823. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat van Doesburg als opperprovisoren van het
weeshuis aldaar en CHRISTINA HOPMAN, weduwe van GERRIT NIEUWENHUYSEN, te ’s-Gravenhage
over de nalatenschap van CHRISTIAAN HOPMAN, te Leiden 6 september 1719 overleden, 17541757.
1 pak.
2823a. Stukken betreffende het geschil tussen de magistraat en de richter wegens het detineren van de
krankzinnige AUGUSTINUS CHRISTOPH SCHULTZ uit Kranenburg, welke de godsdienstoefening had
verstoord, 1781.
1 omslag.
2823b. Verdediging van P. BORGHART tegen de beschuldiging van de municipaliteit wegens belediging van
het gezag, 1796.
1 stuk.

Tweede afdeling
Archieven van Gezworen gemeente en Comité van waakzaamheid
I. ARCHIEF VAN DE GEZWOREN GEMEENTE.
2824. Minuten van resoluties, 1619-1754.
1 omslag.
2825. Register van resoluties van het college van gemeenslieden, 1729-1795.
1 deel.
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2826. Memorie van grieven, met 23 handtekeningen, door de gemeenslieden ingebracht bij de
magistraat, met de daarop gevallen beslissing, 1647.
1 stuk.
2827. Memorie van het verhandelde tussen de magistraat en de gemeenslieden, 1707.
1 katern.
2828. Rekwest van de burgerij aan het college van gemeenslieden om voortaan geen "papisten" tot het
burgerschap toe te laten, 1716 (afschrift), en brief van de gemeenslieden van de stad Zutphen over
een herziening van het reglement op de jacht in het Graafschap Zutphen, 1792.
1 omslag.

II. ARCHIEF VAN HET COMITÉ VAN WAAKZAAMHEID.
N.B. In het regeringsreglement van 1796 komt in de 2e afdeling (Van “de volxverteegenwoordigers
int gemeen”) de volgende bepaling voor: Art. 2. “Inplaats van het geweesen collegie der
Gemeensliede sal hier nog bij [nl. bij het collegie van Repraesentanten, dat het stadsbestuur
vormde] gevoegt worden een collegie, het Committé van Waaksaamheid of toeversigt genaamt,
wiens getal bepaald word op sestien leede en een secretaris, sullende ditcollegie in functie blijven
tot Petri 1798 en telkes meede van twee tot twee jaaren een nieuwe en vrije verkiesinge plaats
hebben, en gal een stadsbode dit collegie moeten bedienen.”
2829-2830. Registers van resoluties van het Comité van waakzaamheid en toezicht op de stad Doesburg,
1796-1798.
2 delen.
2831. Brieven, ingekomen bij het Comité van waakzaamheid, 1795-1798.
1 omslag.
N.B. Twee brieven uit 1795, gericht aan de Vaderlandse Sociëteit te Doesburg, zijn hierbij
gevoegd.

Derde Afdeling.
Gedeponeerde archieven
EERSTE ONDERAFDEELING
ARCHIEVEN VAN WELDADIGE STICHTINGEN
I. ARCHIEF VAN HET GASTHUIS.
N.B. De stichtingsdatum van het Gasthuis is niet met zekerheid bekend. Uit een charter van 12
december 1337 (inv. nr. 3229. reg. nr. 30) valt af te leiden, dat er toen plannen voor de oprichting
bestonden, en in verband hiermee heeft men in december 1937 het 600-jarig bestaan herdacht. Het
beheer werd later gevoerd door de gasthuismeester (instructie: 18 mei 1672), onder toezicht van de
magistraat als overgasthuismeesters. In het huis werd het bestuur door een gasthuisvader gevoerd.
Het gasthuis bestaat nog in de tegenwoordige tijd op de plek waar het van ouds gevestigd is
geweest. De verpleegden wonen er in afzonderlijke huisjes. De bij het gasthuis behorende kerk of
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kapel, die onder het patronaat van de H. Antonius stond, is in gebruik bij de Lutherse gemeente
onder een eigen predikant sedert 1794. Mr. J. LOOSJES, Geschiedenis der Luthersche kerk in de
Nederlanden (1921), blz. 182. Er werden echter reeds sinds 1735 Lutherse godsdienstoefeningen
gehouden en de magistraat stond de kerk op 21 februari 1778 voor dit doel aan de Lutherse
gemeente af. Men ziet verder een artikel van J.H. HOFMAN, Het gasthuis te Doesburg, in Archief
Aartsbisdom Utrecht, deel 30 (1905), blz. 17.

A. FINANCIEEL BEHEER.
a. Algemeen.
2832. Resoluties van de overgasthuismeesters, 1730-1731 en 1797.
1 omslag.
N.B. Andere resoluties van deze aard zijn niet aangetroffen.
2833. Verbaal van de gasthuislanderijen, opgemaakt in 1689.
1 katern.
2834. Lijsten van landerijen en andere bronnen van inkomsten, toebehorend aan het gasthuis, ca. 1750.
2 stukken.
2835-2836. "Gasthuisboeck". Registers van verpachtingen van goederen enz., toebehorende aan het
gasthuis, 1514-1761.
2 delen.
2835. 1514-1664.
1 deel (zie reg. nrs. 708, 835, 905, 1286, 1312).
N.B. Zoals blijkt uit een voorin geplaatste notitie zijn in 1658 het oude en het nieuwe
boek bijeen gebonden en met wit papier doorschoten. Behalve de op papier
geschreven verpachtingen bevat het handschrift twee met een 15e-eeuwse hand
beschreven katernen van perkament. Hierop zijn aangetekend: “renten van huizen
en hoven; lijsten van onderhoudsplichtigen voor de Drempter dijk, 1460, voor de
Baarbroekschen dijk, en voor de Angerlosche wetering, 1487; lijsten van door het
gasthuis betaalde renten en tynsen en van uitkeeringen ten laste van het gasthuis”.
Bevat o.a. ook resoluties betreffende opname in het Gasthuis e.a. stukken.
2836. 1655-1761.
2837. Voorwaarden van verpachting van aan het gasthuis behorende onroerende goederen en van
verkoop van daarop staande gewassen, 1674-1810.
1 pak.
2838. Verpachtingen van de garvezade, bouwsteden en brouwhuis van het gasthuis, 1749-1761.
1 lias
2839. Voorwaarden van verkoop van aan het gasthuis behorende onroerende goederen, 1732-1773.
1 omslag.
2839bis. Schuldbekentenis van 1500 gulden, voor LODEWIJK KETJEN en MARIA SARA VAN DER HOEVEN,
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echtelieden te Doesburg, ten laste van het gasthuis onder hypothecair verband van landerijen in
het schependom van de stad, 1799 (extract uit het protocol van voluntaire akten).
1 stuk
2840. Lijst van het bij verschillende inwoners van de stad door de gasthuismeesters aangetroffen koren,
1699.
1 stuk
2841. Stukken betreffende de toekenning van een jaarlijkse subsidie van 20 gulden door de Raad van
State aan het gasthuis te Doesburg als vergoeding voor het gebruik van gasthuislanderijen voor
opslag van materiaal bij de aanleg van het retranchement sedert 1701, 1714-1723.
1 omslag.
2842. Lijsten van in het gasthuis en haar brouwhuis aanwezige gebruiksvoorwerpen, 1741-1758.
1 omslag.
2843. Voorwaarden van aanbesteding van herstellingen aan huizen enz., toebehorende aan het gasthuis
en de gasthuiskerk, 1687-1801.
1 omslag.
2844. Aantekeningen betreffende de financiën en bezittingen van het gasthuis, 1626-1772.
1 omslag.
N.B. Onbelangrijke varia.

b. Rekeningen met bijlagen en bijbehorende stukken.
2845-3155. Rekeningen van de gasthuismeesters (met bijlagen), 1504, 1614-1810.
N.B. Het beheer van de gasthuisgoederen werd door gasthuismeesters gevoerd onder toezicht van
de magistraat als overgasthuismeesters. Het bestuur van het gasthuis zelf geschiedde door de
gasthuisvader. Twee gasthuismeesters voerden om beurten het beheer, waarbij zij om het jaar
wisselden. Pas de instructie van 11 maart 1746 (oudere zijn van 18 mei 1672 en 20 februari 1719)
spreekt van één gasthuismeester. De rekeningen hadden aanvankelijk het boekjaar gelijk met het
kalenderjaar, maar vanaf 1690 begint het met 10 maart. De afhoring geschiedde door de
magistraat, aanvankelijk in bijzijn van kerkmeesters en gasthuismeesters. In 1699 verrichtte de
magistraat de afhoring in bijzijn van gecommitteerden uit de gemeenslieden en afgevaardigden uit
de gecommitteerden van burgerij en gilden. Vanaf het jaar 1727/1728 bevat elke rekening voorin
een "register" van de bezittingen en inkomsten alsmede van de vaste lasten van het gasthuis.
2845. Rekening van de provisor DERICK DOYS PENNINCK vanwege het gasthuis over het jaar 1504
(?).
1 katern.
N.B. Van deze rekening ontbreekt het buitenste blad. In de rekening zijn
verantwoord de renten, verschenen "op Petri ad Cathedram anno Domini M VC ind
drie neest verleden". De naam van de rendant blijkt uit het boven de uitgaven
geplaatste opschrift.
2846-2855. Rekeningen van de gasthuismeester JOHAN OTTEN over de (even) jaren 1614-1632.
10 katernen.
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2846. 1614
2847. 1616
2848. 1618
2849. 1620
2850. 1622
2851. 1624
2852. 1626
2853. 1628
2854. 1630
2855. 1632
N.B. De rekeningen zijn gesloten, maar niet afgehoord. Die over de jaren 1634 en
1636 zijn verloren.
2856. Staten van de ontvangsten en uitgaven in de rekeningen van de gasthuismeester JOHAN
OTTEN, 1646-1636.
1 omslag.
2857. Rekening over de administratie van de overleden gasthuismeester JAN MINCKHORST, die is
voortgezet door de gasthuismeester JAN OTTEN, over het jaar 1623.
1 katern.
2858-2868. Rekeningen van de gasthuismeester WILLEM VAN SAMBEECK over de (oneven) jaren
1627-1653.
10 katernen.
2858. 1627
2859. 1629
2860. 1631
2861. 1633
2862. 1635
2863. 1641
2864. 1645
2865. 1647
2866. 1649
2867. 1651
2868. 1653
N.B. De rekeningen van de jaren 1637, 1639, 1643 en 1650 ontbreken. Tot en met
die van 1649 zijn zij afgehoord 1655.
2869. Rentebrief voor heer JOHAN SCHAEP GARRITSZOON, priester, ten laste van het gasthuis,
1572, afgelost in 1645. Bijlage bij de rekening over het jaar 1645.
1 charter.
2870. Stukken van financiële aard, afkomstig van de gasthuismeester WILLEM VAN SAMBEECK
(SANTBEECK), 1638-1645.
1 omslag.
2871-2879. Rekeningen van de gasthuismeester ABRAHAM FRANCKEN over de (even) jaren
1652/1653-1668/1669.
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9 katernen.
2871. 1652/1653
2872. 1654/1655
2873. 1656/1657
2874. 1658/1659
2875. 1660/1661
2876. 1662/1663
2877. 1664/1665
2878. 1666/1667
2879. 1668/1669
N.B. Het boekjaar begint met Petri ad Cathedram (22 februari). De rekeningen zijn
niet afgehoord. De rekening over het jaar 1668/1669 bevat ook de kosten van het
herstel van kerk en toren.
2880. Stukken betreffende het voor het Hof gevoerde proces tussen ARNOLDT FRANCKEN en de
Magistraat over de afhoring van de rekeningen van wijlen eisers vader, de gasthuismeester
ABRAHAM FRANCKEN, 1685.
1 omslag.
N.B. Hierbij bevinden zich ook brieven van de stadssecretaris aan de advocaat Dr.
TH. FOYERT te Arnhem over deze en andere zaken.
2881. Rekening van de gasthuismeester UDO AELS over het jaar 1670.
1 katern.
2882-2887. Rekeningen van de gasthuismeester PELGROM ENGELEN over de (even) jaren 16721682.
6 katernen.
2882. 1672
2883. 1674
2884. 1676
2885. 1678
2886. 1680
2887. 1682
N.B. Een verklaring betreffende de afhoring is niet op deze rekeningen aangebracht.
2888-2893. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1672-1682.
6 omslagen.
2888. 1672
2889. 1674
2890. 1676
2891. 1678
2892. 1680
2893. 1682
2894. Rekening over de administratie van wijlen de gasthuismeester PELGROM ENGELEN over het
jaar 1684, afgelegd door zijn weduwe.
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1 katern.
2895. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1684.
1 omslag.
2896. Overzicht van de ontvangsten van de gasthuismeester PELGROM ENGELEN over de jaren
1672-1684.
1 stuk.
2897-2902. Rekeningen van de gasthuismeester BARTHOLD GERSEN (GERRITSEN) over de (oneven)
jaren 1673-1683.
6 katernen.
2897. 1673
2898. 1675
2899. 1677
2900. 1679
2901. 1681
2902. 1683
N.B. Deze rekeningen zijn na het overlijden van de rendant afgehoord in 1698.
2903-2907. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1673-1681.
5 omslagen.
2903. 1673
2904. 1675
2905. 1677
2906. 1679
2907. 1681
N.B. De bijlagen over het jaar 1683 ontbreken.
2908-2914. Rekeningen van de gasthuismeester JOAN GERSEN (GERRITSEN) over de jaren 16851689, 1692 en 1694, afgehoord in 1699.
7 katernen.
2908. 1685
2909. 1686
2910. 1687
2911. 1688
2912. 1689
2913. 1692
2914. 1694
2915-2920. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1685-1689, 1692 en 1694.
6 omslagen.
2915. 1685
2916. 1687
2917. 1688
2918. 1689
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2919. 1692
2920. 1694
N.B. De bijlagen over het jaar 1686 ontbreken.
2921. Staat van ontvangsten, uitgaven en restanten van de administratie van gasthuismeester
JOAN GERSEN over de jaren 1685-1689, 1692 en 1694.
1 katern.
2922-2943. Rekeningen van gasthuismeester ENGEL LUITJES over de jaren 1690/1691, de
(oneven) jaren 1691-1707 en 1708/1709, en de (oneven) jaren 1713-1736, afgehoord in de
jaren 1693-1737.
23 katernen.
2922. 1690-1691
2923. 1691-1692
2924. 1693-1694
2925. 1695-1696
2926. 1697-1698
2927. 1699-1700
2928. 1701-1702
2929. 1703-1704
2930. 1706-1707
2931. 1708-1709
2932. 1713-1714
2933. 1715-1716
2934. 1717-1718
2935. 1717-1720
2936. 1721-1722
2937. 1723-1724
2938. 1725-1726
2939. 1727-1728
2940. 1729-1730
2941. 1731-1732
2942. 1733-1734
2943. 1735-1736
N.B. Van 1690 af begint het boekjaar op 10 maart. De rekening over het jaar
1735/1736 is in duplo.
2944-2962. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 169-1736.
10 omslagen en 8 liassen.
2944. 1690-1691
2945. 1693-1694
2946. 1695-1696
2947. 1697
2948. 1699-1700
2949a. 1701, was inventarisnummer 2949
2949b. 1703-1704, was inventarisnummer 2949a
2950. 1708-1709
2951. 1713-1714
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2952. 1715-1716
2953. 1717-1718
2954. 1719-1720
2955. 1721-1722
2956. 1723-1724
2957. 1725-1726
2958. 1727-1728
2959. 1729-1730
2960. 1731-1732
2961. 1733
2962. 1735-1736
N.B. De rekening over het jaar 1709/1710 is verloren. Zie ook het aangetekende bij
inv. nr. 2976. De bijlagen over het jaar 1717/1718 (inv. nr. 2953) zijn incompleet;
die over de jaren 1691/1692, 1706/1707 en 1708/1709 ontbreken.
2963-2965. Rekeningen van de gasthuismeester ARNOLD BÖMER over de (even) jaren 1696-1703,
afgehoord in de jaren 1702-1707.
3 katernen.
2963. 1696/1697
2964. 1700/1701
2965. 1702/1703
N.B. De rekening over het jaar 1698/1699 ontbreekt.
2965 bis-2968. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1696-1703.
4 omslagen.
2965bis. 1696/1697
2966. 1698/1699
2967. 1700/1701
2968. 1702/1703
N.B. De bijlagen over 1698/1699 zijn aanwezig.
2969. Rekening van de gasthuismeester GERHARDT BETHMER over het jaar 1703/1704,
afgehoord in 1709.
1 katern.
2970. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1703/1704.
1 omslag.
2971. Rekening van de gasthuismeester WILLEM VAN ZELM over de periode 11 maart -26 oktober
1704, afgehoord in 1710.
1 katern
2972-2974. Rekeningen van de gasthuismeester COENRAEDT BEECK over de (oneven) jaren 17051710, afgehoord in de jaren 1708-1714.
3 katernen
2972. 1705-1706
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2973. 1707-1708
2974. 1709-1710
2975-2976. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over 1705-1710 (oneven).
2 omslagen.
2975. 1705-1706
2976. 1709-1710
N.B. De bijlagen over het jaar 1707/1708 zijn verloren. Over het jaar 1709/1710 zijn
eveneens acquitten van de gasthuismeester ENGEL LUITJES bewaard (inv. nr. 2950).
Aangezien diens rekening over dat jaar ontbreekt, valt niet na te gaan, hoe de
administratie toen geregeld was.
2977. Stukken betreffende de afhoring van de rekening van de gasthuismeester COENRAEDT
BEECK en de afbetaling van door hem voorgeschoten gelden, 1713-1714.
1 omslag.
2978. Rekening van de gasthuismeester JAN MATTHAEI over het jaar 1711/1712, afgehoord in
1714.
1 katern.
2979. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1711/1712.
1 omslag.
2980-2988. Rekeningen van de gasthuismeester WILLEM VLES over de (even) jaren 1710-1727,
afgehoord in de jaren 1713-1729.
9 katernen
2980. 1710-1711
2981. 1712-1713
2982. 1714-1715
2983. 1716-1717
2984. 1718-1719
2985. 1720-1721
2986. 1722-1723
2987. 1724-1725
2988. 1726-1727
2989-2997. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1710-1727.
5 omslagen en 4 liassen
2989. 1710-1711
2990. 1712-1713
2991. 1714-1715
2992. 1716-1717
2993. 1718-1719
2994. 1720-1721
2995. 1722-1723
2996. 1724-1725
2997. 1726-1727
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2998-3011. Rekeningen van de gasthuismeester WILLEM BÖMER over de (even) jaren 1728-1737
en de jaren 1737-1746, afgehoord in de jaren 1730-1748.
14 katernen.
2998. 1728-1729
2999. 1730-1731
3000. 1732-1733
3001. 1734-1735
3002. 1736-1737
3003. 1737-1738
3004. 1738-1739
3005. 1739-1740
3006. 1740-1741
3007. 1741-1742
3008. 1742-1743
3009. 1743-1744
3010. 1744-1745
3011. 1745-1746
3012-3025. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1728-1737 en de jaren
1737-1746.
8 liassen en 6 omslagen.
3012. 1728-1729
3013. 1730-1731
3014. 1732-1733
3015. 1734-1735
3016. 1736-1737
3017. 1737-1738
3018. 1738-1739
3019. 1739-1740
3020. 1740-1741
3021. 1741-1742
3022. 1742-1743
3023. 1743-1744
3024. 1744-1745
3025. 1745-1746
3026-3047. Rekeningen van de gasthuismeester JAN ANDRIES VAN ZELM over de jaren 1746-1768,
afgehoord in de jaren 1748-1769.
23 katernen.
3026. 1746-1747
3027. Niet aangetroffen
3028. 1748-1749
3029. 1749-1750
3030. 1750-1751
3031. 1751-1752
3032. 1752-1753
3033. 1753-1754
3034. 1754-1755
3035. 1755-1756
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3036. 1756-1757
3037. 1757-1758
3038. 1758-1759
3039. 1759-1760
3040. 1760-1761
3041. 1761-1762
3042. 1762-1763
3043. 1763-1764
3044. 1764-1765
3045. 1765-1766
3046. 1766-1767
3047. 1767-1768
N.B. De rekeningen over de jaren 1762/1763 en 1767/1768 (inv. nrs. 3042 en 3047)
zijn in duplo. Het tweede exemplaar van het jaar 1762/1763 is opgemaakt, nadat
de magistraat "vele grove abuisen en enormiteiten door de Rendant hadden laten
redresseren en reformeren".
3048-3069. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1746-1768.
13 liassen en 8 omslagen.
3048. 1746-1747
3049. 1747-1748
3050. 1748-1749
3051. 1749-1750
3052. 1750-1751
3053. 1751-1752
3054. 1752-1753
3055. 1753-1754
3056. 1754-1755
3057. 1755-1756
3058. 1756-1757
3059. 1757-1758
3060. 1758-1759
3061. 1759-1760
3062. 1760-1761
3063. 1761-1762
3064. 1762-1763
3065. 1763-1764
3066. 1764-1765
3067. 1765-1766
3068. 1766-1767
3069. 1767-1768
N.B. De bijlagen over het jaar 1762/1763 (inv. nr. 3064) zijn incompleet.
3070. Overzicht van ontvangsten en uitgaven van de gasthuismeester JAN ANDRIES VAN ZELM in
het jaar 1755/1756.
1 katern.
3071-3083. Rekeningen van de gasthuismeester MARTIN HERMAN HUIGENS VAN LAMZWEERDE
over de jaren 1768-1781, afgehoord in de jaren 1770-1781.
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13 katernen.
3071. 1768-1769
3072. 1769-1770
3073. 1770-1771
3074. 1771-1772
3075. 1772-1773
3076. 1773-1774
3077. 1774-1775
3078. 1775-1776
3079. 1776-1777
3080. 1777-1778
3081. 1778-1779
3082. 1779-1780
3083. 1780-1781
3084-3096. Bijlagen bij de bovengenoemde rekeningen over de jaren 1768-1781.
1 omslag en 12 liassen.
3084. 1768-1769
3085. 1769-1770
3086. 1770-1771
3087. 1771-1772
3088. 1772-1773
3089. 1773-1774
3090. 1774-1775
3091. 1775-1776
3092. 1776-1777
3093. 1777-1778
3094. 1778-1779
3095. 1779-1780
3096. 1780-1781
3097. Staten van ontvangsten en uitgaven van de gasthuismeester M.H. HUIGENSVAN
LAMZWEERDE over de jaren 1768/1769 en 1774/1775.
2 stukken.
3098-3098bis. Rekeningen over de administratie van wijlen de gasthuismeester MARTIN HERMAN
HUIGENS VAN LAMZWEERDE, 1781-1783, afgelegd door zijn erfgenamen en afgehoord in
1783.
2 katernen.
3098. 1781-1782
3098bis. 1782-1783
3099-3100. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1781/1782 en 1782/1783.
2 omslagen.
3099. 1781-1782
3100. 1782-1783
3101. Conclusive rekening betreffende het batig slot van de rekening over het jaar 1782/1783,
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afgelegd door de erfgenamen van de gasthuismeester MARTIN HERMAN HUIGENS VAN
LAMZWEERDE en afgehoord in 1784.
1 katern.
3102. Bijlagen bij bovengenoemde definitieve rekening.
1 lias.
3103-3115. Rekeningen van de gasthuismeester LAMBERTUS LAMMERS over de jaren 1783-1800,
afgehoord in de jaren 1784-1801.
34 katernen.
3103. 1783-1784
3104. 1784-1785
3105. 1785-1786
3106. 1786-1787
3107. 1787-1788
3108. 1788-1789
3109a. 1789-1790, was inventarisnummer 3109
3109b. 1790-1791, was inventarisnummer 3109bis
3110a. 1791-1792, was inventarisnummer 3110
3110b. 1792-1793, was inventarisnummer 3110bis
3111. 1793-1794
3112. 1794-1795
3113. 1795-1796
3114a. 1796-1797, was inventarisnummer 3114
3114b. 1797-1798, was inventarisnummer 3114bis
3114c. 1798-1799, was inventarisnummer 3114ter
3115. 1799-1800
N.B. Alle rekeningen zijn in duplo, met uitzondering van die over het jaar
1786/1787, waarbij echter een kladrekening is bewaard.
3116-3132. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1783-1800.
5 omslagen en 12 liassen.
3116. 1783-1784
3117. 1784-1785
3118. 1785-1786
3119. 1786-1787
3120. 1787-1788
3121. 1788-1789
3122. 1789-1790
3123. 1790-1791
3124. 1791-1792
3125. 1792-1793
3126. 1793
3127. 1794
3128. 1795
3129. 1796
3130. 1797
3131. 1798
3132. 1799
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3133. Rekening over de administratie van wijlen de gasthuismeester LAMBERTUS LAMMERS over
het jaar 1800/1801, afgelegd door zijn erfgenamen en afgehoord in 1801 (in duplo).
2 katernen.
3134. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1800/1801.
1 lias.
3135-3144. Rekeningen van de gasthuismeester D.H. VAN NECK over de jaren 1801-1810,
afgehoord in de jaren 1802-1810.
20 delen.
3135. 1801-1802
3136. 1802-1803
3137. 1803-1804
3138. 1804-1805
3139. 1805-1806
3140. 1806-1807
3141. 1807-1808
3142. 1808-1809
3143. 1809-1810
3144. 1810
N.B. Alle rekeningen zijn in duplo.
3145-3153. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1801-1810.
7 omslagen en 4 liassen.
3145. 1801-1802
3146. 1802-1803
3147. 1803-1804
3148. 1805-1806
3149. 1806-1807
3150. 1807-1808
3151. 1808-1809
3152. 1809-1810
3153. 1810
N.B. De bijlagen over het jaar 1804/1805 zijn niet aangetroffen.

c. Andere stukken betreffende het financieel beheer.
3154. Rentebrief van 6 pond per jaar, uit een huis in de Waterstrate te Doesburg, voor JOHAN
HENRIXZOON, ten laste van het gasthuis, 1453.
1 charter (zie reg. nr. 753).
N.B. Door NIJHOFF bij de charters van het gasthuis geplaatst. Wellicht afgelost.
3155. Verklaring van DAEM VAN HERDE, dat een rente van 4 malder "spilkoern" uit de Uthmate in het
Angerlose broek ten laste van het gasthuis te Doesburg is afgelost, 1541.
1 charter (zie reg. nr. 1365).
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3156. Verklaring van HENRICK en DIRCK ULINCK, zoons van BERNT ULINCK, dat een jaarlijkse rente ten
laste van het gasthuis te Doesburg, uit het Gyserslach onder Baer, door de gasthuismeester
GARBRANT PETERS is afgekocht, 1599.
1 stuk.
3157. Stukken betreffende een legaat van 6000 gulden, vermaakt aan het gasthuis te Doesburg door
wijlen HENDRICK BARREVELT, geboren te Doesburg, koopman te Antwerpen en daar in 1627
overleden, 1626-1628. Met correspondentie over de uitbetaling van dit legaat, 1628-1640.
1 omslag
3158. Stukken betreffende een geschil tussen de gasthuismeesters en de luitenant JACOB STARINCK te
Zutphen over zijn recht op een derde deel van de opbrengst van een huis aan de vismarkt te
Doesburg, dat hem voor 1/3 en het gasthuis voor 2/3 toebehoorde, 1717-1725.
1 omslag.
3159. Verklaring van H. TEENCK, eigenaar van een huisje aan de Paardenmarkt, dat dit geen recht heeft
om water te halen uit de put van het gasthuis, en dat de gasthuismeesters deze bevoegdheid
slechts tot wederopzegging hebben verleend, 1760.
1 stuk.
3160. Contract, waarbij de magistraat als overgasthuismeesters aan H.A.W. VAN ROUWENOORT TOT DE
ULENPAS verkoopt een stuk grond, genaamd de Pol, in de Oude IJssel en gelegen buiten de
Meipoort, tevoren toebehorend aan het gasthuis, 1803.
1 stuk.

d. Eigendomsbewijzen.
KERSPEL DOESBURG.
N.B. Zie ook inv. nrs. 3179, 3185, 3188.
3161. Akte van schenking van een hofstede naast het gasthuis te Doesburg, aan het gasthuis, door
MARGARETA, weduwe van OTT VAN KEKEN, 1368.
1 charter (zie reg. nr. 77).
3162. Akte van vrijwaring van een hofstede te Doesburg door WYSSE WOLTERSZOON, welke hofstede
door heer WILLAM VAN DER MOELE is verkocht aan het gasthuis, 1379.
1 charter (zie reg. nr. 106).
3163. Eigendomsbewijs van 3 hofsteden te Doesburg, vroeger toebehorend aan heer DYRIC TEN COLKE,
voor het gasthuis, afkomstig van ROLOF VAN LUESEN EN GESE, dochter van JOHAN RODE, 1380.
1 charter (zie reg. nr. 111).
N.B. Zie ook inv. nr. 3180.
3164. Akte van erfwissel tussen het gasthuis te Doesburg en WOLTER, zoon van HENRICK RABEDE,
waarbij het gasthuis een hofstede op de hoek van het papenstrateke verkrijgt, 1394.
1 charter (zie reg. nr. 184).
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3165. Eigendomsbewijs van de helft van een hofstede te Doesburg, voor het gasthuis, afkomstig van
HERMAN WOLTERSZOON en zijn vrouw BATE, 1394,
1 charter (zie reg. nr. 185).
3166. Akte van schenking van een stenen huis te Doesburg, voor het gasthuis, door heer HENRIC
TAVERSTRATE, priester, 1400.
1 charter (zie reg. nr. 216).
3167. Eigendomsbewijs van de 2 helften van een hof te Doesburg, voor het gasthuis, afkomstig
respectievelijk van HARMAN CELEKENSZOON met zijn vrouw JUTTE, 1401, en DIRC KETELHUET met
zijn vrouw LUTGERT, 1405.
2 charters (zie reg. nrs. 221, 241).
3168. Akte van schenking van de helft van een schuur in de Zandberg te Doesburg, voor het gasthuis
aldaar, door JOHAN TEN KOLKE en zijn vrouw GEERTRUIT, 1410.
1 charter (zie reg. nr. 284).
3169. Eigendomsbewijs van een huis op de hoek van de jodestraat te Doesburg, voor het gasthuis,
afkomstig van GEBBE HUNYNGX, 1462.
1 charter (zie reg. nr. 870).
3110. Akte, waarbij MARTEN TER POERTEN en zijn vrouw STYNE al hun roerende en onroerende
goederen binnen of buiten Doesburg aan het gasthuis schenken onder voorbehoud van het gebruik
van de bijen, 1483.
1 charter (zie reg. nr. 1085).
3171. Akte van erfwissel tussen GEERT TE BOEM en zijn vrouw KATHERINE en het gasthuis te Doesburg,
waarbij dit laatste een huis in de korte smeetstraat verkrijgt, 1488. Met oudere brief d.d. 1488.
2 charters (zie reg. nrs. 1140, 1142).
3172. Eigendomsbewijzen van twee naast elkaar gelegen stukken land in het richterambt Doesburg,
genaamd GHISE MULNERS mate, voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig van MAES PANNARD en
zijn vrouw ERMEGARD, 1377, en GERTRUD GISE MUELRES dochter, 1383. Met akte van verpanding
aan BARTELT DIE MEY en diens vrouw LUMME, 1499, en rentebrief ten laste van de stad wegens
deze verpanding, 1525.
4 charters (zie reg. nrs. 105. 121, 1230, 1312).
3173. Eigendomsbewijs van het goed Barstede onder Doesburg, voor het gasthuis, na panding afkomstig
van de weduwe van RUTGER VAN DER HOEVEN c.s., 1509. Met overeenkomst tot regeling van het
gebruik van dit goed door het gasthuis en het recht van inlossing door de wederpartij, 1509.
1 charter en 1 stuk (zie reg. nrs. 1268, 1269).

KERSPEL ANGERLO.
N.B. Zie ook inv. nr. 3180.
3173bis. Eigendomsbewijs van een stuk land bij de stads Ooi en een halve veldslag in het Angerlose veld,
voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig van HERMAN VAN MEKEREN UDEZOON en zijn vrouw
ELZEKEN, 1390.
1 charter (zie reg. nr. 156).
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3174. Akte van schenking van een stuk land, genaamd Schelhavers meetken, in het kerspel Angerlo aan
stickersstrate, en van een ander stuk land aldaar, aan het gasthuis te Doesburg, door heer
COENRAET SCHELHAVER, priester, 1435. Met oudere eigendomsbewijzen en akte van schenking
van de erop rustende tyns voor de eerste grond, 1419-1440, en oudere eigendomsbewijzen voor
de tweede, 1422-1425.
7 charters (zie reg. nrs. 343, 378, 382, 405, 422, 526, 593).
3175. Eigendomsbewijs van 1/4 van het goed die Ganspoel in het kerspel Angerlo, voor het gasthuis te
Doesburg, afkomstig van CLAES VAN MYLLINGEN en zijn vrouw MECHTELT, 1437. Met oudere akte
betreffende een verandering van dit goed van leengoed in tynsgoed, 1415.
2 charters (zie reg. nrs. 319, 564).
N.B. De resterende 3/4 behoorde sinds 1402 aan de kerk en het gasthuis tezamen. Zie inv.
nr. 2288.
3176. Eigendomsbewijs van het Willigen- of Pelgromsmaetgen in het kerspel Angerlo in het Angerlose
broek, voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig van JOHAN GRUTER, priester, vicaris te HoogKeppel, 1553. Met oudere brieven d.d. 1455, 1547 en 1553.
4 charters (zie reg. nr. 773).
N.B. Hoewel de inhoud van deze brieven niet geheel met elkaar overeenstemt, hebben zij
toch betrekking op dezelfde grond. Reeds in 1547 werd deze aan JOHAN GRUYTER,
natuurlijke zoon van BERNT GRUYTER, overgedragen door LAMBERT OPTEN OIRO en zijn
vrouw MARY, in 1553 verklaarden JACOP VAN VIERACKEREN en JOHAN VAN VIERACKEREN,
broers, dat zij deze grond aan JOHAN GRUETER hadden verkocht. Tevens verzochten zij
LAMBERT OPTEN OERD, aan wie zij hun recht beweerden te ontlenen, het land aan JOHAN
GRUETER te willen transporteren. Ruim een week later vond de overdracht aan het gasthuis
plaats.
3176bis. Eigendomsbewijs van het 1/3 deel van het Eltense Kraayvangersveldslag in het kerspel Angerlo,
voor het gasthuis te Doesburg, na verkoop door de commissie tot herstel van de stadsfinanciën
aldaar,1797. Met bijbehorende stukken.
1 omslag.

KERSPEL DIDAM.
3177. Eigendomsbewijs van de helft van de Badeacker in Kirckwickervelde in het kerspel Didam, voor het
gasthuis te Doesburg, afkomstig van WOUBE, weduwe van BEERNT VAN GULICH c.s., 1427.
1 charter (zie reg. nr. 437).

KERSPEL DREMPT.
3178. Eigendomsbewijs van een maat land, genaamd Uppet Griet of Grietmate, voor het gasthuis te
Doesburg, afkomstig van WEISSEL SCAEP en zijn vrouw HADEWICH, 1354.
1 charter (zie reg. nr. 55).
N.B. Zie ook inv. nr. 3179.
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3179. Akte van erfwissel tussen WILLAM LERINCH en het gasthuis te Doesburg, waarbij dit laatste
verkrijgt de rechten van eerstgenoemde op de Grietmate, een rente van 1 mark per jaar ten laste
van de stad, 2 hofstede in de luttickestrate en een hof, in pacht bij OTTO ABENZOON, 1354.
1 charter (zie reg. nr. 56).
N.B. Vergelijk inv. nr. 3178.
3180. Eigendomsbewijs van 3/4 delen van het goed te Pyrrewinkel in het kerspel Drempt en het maatje
van heer DYRIC TEN COLKE aldaar, en het Voerslach en 1/4 van een veldslag, beide in het kerspel
Angerlo, voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig van ROLOF VAN LUESEN en zijn vrouw
GERTRUD, dochter van wijlen JOHAN RODE, 1380. Met oudere brief voor deze goederen vermeld in
inv. nr. 3163.
2 charters (zie reg. nrs. 101, 110).
3181. Eigendomsbewijs van 1/2 morgen land op Koppenberch, voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig
van ALEID, weduwe van REYNER KERSTANS,1383.
1 charter (zie reg. nr. 122).
3182. Eigendomsbewijs van een akker land op Dickenhorst, voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig van
WOUBE NYELEN, 1387.
1 charter (zie reg. nr. 133).
3183. Akte van schenking van een stuk land op Koninx hare bij Verzwenen mate, voor het gasthuis te
Doesburg, door HENRICK WINTERPOL en zijn vrouw LUTGARD, 1391.
1 charter (zie reg. nr. 163).
3184. Akte van erfwissel tussen JOHAN SCAEP en het gasthuis te Doesburg, waarbij dit laatste een goed
in Ghisen mate verkrijgt, 1399.
1 charter (zie reg. nr. 209).
3185. Eigendomsbewijs van een hofstede op de Tuesbrugge, een akker op het Molenveld en een
daarnaast gelegen akker, voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig van WILLEM tAVERLAKE en zijn
vrouw BYE, 1402.
1 charter (zie reg. nr. 237).
3186. Eigendomsbewijzen van verschillende delen van Ingramsmaet, voor het gasthuis te Doesburg,
afkomstig van GERYT HAEC (?) c.s., 1405, 1417 en 1431.
3 charters (zie reg. nrs. 242, 331, 488).
N.B. De brief van 1417 betreft tevens de tiend in Hunsersmaet, die van 1431 een akker in
Konyngx Hair.
3187. Akte van erfwissel tussen het gasthuis te Doesburg en REYNAR TE HEKER met zijn vrouw
ARMGARD, waarbij eerstgenoemde instelling de helft van een sloot aan de Gheer verkrijgt en een
regeling wordt getroffen voor de uitweg van de aan het gasthuis behorende Gysenmate, 1411.
1 charter (zie reg. nr. 293).
3188. Akte van erfwissel tussen het gasthuis te Doesburg en JOHAN MEY met zijn vrouw LAMBRICH,
waarbij eerstgenoemde instelling een halve slag bij Kromhegge en een rente van 2 oude schilden
per jaar uit een huis naast het Raadhuis te Doesburg verkrijgt, 1435. Met de rentebrief d.d. 1424.
2 charters (zie reg. nrs. 411, 528).
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3189. Eigendomsbewijs van 1/4 van het goed Lange Vonderloe, een hofje aan de Vonderloese strate en
de Helmans acker, voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig van JOHAN VOS en zijn zoon GERYT
VOS, 1475.
1 charter (zie reg. nr. 1005).
3190. Akte van erfwissel tussen het gasthuis te Doesburg en GARIT TELLICHUYS, waarbij het eerste
verschillende landerijen in de kerspelen Drempt en Hoogkeppel, aan de Oude IJssel en in het
Oesterenxse veld verkrijgt, 1476.
1 charter (zie reg. nr. 1017).
3191. Eigendomsbewijs van een akker land in het kerspel Drempt bij het Veen, voor het gasthuis te
Doesburg, afkomstig van HENRICK RUWENOERT, 1480.
1 charter (zie reg. nr. 1055).
3192. Eigendomsbewijs van 1/4 van die hoege Luir in het kerspel Steenderen benevens 1/4 van die
Wettensmaetgens in het kerspel Drempt, voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig van GERRIT
SCHAEPDAEMSZOON c.s., 1576. Met akte, waarbij PETER VAN DE BARGH zijn aandeel in
eerstgenoemde grond aan het gasthuis overdraagt, 1577.
2 charters.
3193. Eigendomsbewijs van het goed, genaamd Cleyn Tellichuysen, in het kerspel Drempt en het
richterambt Doesburg, voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig van DIRCK VAN GHEYN, scholtis te
Barneveld, en zijn vrouw WEYNDELMOITH VAN GREFFLICHEM, 1605. Met onderhandse akte van
verkoop, 1604, en akte, waarbij koning PHILIPS II MARIE VAN MOERKERCK, weduwe van EVERT
VAN GREFLINGEN, en haar kinderen als bezitters van het goed Cleyn Tellichuys in het kerspel
Drempt van hofhorigheid ontslaat, 1559.
2 charters en 1 stuk.
3194. Eigendomsbewijs van 13 akkers land in het kerspel Drempt, 12 in het Hooghe en 1 in het
Oosterengse velt, voor het gasthuis te Doesburg, afkomstig van HERMAN BREUCKELAER c.s., 1612.
Met oudere brieven d.d. 1540 en 1568.
3 charters (getransfigeerd) (zie reg. nr. 1360).
3195. Akte van ruiling tussen HENRICK VAN ROUWENOORT, heer tot de Ulenpas, en het gasthuis, waarbij
dit twee stukken bouwland in het Oosterenksche veld in het kerspel Drempt verkrijgt, 1710.
1 stuk.

KERSPEL HENGELO.
3196. Akte, waarbij HENRICK BOELEKINCK en zijn vrouw LUTGART hun pandrecht op de helft van
Bruenerinck breyde bij Honnekinck in het kerspel Hengelo, hun verpand door WOLTER HURSTINCK,
aan het gasthuis te Doesburg overdragen als onderpand voor een schuld van 50 rijnsguldens van
hun broer ZARYS BOELEKINCK aan het gasthuis, 1491. Met een gelijktijdig afschrift
1 charter en 1 stuk (zie reg. nr. 1181).

KERSPEL RHEDE.
3197. Akte van vrijwaring voor de helft van de goederen Uitmate, Brakengaerde, Sompghieze en
Stryppen, in het kerspel Rhede, voor het gasthuis te Doesburg, door DERICK KLINCKE en GERIT VAN
TRIER, 1465. Met ouder eigendomsbewijs d.d. 1449.
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2 charters (zie reg. nrs. 707, 899).
N.B. Zie voor de wederhelft inv. nr. 3198. De titel van aankomst voor het gasthuis is niet
aangetroffen.
3198. Akte van belening van GERYT ARNTZOON met de helft van de goederen Uutmate, Brakengarde,
Sompghiese en Strypen in het kerspel Rheden, door GYSBERT VAN HEERDE, I446. Met akte van
vrijwaring door PETER JANSZOON c.s., 1446.
2 charters (zie reg. nrs. 660, 661).
N.B. Zie voor de wederhelft inv. nr. 3197. Is deze helft ook aan het gasthuis gekomen?

KERSPEL ZELHEM.
3199. Akte, waarbij JOHAN BOWYER en zijn vrouw MARIA DE COLLART aan het gasthuis te Doesburg het
erf Toinck onder Zelhem verkopen, 1648. Met stukken betreffende de betaling van de koopprijs,
1651, en een pachtcedul waarbij NICOLAAS BOWYER en zijn vrouw HELENA GYNS (!) dit goed
verpachten aan WARNER TOYNCK (1636, verlengd 1642).
1 omslag.

NIET NADER BEPAALD.
3200. Magescheid tussen RYCKOLT WINTERPOL en zijn zoon BERNT WINTERPOL voor de nalatenschap
van hun vrouw en moeder BATE, 1448.
1 charter (zie reg. nr. 697).
N.B. Deze brief, die zowel over onroerend goed als over renten handelt, maar deels vergaan
is, is door NIJHOFF bij de charters van het gasthuis geplaatst.

e. Rentebrieven en andere inschulden.
KERSPEL DOESBURG.
3201. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis te Doesburg, voor het gasthuis, ten laste van JOHAN
SCAEP, 1369.
1 charter (zie reg. nr. 79).
3202. Rentebrieven van elk 1 pond per jaar, uit de beide helften van een huis te Doesburg, voor HENRIC
CLARC de oude, ten laste respectievelijk van MECHTOLT, dochter van GERYD VOLRE, weduwe van
BERND VAN DE R WEYDE, en van HILLE BERNDSDR., 1399 en 1400.
2 charters (zie reg. nrs. 210, 217).
3203. Pachtbrief van een hofstede te Doesburg, groot 1 1/2 oud schild per jaar, voor DIRCK VAN
BEECHUZEN, ten laste van ROLOFF GOMPERTZOON, 1409.
1 charter (zie reg. nr. 270).
N.B. Volgens dorsale notitie vermoedelijk later aan het gasthuis gekomen.
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3204. Akte van overdracht van een rente van 1 1/2 pond per jaar, uit een huis te Doesburg door heer
DIRCK KOMPELMAN, priester, aan het gasthuis tegen het levenslange gebruik van een huis, 1412.
1 charter (zie reg. nr. 300).
3205. Akte van schenking van een rente van 2 pond per jaar, uit een huis in de Waterstraat te Doesburg
naast de Lomberde, aan het gasthuis, door ROLOFF en WOLTER WYRRE, broers, 1419.
1 charter (zie reg. nr. 348).
3206. Rentebrief van 1 pond per jaar, uit een huis te Doesburg, voor het gasthuis, geschonken door en
ten laste van ALIIT LUNSYNGE en haar zoon MEYNALD LUNSYNGE, 1419.
1 charter (zie reg. nr. 349).
3207. Rentebrief van ... pond per jaar, uit een huis in de Nypoortstraat te Doesburg, voor HENRIC
GERYTSZOON, ten laste van AERNT TEGELER, 1420.
1 charter (zie reg. nr. 350).
N.B. Door NIJHOFF bij de charters van het gasthuis geplaatst.
3208. Rentebrief van 3 pond per jaar, uit een huis in de Hofstraat te Doesburg, voor het gasthuis,
geschonken door en ten laste van GHERIT HAECK en zijn vrouw STINE, 1421.
1 charter (Zie reg. nr. 367).
3209. Akte van verpachting van een hofstede te Doesburg voor 5 pond per jaar, door WYCHMAN
KREMER, aan HILLE GERITS weduwe, 1430.
1 charter (zie reg. nr. 478).
3210. Akte van overdracht van een rente van 2 pond per jaar, uit die allde hof in de Smeetstraat te
Doesburg, voor het gasthuis, ten laste van LENSE WINTERPOL en zijn vrouw ENGELE, 1436.
1 charter (zie reg. nr. 536).
3211. Rentebrief van 6 pond per jaar, uit een huis in de Nypoortstrate te Doesburg, voor MAES VAN
BEYNEM, ten laste van AERNT HEYMERICK en zijn vrouw GRIETE, 1440.
1 charter (zie reg. nr. 589).
N.B. Blijkens reg. nr. 594 is deze rente aan het gasthuis gekomen.
3212. Rentebrief van 4 pond per jaar, uit een huis in de Koepoortstraat te Doesburg, vaat het gasthuis
aldaar door schenking van HARMAN OTTENZOON en zijn vrouw LUTGHERT, 1450.
1 charter (zie reg. nr. 714).
3213. Rentebrief van 6 pond per jaar, uit een huis in de Smeetstrate te Doesburg, voor het gasthuis, voor
uitdeling van bier, brood enz., ten laste van OTTO KUSER en zijn vrouw GHYSELE, 1453.
1 charter (zie reg. nr. 759).
3214. Rentebrief van 2 1/2 rijns gulden per jaar, uit een huis in de Zandbergstraat te Doesburg, voor het
gasthuis, ten laste van HENRICK BRUEN en zijn vrouw JOHANNA, 1456.
1 charter (zie reg. nr. 798).
3215. Rentebrief van 8 oude schilden per jaar, uit 3/4 van het goed die Barstede in het kerspel Doesburg,
voor MENSE GERITZOON, ten laste van jonker WILHEM VAN CULEMBORCH en diens vrouw ARIAEN,
1456. Met akte van toestemming door de heer van de Bergh als tynsheer, 1456.
2 charters (zie reg. nrs. 800, 801).
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N.B. Volgens een aantekening in het Gasthuisboeck (inv. nr. 2835) is deze rente door MENSE
GERITSZOON aan het gasthuis geschonken.
3216. Rentebrief van 4 oude schilden per jaar, uit een huis aan de Berchstrate naast het gasthuis, voor
ARNT DIE HAEN, ten laste van ALEIT VAN BAECK, weduwe van HENRICK VAN DE R HOVELWICK, en
haar zoon WILLEM VAN DE R HOVELWICK, 1459. Met akte van vrijwaring d.d. 1459 en verklaring
van ARNT DIE HAEN, dat hij deze rente in 1467 aan GERIT KUSER heeft overgedragen, 1469.
3 charters (zie reg. nrs. 835, 836, 948).
3217. Akte, waarbij de gasthuismeesters te Doesburg een lijfrente van 4 oude schilden ten laste van het
gasthuis overdragen aan heer GERYT PANNERT, priester, in ruil voor 2 renten, elk van 2 oude
schilden per jaar, uit 2 huizen aan de Berchstrate en de Roggenmarckt, bestemd voor uitkeringen
aan de armen tot aan zijn dood, 1465. Met de beide rentebrieven d.d. 1458 en 1465.
3 charters (zie reg. nrs. 832, 897, 898).
3218. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit het huis naast het commandeurshuis te Doesburg, voor het
gasthuis aldaar, door schenking en ten laste van GOSEN VAN VINCKWYCK, 1476.
1 charter (zie reg. nr. 1020).
3219. Rentebrief van 2 1/2 rijnsgulden per jaar, uit een huis bij de stadsmuur te Doesburg, voor het
gasthuis aldaar, ten laste van LAMBERT TELCHUES, 1477.
1 charter (zie reg. nr. 1035).
3220. Rentebrief van 1 gouden rijnsgulden per jaar, uit een huis in de Hospitaellstrate te Doesburg, voor
het gasthuis aldaar, ten laste van GERYT BIERMAN en zijn vrouw MECHTELT, 1503.
1 charter (zie reg. nr. 1243).
3221. Akte, waarbij MECHTELT THER HAEP en haar dochter MECHTELT aan het gasthuis te Doesburg twee
renten, van elk 1 gulden per jaar, uit een huis in de Santbarghstraet en in de Oypoertstrate,
benevens een som van 18 ryderguldens schenken voor het uitdelen van brood aan de armen op de
Goede Vrijdag, 1554. Met de bijbehorende rentebrieven resp. ten laste van JOHAN BOENYNCK en
diens vrouw LAMBERICH, 1548, en HENRICK BOEM en diens vrouw ALIJT, 1553.
3 charters.
3222. Akte, waarbij WOLTER DAEMSZ. en zijn vrouw AGNES aan het gasthuis te Doesburg een rente van
drie goudguldens per jaar, uit de stadsrenten van Doesburg, schenken, te besteden voor uitdeling
van vlees en brood aan de armen, 1553.
1 charter.
3223. Rentebrief van vijf goudguldens per jaar, uit een huis op de hoek van de Kerckstraet te Doesburg,
voor het gasthuis aldaar, ten laste van HENRICK SIMENS en zijn vrouw TRUEDE, 1555.
1 charter.
3224. Rentebrief van vijf daalders per jaar, uit een huis in de Kirckstraat te Doesburg, voor het gasthuis
aldaar, ten laste van HERMAN VAN TRIER en zijn vrouw ALIJT, 1556.
1 charter.
3225. Rentebrief van vijf goudguldens per jaar, uit een huis op de hoek der Saltpoertstraet, te Doesburg,
voor het gasthuis, ten laste van ELSSKEN, weduwe van WILHEM BAERKES, 1556.
1 charter.
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3226. Rentebrief van vijf goudguldens per jaar, uit de helft van een huis en hof in de Barghstraet te
Doesburg, voor het gasthuis aldaar, ten laste van GERTRUET, weduwe van de RICK VAN DER HEYDE,
1556.
1 charter.
3227. Rentebrief van drie daalders per jaar, uit een huis in de Kirckstraat te Doesburg, voor het gasthuis,
ten laste van THONYS GAETSCHALCK en zijn vrouw GARBERICH, 1557.
1 charter.
N.B. Door vocht beschadigd.
3228. Akte, waarbij de gasthuismeesters te Doesburg verklaren een door HADEWICH GRUETERS, weduwe
van ROLOFF MOM, aan het gasthuis geschonken rente van 2 1/2 zilveren daalder, uit een huis, ten
laste van GOESSEN VAN ROUWENOERT en zijn vrouw, jonffer ALIDT GIGINCK, en bestemd voor
onderhoud van een huis in de Heilige Geest, waarin vier huisarmen wonen, na aflossing opnieuw te
zullen beleggen, en verder dit laatste huis te zullen onderhouden, 1568.
1 charter.
3228bis. Schuldbekentenis van 2100 gulden, voor WILHELMUS ZIMMERMAN en HENDRICA GARRETSEN,
echtelieden, ten laste van WILLEM CHRISTOFFEL DE BANK c.s., onder hypothecair verband van een
stuk land bij de stad, 1796. Met akte van overdracht aan het gasthuis te Doesburg, 1801.
1 omslag.

KERSPEL ANGERLO.
3229. Akte, waarbij ARMEGART WERMBOLTSDOCHTER een rente van twee pond per jaar, uit een maat
land bij Bingerder Hurst overdraagt aan de schepenen van Doesburg ten behoeve van een door hen
te stichten gasthuis, 1337.
1 charter (zie reg. nr. 30).
3230. Rentebrief van 2 oude schilden per jaar, uit het halve goed to Westerick in het kerspel Angerlo,voor
JOHAN POST, ten laste van NYSE TIMMERMANS, 1456.
1 charter (zie reg. nr. 785).
N.B. Blijkens een notitie in het oudste Gasthuisboeck (inv. nr. 2835) is deze rentebrief in
1615 afgelost aan de gasthuismeester FRERICK VAN DE DAM.
3231. Rentebrief van 7 1/2 gulden per jaar, uit het land, genaamd Gerbergermaet, in het ambt Doesburg
in het Angerlose broek opten Swalch, voor het gasthuis te Doesburg, ten laste van de kerk aldaar,
1557.
1 charter.
N.B. De door de kerkmeesters ontvangen koopsom werd besteed voor het vergieten van de
klokken, omdat de kerk door een onweer verbrand was.

KERSPEL DREMPT.
3232. Akte van erfwissel tussen de pastoor te Doesburg en het gasthuis, waarbij de laatste 2 renten
verkrijgt van respectievelijk 7 1/2 malder haver en spelt en 2 1/2 spint koren en rogge, gaande o.a.
uit een land op Dickenhurst, benevens een akker aan de IJssel, 1401.
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1 charter (zie reg. nr. 222).
3233. Rentebrief van 3 schepel winterrogge per jaar, uit 2 akkers in het Drempter veld, voor het gasthuis
te Doesburg, ten laste van ALYT VAN OLBURGE, 1439.
1 charter (zie reg. nr. 579).
3234. Rentebrief van 1 malder winterrogge per jaar, uit verschillende landerijen in het kerspel Drempt,
voor het gasthuis te Doesburg, na schenking van JOHAN POST met zijn vrouw ALEYD en ten laste
van HENRICK HELMAN met zijn vrouw GEERTRUYT, 1541.
1 charter (zie reg. nr. 725).

HEERLIJKHEID LATHUM.
3235. Akte, waarbij MICHAEL VAN BROECKHUYSEN als leenheer toestemming verleent aan ADOLFF
PETERSZEN om aan de huisarmen te Doesburg een eeuwige rente van 12 daalders te schenken uit
zijn goed in Cloeckenslach in de heerlijkheid Lathum, leenroerig aan het huis Kell, 1603. Met een
rekwest van JAN HOEDEMAECKER aan de magistraat betreffende verplaatsing van deze rente op
een huis in de Koepoortstraat te Doesburg in verband met verkoop van het verbonden goed, 1636.
1 charter en 1 stuk.
N.B. Het charter is door vocht beschadigd.
3236. Akte van schenking van een rente van 51 goudgulden per jaar, uit het goed Grote Wormelinck in
het kerspel Steenderen, voor het gasthuis te Doesburg, door CLARA VAN DE R HOEVELICK, weduwe
van GYSBERT RYPERBANT, voor het uitdelen van turf aan de op het gasthuiskerkhof wonende arme
vrouwen, 1541.
1 charter (zie reg. nr. 1364).

NIET NADER BEPAALD.
3237. Overeenkomst tussen de gasthuismeesters en JOHANNA TER VOERDE, weduwe DUNNEWOLTS,
over de termijn, gedurende welke zij de rente van 2 1/4 gulden per jaar uit Matelancs camp nog zal
moeten betalen, 1618. Met akte betreffende de afwikkeling van deze betaling, 1650.
1 omslag.
3238. Akte van hypotheek voor een schuld van 500 caroliguldens aan het gasthuis op een stuk land,
genaamd het Hofpesse, in de buurschap Langerak en de helft van een stuk land, genaamd het
Frieslagh of de Sumpe, beide onder het ambt Doetinchem, ten laste van HARMIENTJE HOOGERS,
weduwe van DRIES ROOSEGAARDE, 1761. Met bijbehorende stukken.
1 omslag.

B. STUKKEN BETREFFENDE VERPLEEGDEN IN HET GASTHUIS EN UITDELINGEN AAN DE ARMEN.
3239. Akte, waarbij de gasthuismeesters te Doesburg levensonderhoud toezeggen aan JOHAN VOS en
zijn zoon GERYT VOS, 1475.
1 charter (zie reg. nr. 1007).
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3240. Akte, waarbij de erfgenamen van wijlen SIMON BAERKENS krachtens zijn testament aan het
gasthuis te Doesburg honderd daalders schenken, bestemd voor jaarlijkse uitdeling van vlees aan
de armen, 1586.
1 charter.
3241. Akte, waarbij ADOLPH PETERSZ en ARNDT BAERCKEN aan het gasthuis te Doesburg 100 daalders
schenken, bestemd voor een jaarlijkse uitdeling van vlees en tarwe aan de huisarmen, 1602.
1 charter.
N.B. Door vocht beschadigd.
3242. Overeenkomst tussen de gasthuismeesters en JANNEKE AMSINCKS, weduwe van GERRIT VAN
VARSRVELD, betreffende het haar te verlenen onderhoud in het gasthuis gedurende haar leven,
1636 (concept).
1 stuk.
3242a. Minuten van sententies, uitgesproken door de magistraat, tegen kostgangers in het gasthuis,
wegens onbehoorlijk gedrag, 1695-1714.
1 omslag.
3243. Lijst van nog in leven zijnde personen, die hun kost in het gasthuis hebben gekocht, ca. 1740.
1 stuk.
3244. Contract tussen de overgasthuismeesters en de gasthuisvader SAMUEL VAN DER SLEE met zijn
vrouw ANNEKE BIERLING over het in de kost nemen van de in het gasthuis wonende kostgangers,
1741.
1 stuk.
3245-3247. Rekeningen van de gasthuismeester JAN ANDRIESVAN ZELM van ontvangsten en uitgaven
wegens de nalatenschap van BERNARDUS VAN GREVENBROEK en diens vrouw AGNIS SOPHIA
HUNTELER, 1746-1760.
3 katernen.
3245. 1746-1749
3246. 1746-1751
3247. 1752-1760
N.B. De eerste rekening over de jaren 1746-1748 schijnt verloren te zijn geweest met de
bijbehorende bijlagen en later teruggevonden. Zij is niet afgehoord. De andere over de jaren
1746-1751 en 1752-1760 zijn afgehoord in 1755 en 1761.
3248-3250. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1746-1760.
3 liassen
3248. 1746-1748
3249. 1746-1753
3250. 1754-1760
N.B. Zie over de bijlagen over de jaren 1746-1748 het aangetekende bij de rekeningen.
3251. Overzicht van ontvangsten en uitgaven uit de nalatenschap van HENDRICKA SMITS, in het gasthuis
overleden 19 januari 1760.

202

1 omslag.
N.B. Zie de rekening, vermeld onder inv. nr. 3252.
3252. Rekening van de gasthuismeester JAN ANDRIES VAN ZELM van ontvangsten en uitgaven wegens de
nalatenschap van HENDRIEKA SMIDTS en de verkoop van het huis van WENDELYNA BRANTS aan
het gasthuis, 1760, afgehoord in 1761.
1 katern.
3253. Bijlagen bij bovengenoemde rekening, 1760.
1 lias.

C. DE GASTHUISKERK OF GASTHUISKAPEL.
N.B. Zie de stukken betreffende de vicarie van Sint Anthonius in deze kapel onder inv. nrs.
4477 en 4478.
3254. Akte, waarbij de Landcommandeur van de Duitse orde te Utrecht toestemming geeft, dat de twee
priesters in het gasthuis te Doesburg daar op werkdagen dagelijks en tegelijkertijd de mis mogen
lezen, 1400.
1 charter (zie reg. nr. 218).
3255. Rekening van de stadssecretaris H.H. VAN LAMZWEERDE van de verpachting van 81 zitplaatsen in
de gasthuiskerk en daartegen gedane uitgaven, 1717. Met bijlagen.
1 omslag.

II. ARCHIEF VAN DE PROVISORIE.
N.B. De provisorie, die verzorging van huisarmen ten doel had en in de tegenwoordige tijd de taak
van een Burgerlijk Armbestuur vervult, werd in 1434 door twee vicarissen van de parochiekerk te
Doesburg opgericht. Zij werd bestuurd door een provisor, die in de rekeningen soms met een andere
naam wordt aangeduid: 1603-1605 “diennaer der huisarmen”; 1673-1696 “rentmeester der
provisorie”. Het weduwenhuis, dat aanvankelijk een eigen beheer moet hebben gehad, is
vermoedelijk in de 17e eeuw onder dat van de provisor gesteld. Van 1719/1720 af wordt het in een
afzonderlijke afdeling in de rekeningen van de provisorie vermeld. De provisor was later tevens
rentmeester van het weeshuis. Een instructie voor hem als zodanig werd op 20 februari 1719
vastgesteld.

A. ALGEMEEN.
3256. Akte van stichting van de provisorie te Doesburg, door heer DIRIC DIE GRUTER en heer GERYT
BOECHAMER, 1434.
1 charter (zie reg. nr. 517).
3257. Verklaringen van EVERT BEYERING en van HENRIC TER POIRTEN c.s. dat zij geen aanspraken hebben
op de goederen, door heer DIRCK GRUTER in diens stichting ingebracht noch op de nalatenschap
van hun oudoom heer GHERIT BOECHAMER, 1435.
2 charters (zie reg. nr. 529, 531).
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3258. Akte, waarbij MENTE, dochter van LUCAS LIDZEN verklaart voldaan te zijn van hetgeen wijlen heer
DIRICK DIE GRUTER haar had vermaakt, terwijl zij op de verdere goederen van diens nalatenschap
geen aanspraak zal maken, 1437.
1 charter (zie reg. nr. 553).
3258a. Eigenhandige verklaring, waarbij YOST WOLTERS en WYLLEMKEN BARTELS, echtelieden een stuk
land in het Molenveld, genaamd de Zeemanskamp, na hun beider dood aan “de Armen” schenken,
1700.
1 stuk.
3259. Volmachten, door het gemeentebestuur verleend aan WILLEM BEL, rentmeester van provisorie en
weeshuis, tot het bijwonen van een geërfdendag te Doetinchem, 1799 en 1802. Met
aantekeningen over het verhandelde op een in 1793 gehouden geërfdendag.
1 omslag.

B. FINANCIEEL BEHEER.
N.B. Betreft gedeeltelijk ook het weeshuis en het weduwenhuis.

a. Algemeen.
3260. Verpachtingen van onroerend goederen, toebehorend aan provisorie en weeshuis, 1647-1801.
1 pak.
N.B. Sommige verpachtingen omvatten ook goederen van het Grote Convent en/of van de
kerk.
3261. Opgave van door de provisorie aan het weeshuis voorgeschoten gelden in de jaren 1719-1739. Met
resolutie van de magistraat hieromtrent, 1740.
2 stukken.
3262. Stukken betreffende de financiën van provisorie en weeshuis, 1673-1811.
1 omslag.
N.B. Onbelangrijke varia.

b. Rekeningen (met bijlagen.)
3263-3519. Rekeningen van de provisoren (met bijlagen), 1558-1810.
N.B. Het boekjaar wordt aanvankelijk niet in de rekeningen genoemd. In het begin der 18e eeuw
lopen zij van Petri (ad Cathedram: 22 februari) af, maar waarschijnlijk was voordien de
aanvangsdatum 1 januari. De afhoring geschiedt door de magistraat, eerst in bijzijn van
kerkmeesters en gasthuismeesters, later ten overstaan van gecommitteerden uit de gemeente.
Over het weduwenhuis zie de noot aan het hoofd van deze afdeling.
3263. Rekeningen van een niet met naam genoemde provisor over de jaren 1558- 1570.
1 deeltje.
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N.B. Als omslag voor dit deeltje heeft gediend het handschrift, beschreven onder
inv. nr. 4622 van deze inventaris.
3264. Rekeningen van een niet met naam genoemde provisor over de jaren 1571-1580. Afschrift,
gewaarmerkt door J. VAN HATTEM, deurwaarder van het Hof van Gelderland.
1 deeltje.
3265-3266. Rekeningen van de provisor JOHAN HEYENDALL over de jaren 1603 en 1605, afgehoord
in 1610.
2 katernen.
3265. 1603
3266. 1605
N.B. De rekening over het jaar 1603 is door vocht beschadigd.
3267. Rekeningen van de provisor ARIAEN BUECKEFOERT over de (even) jaren 1604-1612 en de
(oneven) jaren 1613 en 1615, afgehoord in 1617.
1 band.
3268. Rekening van de administratie van wijlen de provisor WOLTER WENYNCK over de jaren
1626, 1628, 1629, 1631 en 1633-1635.
1 deel.
3269. Rekeningen van een niet met naam genoemde provisor over de jaren 1655-1658 en 1660.
1 band.
3270. Rekening van de provisor, burgemeester DERCK CORNELISSEN DANEN over de jaren 16681673.
1 deeltje.
3271. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over de jaren 1669-1671.
1 lias.
3272-3282h. Rekeningen van de provisor JOHANNES HEYDEMAN over de jaren 1676-1703,
afgehoord in de jaren 1688-1707.
1 band en 17 katernen.
3272. 1676-1687
3273. 1687
3274. 1688
3275. 1689
3276. 1690
3277. 1691
3278. 1692
3279. 1693
3280. 1694
3281. 1695
3282a. 1696
3282b. 1697
3282c. 1698
3282d. 1699
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3282e. 1700
3282f. 1701
3282g. 1702
3282h. 1703
N.B. Van de rekeningen over de jaren 1676-1686 zijn in 1699 vervaardigde en in een
band verenigde afschriften aanwezig. De rekening over het jaar 1704 is verloren.
3283-3311. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1676-1704.
29 liassen.
3283. 1676
3284. 1677
3285. 1678
3286. 1679
3287. 1680
3288. 1681
3289. 1682
3290. 1683
3291. 1684
3292. 1685
3293. 1686
3294. 1687
3295. 1688
3296. 1689
3297. 1690
3298. 1691
3299. 1692
3300. 1693
3301. 1694
3302. 1695
3303. 1696
3304. 1697
3305. 1698
3306. 1699
3307. 1700
3308. 1701
3309. 1702
3310. 1703
3311. 1704
N.B. De bijlagen over het jaar 1704 zijn ook aanwezig.
3312-3314. Rekeningen van de provisor BARMEN GERSEN over de (oneven) jaren 1705-1709,
afgehoord in 1711.
3 katernen.
3312. 1705-1706
3313. 1707-1708
3314. 1709-1710
3315 -3317. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1705-1709.
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1 omslag en 2 liassen.
3315. 1705
3316. 1707
3317. 1709
3318-3319. Rekeningen van de provisor ADOLPH BOON over de jaren 1706 en 1708, afgehoord in
1711.
2 katernen.
3318. 1706-1707
3319. 1708-1709
N.B. In de afhoringsverklaring wordt deze rendant genoemd: “Provisoor van ’t
Weduwenhuys”.
3320-3321. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1706 en 1708.
2 liassen.
3320. 1706
3321. 1708
3322-3328. Rekeningen van de provisor PETER TER BEEK over de (even) jaren 1710-1723,
afgehoord in de jaren 1712-1725.
7 katernen.
3322. 1710-1711
3323. 1712-1713
3324. 1714-1715
3325. 1716-1717
3326. 1718-1719
3327. 1720-1721
3328. 1722-1723
3329-3335. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1710-1723.
7 liassen.
3329. 1710-1711
3330. 1712-1713
3331. 1714-1715
3332. 1716-1717
3333. 1718-1719
3334. 1720-1721
3335. 1722-1723
3336. Rekening van de provisor CAREL VAN ZELM over het jaar 1711, afgehoord in 1715.
1 katern.
3337. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1711.
1 lias.
3338-3346. Rekeningen van de provisor CASIJN VAN ZELM over de (oneven) jaren 1713-1724 en de
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jaren 1724/1725, 1725/1726 en 1727/1728, afgehoord in de jaren 1715-1729.
10 katernen.
3338. 1713-1714
3339. 1715-1716
3340. 1717-1718
3341. 1719-1720
3342. 1721-1722
3343. 1723-1724
3344. 1724-1725
3345. 1725-1726
3346. 1727-1728
N.B. De rekening over het jaar 1721/1722 is in duplo.
3347-3355. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1713-1724, 1724/1725,
1725/1726 en 1727/1728.
9 liassen.
3347. 1713
3348. 1715-1716
3349. 1717-1718
3350. 1719-1720
3351. 1721-1722
3352. 1723-1724
3353. 1724
3354. 1725-1726
3355. 1727-1728
3356-3366. Rekeningen van de provisor CORNELIS BÖMER over de (even) jaren 1726-1747,
afgehoord in de jaren 1729-1748.
11 katernen.
3356. 1726-1727
3357. 1728-1729
3358. 1730-1731
3359. 1732-1733
3360. 1734-1735
3361. 1736-1737
3362. 1738-1739
3363. 1740-1741
3364. 1742-1743
3365. 1744-1745
3366. 1746-1747
3367-3377. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1726-1747.
11 liassen.
3367. 1726-1727
3368. 1728-1729
3369. 1730-1731
3370. 1732-1733
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3371. 1734-1735
3372. 1736-1737
3373. 1738-1739
3374. 1740-1741
3375. 1742-1743
3376. 1744-1745
3377. 1746-1747
3378-3404. Rekeningen van de provisor JAN VAN ZELM over de (oneven) jaren 1729-1765,
afgehoord in de jaren 1732-1767.
27 katernen.
3378. 1729-1730
3379. 1731-1732
3380. 1733-1734
3381. 1735-1736
3382. 1737-1738
3383. 1739-1740
3384. 1741-1742
3385. 1743-1744
3386. 1745-1746
3387. 1747-1748
3388. 1748-1749
3389. 1749-1750
3390. 1750-1751
3391. 1751-1752
3392. 1752-1753
3393. 1753-1754
3394. 1754-1755
3395. 1755-1756
3396. 1746-1757
3397. 1757-1758
3398. 1758-1759
3399. 1759-1760
3400. 1760-1761
3401. 1761-1762
3402. 1762-1763
3403. 1763-1764
3404. 1764-1765
3405-3430. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1729-1765
13 liassen en 14 omslagen.
3405. 1729-1730
3406. 1731-1732
3407. 1733-1734
3408. 1735-1736
3409. 1737-1738
3410. 1739-1740
3411. 1741-1742
3412. 1743-1744
3413. 1745-1746
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3414. 1747-1749
3415. 1748-1749
3416. 1749-1750
3417. 1750-1751
3418. 1751-1752
3419. 1752-1753
3420. 1753-1754
3421. 1754-1755
3422. 1755-1756
3423. 1756-1757
3424a. 1757-1758
3424b. 1758-1759
3425. 1759-1760
3426. 1760-1761
3427. 1761-1762
3428. 1762-1763
3429. 1763-1764
3430. 1764-1765
3431. Rekening van HERMINA HUYTING, weduwe van de provisor JAN VAN ZELM, over de
administratie van de provisorie in het jaar 1765/1766, afgehoord in 1768.
1 katern.
3432. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1765/1766.
1 lias.
3433-3455. Rekeningen van de provisor DERK GLASHORST over de jaren 1766-1789, afgehoord in
de jaren 1769-1790.
23 katernen.
3433. 1766-1767
3434. 1767-1768
3435. 1768-1769
3436. 1769-1770
3437. 1770-1771
3438. 1771-1772
3439. 1772-1773
3340. 1773-1774
3441. 1774-1775
3442. 1775-1776
3443. 1776-1777
3444. 1777-1778
3445. 1778-1779
3446. 1779-1780
3447. 1780-1781
3448. 1781-1782
3449. 1782-1783
3450. 1783-1784
3451. 1784-1785
3452. 1785-1786
3453. 1786-1787
3454. 1787-1788
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3455. 1788-1789
3456-3476. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1766-1789.
1 liassen en 14 omslagen.
3456. 1766-1767
3457. 1767-1768
3458. 1768-1769
3459a. 1769-1770
3459b. 1770-1771
3460. 1771-1772
3461. 1772-1773
3462. 1773-1774
3463. 1774-1775
3464. 1775-1776
3465. 1777-1778
3466. 1778-1779
3467. 1779-1780
3468. 1780-1781
3469. 1781-1782
3470. 1782-1783
3471. 1783-1784
3472. 1784-1785
3473. 1785-1786
3474. 1786-1787
3475. 1787-1788
3476. 1788-1789
N.B. De bijlagen over het jaar 1776/1777 ontbreken.
3477. Rekening over de administratie van wijlen de provisor DERK GLASHORST over het jaar
1789/1790, afgelegd door J. GLASHORST als erfgenaam van zijn ouders en afgehoord, 1790.
1 katern.
3478. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1789/1799.
1 lias.
3479-3484. Rekeningen van de provisor JAN HENDRIK VAN KROON over de jaren 1790-1997,
afgehoord in de jaren 1792-1797.
6 katernen.
3479. 1790-1791
3480. 1792-1793
3481. 1793-1794
3482. 1794-1795
3483. 1795-1796
3484. 1796-1797
N.B. De rekening over het jaar 1791/1792 ontbreekt. Die over het jaar 1796/1797
loopt tot 11 maart 1797.
3485-3491. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1790-1797.
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1 lias en 6 omslagen.
3485. 1790-1791
3486. 1791-1792
3487. 1792-1793
3488. 1794
3489. 1794 ?
3490. 1795-1796
3491. 1796-1797
N.B. De bijlagen over het jaar 1791/1792 zijn ook aanwezig.
3492-3502. Rekeningen van de provisor WILLEM BEL over de jaren 1797-1808, afgehoord in de
jaren 1799-1810.
15 katernen.
3492. 1797-1798
3493. 1798-1799
3494. 1799-1800
3495. 1800-1801
3496. 1801-1802
3497. 1802-1803
3498. 1803-1804
3499. 1804-1805
3500. 1805-1806
3501. 1806-1807
3502. 1807-1808
N.B. De rekening over het jaar 1806/1807 is in duplo. Die over het jaar 1797/1798
vangt aan op 13 maart. Van deze rekening is ook een concept aanwezig.
3503-3513. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1797-1808.
2 liassen en 9 omslagen.
3503. 1797-1798
3504. 1798-1799
3505. 1799-1800
3506. 1800-1801
3507. 1801-1802
3508. 1802-1803
3509. 1803-1804
3510. 1804-1805
3511. 1805-1806
3512. 1806-1807
3513. 1807-1808
3514-3516. Rekeningen van de provisor G.R. VAN NEK over de jaren 1808-1810, afgehoord in 1811.
3 katernen.
3514. 1808-1809
3515. 1809-1810
3516. 1810
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3517-3519. Bijlagen, bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1808-1810.
3 omslagen.
3517. 1808
3518. 1809
3519. 1810

c. Eigendomsbewijzen.
KERSPEL DOESBURG.
3520.

Akte van schenking van 2 koolhoven, resp. binnen de stad Doesburg en buiten de Meipoort
aldaar, ter heffing van een rente van 2 malder rogge per jaar, voor de provisorie, afkomstig van
SANDER VAN DE GROTENHUES en zijn vrouw BELLE, 1480.
1 charter (zie reg. nr. 1057).

KERSPEL ANGERLO.
3521. Akte van goedkeuring door de tynsheer van de verkoop van het land Subengoer in het kerspel
Angerlo, door MAES VAN BEYNHEM c.s., aan heer DIRCK DIE GRUTER en heer GHERYD
BOECHAMER, priesters, 1420.
1 charter (zie reg. nr. 355).
3522. Eigendomsbewijzen van twee vierde delen van Jutten maetken in het kerspel Angerlo, voor heer
DIRCK GRUTER, afkomstig resp. van HARMAN ALYDE ZOON c.s., 1410, en JOHAN HUETYNG met zijn
vrouw ULAND, 1411. Met akte, waarbij HARMAN VAN HEKER CRACHTSZOON, bastaard, zijn
rechten op deze helft van het land overdraagt aan heer LAURENS EEDWERTE, 1436.
3 charters (zie reg. nrs. 287, 292, 541).
3523. Akte, waarbij de gezamenlijke eigenaars van een stuk land, genaamd de Laege Beemster en
gelegen in Eldrik, dit verkopen aan de provisorie te Doesburg, 1729.
1 stuk.
3523a. Overdrachtsbrief voor het bouwland de lage Beemster in Eldik, 1729.
1 stuk.
N.B. Bijgevoegd voorwaarden van verkoop, 1 katern.
3523b. Overdrachtsbrief voor het halve Juttenmaatje, 1797.
1 stuk.

KERSPEL DREMPT.
3524. Akte, waarbij de patronen van de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas te Doesburg, de mate,
genaamd Verzwenen mate, in het kerspel Drempt schenken aan deze vicarie, met bestemming van
de helft van de opbrengst voor de armen, 1398.
1 charter (zie reg. nr. 204).
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N.B. Vergelijk inv. nr. 4457. De helft van deze grond is bij de oprichting van de provisorie in
1434 aan die stichting geschonken (vgl. reg. nr. 517).
3525. Eigendomsbewijs van twee stukken land genaamd Grymmenmate en die Gheer, in het kerspel
Drempt, voor de priesters DIRC DIE GRUTER en GHERID BOECHAMER, afkomstig van REYNAR THE
HIEKER c.s., 1423. Met akte, waarbij deze gronden van de leenplicht worden ontslagen en aan de
kopers in tyns worden uitgegeven, 1423, en akte van goedkeuring op de verkoop door REYNERUS
THE HIEKER, vicaris van het gasthuis te Doesburg, 1424.
3 charters (zie reg. nrs. 398, 399, 403).
3526. Eigendomsbewijs van 3 akkers in de Sydevelde, ter vervanging van een rente van 3 oude schilden
per jaar, voor de provisorie te Doesburg, afkomstig van WILLEM MATELANGH en zijn vrouw
GRIETA, 1471.
1 charter (zie reg. nr. 971).
3526a. Overdrachtsbrief voor de wei den Halven Heller, 1732.
1 stuk.

KERSPEL STEENDEREN.
3527. Akte, waarbij WILLEM heer VAN BRONCKHORST een stuk land, genaamd Destergoer, in het kerspel
Steenderen, dat verkocht is aan de priesters DIRC DE GRUTER en GHERYT BOECHAMER te
Doesburg, van de erop rustende leenplicht ontslaat, 1428 (gelijktijdig afschrift).
1 charter (zie reg. nr. 452).

d. Rentebrieven.
3528. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis in de Jodestrate te Doesburg, voor GHERID VAN
HUETE, ten laste van Mils REYNARSZOON en zijn vrouw WENDELMOET, 1414. Met akte van
overdracht van deze brief aan heer DIRC DE GRUTER en heer GHERYT BOECHAMER, priesters, voor
uitdelingen aan de armen, 1428.
1 charters (getransfigeerd) (zie reg. nrs. 315, 453).
3529. Rentebrief van 3 pond per jaar, uit een huis in de Smeetstrate te Doesburg, voor JOHAN KLINCKE,
ten laste van IGERMAN GOLSMYT en zijn vrouw HILLEGART, 1461.
1 charter (zie reg. nr. 854).
N.B. Deze rente is op 31 mei 461 aan de provisorie overgedragen. Vergelijk reg. nr. 856.

C. WERKVERSCHAFFING.
3530. Aantekening van aan verschillende particulieren geleverde kruidenierswaren en geweven
goederen, 1803-1806.
1 deel.
N.B. Vermoedelijk afkomstig van de provisor WILLEM BEL.
3531. Optekening van aangekochte vlas en van de daarvan uitgedeelde hoeveelheden om te spinnen,
1803-1804.
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1 deel.
N.B. Vermoedelijk afkomstig van de provisor WILLEM BEL.

III. ARCHIEF VAN HET WEDUWENHUIS.
N.B. Zie over het weduwenhuis een artikel van Dr. M. SCHOENGEN in Bijdragen en Mededelingen
Gelre, V, blz. 383.

A. ALGEMEEN.
3532. Akte van oprichting van het weduwenhuis in het voormalige gebouw van het fraterhuis door heer
EVERT VAN BINGERDE, priester, 1448. Met verklaring van de provisoren van het fraterhuis, dat zij
de stichting volgens de gestelde regels zullen besturen, 1448.
2 charters (getransfigeerd) (zie reg. nrs. 693, 700).
3533. “Cartularium van het Weduwenhuis”, 1448-1575.
1 deeltje (zie reg. nrs. 192, 296, 357, 457, 458, 563, 583, 666, 693, 700, 756, 818, 833, 1004, 1018,
1051, 1117, 1118, 1198, 1256, 1354).
N.B. Dit registertje, dat omstreeks 1560 moet zijn aangelegd, vangt aan met een katern in
perkament, vermoedelijk uit een ander register afkomstig, welke katern gelijktijdige
afschriften van de stichtingsbrief en bijbehorend transfix d.d. 1448 bevat.

B. FINANCIEEL BEHEER.
N.B. Het weduwenhuis schijnt reeds in de 17e eeuw onder beheer van de provisor te hebben
gestaan. Zie verder de aantekening bij de provisorie.
3534-3535. Lijsten van inkomsten van het weduwenhuis van de stad Doesburg, ca. 1625 en 1719.
2 stukken.
3536. Rekening van ontvangsten en uitgaven van de arme weduwen renten, over de jaren 1634-1639,
afgelegd door een niet met naam genoemde rentmeester.
1 katern.
N.B. Deze rekening is aangetroffen tussen de rekeningen van de provisorie, maar voor de
duidelijkheid hier geplaatst.
3537. Verkoopsvoorwaarden van het gebouw van het weduwenhuis c.a., gelegen tussen de Veerpoort en
de Waterstraat, 1811.
1 katern.
3537a. Eigendomsbewijs van het gebouw van het weduwenhuis in de Hogestraat, 1811.
1 omslag.
N.B. Met een vroegere overdrachtsbrief, 1807.
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IV. ARCHIEF VAN HET WEESHUIS.
N.B. Het Weeshuis moet omstreeks het jaar 1637 zijn opgericht. Het registertje, vermeld onder inv.
nr. 3538, vangt met 1622 aan, maar uit de bewoordingen van een schenking van 2 augustus 1636
blijkt, dat het toen nog niet bestond. Volgens een mededeling van HUYGEN (blz. 13) werd de
stichting mogelijk gemaakt door de giften van WENDELE VAN VYRACKEREN, weduwe VAN ZOELEN.
Zie hierover inv. nr. 3805. Het stadsbestuur had het oog geslagen op het huis van de commanderie
Doesburg, maar dit is pas in 1657 door de stad in eigendom verworven (zie inv. nr. 3804), zodat
men dus waarschijnlijk eerst een ander gebouw voor het genoemde doel heeft gebruikt. Volgens
art. 16 van de instructie voor de rentmeester moesten de weeskinderen in de gereformeerde religie
worden opgevoed.

A. FINANCIEEL BEHEER.
a. Algemeen.
3538. Register van aan het weeshuis bij de stichting gedane schenkingen en van later voor het onderhoud
ervan aangewezen middelen, 1622-1664.
1 deeltje.
3539. Lijsten van inkomsten van het weeshuis, ca. 1625-1687.
1 omslag.
3540. Stukken betreffende de verlening van een subsidie van 500 gulden door de Staten van het kwartier
van Zutphen aan het weeshuis te Doesburg, 1658-1665.
1 omslag.

b. Rekeningen met bijlagen en bijbehorende stukken.
N.B. Het boekjaar, dat waarschijnlijk aanvankelijk met het kalenderjaar samenviel, begint van 1705
af met Petri (ad Cathedram, 22 februari). De afhoring geschiedde door de magistraat. In 1707
wordt hierbij vermeld: "ten overstaan van die Gecommitteerdes uyt berde die collegien van die
Gemeentens". De provisor was tevens rentmeester van het weeshuis. Volgens art. 2 van de op 20
februari 1719 vastgestelde instructie moest hij een afzonderlijke rekening voor elke instelling
afleggen. Deze instructie was volgens een marginale notitie in 1868 met kleine wijziging nog in
gebruik (inv. nr. 428, fo. 100).
3541. Rekening van de weesmeester HENDRICK WETTERS over het tijdvak 12 september 1639 – 25
januari 1644, afgehoord in 1657.
1 katern.
3542. Bijlagen bij een rekening over de jaren ca. 1648-ca. 1653.
1 lias.
3543. Rekening van de gewezen weesmeester HENDRICK WETTERS van ontvangsten en uitgaven na het
indienen van zijn rekening tot en met 1653, afgehoord in 1657.
1 katern.
N.B. Door vocht beschadigd.
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3544. Rekening van betalingen, gedaan door Dr. HERMAN SCHUTTEN, voor de huur van het door hem
bewoonde weeshuis, Pasen 1651-Pasen 1656. Met bijlagen.
1 lias.
3544bis. Rekening van de weesmeester MATTHIAS JANSEN over het tijdvak Pasen 1656-7 april 1662,
afgehoord in 1663.
1 katern.
N.B. De folio’s 5-12 ontbreken.
3545. Lijst van achterstallige posten in de rekeningen van wijlen MATTHIAS JANSEN, weesmeester,
volgens door zijn weduwe afgelegde verantwoording, ca. 1663.
1 stuk.
3546. Rekening over de administratie van de weesvader HENDRICK WICHERTZ over de jaren 1663-1667,
ingediend door zijn weduwe.
1 katern.
3547. Stukken betreffende de afhoring van de rekeningen van de weesmeester JACOBUS TER KUIS over
de jaren 1664-1667 en 1668-1669.
1 omslag.
3548. Rekening van de burgemeester COESFELT als opzichter van het weeshuis, 24 april 1666 –
september 1667 (in triplo).
1 omslag.
3549. Rekening van de burgemeester DERCK CORNELISSEN DAENEN rentmeester van het weeshuis,
1668-1673.
1 deeltje.
3550. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over de jaren 1668-1673.
1 omslag.
3551-3567. Rekeningen van de rentmeester JOHANNES HEYDEMAN over de jaren 1676-1703, afgehoord in
de jaren 1688-1707.
1 band en 16 katernen.
3551. 1676-1686
3552. 1688
3553. 1689
3554. 1690
3555. 1691
3556. 1692
3557. 1693
3558. 1694
3559. 1695
3560. 1696
3561. 1697
3562. 1698
3563. 1699
3564. 1700
3565. 1701
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3566. 1702
3567. 1703
N.B. De rekeningen over de jaren 1676-1686 zijn aanwezig in afschrift, gewaarmerkt door
de stadssecretaris, d.d. 20 juli 1688. De band vangt aan met een staat van restanten van de
administratie van burgemeester DAENEN. De rekening over het jaar 1687 ontbreekt.
3568-3594. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1676-1704.
27 liassen.
3568. 1676
3569. 1678
3570. 1679
3571. 1680
3572. 1681
3573. 1682
3574. 1684
3575. 1685
3576. 1686
3577. 1687
3578. 1688
3579. 1689
3580. 1690
3581. 1691
3582. 1692
3583. 1693
3584. 1694
3585. 1695
3586. 1696
3587. 1697
3588. 1698
3589. 1699
3590. 1700
3591. 1701
3592. 1702
3593. 1703
3594. 1704
N.B. De bijlagen over het jaar 1683 zijn verloren. De rekening over het jaar 1704 ontbreekt,
maar de bijlagen zijn aanwezig.
3595-3597. Rekeningen van de rentmeester HARMEN GERSEN (HERMAN GARRITSEN) over de (oneven)
jaren 1705-1710, afgehoord in 1711.
3 katernen
3595. 1705-1706
3596. 1707-1708
3597. 1709-1710
3598-3600. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1705-1710.
3 liassen.
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3598.
3599.
3600.

1705-1706
1707-1708
1709-1710

3601-3602. Rekeningen van de rentmeester ADOLPH BOON over de jaren 1706/1707 en 1708/1709,
afgehoord in 1711.
2 katernen.
3601. 1706-1707
3602. 1708-1709
3603-3604. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1706/1707 en 1708/1709.
2 liassen.
3603. 1706-1707
3604. 1708-1709
3605-3611. Rekeningen van de rentmeester PETER TER BEEK over de (even) jaren 1710-1723, afgehoord in
de jaren 1712-1725.
7 katernen.
3605. 1710-1711
3606. 1712-1713
3607. 1714-1715
3608. 1716-1717
3609. 1718-1719
3610. 1720-1721
3611. 1722-1723
3612-3618. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1710-1723.
7 liassen.
3612. 1710-1711
3613. 1712-1713
3614. 1714-1715
3615. 1716-1717
3616. 1718-1719
3617. 1720-1721
3618. 1722-1723
3619. Rekening van de rentmeester CAREL VAN ZELM over het jaar 1711/1712, afgehoord in 1715.
1 katern.
3620. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1711/1712.
1 lias.
3621-3629. Rekeningen van de rentmeester CAZIJN VAN ZELM over de (oneven) jaren 1713-1724 en de
jaren 1724/1725, 1725/1726 en 1727/1728, afgehoord in de jaren 1715-1729.
9 katernen.
3621. 1713-1714
3622. 1715-1716
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3623. 1717-1718
3624. 1719-1720
3625. 1721-1722
3626. 1723-1724
3627. 1724-1725
3628. 1725-1726
3629. 1727-1728
3630-3638. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1713-1724, 1724/1725, 1725/1726 en
1727/1728.
9 liassen.
3630. 1713-1714
3631. 1715-1716
3632. 1717-1718
3633. 1719-1720
3634. 1721-1722
3635. 1723-1724
3636. 1724-1725
3637. 1725-1726
3638. 1727-1728
3639-3649. Rekeningen van de rentmeester CORNELIS BöMER over de (even) jaren 1726-1747, afgehoord
in de jaren 1727-1748.
11 katernen.
3639. 1726-1727
3640. 1728-1729
3641. 1730-1731
3642. 1732-1733
3643. 1734-1735
3644. 1736-1737
3645. 1738-1739
3646. 1740-1741
3647. 1742-1743
3648. 1744-1745
3649. 1746-1747
3650-3660. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1726-1747.
11 liassen.
3650. 1726-1727
3651. 1728-1729
3652. 1730-1731
3653. 1732-1733
3654. 1734-1735
3655. 1736-1737
3656. 1738-1739
3657. 1740-1741
3658. 1742-1743
3659. 1744-1745
3660. 1746-1747
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3661-3687. Rekeningen van de rentmeester JAN VAN ZELM over de (oneven) jaren 1729-1765, afgehoord
in de jaren 1732-1767.
27 katernen.
3661. 1729-1730
3662. 1731-1732
3663. 1733-1734
3664. 1735-1736
3665. 1737-1738
3666. 1739-1740
3667. 1741-1742
3668. 1743-1744
3669. 1745-1746
3670. 1747-1748
3671. 1748-1749
3672. 1749-1750
3673. 1750-1751
3674. 1751-1752
3675. 1752-1753
3676. 1753-1754
3677. 1754-1755
3678. 1755-1756
3679. 1756-1757
3680. 1757-1758
3681. 1758-1759
3682. 1759-1760
3683. 1760-1761
3684. 1761-1762
3685. 1762-1763
3686. 1763-1764
3687. 1764-1765
3688-3714. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1729-1748 en de jaren
1748-1765.
20 liassen en 7 omslagen.
3688. 1729-1730
3689. 1731-1732
3690. 1733-1734
3691. 1735-1736
3692. 1737-1738
3693. 1739-1740
3694. 1741-1742
3695. 1743-1744
3696. 1745-1746
3697. 1747-1748
3698. 1748-1749
3699. 1749-1750
3700. 1750-1751
3701. 1751-1752
3702. 1752-1753
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3703. 1753-1754
3704. 1754-1755
3705. 1755-1756
3706. 1756-1757
3707. 1757-1758
3708. 1758-1759
3709. 1759-1760
3710. 1760-1761
3711. 1761-1762
3712. 1762-1763
3713. 1763-1764
3714. 1764-1765
3715. Rekening van HERMINA HEYTING, weduwe van de rentmeester JAN VAN ZELM, over de
administratie van het weeshuis in het jaar 1765/1766, afgehoord in 1768.
1 katern.
3716. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1765/1766.
1 omslag.
3717-3739. Rekeningen van de rentmeester DERK GLASHORST over de jaren 1766-1789, afgehoord in de
jaren 1769-1790.
23 katernen.
3717. 1766-1767
3718. 1767-1768
3719. 1768-1769
3720. 1769-1770
3721. 1770-1771
3722. 1771-1772
3723. 1772-1773
3724. 1773-1774
3725. 1774-1775
3726. 1775-1776
3727. 1776-1777
3728. 1777-1778
3729. 1778-1779
3730. 1779-1780
3731. 1780-1780
3732. 1781-1782
3733. 1782-1783
3734. 1783-1784
3735. 1784-1785
3736. 1785-1786
3737. 1786-1787
3738. 1787-1788
3739. 1788-1789
3740-3760. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1766-1789.
19 liassen en 2 omslagen.
3740. 1766-1767
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3741. 1767-1768
3742. 1768-1769
3743. 1769-1770
3744. 1771-1772
3745. 1772-1773
3746. 1773-1774
3747. 1774-1775
3748. 1775-1776
3749. 1776-1777
3750. 1777-1778
3751. 1778-1779
3752. 1779-1780
3753. 1781-1782
3754. 1782-1783
3755. 1783-1784
3756. 1784-1785
3757. 1785-1786
3758. 1786-1787
3759. 1787-1788
3760. 1788-1789
N.B. De bijlagen over de jaren 1770/1771 en 1780/1781 ontbreken.
3761. Rekening over de administratie van wijlen de rentmeester DERK GLASHORST over het jaar
1789/1790, afgelegd door J. GLASHORST als erfgenaam zijner ouders, afgehoord in 1790.
1 katern.
3762. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1789/1790.
1 lias.
3763-3768. Rekeningen van de rentmeester JAN HENDRIK VAN KROON over de jaren 1790-1797,
afgehoord in de jaren 1792-1797.
6 katernen.
3763. 1790-1791
3764. 1792-1793
3765. 1793-1794
3766. 1794-1795
3767. 1795-1796
3768. 1796-1797
N.B. De rekening over het jaar 1791/1792 is verloren gegaan.
3769-3775. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1790-1797.
7 liassen.
3769. 1790-1791
3770. 1791-1792
3771. 1792-1793
3772. 1793-1794
3773. 1794-1795
3774. 1795-1796
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3775. 1796-1797
N.B. De bijlagen over het jaar 1791/1792 zijn aanwezig.
3776-3786. Rekeningen van de rentmeester WILLEM BEL over de jaren 1797-1808, afgehoord in de jaren
1799-1810.
11 katernen.
3776. 1797-1798
3777. 1798-1799
3778. 1799-1800
3779. 1800-1801
3780. 1801-1802
3781. 1802-1803
3782. 1803-1804
3783. 1804-1805
3784. 1805-1806
3785. 1806-1807
3786. 1807-1808
3787-3797. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1797-1808.
2 omslagen en 9 liassen.
3787. 1797-1798
3788. 1798-1799
3789. 1799-1800
3790. 1800-1801
3791. 1801-1802
3792. 1802-1803
3793. 1803-1804
3794. 1804-1805
3795. 1805-1806
3796. 1806-1807
3797. 1807-1808
3798-3800. Rekeningen van de rentmeester G.R. VAN NEK over de jaren 1808-1810, afgehoord in 1811.
3 katernen.
3798. 1808-1809
3799. 1809-1810
3800. 1810
N.B. De rekening over het jaar 1808/1809 vangt aan op 23 april.
3801-3803. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1808-1810.
3 omslagen
3801. 1808-1809
3802. 1809-1810
3803. 1810
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c. Eigendomsbewijzen en andere stukken.
3804. Akte, waarbij de Duitse orde verklaart verkocht te hebben aan de stad Doesburg het huis en erf,
toebehorend aan de commanderie, 1657. Met een volmacht voor het transport, 1660.
2 stukken.
N.B. In dorso: “Wesenhuys”.
3805. Akte, waarbij WENDELL VAN VIERACKEREN, vrouw van Jr. HENRICK VAN SOULEN, haar huis aan de
Olde Vissmarckt en de Jeudestrate te Doesburg, benevens de halve Weesickhorst of Klein
Holthuysen onder Drempt schenkt aan de burgerwezen te Doesburg, 1622. Met de aan deze
schenking verbonden voorwaarden, 1622.
2 charters.
3806. Akte, waarbij HENDRICK WYCHERS, weesmeester van het weeshuis te Doesburg, aan JAN BERENTS
en BEELTJEN FRANSEN een stuk land, genaamd het Arme Mergenlandt en gelegen in Lathum,
verkoopt (minuut), ca. 1625.
1 stuk.
3807. Stukken betreffende verhuringen van het weeshuis aan G1JSBERTA VAN BROECKHUYZEN, weduwe
van GOOSSEN VAN ROUWENOERT, 1640, en aan ROMBOUT CLAUTIER, ontvanger van de licenten,
1643. Met stukken over een verbouwing van de zomerkeuken, 1645.
1 omslag.
3807a. Resolutie van Gedeputeerde Staten van de Graafschap, waarbij het goed Klein Aversteeg in het
Richterampt van Doetinchem aan het weeshuis wordt toegewezen, bij afdeling met de gebroeders
WILHELMUS en ARNOLDUS THEBEN, welke Groot Aversteeg krijgen, in welke goederen voorheen in
gemeenschappelijk bezit waren.
1 stuk.
3808. Resolutie van de magistraat, waarbij de rentmeester van het weeshuis wordt gelast de Cingelhorst
onder Drempt te verpachten aan STEVEN OVERMAAT voor de periode van 12 jaar, 1810.
1 katern.
3809. Aanbesteding van herstelwerken aan het weeshuis, 1643-1644, 1704.
1 omslag.

d. Renten en andere inschulden.
3810. Rentebrief van zes daalders per jaar, uit het erf Hombock in het kerspel Olde Keppell, voor het
weeshuis te Doesburg, ten laste van SOPHIA MOESELS, vrouw van HENRICK BOENINCK, 1625
(afschrift).
1 stuk.
3811. Schuldbekentenissen wegens door het weeshuis aan verschillende personen te leen verstrekte
gelden, 1642-1664.
1 omslag.
3812. Dading tussen de diaconie en de provisorie aangaande de betaling van een jaarlijkse uitgang uit
een aan eerstgenoemde toebehorend huis in de Boekholtstraat te Doesburg, 1718.
1 stuk.
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B. VERZORGING VAN WEZEN.
3813. Lijst van bij particuliere uitbestede wezen met het voor hen betaalde kostgeld, 1732.
1 stuk.
3814. Stukken betreffende het onderhoud van de nagelaten kinderen van TEUNIS AELBERTS DE
WORTELMAN door REYNDT TEUNISSEN DE WORTELMAN, 1646-1659.
1 omslag.
3815. Rekening van uitgaven, door de weduwe WOLBERS gedaan ten behoeve van de drie kinderen van
de overleden weduwe van HENDRIK WOLSINK, 1740. Met bijlagen.
1 omslag.
3816-3828. Bijlagen bij rekeningen van verschillende provisoren wegens gelden, uitgegeven ten behoeve
van de kinderen van R. VAN REES, 1796-1811.
5 omslagen en 8 liassen.
3816. 1796-1797
3817. 1797-1798
3818. 1798-1799
3819. 1799-1800
3820. 1800-1802
3821. 1801-1802
3822. 1802-1803
3823. 1803-1804
3824. 1804-1805
3825. 1805-1806
3826. 1806-1807
3827. 1807-1808
3828. 1811
N.B. De rekeningen zijn niet aangetroffen.

V. ARCHIEF VAN HET ARMENFONDS VAN DE VALEWEERD.
N.B. Over het armenfonds van de Valeweerd zie: STAATS EVERS, Gelderland's voormalige steden,
blz. 104-105. WlJNAENDTS VAN RESANDT, Geschiedenis en genealogie van het geslacht van
Middachten (1913), blz. 65-66. De stichtingsbrief is uitgegeven door Mr. I.A. NIJHOFF in de
Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe serie, II, blz. 128. De
Valeweerd is gelegen aan de oostzijde van de Gelderse IJssel in de meander bij Giesbeek (gemeente
Angerlo). Deze bezitting werd in 1494 door heer ARNT VAN MIDDACHTEN en zijn vrouw BELYE VAN
WILP, op grond van het testament van ELSBE VAN MIDDACHTEN weduwe van heer JOHAN VAN
RAESFELT, aan het fraterhuis geschonken. Uit de inkomsten zouden jaarlijks uitkeringen geschieden
voor het houden van zieldiensten in de parochiekerk te Ellecom, terwijl het overige moest worden
besteed voor uitdelingen aan de huisarmen van Ellecom en Doesburg en aan verschillende
kloosters. Deze laatste uitkeringen zijn in de eerste helft van de 16e eeuw afgelost. Het armenfonds
van de Valeweerd is bij de opheffing van het fraterhuis in 1571 onder beheer van de fratersvicarissen gebleven en kwam met de Reformatie onder het beheer van de magistraat. Bij hen bleef
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het, toen het bewind over de goederen van het fraterhuis aan Gedeputeerde Staten van het
Kwartier overging, en het beheer berust tot op de huidige dag bij de gemeente Doesburg.

A. STICHTING EN VERHOUDING TOT HET HUIS MIDDACHTEN.
3829. Akte van overdracht van de Valeweerd c.a. onder Giesbeek in het kerspel Rheden, aan het
fraterhuis te Doesburg, door heer ARNT VAN MIDDACHTEN en zijn vrouw BELYE, met bestemming
van armfonds en voor het houden van zieldiensten op grond van het testament van ELSBE VAN
RAESVELT, vrouwe van Middachten, 1492.
1 charter (zie reg. nr. 1188).
3830. Akte, waarbij heer ARNT VAN MIDDACHTEN en zijn vrouw BELIE VAN WYLPP ter uitvoering van het
testament van wijlen ELSBE VAN MIDDACHTEN, vrouw van wijlen heer JOHAN VAN RAESFELT, de
Valeweerd onder Giesbeek met een rijsweerd overdragen aan het fraterhuis te Doesburg en een
ordonnantie vaststellen voor de betalingen aan de armen enz., 1494. Met akte, waarbij de pastoor
van Ellecom zich tegen een jaarlijkse betaling van 2 rijnsguldens verplicht tot het houden van
kerkelijke plechtigheden voor de gestorven leden van het geslacht van Middachten, 1494, en akte,
waarbij heer ARNT VAN MIDDACHTEN en zijn vrouw BELIE VAN WILP een rente van 6 goudguldens
per jaar uit de Valeweerd aan de Observanten te Arnhem toekennen, 1497.
3 charters (zie reg. nrs. 1202, 1203, 1219).
3831. Verklaringen van de conventen Mariendaal en Bethanië bij Arnhem, het Grote en het Kleine
Convent te Doesburg en het Sint Agnietenklooster te Arnhem betreffende de aflossing van een aan
hen krachtens, het testament van wijlen heer ARENT VAN MlDDACHTEN verschuldigde rente uit de
Valeweerd, 1539-1543.
5 charters (zie reg. nrs. 1353, 1358, 1366, 1367, 1376).
3832. Stukken betreffende een voor het Hof gevoerd proces tussen de magistraat en de vrouwe van
Middachten over hun bevoegdheden met betrekking tot de Valeweerd, 1593-1594.
1 omslag.
N.B. Niet compleet.
3833. Stukken betreffende een geschil tussen de magistraat en de vrouwe van MIDDACHTEN over hun
bevoegdheden met betrekking tot de Valeweerd, 1655.
1 omslag.

B. FINANCIEEL BEHEER.
a. Rekeningen met bijlagen.
N.B. Het boekjaar begint met Petri (ad Cathedram, 22 februari), terwijl daarin de op Martini (11
november) van hetzelfde kalenderjaar verschijnende pacht valt. De rekening wordt naar dit
kalenderjaar genoemd. De afhoring geschiedde door de magistraat ten overstaan van de heer of de
vrouwe van Middachten of dezelfde afgevaardigde(n). Bij de afhoring van de rekening over het jaar
1727/28 op 1 april 1729 komt deze afgevaardigde voor het laatst voor. De serie rekeningen in het
Oud Archief is beëindigd bij de laatste van de rentmeester ABERSON over het jaar 1811/1812.
3834. Rekening over de administratie van de overleden rentmeester, burgemeester CARNAP over de
jaren 1654-1656, afgehoord in 1660.
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1 katern.
3835-3838. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester ANTHONY HAECK over de jaren 1657-1668,
afgehoord in de jaren 1662-1669.
4 katernen.
3835. 1657-1659
3836. 1660-1662
3837. 1663-1665
3838. 1666-1668
3839-3842. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1657-1668.
4 liassen.
3839. 1657-1659
3840. 1660-1662
3841. 1663-1665
3842. 1666-1668
3843. Rekening van de rentmeester, schepen AMANT ELBERT SWAEFKEN over de jaren 1669 en 1670,
afgehoord in 1681.
1 katern.
3844. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over de jaren 1669 en 1670.
1 omslag.
3845. Rekeningen van door JAN VAN WIELICK, pachter van de Valeweerd, gedane uitgaven, door hem
met de rentmeester, burgemeester DERCK DANEN, verrekend, over de jaren 1671 en 1674,
afgehoord in 1676.
2 stukken.
3846. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1671 en 1674.
1 omslag.
3847. Rekening van de rentmeester, schepen JOHAN BRUINIS over de jaren 1675-1677, afgehoord in
1681.
1 katern.
3848. B ijlagen bij bovengenoemde rekening over de jaren 1675-1677.
1 omslag.
3849-3855. Rekeningen van de rentmeesters, schepenen en burgemeesters JOHAN MENTINCK en THOMAS
DULMONT over de jaren 1678-1695, afgehoord in de jaren 1684-1696.
7 katernen.
3849. 1678-1682
3850. 1683-1685
3851. 1686-1684
3852. 1688-1690
3853. 1691-1692
3854. 1693-1694
3855. 1695-1696
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3856-3862bis. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1678-1695.
7 liassen en 1 omslag.
3856. 1678-1681
3857. 1682-1683
3858. 1683-1686
3859. 1687-1689
3860. 1689-1691
3861. 1691-1692
3862. 1693-1694
3862bis. 1694-1695
3863-3865. Rekeningen van de rentmeester ALEXANDER VAN DER CAPELLEN, heer van Hagen en de
Boedelhoff, over de (even) jaren 1696-1701, afgehoord in de jaren 1698-1714.
3 katernen.
3863. 1696-1697
3864. 1698-1699
3865. 1700-1701
3866-3868. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (even) jaren 1696-1701.
3 omslagen.
3866. 1696-1697
3867. 1698-1699
3868. 1700-1701
3869-3871. Rekeningen van de rentmeester Dr. JACOB HAZEBROECK, burgemeester, over de (oneven)
jaren 1697-1702, afgehoord in de jaren 1700-1706.
3 katernen.
3869. 1701-1702
3870. 1699-1700
3871. 1701-1702
3872-3874. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1697-1702.
1 omslag en 2 liassen.
3872. 1702-1703
3873. 1699-1700
3874. 1701-1702
3875-3876. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester G.H. KALDEBACH over de (even) jaren
1702/1703 en 1704/1705, afgehoord in 1706.
2 katernen.
3875. 1702-1703
3876. 1704-1705
3877-3878. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1702/1703 en1704/1705.
2 liassen.
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3877. 1702-1703
3878. 1704-1705
3879-3882. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester BERNHARD COESVELT over de (oneven) jaren
1703-1710, afgehoord in 1712.
8 katernen.
3879. 1703-1704
3880. 1705-1706
3881. 1707-1708
3882. 1709-1710
N.B. Deze rekeningen zijn allemaal in duplo.
3883-3886. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de (oneven) jaren 1703-1710 (oneven).
3 liassen en 1 omslag.
3883. 1703-1704
3884. 1705-1706
3885. 1707-1708
3886. 1709-1710
3887-3888. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester ARNOLDT BÖMER over de (even) jaren
1706/1707 en 1708/1709, afgehoord in de jaren 1708 en 1709.
2 katernen.
3887. 1706-1707
3888. 1708-1709
3889-3890. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1706/1707 en 1708/1709.
2 omslagen.
3889. 1706-1707
3890. 1708-1709
3891. Rekening van de rentmeester, burgemeester JAN VLES over het jaar 1710/1711, afgehoord in 1712.
1 katern.
3892. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1710/1711.
1 lias.
3893. Rekening van de rentmeester, burgemeester L.A. HUYGENS over het jaar 1711/1712, afgehoord in
1713.
1 katern.
3894. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1711/1712.
1 lias.
3895. Rekening van de rentmeester HERMAN VAN GESSELER over het jaar 1712/1713, afgehoord in 1714.
1 katern.
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3896. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1712/1713.
1 lias.
3897. Rekening van de rentmeester, burgemeester Dr. J.G. VAN LAMSWEERDE over het jaar 1713/1714,
afgehoord in 1715.
1 katern.
3898. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1713/1714.
1 lias.
3899-3904. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester BERNHARD COESVELT over de jaren 1714-1720,
afgehoord in de jaren 1718-1724.
6 katernen.
3899. 1714-1715
3900. 1715-1716
3901. 1716-1717
3902. 1717-1718
3903. 1718-1719
3904. 1719-1720
3905-3910. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1714-1720.
6 liassen.
3905. 1714-1715
3906. 1715-1716
3907. 1716-1717
3908. 1717-1718
3909. 1718-1719
3910. 1719-1720
3911. Rekening over de administratie van wijlen de rentmeester, burgemeester BERNHARD COESVELT,
afgelegd door zijn executeurs-testamentair GERHART JACOB JONGKINT en HERMAN HENRIC VAN
LAMZWEERDE, over de jaren 1720-1725, afgehoord in 1727.
1 katern.
3912-3913. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester JAN VLES over de jaren 1725-1728, afgehoord
in de jaren 1727 en 1729.
2 katernen.
3912. 1725-1726
3913. 1727-1728
N.B. De eerste rekening omvat twee jaar.
3914-3915. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1725-1728.
2 liassen.
3914. 1725-1726
3915. 1727-1728
3916-3936. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester WILLEM VLES over de jaren 1728-1749,
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afgehoord in de jaren 1731-1749.
32 katernen.
3916. 1728-1729
3917. 1729-1730
3918. 1730-1731
3919. 1731-1732
3920. 1732-1733
3921. 1733-1734
3922. 1734-1735
3923. 1735-1736
3924. 1736-1737
3925. 1737-1738
3926. 1738-1739
3927. 1739-1740
3928. 1740-1741
3929. 1741-1742
3930. 1742-1743
3931. 1743-1744
3932. 1744-1745
3933. 1745-1746
3934. 1746-1747
3935. 1747-1748
3936. 1748-1749
N.B. De rekeningen over de jaren 1738-1748 zijn in duplo.
3937-3955. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1728-1749.
19 liassen.
3937. 1728-1731
3938. 1731-1732
3939. 1732-1733
3940. 1733-1734
3941. 1734-1735
3942. 1735-1736
3943. 1736-1737
3944. 1737-1738
3945. 1738-1739
3946. 1739-1740
3947. 1740-1741
3948. 1741-1742
3949. 1742-1743
3950. 1743-1744
3951. 1744-1745
3952. 1745-1746
3953. 1746-1747
3954. 1747-1748
3955. 1748-1749
N.B. De bijlagen van de rekeningen 1728/1729-1730/1731 bevinden zich aan één lias.
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3956-3982. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester JAN VLES over de jaren 1749-1776, afgehoord
in de jaren 1750-1776.
27 katernen.
3956. 1749-1750
3957. 1750-1751
3958. 1751-1752
3959. 1752-1753
3960. 1753-1754
3961. 1754-1755
3962. 1755-1756
3963. 1756-1757
3964. 1757-1758
3965. 1758-1759
3966. 1759-1760
3967. 1760-1761
3968. 1761-1762
3969. 1762-1763
3970. 1763-1764
3971. 1764-1765
3972. 1765-1766
3973. 1766-1767
3974. 1767-1768
3975. 1768-1769
3976. 1769-1770
3977. 1770-1771
3978. 1771-1772
3979. 1772-1773
3980. 1773-1774
3981. 1774-1775
3982. 1775-1776
3983-4008. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1749-1776.
25 liassen en 1 omslag.
3983. 1749-1750
3984. 1750-1751
3985. 1751-1752
3986. 1752-1753
3987. 1753-1754
3988. 1754-1755
3989. 1755-1756
3990. 1756-1757
3991. 1757-1758
3992. 1758-1759
3993. 1759-1760
3994. 1760-1761
3995. 1761-1762
3996. 1762-1763
3997. 1763-1764
3998. 1764-1765
3999. 1765-1766
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4000. 1766-1767
4001. 1767-1768
4002. 1768-1769
4003. 1770-1771
4004. 1771-1772
4005. 1772-1773
4006. 1773-1774
4007. 1774-1775
4008. 1775-1776
4009. Rekening van W. VLES over de administratie van wijlen zijn vader J. VLES, burgemeester en
rentmeester van de Valeweerd, over het jaar 1776/1777, afgehoord in 1777.
1 katern.
4010. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1776/1777.
1 lias.
4011-4027. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester J.L.W.LINDEBERG over de jaren 1777-1794,
afgehoord in de jaren 1778-1794.
17 katernen.
4011. 1777-1778
4012. 1778-1779
4013. 1779-1780
4014. 1780-1781
4015. 1781-1782
4016. 1782-1783
4017. 1783-1784
4018. 1784-1785
4019. 1785-1786
4020. 1786-1787
4021. 1787-1788
4022. 1788-1789
4023. 1789-1790
4024. 1790-1791
4025. 1791-1792
4026. 1792-1793
4027. 1793-1794
4028-4044. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1777-1794.
17 liassen.
4028. 1777-1778
4029. 1778-1779
4030. 1779-1780
4031. 1780-1781
4032. 1781-1782
4033. 1782-1783
4034. 1783-1784
4035. 1784-1785
4036. 1785-1786
4037. 1786-1787
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4038. 1787-1788
4039. 1788-1789
4040. 1789-1790
4041. 1790-1791
4042. 1791-1792
4043. 1792-1793
4044. 1793-1794
4045. Rekening over de administratie van wijlen de rentmeester, burgemeester J.L.W. LINDEBERG over
de periode 22 februari 1794 – 8 juni 1795, afgehoord in 1796.
1 katern.
4046. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over de periode 22 februari 1794 – 8 juni 1795.
1 lias.
4047. Rekening van L. KETJEN, als door de provisionele municipaliteit van Doesburg belast met de
administratie van de Valeweerd, over de periode 15 juni 1795 – 21 februari 1796, afgehoord in
1796 (in triplo).
3 katernen.
4048. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over de periode 15 juni 1795 – 21 februari 1796.
1 lias.
4049. Rekening van de municipalen R.J.C. BUECKEVOORT en L.B.W. ABERSON over het jaar 1796/1797,
afgehoord in 1797.
1 katern.
4050. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1796/1797.
1 omslag.
4051-4056. Rekeningen van de rentmeester L.B.W. ABERSON over de jaren 1797-1803, afgehoord in de
jaren 1798-1803.
6 katernen.
4051. 1797-1798
4052. 1798-1799
4053. 1799-1800
4054. 1800-1801
4055. 1801-1802
4056. 1802-1803
N.B. De rekening over het jaar 1799/1800 is gesloten, maar een verklaring van afhoring
ontbreekt.
4057-4062. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1797-1803.
4 liassen en 2 omslagen.
4057. 1797-1798
4058. 1798-1799
4059. 1799-1800
4060. 1800-1801
4061. 1801-1802
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4062.

1802-1803

4063-4067. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester J.H. VAN LEENHOF DE LESPIERRE over de jaren
1803-1808, afgehoord in de jaren 1804-1810.
5 katernen.
4063. 1803-1804
4064. 1804-1805
4065. 1805-1806
4066. 1806-1807
4067. 1807-1808
4068-4072. Bijlagen bij bovengenoemde rekeningen over de jaren 1803-1808.
5 liassen.
4068. 1803-1804
4069. 1804-1805
4070. 1805-1806
4071. 1806-1807
4072. 1807-1808
4073. Rekening van de rentmeester, burgemeester L. KETJEN over het jaar 1809/1810, afgehoord in
1810.
1 katern.
4074-4075. Bijlagen bij de rekeningen over de jaren 1808/1809 en 1809/1810.
2 liassen.
4074. 1808-1809
4075. 1809-1810
N.B. De rekening over het jaar 1808/1809 is verloren, maar de bijlagen zijn aanwezig.
4076-4077. Rekeningen van de rentmeester, burgemeester L.B.W. ABERSON over de jaren 1810/1811 en
1811/1812, afgehoord in de jaren 1811 en 1812.
2 katernen.
4076. 1810-1811
4077. 1811-1812
N.B. In 1812 treedt een nieuwe rentmeester op. De rekening over het jaar 1811/1812 is
daarom hier beschreven. De bijlagen bij deze rekening zijn verloren gegaan.
4078. Bijlagen bij bovengenoemde rekening over het jaar 1810/1811.
1 lias.

b. Andere stukken betreffende het financieel beheer.
4079. Overzichten van de ontvangsten en uitgaven voor het armenfonds van de Valeweerd over de jaren
1623-1626 en 1716.
1 omslag.
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4080. Lijst van de jaarlijks aan de stad Doesburg toekomende uitkering van 175 gulden uit het
armenfonds van de Valeweerd van Petri 1689-Petri 1714.
1 stuk.
4081. Kwitanties enz. ten laste van het armenfonds van de Valeweerd, die niet onder de bijlagen van een
rekening zijn gevoegd, 1626-1709.
1 omslag
4082. Afrekening tussen de weduwe van burgemeester BUEKENVOORR en EVERT VISCHER betreffende
de pacht van de Valeweerd over het jaar 1624.
1 stuk.
4083. Voorwaarden van verpachting van de Valeweerd, 1678-1679.
1 omslag.
4084. Stukken betreffende uitkeringen uit het armenfonds van de Valeweerd aan de koster te Ellecom en
de predikant van Spankeren en Ellecom, 1675-1681.
1 omslag.

c. Onderhoudswerken.
4085. Getuigenverklaringen, afgelegd voor het stadsgericht te Doesburg, betreffende de heffing van
bijdragen voor het onderhoud van de grote sluis te Goesbeek en de daarvoor vereiste toestemming
van de geërfden van het Angerlose broek, 1475.
2 charters (zie reg. nrs. 1008, 1010).
4086. Optekening van de verschotten van EVERT VISSER, pachter van de Valeweerd, voor herstel van het
huis en de kribben in de jaren 1625 en 1626.
1 stuk.
4087. Aantekeningen betreffende onderhoudswerken aan de Valeweerd, ca. 1660.
1 omslag.
4088. Voorwaarden van aanbesteding van werken op de Valeweerd, 1688-1768.
1 omslag.
N.B. Hierbij een tekening van de dijk (K. nr. 7).
4089. Stukken betreffende het herstellen van de kade om de polder buiten de Lathumse dijk, in welke
het goed de Valeweerd gelegen is, 1744-1745.
1 lias.
N.B. De herstellingen gebeurden op initiatief van de magistraat van Doesburg als
administrateurs van de Valeweerd en in samenwerking met de eigenaars van de overige in
de polder gelegen goederen.
4090. Rekeningen van HENDRIK TEENK wegens zijn administratie van de gelden, bijeengebracht door de
geërfden in de Valeweerdse polder voor het herstel van de zomerdijk, 1745-1748 en 1751-1752.
2 katernen (geliasseerd).
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N.B. De afhoring gebeurde door of namens de geërfden op 15 februari 1752, waarna de
magistraat van Doesburg op 19 februari de rekening goedkeurde.
4091. Bijlagen bij de bovengenoemde rekeningen van HENDRIK TEENK.
1 lias.
4092. Plan voor herstel en verlegging van de sluis in de dam onder de Valeweerd op de runderweide,
ingediend door de pachter THEODORUS BRANDTS, ca. 1775.
1 stuk.
4093. Contract tussen de magistraat van Doesburg enerzijds en ARNOLDA MICHELMINA REINERA
benevens GEERTRUYD LUCRETIA OP TEN NOORTH anderzijds over het afkopen door
laatstgenoemde tegen betaling van een som ineens van haar aandeel als geërfde in de kosten van
vervanging van de houten sluis in de Valeweerd door een stenen, 1794 (concept).
1 stuk.
4094. Verklaring van J. GLASHORST, dat de grootte van de bouwplaats de Valeweerd volgens de door
hem verrichte opneming ongeveer 84 morgen bedraagt, 1796.
1 stuk.
4095. Dading betreffende het onderhoud van de zomerdam in de Valeweerdse polder in verband met de
overstroming van februari 1802, gesloten tussen het gemeentebestuur en de weduwe W.
WIGMANS c.s. als eigenaren van de bouwplaats de Sluys, 1802.
1 stuk.

C. ONDERSTEUNINGEN.
4096. Correspondentie van de rentmeester van de Valeweerd over de aankoop van het armenlaken en
over de verzending daarvan naar het huis Middachten, 1626-1801.
1 omslag.
4097. Stukken betreffende de aankoop van het armenlaken, 1625-1627 en 1662-1710.
1 omslag.
4098. Lijsten van personen, aan wie het armenlaken is uitgedeeld, 1626, 1627, 1675-1720.
1 pak.
4099. Lijsten van personen, aanbevolen voor de uitdeling van het armenlaken, ca. 1675- ca. 1725.
1 omslag.
4100. Lijst van degenen, die uitkeringen van de stad en het fonds van de Valeweerd ontvangen, 17031709.
1 stuk.

Tweede Onderafdeling
Archieven van Gilden enz.
I. STINT JACOBSGILDE OF KLEERMAKERSGILDE.
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4101. Gildebrief van het Sint Jacobsgilde of gewantstlijdersgilde en lakenverkopersgilde, 1447 (gelijktijdig
afschrift).
1 perkamenten stuk.
N.B. Bevindt zich bij de chartercollectie.
4102. Gildebrief van de Broederschap van Sint Jacob of het Kleermakersgilde, 1623. Gewaarmerkt
afschrift d.d. 1637.
1 stuk.
4102bis. Rekwest van STEVEN VAN ZELLEM aan het Sint Jacobsgilde met verzoek om een jaarlijkse
Recognitie te mogen betalen, aangezien hij de gelden voor het burgerschap en het
gildebroederschap niet kan opbrengen, ca. 1750.
1 stuk.
4103. Stukken betreffende een door enige leden van het Kleermakersgilde tegen de gildemeesters
ingediende klacht wegens wanbeheer, 1789.
1 omslag.

II. KRAMERSGILDE.
4104. Bewijs van goed gedrag, afgegeven door de magistraat van Arnhem, ten behoeve van HENRICK
HENRICKSZ. BOUMAN van Steenderen, burger van die stad en gildebroeder van het Kramersgilde,
1635.
1 stuk.
4105. Verklaring van de gardianen van het Kramersgilde te Arnhem, dat voor de verkoop van bepaalde, in
de akte genoemde waren, behalve het burgerrecht, het lidmaatschap van het gilde wordt vereist,
1644.
1 stuk.
4106. Lijst van wijzigingen, aan te brengen in de gildebrief van het Kramersgilde, ca. 1650.
1 stuk.
4107. Ledenlijst van het Kramersgilde, 1697.
1 stuk.
N.B. Op de lijst komt iemand voor die in 1697 sterft en een ander die in 1697 burger wordt.

III. ST. ANTHONIS- OF SCHIPPERSGILDE.
4108. Gildebrief van het Sint Anthonis- of Schippersgilde, 1653. Met enkele afschriften en bijbehorende
stukken.
1 charter en 1 omslag.
N.B. Van het charter is het stadszegel verloren.
4109. Gildeboek, 1679-1810.
1 deel.
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N.B. In dit register placht het verhandelde op de gildedag van 17 Januari te worden
opgetekend. Voornamelijk bestond dit in de jaarlijkse rekening en verantwoording van de
aftredende gildemeester alsmede de verkiezing van zijn opvolger.
4110. Naamlijst van de gildebroeders, 1787.
1 stuk.
4111. Brief van M. VAN DER VEN te Rotterdam aan de overlieden van het Schippersgilde te Doesburg
over de bij de Schippersgilde in Holland bestaande plannen voor bet ontwerpen van een nieuwe
vrachtlijst voor diensten aan de Lande in verband met de heersende oorlog tegen Groot-Brittannië,
1782.
1 stuk.
4112. Lijsten van uit enkele huizen te Doesburg aan het gilde betaalde jaarlijkse renten, ca. 1800 en 1804.
1 omslag.
4113. Lijst van goederen en jaarlijkse inkomsten van het gilde, 1798.
1 stuk.
4114. Lijsten van ontvangsten voor het gilde en van betaald gildegeld, 1780-1795.
1 omslag.
4115. Opgaven van door het gilde gedane verteringen en enkele andere uitgaven, 1786-1795.
1 omslag
4116. Besluiten van Burgemeester en Wethouders van Doesburg betreffende de aanstelling van A.
COLENBRANDER tot rentmeester van het fonds van het voormalige Schippersgilde, 1833, en tot zijn
machtiging voor de verkoop van twee nog aanwezige zilveren schilden en het lijklaken, 1835.
1 omslag
N.B. Deze stukken, die niet in het Nieuw Archief Doesburg konden worden geplaatst, zijn
daarom bij het gilde-archief gelaten.
4117. Verklaring van gildemeesters van het Sint Catharynegilde of Schippersgilde en Vissersgilde te
Zutphen, afgegeven op verzoek van gildemeesters van het Schippersgilde te Doesburg, aangaande
hetgeen door vreemde schippers aan het gilde betaald moet worden, 1668.
1 stuk.

IV. SINT CRISPINUSGILDE OF SCHOENMAKERSGILDE
4118. Gildebrief van het Schoenmakersgilde, 1653.
1 charter
N.B. Het stadszegel is verloren. De brief is door muizen beschadigd.
4119. Reglement voor de armenbeurs, opgericht door het Sint Crispinusgilde, 1778.
1 stuk

V. SINT ELOYENGILDE OF SMEDENGILDE.
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4120. Gildebrief voor het Sint Eloyengilde of Smedengilde, 1538 (gelijktijdig afschrift).
1 charter (zie reg. nr. 1349)
4120a. Gildeboek van het Sint Eloyengilde of Smedengilde, 1607-1700.
1 deel.
4121. Gildeboek van het Sint Eloyengilde of Smedengilde 1714-1787.
1 deel.

VI. TIMMERLIEDENGILDE.
4122. Aantekening betreffende een in de gildeproef van het Timmerliedengilde aan te brengen wijziging,
ca. 1650.
1 stuk
4123. Gildebrief voor het Timmerliedengilde, ongedateerd concept (ca. 1650) en minuut, 1668.
2 katernen
4124. Ledenlijst van het Timmerliedengilde, ca. 1668.
1 stuk

VI A. WEVERSGILDE
4124a. Contract tussen het Weversgilde en de rietmaker ANDRIES ABRAHAMS, 1699.
1 stuk.

VII. SCHUTTERIJ VAN SINT JAN.
4125. Ledenlijst van de schutterij van Sint Jan, 1717.
1 stuk

Vierde Afdeling
Archieven van voormalige geestelijke stichtingen enz. te Doesburg
N.B. De goederen van de Commanderie en van de vicarieën zijn onder beheer van Gedeputeerde
Staten geweest. Van de eerste worden reeds vroeg in de 17e eeuw geen goederen meer in de
rekening van de rentmeester vermeld, terwijl die van bijna alle vicarieën in 1717 ten bate van de
opbouw van de grote kerk zijn verkocht. De van de Commanderie en de vicarieën afkomstige
archivalia zijn daarom bij het stadsarchief gelaten en niet aan het Rijk overgedragen.

I. ARCHIEF VAN HET GROTE CONVENT OF SINT MARIENGRAVE.
N.B. Het klooster van Sint Maria opten Grave (dit is aan de stadsgracht) of Grote Convent wordt
besproken door P. DALM VAN HEEL O.F.M. in zijn verhandeling over de Tertiarissen van het
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Utrechtse kapittel in Archief Aartsbisdom Utrecht deel 63 (1939) (zie no. 21, blz. 124). Het Grote
Convent, dat deze naam zal hebben ontvangen na de stichting van het z.g. Kleine Convent, was in
oorsprong een Begijnhuis, als hoedanig het reeds in 1334 voorkomt (reg. nr. 24). In 1407 gaf de
magistraat voorschriften voor het huis, dat toen "dat Convent" werd genoemd en dus blijkbaar nog
de enige kloosterlijke samenleving in de stad was (reg. nr. 259). In 1418 verleende paus MARTINUS
V de zusters het recht een altare portatile te hebben, daar zij niet over een eigen kapel beschikten,
en tevens kregen zij de bevoegdheid een eigen biechtvader te kiezen (reg. nr. 332). Tot de oprichting
van een eigen kapel verkregen zij toestemming van de pastoor en commandeur te Doesburg, de
Landcommandeur der Balye van Utrecht en de bisschop van Utrecht in 1439 en van de elect van
Utrecht in 1440 (reg. nrs. 572-574, 576, 580, 590), waarna de kapel in 1441 werd gewijd (reg. nrs.
604, 605). In deze jaren werd ook een regeling getroffen voor de aan de pastoor te betalen
recognitiën (reg. nrs. 581 en 620). In 1446 vergunde bisschop RUDOLF VAN DIEPHOLT aan de
zusters om de derde regel van Sint Franciscus aan te nemen (reg. nr. 668), zodat het convent van
toen af dus werkelijk een klooster was, waarvan bewoonsters de drie geloften aflegden. Het Grote
Convent is door de Reformatie opgeheven, maar de juiste gang van zaken is hiervan niet bekend. De
zusters zijn, voor zover zij dit verlangden, in het klooster haar alimentatie blijven vinden, totdat de
laatste, GEERTRUYT VAN ELVERICK, op 30 mei 1626 overleed (inv. nr. 4147). De goederen van het
klooster zijn onder het beheer van de stad gekomen en zij zijn daar gebleven, toen in 1600 het
bestuur van de geestelijke goederen aan de Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen
kwam. De bezittingen van het met aardse goederen rijk gezegende klooster zijn geleidelijk ten bate
van de vrijwel steeds in nood verkerende stedelijke kas verkocht.

A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
4126. Ingekomen stukken, 1521-1584.
1 omslag (br. nrs. 204, 211, 236, 238).
4127. Minuten van uitgegane stukken, ca. 1500- ca. 1600.
1 omslag (br. nrs. 145, 210, 229, 230).
4128. Verklaring van GERRIT VANAECKEN, conventuaal op die Holtmeir en pater te Rhenen, dat hij elf
met naam genoemde boeken te leen heeft ontvangen van het Grote Convent te Doesburg, 1575
(met een afschrift).
2 stukken.
4128a. Kalendarium of memorieboek, z.d. (ca. 1500-1590).
1 omslag.
N.B. Kopie van afschrift.

B. HET CONVENT ALS GEESTELIJKE INSTELLING.
a. Het convent als Begijnhuis.
4129. Ordonnantie voor de zusters in "dat Convent" te Doesburg, gegeven door de magistraat van de
stad, 1407. Met een notarieel afschrift d.d. 1480.
2 charters (zie reg. nr. 259).
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4130. Akte, waarbij de Paus aan de zusters in het Begijnhuis, genaamd opten Grave, te Doesburg, het
recht geeft om bij gemis van een kapel een altare portatile te hebben en haar verder toestaat een
eigen biechtvader te kiezen, 1418.
1 charter (zie reg. nr. 332).

b. Het convent als klooster van tertiarissen.
4131. Akte, waarbij de bisschop van Utrecht de bewoonsters van het Grote Convent te Doesburg toestaat
de derde regel van Sint Franciscus aan te nemen, 1446.
1 charter (zie reg. nr. 668).
4132. Notarieel transsumpt van twee pauselijke brieven d.d. 1499 betreffende voorschriften voor de
derde orde van Sint Franciscus, 1500.
1 charter (zie reg. nrs. 1227, 1228, 1233).
4133. Akte van vrijwaring, door ELSBE TEN HOLT, mater, en zusters van het Grote Convent te Doesburg
gegeven aan de biechtvader heer LAMBERT VAN WEERT in verband met een door hen getroffen
minder strenge regeling voor het ontvangen van wereldlijke lieden binnen het conventsslot, 1569
(concept).
1 stuk.

c. Kapel en kerkhof.
Verhouding tot de pastoor (commandeur) van Doesburg.
4134. Akte, waarbij de pastoor van de parochiekerk en commandeur te Doesburg aan de zusters van het
Grote Convent toestaat een kapel op te richten, 1439, en akte, waarbij hij haar bovendien
verschillende andere bevoegdheden verleent, 1439. Met akten van bekrachtiging door de
Landcommandeur van de Duitse orde als patroon van de kerk te Doesburg, 1439, en door de
bisschop van Utrecht, 1439, en de elect, 1440.
5 charters (zie reg. nrs. 572-574, 576, 580, 590).
4135. Akte van wijding van kapel en kerkhof van het Grote Convent te Doesburg door de wijbisschop van
de elect van Utrecht, 1441. Met aflaatbrief, door dezelfde wijbisschop gegeven, 1441.
2 charters (zie reg. nrs. 604, 605).
4136. Akte, waarbij het Grote Convent te Doesburg een jaarlijkse recognitie van 3 1/2 rijnsgulden toezegt
aan de pastoor, 1439 (concept).
1 charter (zie reg. nr. 581).
4137. Akte, waarbij de pastoor van Doesburg zich tevreden verklaart met de uitkering van 3 1/2 gulden
per jaar, hem toegekend door het Grote Convent als vergoeding voor begrafenissen, die daar zullen
plaats vinden, 1442.
1 charter (zie reg. nr. 620).

d. Verhouding tot de Karthuizer orde.
4138. Akte, waarbij de prior van het klooster Chartreuse en de overige diffinitores van de Karthuizer orde
aan het Grote Convent te Doesburg deel aan alle goede werken van de orde geven, 1435.
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1 charter (zie reg. nr. 535).

C. STUKKEN BETREFFENDE DE ZUSTERS EN PATER VAN HET CONVENT, ALSMEDE ANDERE BEWONERS.
4139. Stukken betreffende de door verschillende kloosterzusters bij haar intrede in het Grote Convent als
medegave ingebrachte gelden, 1476-1564. Met stukken betreffende een deswege getroffen
financiële regeling, 1505 en 1513.
8 charters en 1 omslag (zie reg. nrs. 1016, 1257, 1275, 1288, 1306, 1320, 1333).
N.B. Behalve de in de regestenlijst vermelde betreffen deze stukken de volgende partijen:
PHYLIPPUS VAN HEKEREN en zijn vrouw ANNA VAN WEES voor hun dochter MARGARITE,
1550; SANDER DIE WYSE en zijn vrouw GERIKEN VAN BOTHLOEM voor hun dochter
KATHERYNE DIE WYSE, 1553; HENRICK VAN RAISFELT TO DER SWAENENBORCH EN HENRICK
VAN ELVERICK voor hun zuster TRUYTGEN VAN ELVERICK, 1555; JAN SUYR voor zijn dochter
JUTGEN, 1559; THIJS VAN BERISFELT en zijn vrouw voor hun dochter HEILWICH, 1560; JAN
AELBERTZEN voor MENTE VAN DE GRUYTHUYS, 1564.
Het charter van 1555 is door vocht beschadigd en deels vergaan. De eigendomsbewijzen en
rentebrieven zijn in de betrokken afdelingen geplaatst.
4140. Akte, waarbij GADERT VAN DE VELDE, man van GRIETE WOLFS, gewezen zuster in het Grote
Convent te Doesburg, verklaart geen aanspraken te maken op enig van harentwege aan het
klooster gekomen goed, 1453.
1 charter (zie reg. nr. 758).
4141. Akten van ontslag uit horigheid, verleend aan verschillende vrouwelijke personen, 1469-1494.
4 charters (zie reg. nrs. 947, 1027, 1090, 1201).
4142. Akte, waarbij PETER TEN HAEKHUYSS het laatste artikel van zijn testament betreffende een
uitkering van 100 gulden aan zijn zuster herroept, 1523.
1 charter (zie reg. nr. 1304).
N.B. Het stuk is in het archief van het Grote Convent geplaatst in verband met het feit, dat
in 1505 daar een zuster EEFZE TEN HACKHUSE was opgenomen. Zie reg. nr. 1257.
4143. Akte betreffende een door de onderrichter te Nijmegen ten behoeve van LIJSBETH VAN
BOENINGEN gelegd beslag op een mand met linnen lakens, toebehorend aan AGNES VAN
STEENBACH en HILLEKEN DAPPERS te Doesburg en staande in het convent van de Hezenberch te
Nijmegen, 1537.
1 charter (zie reg. nr. 1343).
N.B. Het klooster Hessenberg te Nijmegen was een convent van vrouwelijke tertiarissen. Het
charter is daarom in het archief van het Grote Convent geplaatst, maar het zou ook van het
Kleine Convent afkomstig kunnen zijn.
4144. Akte, waarbij de bestuurders van het Grote Convent erkennen vijftig rijnse guldens te hebben
ontvangen van EVERHARDA MOMME, vroeger materse, en zich verplichten om jaarlijks op Maria
Hemelvaart of de Zondag daarna aan de zusters wijn, wittebrood en gebraad uit te delen, 1561.
1 charter.
4145. Akte, waarbij de bestuurders van het Grote Convent te Doesburg erkennen veertig gulden te
hebben ontvangen van EVERHARDA MOMME, vroeger materse, waarvoor zij haar geregeld spijzen
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uit de keuken zullen verstrekken, terwijl na haar dood voor haar een memorie zal worden.
gehouden, 1565. Met de minuut van deze akte.
1 charter en 1 stuk.
4146. Overeenkomst tussen de visitator van de tertiarissen benevens het Grote Convent te Doesburg
enerzijds en heer GARIT VAN NYMMEGEN, vicaris in de moederkerk aldaar anderzijds, betreffende
zijn werkzaamheden als pater van het genoemde convent, 1574.
1 stuk.
4147. Inventaris van roerende goederen, behorende tot de nalatenschap van GEERTRUYT VAN ELVERICK,
zuster van het Groote Convent, overleden 30 mei 1626.
1 katern.
4148. Akte, waarbij het Grote Convent te Doesburg aan HERMEN HARNSMAKER en zijn vrouw STYNE
levenslang kost en inwoning toezegt voor de door hen aan hun dochter SWENE gegeven
medegave, 1524.
1 charter (zie reg. nr. 1310).

D. FINANCIEEL BEHEER.
a. Algemeen.
4149-4156. Rekeningen van uitgaven en ontvangsten, 1410-1618.
5 banden, 4 katernen en 1 stuk.
4149. 1410-1452
4150. 1453-1510
4151. 1511-1560
4152. 1576
4153. 1577
4154. 1586-1587
4155. 1588-1605
4156. 1606-1619
N.B. De rekeningen, die genoemd worden naar het kalenderjaar, waarin het boekjaar
begint, hebben niet steeds dezelfde aanvangsdatum. Zij zijn veelal gesloten, maar een
datum van afhoring is niet aangetekend. Pas vanaf 1620 wordt een afzonderlijke
administrateur vermeld. De oudere zijn daarom hier gelaten. De rekeningen van de jaren
1419, 1427, 1441, 1445, 1447, 458, 1465, 1466, 1468-1470, 1493, 1561-1575, 1578-1585
en 1587 ontbreken. De rekeningen over 1576 en 1577 zijn in duplo, die van 1586 is
incompleet.
4157. Rekeningen over de jaren 1599/1600, 1601/1602 en 1602/1603 (concept?).
3 katernen.
N.B. Het boekjaar van deze rekeningen vangt aan met Sint Gallus (16 oktober).
4158. Register van goederen en renten, opgemaakt in 1399.
1 deeltje (perkament).
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4159. Lijst van pachten en tynsen, jaarlijks op verschillende data verschuldigd aan het Grote Convent te
Doesburg, ca. 1400.
1 stuk (perkament).
N.B. Bewaard bij de chartercollectie.
4160. Register met verschillende aantekeningen betreffende de financiën van het klooster, 1537-1540.
1 deeltje.
4161. Register van de aan het klooster toebehorende landerijen, de jaarlijkse renten en de door het
klooster verschuldigde uitkeringen,1576.
1 deel.
N.B. Afkomstig van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy.
4162. Aantekeningen betreffende eigendommen en inkomsten van het convent, ca. 1500-1611.
1 omslag (zie reg. nrs. 1362, 1363, 1373).
4163. Optekeningen van betaalde pachten, renten en andere inkomsten van het convent, 1494-1572.
1 pak.
4164. Register van ontvangsten van het Groote Convent, 1547-1565.
1 deel.
4165. Register van aan het klooster verschuldigde gelden en daartegen verrekende leveringen enz., 15501574.
1 deel.
4166. Contracten van verpachting van aan het convent behorende goederen, 1528-1620.
1 pak.
N.B. Twee van deze contracten, namelijk van 19 mei 1530 en 14 november 1561, zijn
afgedrukt als bijlagen bij het artikel van Jhr. Mr. A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN,
‘Gelderse pachtcontrakten uit de 16e eeuw’, Verslagen en Mededeelingen. Oud-Vaderlands
Recht, IX, blz. 460.
4167. Register van door verschillende pachters betaalde gelden, 1565-1607.
1 deel.
4168. Register van verpachtingen (klad), 1592-1620.
1 deel.
4169. "Rekenboeck". Register van renten enz. uit huizen en ten laste van de steden Doesburg en
Doetinchem, 1560-1610.
1 deel.
4170. "Rekenboeck". Register van pachten en renten te Doesburg, Olburger en Angerlo, 1565-1581.
1 deel.
4171. "Rekenboeck". Register van door de pachters onder Zevenaar en Didam betaalde gelden, 15651580.
1 deel.

246

4172. Register van gedane uitgaven en van door het klooster verschuldigde gelden, 1557-1585.
1 deel
4173-4179. "Rekenboeck". Register van uitgaven, gedaan door de procuraterse, 1548-1596.
7 deeltjes.
4173. 1548-1552
4174. 1553-1558
4175. 1558-1560
4176. 1561-1572
4177. 1573-1578
4178. 1578-1583
4179. 1584-1596
4180. Optekeningen van verschillende uitgaven voor het Grote Convent, 1490-1592.
1 pak.
4181. Optekeningen van uitgaven, met name voor levensmiddelen en andere dagelijkse levensbehoeften
voor het Grote Convent, 1479-1573.
2 pakken.
4181a. 1479-1528
4181b. 1529-1573
4182. Optekeningen van gekocht en uitgedeeld laken voor het Grote Convent, 1513-1572.
1 omslag.
4183. Optekeningen van gekochte turf voor het Grote Convent, 1511-1513, 1532-1540.
1 omslag.
4184. Optekening van gekochte turf, gekochte vis en eieren voor het Grote Convent, ca. 1550.
1 katern.
4185. Optekeningen van gekocht vlas voor het Grote Convent, 1510-1550.
1 katern.
4186. Optekeningen van gekochte wol voor het Grote Convent, 1537-1567.
1 katern.
4187. Akte, waarbij koning PHILIPS II aan het convent Mariengrave, genaamd het Grote Convent, te
Doesburg machtiging verleent tot het verkopen van landerijen in de Liemers voor het aflossen van
schulden oplopend tot 5000 daalders, die door de slechte tijdsomstandigheden zijn ontstaan, 1574.
Met een afschrift van de volmacht, door het convent verleend aan GERRIT HAENEGREFF, gezworen
executeur van het Bisschopshof te Deventer, voor het aanvragen van dit octrooi, 1573.
1 charter en 1 stuk.
N.B. Het charter is door vocht beschadigd.
4188. Akte, waarbij de hertog van Kleef aan het Grote Convent te Doesburg toestemming verleent tot het
verkopen van verschillende onroerende goederen in het ambt Liemers voor het betalen van
schulden, 1574.
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1 stuk
4189. Akte, waarbij de graaf van de Bergh op verzoek van HEINRICH VAN WACHTENDUNGH, leenman en
gewezen pater van het Grote Convent te Doesburg, na overlijden van diens hulder WILHELM VAN
GENNEP, de licentiaat in de rechten ABRAHAM GIEHR tot hulder aanneemt, 1577.
1 charter.
N.B. Het convent bezat de beide leengoederen Bittersmate onder Angerlo en Schaepsmaet
of Bagynenweide onder Drempt.
4190. Akte, waarbij pater en zusters van het Grote Convent, genaamd Sint Mariengrave, te Doesburg er
in toestemmen, dat de aanwas aan hun goed, genaamd het Hoegelandt, in de buurschap Olburgen
en het richterambt Doesburg, ontstaan door het bekribben van een ernaast gelegen stuk land,
genaamd de Olde mate, eigendom zal worden van de eigenaar van dit laatstgenoemde stuk,
JOHAN VAN PALLANDT, oudste zoon van FREDERICK VAN PALLANDT, heer tot Voorst en Keppel,
1577.
1 charter.
4191. Akte, waarbij FREDERIK VAN PALLANDT, heer van Voorst en Keppel, de leengoederen het goed to
Westerick in het kerspel Drempt en die Goren in Angerlobroek en de tynsgoederen Kocksgoed
onder Wehl, Kolckwickermaet onder Angerlo, benevens Udemate en Wennickhaefken onder
Oldekeppel van het Grote Convent van de leenplicht, respectievelijk tynsplicht ontslaat tegen
afstand van een weiland in de buurschap Olborgen en het kerspel Doesburg, 1578. Met twee
afschriften (op perkament en op papier) van de desbetreffende akte van erfwissel, 1578.
2 charters en 1 katern.

b. Eigendomsbewijzen en bijbehorende stukken.
KERSPEL DOESBURG.
4192. Eigendomsbewijs van drie hofsteden binnen de stad Doesburg, genaamd Riken hofstede, Heyne
Bindelgoers hofsteden en Cleys hofstede van Olborch, voor het Grote Convent te Doesburg,
afkomstig van NOYDE TOE BINDELGOER en zijn vrouw RIKE, 1371. Met verklaring van de officiaal
van de venter betreffende deze verkoop 1371, en oudere brief d.d. 1353.
3 charters (zie reg. nrs. 53, 83, 85).
4193. Eigendomsbewijs van een hof bij de Koepoort te Doesburg, voor het convent, afkomstig van GESE
ROPPEKENS na aankoop van GOEDEKEN VAN HOLTHUSEN en zijn vrouw WENDELMOET, 1373.
1 charter (zie reg. nr. 89).
4194. Eigendomsbewijs van een hofstede te Doesburg, voor het Grote Convent, afkomstig van JOHAN
VAN AVERLAEKE, 1375.
1 charter (zie reg. nr. 99).
4195. Eigendomsbewijs van een hofstede bij het Grot Convent te Doesburg, voor dat convent, afkomstig
van ARND HUGHENZOON en zijn vrouw GRIETE, 1376.
1 charter (zie reg. nr. 103).
4196. Eigendomsbewijs van de hofstede naast het Grote Convent te Doesburg, voor dat convent,
afkomstig van CLAWES TO SPALLE en zijn vrouw GUEDELE, 1389. Met oudere brief d.d. 1384.
2 charters (zie reg. nrs. 127, 149).
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4197. Eigendomsbewijs van een naast het Begijnhuis te Doesburg gelegen hof, voor dat convent,
afkomstig van REYNAR KAELE, 1396.
1 charter (zie reg. nr. 193).
4198. Eigendomsbewijs van de helft van een hofstede te Doesburg, door JOHAN CLAEUSZOON
geschonken aan het Begijnhuis te Doesburg tezamen met de kerk van Angerlo, 1398. Met oudere
brief d.d. 1385.
2 charters (zie reg. nrs. 129, 206).
4199-4200. Stukken betreffende Heyneman Steenremans mateken.
4199. Eigendomsbewijs van 2/3 van Heyneman Steenremans mateke in het kerspel Doesburg,
voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van FRANCKE MOMME en zijn vrouw
DYEBERICH, 1402. Met oudere brief voor 1/3 van dit land, 1387, en akte van verkoop van
het tynsrecht van deze grond aan het convent, 1402.
3 charters (zie reg. nr. 134, 230, 235).
N.B. Een akte, waarbij een rente van een oud schild per jaar 1 uit 2/3 van deze mate
aan het Begijnhuis te Doesburg geschonken werd tezamen met 1/4 van
Juttenmeteken (zie reg. nr. 138) is bij de eigendomsbewijzen van dat land
beschreven (inv. nr. 4241).
4200. Eigendomsbewijs van 1/3 van Heyneman Steenremans meteken in het kerspel Doesburg,
voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van LUBERT TEN KYPE c.s., 1413. Met
oudere akte d.d. 1413.
2 charters (zie reg. nrs. 307, 309).
4201. Eigendomsbewijzen van twee hoven, gelegen naast en achter het Grote Convent te Doesburg, voor
dat convent, respectievelijk afkomstig van HENRIC TER KYPPE en zijn vrouw FYE benevens
LAMBERT LAMBERTSZOON en diens vrouw LIJSBET, 1405.
2 charters (zie reg. nrs. 244, 245).
4202. Eigendomsbewijs van een hofstede in de Smeetstrate te Doesburg,voor het Begijnhof, afkomstig
van AERNDT VAN HOLTHUZEN en zijn vrouw GHEIZE, 1409.
1 charter (zie reg. nr. 274).
4203. Eigendomsbewijs van een huis te Doesburg, voor het Grote Convent, afkomstig van NENNE OPTEN
OERDE, 1413. Met oudere brief d.d. 1390.
2 charters (zie reg. nrs. 150, 308).
4204. Akte van erfwissel tussen BERNT VAN GULICH met zijn vrouw WOUBE en het Grote Convent te
Doesburg, waarbij dit laatste twee hoven achter het convent verkrijgt, 1414.
1 charter (zie reg. nr. 314).
4205. Akte, waarbij RICOLT WINTERPOL en zijn vrouw BATE aan hun dochter BATE twee hofsteden
respectievelijk in de Berchstrate en in de Smeetstrate te Doesburg alsmede een rente schenken
met bestemming voor het Grote Convent, 1420. Met de oorspronkelijke rentebrief voor RICOLD
WINTERPOL d.d. 1410.
2 charters (zie reg. nrs. 286, 358).
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4206. Akte van overdracht van landerijen in de kerspelen Doesburg, Drempt, Keppel en Angerlo en van
rentebrieven, voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van het Karthuizerklooster van Sint
Barbara te Keulen, na overlijden van WERNER THEN HAVE, 1421. Met nadere akte, 1421, akte van
toestemming door GERYT VANHUETE en zijn vrouw GRIETE, 1421, volmacht te dezer zake van het
genoemde klooster voor zijn prior, 1420, alsmede bekrachtiging door het klooster, 1421, en oudere
brieven d.d. 1388-1393.
8 charters (zie reg. nrs. 141, 142, 182, 356, 364-366, 373).
4207. Akte, waarbij HENRIC OP DE KELRE c.s. verklaren, hun huis en hofstede te Doesburg onder de last
van verschillende renten aan GEERTRUDE WOLTERS te hebben verkocht, 1422.
1 charter (zie reg. nr. 374).
N.B. Aan het Grote Convent gekomen?
4208. Akte, waarbij heer MARTEN VEER, priester, een hof te Doesburg, genaamd die Gheer, wegens
trouwe dienst aan HENRICK CLINCKE schenkt, 1422.
1 charter (zie reg. nr. 381).
N.B. Door NIJHOFF bij de charters van het Grote Convent geplaatst.
4209. Eigendomsbewijs van een hof achter het Grote Convent te Doesburg, voor dat convent, afkomstig
van DITKEN, weduwe van BEERNT VAN LUER, 1423. Met oudere brief d.d. 1407.
2 charters (zie reg. nrs. 258, 397).
4210. Eigendomsbewijs van het Voertkens gued met een akker land in het kerspel Doesburg, voor het
Grote convent te Doesburg, afkomstig van HILLE VAN MYLLINGHEN, 14Z3. Met akte, waarbij de
tynsheer deze goederen aan het klooster in tyns uitgeeft, 1423, en oudere brieven d.d. 1413.
4 charters (zie reg. nrs. 311, 312, 385, 396).
4211. Eigendomsbewijs van een stuk grond naast het Grote convent te Doesburg, voor dat convent,
afkomstig van BOLDEWIJN BELTKENSZOON en zijn vrouw ALIJD, 1424.
1 charter (zie reg. nr. 409).
4212. Eigendomsbewijs van een hof naast het Grote Convent te Doesburg, voor dat convent, afkomstig
van WOLTER AERNTSZOON c.s., 1424. Met oudere brief d.d. 1403.
2 charters (zie reg. nrs. 239, 4l5).
4213. Eigendomsbewijzen van de twee helften van een huis aan de Begijnenstraat te Doesburg, voor
GHERIT BAVENDARP, afkomstig respectievelijk van MEYNALT LUNSING en zijn vrouw HERBRIG,
1426, en van heer HERMAN ROVER, 1428. Met oudere brief voor laatstgenoemde helft, 1427.
3 charters (zie reg. nrs. 430, 441, 444).
N.B. Volgens de dorsale notitie op het charter van 1427, daar gesteld in een uit het Grote
Convent afkomstig handschrift, betreffen deze brieven een hof, waarop het nieuwe
voederhuis van het convent was gebouwd.
4214. Eigendomsbewijs van een huis en hof naast het Grote Convent te Doesburg, voor dat convent,
afkomstig van WOUBE, weduwe van BEERNT VAN GULICH, c.s., 1428.
1 charter (zie reg. nr. 448).
4215. Eigendomsbewijs van de helft van een hof naast het Grote Convent te Doesburg, voor dat convent,
afkomstig van HENRICK VAN TRIER, 1432.
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1 charter (zie reg. nr. 494).
4216. Eigendomsbewijs van een stuk grond aan de Kuperstrate achter het voederhuis van het Grote
Convent, voor dat convent, afkomstig van WOLTER AERNTSZOON c.s., 1433.
1 charter (zie reg. nr. 510).
4217. Eigendomsbewijs van een hof achter het Grote Convent te Doesburg en een ander hof voor dat
convent, afkomstig van de kerkmeesters, 1433. Met oudere brief voor eerstgenoemde hof, 1432.
2 charters (zie reg. nrs. 497, 501).
4218. Eigendomsbewijs van een strook grond naast het nieuw gebouwde stenen huis van het Grote
Convent, voor dat convent, afkomstig van de RICK VAN AKEN en zijn vrouw KATHERINA DES
WITTEN, 1434.
1 charter (zie reg. nr. 518).
4219. Eigendomsbewijs van een hof achter het Grote Convent met de erbij behorende weg, voor
HERMAN OTTEN, afkomstig van CELE VAN AVERCAMP, 1437.
1 charter (zie reg. nr. 552).
N.B. Uit de dorsale notitie blijkt dat deze grond later aan het convent is toegekomen.
4220. Eigendomsbewijs van een huis in de Nyepoirtstrate te Doesburg, voor het Grote Convent,
afkomstig van ARNT HEYMERICK en zijn vrouw GRIETE, 1440. Met akte van goedkeuring door
GRIETE voornoemd, 1441, en oudere brieven, 1412-1415.
6 charters (zie reg. nr. 298, 302, 303, 321, 594, 599).
4221. Eigendomsbewijs van een deel van een hof naast de kapel van het Grote Convent, voor dat
convent, afkomstig van DIRIC VAN AKEN gend. SCHAEPHIERDE, en zijn vrouw KATHERINA, 1446.
1 charter (zie reg. nr. 657).
4222. Eigendomsbewijs van 2/3 van een huis en hof in de Barchstrate te Doesburg, voor HENRICK
GLASEMAKER en zijn vrouw MECHTELT, afkomstig van HENRIC BIESER c.s., 1447.
1 charter (zie reg. nr. 671).
N.B. Vermoedelijk aan het klooster gekomen als medegave van een zuster, genaamd jonfer
KATHRIJN.
4223. Eigendomsbewijs van een deel van een hof naast de hof muur van het Grote Convent, te Doesburg,
voor dat convent, afkomstig van WESSEL HERMANSZOON en zijn vrouw ALEIT, 1448.
1 charter (zie reg. nr. 698).
4224. Eigendomsbewijs van een erf en hof in de Beginenstrate te Doesburg naast het Grote Convent,
voor dat convent, afkomstig van DIRICK WOLTERSZOON c.s., 1451.
1 charter (zie reg. nr. 739).
4225. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd Stockhavermaet, aan de Duysterstege in het
richterambt Doesburg, voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van WILLEM STOCHOFF en
zijn vrouw BEERTE, 1464. Met oudere brief d.d. 1443 en rentebrief uit dit goed d.d. 1455.
3 charters (zie reg. nrs. 633, 775, 881).
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4226. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd der Weduen lant, aan de Pierixstrate in het
richterambt Doesburg, voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van ROLOF ZOER en zijn
vrouw ALEIT, 1466. Met oudere brieven d.d. 1364-1444.
4 charters (zie reg. nrs. 71, 461, 649, 913).
4227. Eigendomsbewijs van een hof achter de stadsmuur te Doesburg, voor het Grote Convent aldaar,
afkomstig van HARMEN BLYFFER en zijn vrouw DERICK, 1469.
1 charter (zie reg. nr. 944).
4228. Eigendomsbewijs van een koolhof te Doesburg, voor het Grote Convent aldaar, afkomstig van
JOHAN GAERDTSZOON, 1477.
1 charter (zie reg. nr. 1029).
4229. Eigendomsbewijs van een hofstede in de Beginenstrate te Doesburg, voor LOEFF SCHUERMAN,
afkomstig van NYESE TYMMERMANS na executie door HARMAN VAN NYMMEGEN, 1479.
1 charter (zie reg. nr. 1046).
4230. Eigendomsbewijs van een koolhof binnen de stad Doesburg, voor WYCHMAN HENRICKSZOON,
afkomstig van HENRICK JOHANSZOON en diens vrouw JUTTE, 1481.
1 charter (zie reg. nr. 1062).
N.B. Door NIJHOFF bij de brieven van het Grote Convent geplaatst.
4231. Eigendomsbewijs van een huis en hofstede aan de Vischmarkt te Doesburg, voor het Grote
Convent, afkomstig van JOHAN KEPPELMAN en zijn vrouw ALIJT, 1485.
1 charter (zie reg. nr. 1110).
4232. Eigendomsbewijs van een hof buiten de Meipoort te Doesburg, voor het Grote Convent, afkomstig
van STIJN VAN KELL, 1486. Met oudere brief d.d. 1396, en een uitspraak van scheidslieden, waarbij
haar deze hof wordt toegewezen, 1471.
2 charters en 1 stuk (zie reg. nrs. 196, 966bis, 1113).
4233. Eigendomsbewijzen van twee hofsteedjes in de Kupersstrate te Doesburg, voor het Grote Convent,
afkomstig respectievelijk van FLORE WEGGENBECKERS en WOLTER SCHOMAKER, 1486.
2 charters (zie reg. nrs. 1114, 1115).
4234. Akte van overdracht van een halve hof naast de muur van liet Grote Convent, een hof in de
Zantberch bij de stadsmuur een rente van twee ponden uit een huis achter het koor van de
Gasthuiskerk naast 1/4 van het land, genaamd Spijcks Kule voor het genoemde convent, na ruiling
met WILHEM VAN WEZE en zijn vrouw HARBERICH, 1489.
1 charter (zie reg. nr. 1153).
4235.

Eigendomsbewijs van een stukje grond naast het voederhuis van het Grote Convent te Doesburg,
voor dat convent, afkomstig van het termijnhuis van de carmelieten van Gelre, 1491.
1 charter (zie reg. nr. 1176).

4236. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd Haghens maetken, buiten de Meipoort te Doesburg,
voor het Grote Convent aldaar, afkomstig van GARYT OFTEN OIRDE, 1503. Met akte van schenking
van dit land als medegave voor zijn dochter HEESKE, 1503.
2 charters (zie reg. nrs. 1244, 1245).
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4237. Eigendomsbewijs van Matelancks akker op het Molenveld bij Doesburg, voor het Grote Convent,
afkomstig van BARTOLT DIE MEY, 1513. Met oudere brief d.d. 1492.
2 charters (zie reg. nrs. 1194, 1274).
4238. A kte, waarbij het Grote Convent te Doesburg de helft van Grobbenmaet aan de Duesterstege buiten
de stad verkoopt aan JACOB BLYFFER en zijn zuster ALIJT met recht van wederinkoop, 1526. Met
oudere brief voor deze grond d.d. 1430.
2 charters (zie reg. nrs. 472, 1314).
N.B. De akte van 1526 is door inlossing van de grond vervallen.
4239. Eigendomsbewijs van een huis te Doesburg, toebehoord hebbend aan GERIT TER LAECK, voor het
Grote Convent aldaar, na executie door GYSBERT RYPERBANT en zijn vrouw CLARA, 1531.
1 charter (zie reg. nr. 1336).
4240. Overeenkomst tussen HARMEN ROVER, pastoor te Elten, over een gemeenschappelijke muur
tussen zijn hof en het erf van het Grote Convent, 1426.
1 charter (zie reg. nr. 432).

KERSPEL ANGERLO.
4241. Akte van schenking van 1/4 van Juttenmate alsmede een rente van 1 oud schild per jaar, uit 2/3
van Heyneman Steenremans mateken, voor het Begijnhuis te Doesburg, afkomstig van HERMAN
MOMME en zijn vrouw JUTTE, 1388.
1 charter (zie reg. nr. 138).
4242. Eigendomsbewijzen van verschillende delen van 1/4 van Juttenmate in het kerspel Angerlo, voor
het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van de volgende personen:
4/7 van BEERT VAN DE BROIL c.s., 1419: Met oudere brieven d.d. 1411-1413.
4 charters (zie reg. nrs. 294, 299, 304, 344).
1/7 van JOHAN IN DE BROYL en zijn vrouw MECHTOLT, 1421. Met oudere brief uit 1418.
2 charters (zie reg. nrs. 341, 362).
1/7 van REYNAR IN DE BROYL, 1423.
1 charter (zie reg. nr. 384).
4243. Eigendomsbewijzen van de twee helften van het goed die Roeden in het kerspel Angerlo naast
Papenhoevel, voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig respectievelijk van HERMAN RUFEL
met zijn vrouw WENDELMOET en ALIJD LAMBERTS, 1420. Met oudere brief van het gehele goed
d.d. 1390.
3 charters (zie reg. nrs. 151, 352, 353).
4244. Eigendomsbewijs van de grond, genaamd die Roeden, in het kerspel Angerlo naast land van het
Grote Convent te Doesburg, voor dat convent, afkomstig van GHERYT MOMME VAN KELLE en zijn
moeder GRIETE, 1421.
1 charter (zie reg. nr. 361).
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4245. Eigendomsbewijs van 1/8 van het goed, genaamd dat Vierdel en Bobring, aan de Angerlose
wetering, voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van de zoons van DIRC ROVER als
medegave voor zuster BATE TEN BRYNCKE, 1424.
1 charter (zie reg. nr. 418).
4246. Eigendomsbewijs van 1/8 deel van het goed Cromhegge in Angerlobroek, voor het Grote Convent
te Doesburg, afkomstig van de zoons van DIRC ROVER als medegave voor zuster BATE TEN
BRYNCKE, 1424. Met akte van uitgifte van deze grond aan het convent door de tynsheer, 1424,
akte van verkoop van een deel van een op dit goed rustende rente aan het convent, 1448, en
oudere brieven d.d. 1407 en 1422.
5 charters (zie reg. nrs. 260, 379, 406, 411, 686).
4247. Eigendomsbewijs van 2 roeden in de Korten rode in het kerspel Angerlo, voor GADERD VAN DELFF,
afkomstig van BYE TAVERLAKE, 1424.
1 charter (zie reg. no, 413).
4248. Eigendomsbewijs van vijf roeden land in Angerlobroek in Cleis mate en naast Kermse mate, voor
JOHANNES de goudsmid, afkomstig van GERIT DIE GRUTER en diens vrouw ALIJT, 1425.
1 charter (zie reg. nr. 425).
4249. Akte, waarbij GHERYT GRUTER en zijn vrouw ALIJT aan hun dochter STINE GRUTERS, non in het
Grote Convent, afstaan een maatje, genaamd dat Eeckholt, in het kerspel Angerlo en een rente van
een oud schild per jaar, uit een huis te Doesburg, 1428.
1 charter (zie reg. nr. 449).
4250. Akte van belening van het Grote Convent te Doesburg door de heer van Keppel, met twee stukken
land, genaamd Roters goren, in het Angerlose broek, na opdracht door HENRIC VAN TRIER, 1455.
Met oudere akten betreffende deze landerijen, 1425-1429, en latere akten van belening, 1563,
1646, 1780 en 1783.
7 charters (zie reg. nrs. 419, 460, 459, 772).
N.B. In 1646 en 1783 wordt gesproken van Rotersgoren of Bagynengoren.
4251. Eigendomsbewijs van de Molengairde in het kerspel Angerlo, voor het Grote Convent te Doesburg,
afkomstig van de kinderen van LUBBERT VAN OILBERGEN, 1455. Met oudere brief d.d. 1444.
2 charters (zie reg. nrs. 647, 780).
4252. Eigendomsbewijs van de helft van een stuk land, genaamd die Horst, in het Angerlose broek, voor
het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van JOHAN POST en zijn vrouw ALIJT als medegave voor
hun dochters YDE en LIJSBET, 1465. Met oudere brieven d.d. 1447-1454 (oorspronkelijk en
afschrift) en een afschrift van eerstgenoemde akte.
3 charters en 1 stuk (zie reg. nrs. 673, 674, 760. 900).
N.B. Zie ook de brief d.d. 26 april 1496 (inv. nr. 4254.; reg. nr. 1209).
4253. Eigendomsbewijzen van de helft van het land Trichterslach in het Angerlose broek, voor het Grote
Convent te Doesburg, afkomstig van BEERNT VAN HUESEN en zijn vrouw ZWEEN, 1480, en van de
wederhelft, afkomstig van JOHAN MOERBEECK en zijn vrouw WYSE, 1482. Met oudere brieven uit
1433 en 1470 voor het eerste stuk en akte van vrijwaring voor het tweede, 1482.
5 charters (zie reg. nrs. 514, 954, 1060, 1072, 1074).
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4254. Akte van belening van het Grote Convent te Doesburg door de commandeur van de Duitse orde te
Dieren met de goederen die Hacke en dat Voerslach in het kerspel Angerlo, 1482. Met oudere
brieven uit de perioden 1355-1364 en 1458-1482 (deels in concept en afschrift) en akte uit 1496,
waarbij de erfgenamen van IDE en EL1SABETH POST, zusters in het convent, verklaren geen
aanspraken meer te hebben op deze landerijen en op het land de Horst in het Angerlose broek,
1496.
7 charters en 4 stukken (zie reg. nrs. 58, 59, 68, 69, 817, 819, 1041, 1047, 1048, 1058, 1068, 1078,
1209).
N.B. Vergelijk inv. nr. 4252.
4255. Eigendomsbewijs van 1/3 van een stuk land, genaamd Howede, in het Angerlose broek, voor het
Grote Convent te Doesburg, afkomstig van GRIETE VANLANGENFELDE, weduwe van ELYAS VAN
LANGENFELDE c.s., 1486. Met oudere brieven uit de periode 1446-1486, en een uit dit goed gaande
rentebrief d.d. 1458.
6 charters en 1 stuk (zie reg. nrs. 667, 669, 824, 1022, 1049, 1124, 1125).
N.B. De overige 2/3 delen behoorde aan het O.L. Vrouwenaltaar bij de preekstoel in de
moederkerk te Doesburg (reg. nr. 1124). Zie inv. nr. 4413.
4256. Uitspraak in een geschil tussen het Grote en het Kleine Convent te Doesburg over de verdeling van
het Colckwickergoet in het Angerlose broek, waarbij het eerste convent Colckwyckermate naast
een akker in Enghuservelde, alles in de buurschap Beinem en het kerspel Doesburg verkrijgt, 1489.
Met oudere brieven aangaande het Colckwickergoet, 1487-1489.
4 charters (zie reg. nrs. 1130, 1143, 1148, 1151).
4257. Akte van belening van het Grote Convent te Doesburg door de graaf van de Bergh met een stuk
land, genaamd Bittersmate, in het kerspel Angerlo, 1490 (afschrift). Met akte van goedkeuring op
de afsplitsing van dit land uit het leengoed Weggenguit, 1447, latere akten van belening, 1649,
1783 en 1787 (de laatste twee tevens voor de Schaepsmaet of Bagijnenweide onder Drempt), akte
betreffende een ontslag van dit goed uit verband wegens borgtocht en akte van overdracht, 1490
(afschrift).
3 charters en 1 omslag (zie reg. nrs. 675, 1159-1161).
4258. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd die Nyemate, in het kerspel Angerlo, en van een deel
van een jaarrente uit de Bittersmate aldaar, voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van
ARNT DIE HAEN, anders genaamd KOECKENBECKER, en zijn vrouw LUTGART, 1493. Met oudere
brief d.d. 1469.
2 charters (zie reg. nrs. 946, 1197).
4259. Akte van verkoop met recht van wederinkoop van een stuk land in Angerlobroek, genaamd die
Corte roeden, door het Grote Convent, aan JOHAN ZOER, 1529 (gelijktijdig afschrift).
1 stuk (zie reg. nr. 1325).
4260. Akte van dading tussen het convent Mariengrave en NENNE GRUETERS, weduwe van WOLTER VAN
BAERLL, over de nalatenschap van wijlen BERNDT GRUETER, waarbij het convent namens zuster
RILLE GRUETERS verkrijgt een som van honderd rider guldens, terwijl de wederpartij afstand doet
van haar aanspraken op een stuk land in de Nyemaet in Angerlobroek en een koolhof te Doesburg,
die HILLE als medegave verkregen had, 1562. Met oudere brief uit 1484.
2 charters (zie reg. nr. 1095).
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KERSPEL ALDEKEPPEL (HOOGKEPPEL).
4261. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd Schultkensslach, in de buurschap Eldrik en het
kerspel Keppel, voor AREND TEN BEEMDE CLAESZOON, afkomstig van JOHAN VAN BELLINCHAVEN
en diens vrouw ALEIT JACOBS DOCHTER TEN AELDEHAVE, 1434. Met oudere brief uit 1430.
2 charters (zie reg. nrs. 477, 516).
N.B. Deze brieven bevatten dorsale notities in een uit het Grote Convent afkomstig
handschrift. Zij zijn daarom in het archief van dit klooster geplaatst.
4262. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd de Byvanck, in de buurschap Eldrik en het kerspel
Aldekeppel, voor JOHAN SCHOLTE en zijn vrouw LIJSBETH, afkomstig van GHYSBERT TE MULRADE
en zijn vrouw ALIJDT, 1489. Het vidimus van een oudere brief d.d. 1478, 1489.
2 charters (zie reg. nrs. 1037. 1154, 1155).
N.B. Uit een dorsale notitie blijkt dat dit land heeft gestrekt tot medegave voor zuster
HENRICK SCHOLTEN.
4263. Vidimus van een eigendomsbewijs d.d. 1494 van drie stukken land in het kerspel Hoogkeppel en de
buurschap Eldrik, genaamd die Bempthorst, Teentkensmaete en Startmaetken, voor het Grote
Convent te Doesburg, afkomstig van BERNT VAN WYSCH en zijn vrouw MARGRIETE VAN
CAMPHUYSEN, 1538 (afschrift d.d. 1600). Met stukken betreffende een geschil over deze
landerijen tussen het convent en LYSBETH, weduwe van GHERIT VAN HERTENBROICK, ca. 1540, lijst
van leenbrieven 1452-1591, opgemaakt ca. 1600, afschrift van een pachtcontract van het
Startmaetgen d.d. 1583, en een retroactum.
1 omslag en 1 charter (zie reg. nrs. 84, 1205, 1351, 1368, 1369).

KERSPEL DIDAM.
4264. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd Ons Prouwen hoeffken, in het kerspel Didam, voor
het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van JORYS VAN LENIP, 1472.
1 charter (zie reg. nr. 974).
4265. Vidimus, afgegeven door schepenen van Emmerik, van de akte van huwelijksvoorwaarden d.d.
1462 tussen HENRICH, zoon van AELBERT MYDDELDERP, en ALIT, dochter van JOHAN POST, waarbij
zij verschillende goederen in het kerspel Didam en de helft van het goed Tegerdynck aanbrengen,
1479.
1 charter (zie reg. nrs. 866, 1045).

KERSPEL DREMPT.
4266. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd Reyghersmaetken, en zes schepelzaad roggeland,
voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van REYNAR TO HEKER en zijn vrouw ARMGART,
1416. Met oudere brief uit 1384.
2 charters (zie reg. nrs. 126, 322).
4267. Akte van belening van het Grote Convent te Doesburg door de heer van de Bergh met het
Scaipsmaitken in het kerspel Drempt, na opdracht door ALBERT SCAEP, 1437. Met latere akte van
belening, 1649, en een uit dit goed gaande rentebrief d.d. 1489.
3 charters (zie reg. nrs. 546, 1150).
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N.B. Deze grond droeg in 1649 de naam die Begynenweyde. Zie ook inv. nr. 4257.
4268. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd Haecx meetken, in het kerspel Drempt, voor het
Grote Convent te Doesburg, afkomstig van HENRIC HAECK en zijn vrouw BERTE, 1438. Met oudere
brief d.d. 1429.
2 charters (zie reg. nrs. 470, 567).
4269. Eigendomsbewijs van de helft van het goed ten Hove in het kerspel Drempt, voor het Grote
Convent te Doesburg, afkomstig van GRIETE VAN HUET GHERITSDR., 1443. Met oudere brieven d.d.
1389, verklaring van GERYT VAN HUETE, dat hij de brieven van dit goed en andere goederen onder
zich heeft, 1443, akte, waarbij WARNER TO WINTERPOL erkent geen aanspraken op dit goed te
hebben 1448, en 2 afgeloste rentebrieven uit dit goed d.d. 1445 en 1514.
8 charters (zie reg. nrs. 145, 146, 148, 626, 629, 652, 682, 1276).
4270. Eigendomsbewijs van het goed te Westerick in het kerspel Drempt en van 1/4 van het erf
Munstermaet in Angerlobroek, voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van GRIET VAN
HUET GHERITSDR., 1443. Met akten van belening met het eerstgenoemde goed door FREDERICK
VAN RECHTEREN, 1443, en de heer van Keppel, 1575.
3 charters (zie reg. nrs. 627, 628).
4271. Uitspraak van de magistraat van de stad Doesburg in het geschil tussen HERMAN BLYFER met zijn
vrouw DERICK en het Grote Convent over de nalatenschap van GHERIT VAN HUETE en zijn dochter
GRIETE, waarbij het goed ten Hove, het leengoed te Westerick en de hof bij de molen aan het
convent worden toegewezen, 1444. Met een gewaarmerkt afschrift en andere stukken aangaande
de uitvoering van deze uitspraak, 1444-1446.
4 charters en 1 omslag (zie reg. nrs. 638, 641, 643, 644, 648, 658).
4272. Eigendomsbewijs van een akker land in Drempter velde, voor het Grote Convent te Doesburg,
afkomstig van REYNER TEN HAVE en zijn vrouw BELE, 1450. Met oudere brief uit 1360.
2 charters (zie reg. nrs. 64, 712).
4273. Tynsbrief van een stuk land, genaamd dat Hoeffken, behorend onder dat halve Humbicx guet in het
kerspel Drempt, voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van JOHAN WENYNCK en zijn
vrouw GEERBRICH, 1467.
1 charter (zie reg. nr. 919).
4274. Akte van erfwissel tussen het Fraterhuis en het Grote Convent te Doesburg, waarbij het
laatstgenoemde kwijtschelding van een door het convent verschuldigde rente uit het goed ten
Have in het kerspel Drempt benevens een stukje land opten Molenvelde aan de Steenwech
verkrijgt, 1515. Met oudere brief voor de genoemde grond, 1469.
2 charters (zie reg. nr. 949, 1277).

KERSPEL EMMERIK.
4275. Magescheid tussen de erfgenamen van DERICK WEYDGANS, waarbij zijn dochters, HERMAN, BELIE
en ERMGART, zusters in het Grote Convent te Doesburg, 1/6 van een huis bij de Hotmansthe strate
te Emmerik verkrijgen en een jaarlijkse rente van 10 guldens uit het overige gedeelte, 1447.
1 charter (zie reg. nr. 676).
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GERICHT GELDERMALSEN.
4276. Eigendomsbewijs van 3 1/2 morgen land opten Santacker in het gericht van Geldermalsen, voor het
Grote Convent te Doesburg en ARYEN VAN RIJN GERITSDOCHTER, afkomstig van JANNA VAN
METEREN, weduwe van GIJSBERT VAN HAEFFTEN, 1484. Met volmacht voor de pastoor van Tiel en
twee zusters uit het convent om deze grond te verkopen, 1515.
2 charters (zie reg. nrs. 1098, 1278).

KERSPEL NETTERDE.
4277. Magescheid tussen DERIC WEYDEGANS en zijn dochters BELYE en ARMGART, zusters in het Grote
Convent te Doesburg, waarbij laatstgenoemden o.a. een stuk land onder Netterde, tynsplichtig aan
de heerlijkheid Bergh, en een rente van 10 arnoldusguldens verkrijgen, 1429. Met akte van
goedkeuring door de tynsheer, 1429, en akte van overdracht van genoemde rente, 1429.
3 charters (zie reg. nrs. 464, 468, 471).
N.B. Zie de noot bij inv. nr. 4278.

KERSPEL WEHL.
4278. Akte, waarbij de heer van Keppel het Cocksguet in het kerspel Wehl van leengoed tot tynsgoed
maakt en uitgeeft aan het Grote Convent te Doesburg (afschrift), 1447. Met oudere leenakte
(oorspronkelijk en afschrift), 1428, akte, waarbij DERICK WEYGANS verklaart geen rechten te
hebben op enig door zijn zuster aan het convent gekomen goed, 1462, en volmacht voor ROLOFF
MOM om in rechte op te treden tegen een beslag, gelegd op korengewas van dit goed, 1536.
1 charter en 1 omslag (zie reg. nrs. 450, 670, 863, 1342).
N.B. Bij de afschriften bevinden zich op hetzelfde blad afschriften van twee onder inv. nr.
4277 vermelde charters (zie reg. nrs. 464, 471).
4279. Eigendomsbewijs van het Martijns maetken in het kerspel Wehl, voor HENRICK VAN BEKEREN,
afkomstig van JOHAN VAN BELLINCHAVEN en diens vrouw ALEIT, 1448. Met akte van vrijwaring
door OTTO VAN BELLINCHAVEN en GYSBERT DIE REYGHER, 1448.
2 charters (zie reg. nrs. 689, 690).
N.B. Deze grond zou volgens een dorsale notitie na 1458 aan de kerk te Wehl zijn
geschonken. Deze charters zijn door NIJHOFF bij die van het Grote Convent geplaatst.
4280-4288. Stukken betreffende het goed die Horst in het kerspel Wehl.
4280. Eigendomsbewijs voor het Grote Convent te Doesburg, na overdracht door HENRICK DIE
VAECHT VAN REBROECK, 1464.
1 charter (zie reg. nr. 883).
4281. Leenbrieven voor het convent, 1464-1540, en oudere leenbrief, 1463.
3 charters (zie reg. nrs. 874, 886, 1359).
4282. Akte, waarbij HENRICK VAECHT VAN REBROECK aan STEVEN VAN BINGERDE, wonende op
die Horst te Wehl, gedurende vier jaren de beschikking geeft over zijn tiend van de oogst in
het kerspel Wehl, 1465.

258

1 charter (zie reg. nr. 888).
4283. Akte, waarbij de verkoper verklaart voldaan te zijn van het vruchtgebruik van zijn moeder,
1473.
1 charter (zie reg. nr. 987).
4284. Beloften van vrijwaring voor dit goed en een ernaast gelegen hof, 1397-1465.
3 charters (zie reg. nrs. 198, 884, 894).
4285. Akte, waarbij REYNER VAN GELDEN, ook genaamd VAN KEPPEL, het goed van de leenplicht
bevrijdt, 1546.
1 charter.
4286. Afgeloste Rentebrief van zes daalders per jaar, uit dit goed ten behoeve van het kapittel
van Sint Martinus te EMMERIK, 1560, en kwitantie van de deken HERMANNUS SCHILDERUS
voor de aflossing, 1565.
1 charter en 1 stuk.
4287. Afgeloste schuldbekentenis van 700 daalders, tegen een rente van 35 daalders per jaar, ten
behoeve van de landcommandeur der Balye van Utrecht en ten laste van het Grote
Convent, uit de bouwhoven die groete Horst, die kleyne Horst en Kocksguet, alle in het
kerspel Wehl, 1567.
1 charter.
4288. Aantekening betreffende de verkoop van 1464 en de belofte van vrijwaring van 1465.
1 stuk.
4289-4290. Stukken betreffende het Telemaetken in het kerspel Wehl.
4289. Akte van schenking van het Telemaetken in het kerspel Wehl, voor het Grote Convent te
Doesburg, door DERCK BOCKELER en zijn vrouw GERTRUYDE als medegave voor
HERMANNA HUYGYNCKS, 1470. Met oudere eigendomsbewijzen d.d. 1442-1451,
rentebrief d.d. 1448 op dit goed rustend, en akte, waarbij een deel van een andere op dit
goed rustende rente wordt kwijtgescholden en aan het convent overgedragen, 1469.
7 charters (zie reg. nrs. 617, 687, 702, 726, 727, 952, 963)
4290. Stukken betreffende een proces tussen het Grote Convent te Doesburg en WOLTER
TENGNAGEL, drost van Lobith, en HENRICK en JOHAN VAN DER HOVELICK, zwagers en
broeders, over het door de laatsten gepretendeerd los recht van het Telemaetken in het
kerspel Wehl, 1547-1549. Met retroacta.
1 omslag (zie reg. nr. 1013).
4291. Akte, waarbij JOHAN DIE REYGHER VAN BELLINCKHAVEN een hofje land bij de Horst in het kerspel
Wehl in eeuwigdurende erfpacht geeft aan het Grote Convent te Doesburg, 1477.
1 charter (zie reg. nr. 1033).
4292. Akte, waarbij de hertog van Kleef aan het Grote Convent te Doesburg een hofje opten Duytsch in
het kerspel Wehl in eeuwigdurende pacht geeft, 1479.
1 charter (zie Rrg. nr. 1044).
4293. Eigendomsbewijs van een kamp land tegen Bellinckhaeven, een kamp, genaamd de Hueterkamp,
“een malderzait land aengen Duytsche en een holtslagje, genaamd Lensen gheerken”, alles in het
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kerspel Wehl, voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van de voogd van de kinderen van
CRACHT VAN HEECKEREN HENRICKSZOON, 1490. Met akte, waarbij EVERT VAN ULFT de voogdij op
zich neemt, 1490, akte, waarbij EVERT VAN BYNGERDE de Huterkamp van tyns vrijstelt tot aan de
aflossing daarvan, 1497, en vidimus van een overeenkomst tussen de erfgenamen van wijlen
HENRICK en CRACHT VAN HEKER enerzijds en het Grote Convent te Doesburg anderzijds over de
afdoening van een schuld van JORDE VAN HEKER HENRICKSZOON aan dit convent en het klooster
Sledehorst, 1531.
3 charters en 1 stuk (zie reg. nrs. 1158, 1163, 1216, 1334).
4294. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd de Elzemait, in het kerspel Wehl, voor het Grote
Convent te Doesburg, afkomstig van JOHAN CLOVER en zijn vrouw FELICITAS, 1527. Met oudere
brief d.d. 1485.
2 charters (zie reg. nrs. 1106, 1318).

KERSPEL WESTERVOORT.
4295. Akte van belening van het Grote Convent te Doesburg, door de heer van Lathum, met het goed
Hamerde of ten Westeneynde onder Westervoort, na de dood van JACOB VAN ENGHUISEN, 1481.
Met oudere leenbrief d.d. 1445 en stukken betreffende de overdracht van dit goed door FRANCK
VAN WYTENHORST aan GERYT PALICK VAN ENGHUISEN als medegave voor zijn zuster ELISABETH,
vrouw van GERYT voornoemd, 1456-1457.
6 charters (zie reg. nrs. 651, 794-796, 807. 1064).
N.B. Zie ook inv. nr. 4385.

KERSPEL ZEVENAAR EN AMBT LIEMERS.
4296. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd Hollenmaetken, en twee op de Hogenvelde of de
Sweeckhorst, voor het Grote Convent te Doesburg, afkomstig van jonkvrouw ELSA VAN
ENGHUISEN, weduwe van GERIT VAN BRONCKHORST, als medegave voor haar dochter GRIETE,
1418.
1 charter (zie reg. nr. 1039).
4297. Akte, waarbij ELIZABETH, weduwe van GERYT PALICK VAN ENGHUISEN, aan het klooster Sledehorst
en het Grote Convent te Doesburg haar huis c.a. in het kerspel Zevenaar een brief ten laste van
jonkvrouw CATHARINA VAN GELRE schenkt, 1482.
1 charter (zie reg. nr. 1080).
4298. Akte van belening van het Grote Convent te Doesburg, door de heer van Culemborg, met het goed
Bavendorp of up die Loit in het kerspel Zevenaar, na vererving van JACOP VAN ENGHUSEN, 1483.
Met latere leenbrieven d.d. 1544, 1558, 1600, 1648 en 1687, en volmachten tot verheffing van het
leen d.d. 1490 en 1648 (afschrift).
6 charters en 1 omslag (zie reg. nrs. 1087. 1166).

RICHTERAMBT DOESBURG EN NIET NADER BEPAALD.
4299. Eigendomsbewijs van een maat land bij de Tuesbrugge bij Bibbertsmaet, voor het Bagijnhuis te
Doesburg, afkomstig van HENRIC HENRICSZOON VAN AVERLAKE, 1334. Met akte van belening,
1334, akte van afstand door de verkoper, 1335, akte, waarbij een op dit land rustende uitgang van
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was voor de kerk van Angerlo wordt verplaatst naar de door hem bewoonde hofstede, 1336, en
afschrift van een rentebrief van 3 daalders per jaar, uit deze grond, voor JACOB TYCHELER en zijn
vrouw GUEDE, ten laste van het convent, 1561 (kerspel Angerlo).
4 charters en 1 stuk (zie reg. nrs. 24-26, 28).
N.B. Onder het afschrift van 1561 is aangetekend, dat deze rente eerst in 1566 is gevestigd,
maar dat de akte met opzet is geantedateerd in verband met het in 1565 door het Hof van
Gelderland uitgevaardigde verbod aan kloosters om gelden op te nemen.
4300. Akte, waarbij de commandeur van het Duitse huis te Dieren aan WERNER VLASHECGHEN en zijn
vrouw GRIETE een stuk land, genaamd dat Breydelen, bij de weg naar de IJssel in pacht geeft voor 2
gouden schilden per jaar, 1406 (kerspel Angerlo, Beinum).
1 charter (zie reg. nr. 256).
N.B. Door NIJHOFF bij de charters van het Grote Convent geplaatst.
4301. Magescheid tussen BEERTE, weduwe van GHERIT TOVOIRTHUZEN, en haar stiefdochter LUTGARD
TO VOIRTHUZEN, waarbij laatstgenoemde het goed die Vogelspasch, gelegen op de grond van
HENRIC VAN DER HOVELWICK, met een rente van een oud schild per jaar uit een huis te Doesburg
verkrijgt, 1428 (kerspel Drempt).
1 charter (zie reg. nr. 447).
N.B. Door NIJHOFF bij de charters van het Grote Convent geplaatst.
4302. Eigendomsbewijs van het goed then Gruythuys c.a. in het richterambt Doesburg, voor het Grote
Convent te Doesburg, afkomstig van ARMGART VAN BEYNEM c.s., 1433. Met akte van vrijwaring
1433, akte van uitgifte door de tynsheer, 1433, en akte van goedkeuring door BEERNT en LAMBERT
IN DE BROIL, 1433 (kerspel Angerlo).
4 charters (zie reg. nrs. 498, 499, 503, 505).
4303. Akte, waarbij JAN VOGHELINCK DELISZOON en zijn vrouw GHEERTRUYT verklaren zich te zullen
houden aan een in 1458 vastgesteld magescheid, waarbij het Grote Convent 1/4 van het goed
Tolbergen en 4 akkertjes op die Lodder rode heeft verkregen, 1470.
1 charter (zie reg. nr. 958).
4304. Eigendomsbewijs van die Pagenmaete in het richterambt Doesburg, voor het Grote Convent te
Doesburg, afkomstig van BERNT GRUTTER en zijn vrouw NENNA als medegave voor hun dochter
ALIJT, 1478.
1 charter (zie reg. nr. 1036).

c. Rente brieven en andere inschulden.
N.B. Zie ook inv. nrs. 4158, 4159, 4161, 4163, 4169, 4170.

KERSPEL DOESBURG.
N.B. Zie ook inv. nrs. 4241, 4249, 4301.
4305. Rentebrief van 1 pond per jaar, uit een huis te Doesburg, voor het convent, ten laste van HENRIC
TICHELER en zijn vrouw DEYNE, 1375.
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1 charter (zie reg. nr. 92).
4306. Rentebrief van 1 pond per jaar, uit een huis te Doesburg, voor HENRIC WYNTERPOL, ten laste van
heer ANDRIES SCRIVER, priester, c.s., 1401.
1 charter (zie reg. nr. 223).
4307. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis te Doesburg, voor ALIDE VAN OLBURGE, ten laste van
GERIT VAN OLBURGE c.s., 1408.
1 charter (zie reg. nr. 264).
4308. Pachtbrieven van verschillende hofstede te Doesburg, door het Grote Convent aan verschillende
personen verpacht, 1411-1426, en 1563.
6 charters (zie reg. nrs. 289. 297. 390. 434. 435).
N.B. De akte van 1563 betreft de pacht van een hof bij de stadsmuur door HAERMAN
BAERKEN en zijn vrouw ALLIJT.
4309. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis aan het kerkhof te Doesburg, voor het Grote Convent,
ten laste van BEERNT VAN GULICH en zijn vrouw WOUBE. 1414.
1 charter (zie reg. nr. 316).
4310. Rentebrief van 2. pond per jaar, uit een huis buiten de Meipoort te Doesburg, voor WENDELE
TYGELERS, ten laste van JOHAN SPALLE en zijn vrouw ULAND, 1417.
1 charter (zie reg. nr. 329).
4311. Verklaring van JOHAN MEY de jonge, dat uit een door hem van ALIDE VAN OLBURGE
ALIDEDOCHTER gekocht huis in de Duytscher heren strate te Doesburg een rente van 4 pond per
jaar zal gaan te haren behoeve, 1424.
1 charter (zie reg. nr. 407).
4312. Akte, waarbij JOHANNES BONGARTS c.s. twee rentebrieven, van respectievelijk 2 pond per jaar, uit
een hofstede in de Zandberg te Doesburg, en 3 pond per jaar, uit een huis in de Waterstrate, aan
hun zuster BEERNE in het Grote Convent schenken, 1424. Met de oorspronkelijke rentebrieven d.d.
1394 en 1421.
3 charters (zie reg. nrs. 186. 369. 410).
4313. Rentebrief van 4 pond per jaar, uit een huis in de Beginenstrate te Doesburg, voor WENDELE
TIGELERS, ten laste van GOSEN THEN BRINKE en zijn vrouw JUTTE, 1425.
1 charter (zie reg. nr. 428).
4314. Rentebrief van 1 pond per jaar, uit een huis en hofstede te Doesburg, voor STYNE, dochter van
LENSE VER, ten laste van JOHAN BLYFER, 1429.
1 charter (zie reg. nr. 456).
4315. Rentebrief van een pond per jaar, uit het terrein van de Molenberch achter het Grote Convent te
Doesburg, voor heer GERID BOICHAMER, ten laste van GERIT HAECK en zijn vrouw STYNE, 1422.
Met akte, waarbij heer GERID deze rente aan het Grote Convent schenkt, 1430.
2 charters (getransfigeerd) (zie reg. nrs. 380, 474).
4316. Akte, waarbij GHERIT KUSER en zijn vrouw GEERTRUYT aan hun dochter BETTE, zuster in het Grote
Convent te Doesburg, een rente van drie pond per jaar, uit een huis in de Smeetstrate schenken
naast een som van 24 arnoldusguldens ineens, 1430. Met de oorspronkelijke rentebrief d.d. 1410.
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2 charters (zie reg. nrs. 280, 475).
4317. Rentebrief van 1 oud schild per jaar, uit een huis in de Smeetstrate te Doesburg, voor LIJSBET,
weduwe van LAMBERT SCHOMAKER, ten laste van JOHAN VAN DE RIJN, koekbakker, en zijn vrouw
HERBERICH, 1431.
1 charter (zie reg. nr. 485).
N.B. Aan het Grote Convent gekomen?
4318. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis in de Berchstrate te Doesburg, voor WYSE BESSEMS,
ten laste van JOHAN KORRIC en zijn vrouw BATE, 1431.
1 charter (zie reg. nr. 487).
N.B. Door NIJHOFF bij de charters van het Grote Convent geplaatst.
4319. Rentebrief van 4 ponden per jaar, uit een huis in de Herenstrate te Doesburg, voor het Grote en
het Kleine Convent, door schenking van ALIJT VAN OLBRICH, 1435.
1 charter (zie reg. nr. 525).
N.B. Afschrift ten behoeve van het Grote Convent.
4320. Akte van overdracht van twee rentebrieven, van ieder 2 1/2 pond per jaar, resp. uit het huis van
JOHAN VAN TRIER en een huis opten Berge, beide te Doesburg, aan het Grote Convent, door
RICOLT WINTERPOL als het moederlijk erfdeel voor zijn dochter BATE, 1435.
1 charter (zie reg. nr. 533).
4321. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis te Doesburg, voor HENRIC AELBERTSZOON, ten laste
van de nalatenschap van heer AERNT CONVENT, 1440.
1 charter (zie reg. nr. 585).
4322. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis in de Nyerpoirtstrate te Doesburg, voor JACOB
SCHOEMAKER, ten laste van AERNT VAN SUNTE TRUDO, 1447.
1 charter (zie reg. nr. 681).
N.B. Door NIJHOFF bij de charters van het Grote Convent geplaatst.
4323. Rentebrief, groot 3 pond per jaar, uit een hof bij de stadsmuur te Doesburg naast het Grote
Convent, voor dat convent, ten laste van GEERTRUYD HENRIX en haar zoon WOLTER HENRIXZOON,
1451.
1 charter (zie reg. nr. 733).
4324. Rentebrief van 6 pond per jaar, uit een hofstede in de Nyerpoirtstrate te Doesburg, voor LENSE
WINTERPOL, ten laste van GOSEN VAN BEECK en zijn vrouw CONEGONT, 1451.
1 charter (zie reg. nr. 741).
N.B. Door NIJHOFF bij de charters van het Grote Convent geplaatst.
4325. Schuldbekentenis ten bedrage van 10 oude schilden, tegen een rente van 1/2 oud schild per jaar,
voor SWENE KROLL, ten laste van LENSE WINTERPOL, 1458.
1 charter (zie reg. nr. 820).
N.B. Medegave voor een zuster in het Grote Convent?
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4326. Schuldbekentenis van 62 1/2 rijnsgulden, onder verband van 2 1/2 koeweide per jaar op de stads
Ooi, voor het Grote Convent, ten laste van de stad Doesburg, 1458.
1 charter (zie reg. nr. 829).
4327. Rentebrief van 4 pond per jaar, uit een huis in de Nyportstrate te Doesburg, voor het Grote
Convent, ten laste van HARMEN DOERNEBOSCH en zijn vrouw ALEIT, 1462.
1 charter (zie reg. nr. 861).
4328. Akte, waarbij OTTO KUSER en zijn vrouw GYSSEL aan het Grote Convent te Doesburg een rente van
2 pond per jaar, uit een huis en hof achter de stadsmuur aldaar in ruil voor een andere rente
overdragen, 1463.
1 charter (zie reg. nr. 878).
4329. Rentebrief van 2 maal 2 pond per jaar, uit 2 huizen in de Kuperstrate te Doesburg, voor ELSBE
LAMBERTS, ten laste van heer JACOB TEN KOLKE en heer CONRAIT COLLENER, priesters, 1465.
1 charter (zie reg. nr. 891).
4330. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis in de Ooipoortstraat te Doesburg, voor heer DERICK
VAN DE DIJCK, priester, ten laste van GERIT SCHOMAKER en zijn vrouw KATHERINA, 1466.
1 charter (zie reg. nr. 909).
4331. Rentebrief van 6 1/2 pond per jaar, uit een huis en hof aan de Zandberg te Doesburg, voor het
Grote Convent aldaar, afkomstig van BARTOLT CLINCKE, 1481.
1 charter (zie reg. nr. 1063).
4332. Rentebrief van 6 rijnsgulden per jaar, voor het Grote Convent te Doesburg, ten laste van de stads
water- en windmolens, 1519.
1 charter (zie reg. nr. 1291).

KERSPEL ALDEKEPPEL (HOOGKEPPEL).
4333. Transsumpt van een akte van transport van een rentebrief d.d. 1493, groot 1 rijnsgulden per jaar,
uit het goed Lutticke Goerwijck in de buurschap Eldrik en het kerspel Hoogkeppel, voor ARNT VAN
DER BORCH en diens vrouw ARMGART, afkomstig van wijlen WARNER ROEVER, pastoor te
Hoogkeppel, 1509. Met akte van overdracht van deze rente door ARMGERT, weduwe van ARNT
voornoemd, aan het Grote Convent te Doesburg als medegave voor hun dochter, zuster ANNA VAN
DER BORCH, 1509, en een uittreksel uit het leenregister van Keppel betreffende beleningen van het
genoemde goed, 1437-1481.
2 charters (zie reg. nrs. 1266, 1267) en 1 stuk.

KERSPEL ANGERLO.
4334. Akte van borgtocht door ESKEN GEERLOCHSZOON, dienaar van het Grote Convent te Doesburg, ten
behoeve van dat convent, voor de betaling van een rente van 3 rijnsguldens per jaar, ten laste van
HENRYCK KEPPELMAN GARYTSZOON, uit een goed over de Groete sluse in de buurschap Giesbeek,
1503.
1 charter (zie reg. nr. 1248).
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KERSPEL ARNHEM.
4335. Akte, waarbij ,KATHRIJN, weduwe van GERIT KYVIT, afstand doet van alle aanspraken op een rente
van een oud schild per jaar uit een huis in de Overstrate te Arnhem, welke rente aan GERIT was
vermaakt, maar door het Grote Convent te Doesburg was afgekocht, 1481.
1 charter (zie reg. nr. 1065).

KERSPEL BRUMMEN.
4336. Akte van overdracht van een lijfrente van 25 rijnsguldens per jaar, uit een goed in der Emer in het
gericht Steenderen en het kerspel Brummen, als medegave voor GRIETE TENGNAGELS, zuster in
het Grote Convent te Doesburg, door CLAES TENGNAGELL c.s., 1496.
1 charter (zie reg. nr. 1211).

KERSPEL DREMPT.
4337. Akte, waarbij GHERYT heer van CULEMBORG en zijn vrouw ELISABETH VAN BUREN een erfpacht of
jaarrente van 40 ponden per jaar, uit de Gorderinchof in het kerspel Drempt, aan het Grote
Convent te Doesburg overdragen, 1445. Met akte van goedkeuring door de hertog van Gelre, 1444,
oudere akten van verpachting door de Hertog, 1379-1383, en gelijktijdige afschriften van enkele
van deze akten.
4 charters en 1 omslag (zie reg. nrs. 108, 123, 650, 653).
4338.

Rentebrief van 2 rijnsguldens per jaar, uit het goed Lange Vonderloe aan de Vonderlosche strate,
voor JOHAN DIE MEY, ten laste van GERYT HAECK en zijn vrouw LUTGART, 1471. Met akte, waarbij
deze rente wordt overgedragen aan het Grote Convent te Doesburg in de plaats van een rente, uit
een mede aan JUTTE, zuster van JOHAN DIE MEY en non in het genoemde klooster, toebehorend
huis te Giesbeek, 1475, en oudere brief d.d. 1436.
3 charters (zie reg. nrs. 542, 968, 1006).

KERSPELEN HENGELO EN ZELHEM.
4339. Lijst van tienden onder Hengelo en Zelhem door BERNT VAN WISCH en zijn vrouw overgedragen
aan het Grote Convent te Doesburg, (1494). Met akte van overdracht wegens een schuld van 500
rijnsguldens, 1494 (gelijktijdig afschrift).
1 charter en 1 omslag (zie reg. nr. 1206).
N.B. De lijst is op perkament geschreven en door de schenker ondertekend. De lijst wordt bij
de chartercollectie bewaard.

KERSPEL ZEVENAAR.
4340. Rentebrief van 1 1/4 gulden per jaar, uit de Tydekamp in het kerspel Zevenaar, voor ESKEN
GEIRLOCHS, ten laste van GERIT VAN TATELER, 1505. Met een gewaarmerkt afschrift van ca. 1550.
1 charter en 1 omslag (zie reg. nr. 1261).
N.B. ESKEN GEERLOCHSZOON was dienaar van het Grote Convent. Zie inv. nr. 4334 en reg.
nr. 1248.
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NIET NADER BEPAALD.
4341. Akte, waarbij scheidslieden het genot van enige renten ten bedrage van 8 oude schilden per jaar,
door PALICKVAN CAMPHUSEN aan het Grote Convent te Doesburg voor wijlen zijn dochter GUEDE
overgedragen, aan het klooster toekennen tot aan de aflossing, 1453.
1 charter (zie reg. nr. 757).
4342. Tynsbrief, groot 1 malder mout van gerst per jaar, uit drie stukken land in de Lodderroede, door
FREDERIK heer van VOORST EN KEPPEL verkocht aan liet Grote Convent te Doesburg, 1501 (kerspel
Drempt).
1 charter (zie reg. nr. 1237).
N.B. Blijkens dorsale notitie afgelost.
4343. Schuldbekentenis van 125 gulden, voor het Grote Convent te Doesburg, wegens door de hertog
van Gelre geleende gelden, 1498.
1 stuk (zie reg. nr. 1222).
N.B. Bevindt zich in chartercollectie.
4344. Schuldbekentenis van 29 guldens, voor het Grote Convent te Doesburg, ten laste van de hertog van
Gelre, te betalen door de beurder van de pondschatting in het graafschap Zutphen, 1501. Met
akte, waarbij de Hertog aan zijn schatmeester in het graafschap Zutphen opdraagt deze som uit de
eerste ontvangst terug te betalen, 1501 (gelijktijdig afschrift).
1 omslag (zie reg. nrs. 1240, 1241).

d. Betalingen en andere verplichtingen van het convent. Schadeloosbrieven.
4345. Akte, waarbij WILLAM GOTSCALIX en zijn zoon GOTSCALLIC aan het jufferenconvent te Doesburg
een door dat convent verschuldigde tyns kwijtschelden, 1363.
1 charter (zie reg. nr. 66)
4346. Pachtbrief van een hof te Doesburg, door heer MARTEN VEER voor 3 pond per jaar verpacht aan
het Grote Convent, 1423.
1 charter (zie reg. nr. 386)
4347. Lijfrentebrief van 12 oude schilden per jaar, voor HILLE VAN MILLINGEN, ten laste van het Grote
Convent te Doesburg, 1423.
1 charter (zie reg. nr. 401)
4348. Kwitantie voor een som van 50 rijnsguldens, toegezegd door het Grote Convent te Doesburg aan
HERMAN MUNNTER en zijn vrouw HERBERCH na de dood van BETTE KUESERS, zuster in het
convent, 1480.
1 charter (zie reg. nr. 1061)
4349. Akte, waarbij LUUTGERT THEN VOIRTHUYSEN anders genaamd BONGERS aan haar nicht LUTGERT,
weduwe van HENRICK OTTEN, een rente van 41 pond ten laste van het Grote Convent schenkt,
1498.
1 charter (zie reg. nr. 1221)
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N.B. Door aflossing van de rente is deze brief aan het convent gekomen.
4350. Kwitanties wegens betalingen ten laste van het convent, 1512-1595.
1 omslag (zie reg. nrs. 1273, 1296, 1309, 1324, 1370)
4351. Kwitantie voor 150 en 50 rijnsguldens, betaald aan ALIJT VAN KAMP- HUYSSEN c.s. ter aflossing van
een rente van 12 1/2 rijnsguldens per jaar, verschuldigd door het Grote Convent te Doesburg aan
wijlen HERMANNA, vrouw van wijlen WILHEM VAN DER HOVELWICK, 1515. Met akte, waarbij
HERMANNA voornoemd aan het convent het recht geeft om tijdens het leven van haar zuster
GRIETE VAN BRONCHORST, non in het Grote Convent, 6 gulden per jaar te korten, 1488.
2 charters (zie reg. nrs. 1137, 1279).
4352. Akte, waarbij de zusters van het Grote Convent te Doesburg aan heer JACOB BYSSELINCK, vicaris
aldaar, voor het lezen van missen in de kerk van het convent een levenslange uitkering van 3
goudguldens per jaar toezeggen, 1522.
1 charter (zie reg. nr. 1298)
4353. Akte, waarbij de zusters van het Grote Convent te Doesburg op zich nemen een wekelijkse mis te
laten lezen en uitkeringen aan de armen te doen voor de gelden, door haar van wijlen ROLOFF
RENSSEN ontvangen, 1522. Met een concept van zijn testament, 1519.
1 charter en 1 stuk (zie reg. nrs. 1292, 1299).
4354. Rentebrief van 4 goudguldens per jaar, uit de Scaepmaet, voor het Kruisbroedersklooster te
Keulen, ten laste van het Grote Convent te Doesburg, 1540 (gelijktijdig afschrift).
1 stuk (zie reg. no. 1361).
4354a. Kwitantie voor 18 goudguldens, betaald aan heer HARMEN THONISZ, executeur van wijlen heer
JAN GROENEWOLT, verschuldigd door het Grote Convent te Doesburg aan wijlen heer JAN
GROENEWOLT, vicaris van Sint Sylvester te Groenlo, 1560.
1 stuk.
4355. Akte, waarbij EVETGEN, weduwe van JACOB TICHELER, verklaart van het Grote Convent te
Doesburg 50 daalders ontvangen te hebben in aflossing op een brief ter hoofdsom van 100
daalders, welke brief zij niet tot haar beschikking heeft, 1587.
1 stuk.
4356. Schadeloosbrief met verband van een aandeel in de windmolen buiten Doesburg, gegeven door
HERMEN DIE BOEZE c.s. aan heer ARNT VAN BOMEL, rector van het Grote Convent te Doesburg,
wegens door deze verleende borgtocht, 1466.
1 charter (zie reg. nr. 910).
4357. Schadeloosbrief, gegeven door ALBERT SCAEP c.s. aan het Grote Convent te Doesburg voor de door
dit convent verschuldigde som van 100 rijnsguldens van het versterf van WILHELMA POST, vrouw
van wijlen ANDRIES HOLTMANS, 1485.
1 charter (zie reg. nr. 1111).
4358.

Schadeloosbrief, gegeven door MARGARETA VAN ZALLANT aan haar zuster JOHAN VAN KEPPEL,
non in het Grote Convent te Doesburg, en aan dit convent wegens schulden in de nalatenschap van
haar broeders Mr. ARNT VAN KEPPEL en WOLTER VAN KEPPEL, 1491.
1 charter (zie reg. nr. 1184).
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e. Stukken betreffende aan het convent gekomen nalatenschappen.
4359-4394. Stukken betreffende de nalatenschappen van JACOB VAN ENGHUISEN en van zijn moeder
ELISABETH VAN WYTENHORST, weduwe van GERYT PALICK VAN ENGHUISEN.
N.B. Deze nalatenschappen vererfden op twee dochters van het genoemde echtpaar:
ELISABETH VAN ENGHUISEN, abdis van het Cisterciënzer nonnenklooster Sledehorst onder
Haldern bij Rees, en MARGARETA (GRIETE) VAN ENGHUYSEN, non in het Grote Convent te
Doesburg. De aanwezigheid van deze stukken in het kloosterarchief wordt hierdoor
verklaard. De eigendomsbewijzen van enkele uit deze nalatenschappen afkomstige
goederen zijn in die rubriek geplaatst.
4359-4377. Stukken, afkomstig van GERYT PALICK VAN ENGHUISEN en zijn vrouw ELISABETH VAN
WYTENHORST.
N.B. Bij deze stukken zijn enige charters geplaatst (inv. nrs. 4359-4363), die tot de
onderhavige nalatenschap kunnen hebben behoord. De herkomst is echter niet
zeker.
4359. Schuldbekentenis van 120 Brabantse marken, voor THIDERICUS VAN HASSIA en
OTTO VAN BELLYNGHOVE, ten laste van PETRUS heer VAN DER LECK en zijn oudste
zoon HENRICUS als hoofdelijke schuldenaren, onder verband van leisting te Kleef,
1323.
1 charter (zie reg. nr. 19).
4360. Schuldbekentenis van 90 malder wintertarwe, met 10 malder per jaar gedurende 9
jaren in Kootwijk te leveren, voor JACOBUS DE MALLANT, ten laste van de
WEKINUS DE TONSEL, 1336.
1 charter (zie reg. nr. 29).
4361.

Schuldbekentenis van 12 1/2 gouden schild, voor JOHANNES VINKENBUSCH, ten
laste van JOHANNES COMPELMAN, 1343.
1 charter (zie reg. nr. 40).

4362. Schuldbekentenis van 8 Brabantse marken, voor WIGER VAGHET, ten laste van
THEODERICUS LYNDEMAN te Emmerik, 1347.
1 charter (zie reg. nr. 46)
4363. Eigendomsbewijs van goederen in de kerspelen Brünen, Wesel en Hamminkelen,
voor JOHANNES VAN BELLINCHOVE, afkomstig van SWEDER VAN RINGENBERGHE,
1354.
1 charter (zie reg. nr. 54)
4364. Akte, waarbij GHERIT PALIC VAN SEVENER 5 morgen land in de Audebroeke in het
kerspel Groessen aan VOLQUEN BOUMANSZOON in lijftocht geeft, 1375.
1 charter (zie reg. nr. 93)
4365. Akte, waarbij GHERIT PALIC VAN SEVENER aan zijn vrouw GERTRUYD lijftocht geeft
van verschillende landerijen onder Zevenaarbroek en Zevenaar, 1375.
1 charter (zie reg. nr. 96).
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4366. Verklaring van de plebaan van Wesel, dat JOBYA, zuster van wijlen heer
THEODERICUS, plebaan te Birten, erkend heeft 3 marken betaald te hebben aan
GERARDUS NYLE ten behoeve van BERTRADIS VAN DER WADE, 1380.
1
charter (zie reg. nr. 112).
4367. Akte, waarbij FREDERICK VAN RECHTEREN enige tegenover CATHARINA VAN
GHEMEN, voormaals jonkvrouw van Voorst, hoofdelijk met hem verbonden
medeschuldenaren, onder wie GERIT PALICK VAN ENGHUISEN, van hun
desbetreffende verplichtingen ontslaat, 1432.
1 charter (zie reg. nr. 491).
4368. Stukken betreffende de toezegging van een huwelijksgift en andere gelden aan
GHERYT VAN BRONCHORST bastaard en zijn vrouw ELSEBE door GERYT PALICK VAN
ENGHUISEN c.s., en de daarvoor door GERYT PALICK VAN HELBERGEN gestelde
onderpanden, 1437.
3 charters (zie reg. nrs. 547, 551, 559).
4369. Eigendomsbewijs van 2 morgen land in het kerspel Zevenaar, in de Landelosen
beemden, voor GERYT PALICK VAN ENGHUISEN, afkomstig van REYNER VAN
SEYENNER, genaamd REYNKEN bastaard, 1441. Met oudere brief uit 1386.
2 charters (zie reg. nrs. 130, 602).
4370. Akte, waarbij FREDERICK VAN RECHTEREN als momber van zijn zoon SWEDER, heer
van Voorst, Asperen en Keppel, de bewaring van huis, stad en heerlijkheid Keppel
voor twee jaren aan GHERYT PALICK VAN ENGHUISEN opdraagt, 1438. Met akte
van de charge voor het door hem gevoerde financieel beheer, 1442.
2 charters (zie reg. nrs. 568, 616).
4371. Schadeloosbrieven door verschillende personen aan GERIT PALICK VAN ENGHUISEN
gegeven, 1441-1457.
9 charters (zie reg. nrs. 596, 603, 630, 636, 699, 747, 769, 793, 806).
4372. Kwitanties wegens betaling van door GERYT PALICK VAN ENGHUISEN verschuldigde
gelden, 1451-1464.
2 charters (zie reg. nrs. 729, 880).
4373. Renversaalbrief, afgegeven door ALEIT, vrouw van ARNT THOMAS, aan GERIT
PALICK VAN ENGHUISEN, voor het door haar in leen gehouden Willem Palicken
guet in het kerspel Zevenaar, 1453.
1 charter (zie reg. nr. 750).
4374. Akte van schenking van een bank in de kerk te Hummelo, behorende tot het goed
toe Averbeke, voor WILLEM VAN ZESNYNGHEN, afkomstig van de broers RYCOLT
en OT VAN CAMPHUSEN, 1423.
1 charter (zie reg. nr. 402).
4375. Akte van overdracht van een uitgang van een oud butken per jaar, uit het goed toe
Averbeeck in het kerspel Hummelo, door COENRAET BRADEHOEN aan GERYT
PALICK VAN ENGHUISEN, 1457.
1 charter (zie reg. nr. 811).
N.B. Vergelijk inv. nr. 4389.
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4376. Magescheid tussen ELISABETH VAN ENGHUISEN, weduwe van GERYT PALICK VAN
ENGHUISEN, en haar zoon JACOB VAN ENGHUISEN, 1467 (gelijktijdig afschrift).
1 stuk (zie reg. nr. 918).
N.B. Grotendeels onleesbaar.
4377. Verklaring van HENRICH VAN DE BYLANT, ridder, dat hij ELISABETH VAN
WYTENHORST, weduwe van PALICK VAN ENGHUISEN, en haar zoon JACOB niet
meer zal aanspreken voor een door wijlen haar man toegezegde rente, 1476.
1 charter (zie reg. nr. 1021).
4378-4383. Stukken, afkomstig van JACOB VAN ENGHUISEN, en stukken betreffende de afwikkeling
van enkele tot zijn nalatenschap behorende schulden.
4378. Schadeloosbrieven door verschillende personen gegeven aan JACOB VAN
ENGHUISEN, 1470-1478.
4 charters (zie reg. nrs. 959, 981, 985, 1038).
4379. Brieven aan JACOB VAN ENGHUISEN en zijn moeder ELISABETH VAN WYTENHORST,
weduwe van GERYT PALICK VAN ENGHUISEN, over de betaling van door JACOB
verschuldigde gelden, 1468-1482. Met akten over financiële aangelegenheden van
JACOB voornoemd (oorspronkelijk en afschrift), 1469- 1489.
1 omslag en 1 charter (zie reg. nrs. 945, 975, 1000, 1026, 1149 en br. nrs. 6, 29, 58).
4380. Uittreksel uit het testament van JACOB VAN ENGHUISEN, ca. 1480.
1 stuk.
N.B. Betreft uitkeringen voor zieldiensten.
4381. Lijsten van goederen, behorend tot de nalatenschappen van JACOB VAN
ENGHUISEN en zijn moeder en optekeningen van kosten in verband met deze
nalatenschappen gemaakt, 1484-1500.
1 omslag.
4382. Kwitantie, door het kapittel van Sint Walburg te Zutphen gegeven aan het klooster
Sledenhorst en het Grote Convent te Doesburg voor een som van 500 rijnsguldens,
door wijlen JACOB VAN ENGHUISEN als borg voor hertog ADOLPH verschuldigd,
1486. Met een dergelijke kwitantie voor de anderen borg ANDRIES YSEREN, 1474,
en afschriften van verschillende akten en requesten aan de kwartiersdag en aan
hertog KAREL betreffende deze vordering, 1466-1492.
2 charters en 1 omslag (zie reg. nrs. 911, 1002, 1043, 1083, 1123).
4383. Kwitantie, afgegeven door ADOLPH VAN REMEN en zijn vrouw JOHANNA VAN
HACKFORDE voor een aan hen verschuldigde som van 250 rijnsguldens,
voortspruitende uit de nalatenschap van JACOB VAN ENGHUISEN, 1487. Met de
afgeloste schuldbekentenis deswege, 1486.
2 charters (zie reg. nrs. 1120, 1132).
4384-4394. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschappen van JACOB VAN
ENGHUYSEN en zijn moeder ELISABETH VAN WYTENHORST, weduwe van GERYT PALICK
VAN ENGHUISEN, door het klooster Sledehorst en het Grote Convent.
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4384. Overeenkomst tussen de bestuurders van het klooster Sledehorst en het Grote
Convent te Doesburg tot het gelijk delen van de lusten en lasten in de
nalatenschappen van LIJSBETH VAN ENGHUISEN, weduwe van GERYT PALICK VAN
ENGHUISEN, en van GRIETE VAN ENGHUISEN, 1482.
1 charter (zie reg. nr. 1076).
4385. Stukken betreffende het geschil tussen FRANCK VAN WYTENHORST en zijn zoon
JACOB en het Grote Convent te Doesburg over het goed Hamerde of ten
Westeneynde onder Westervoort, dat als medegave van zuster MARGARETA VAN
ENGHUISEN aan het klooster was gekomen, 1482-1483.
1 omslag.
N.B. Vergelijk inv. nr. 4295.
4386. Akte van scheiding van de goederen en renten in de Liemers, behorend tot de
nalatenschap van ELISABETH VAN WYTENHORST, weduwe van GERYT PALIC VAN
ENGHUISEN, tussen het klooster Sledehorst en het Grote Convent te Doesburg,
1485. Met een brief over de belening met de aan het Grote Convent toegewezen
hof tot Oye, genaamd de hof ten Essche, 1488.
1 omslag (zie reg. nr. 1104 en Br. nr. 91).
4387. Akte, waarbij de gemene vicarissen van Sint Walburg te Zutphen aan het convent
Sledehorst en het Grote Convent te Doesburg het losrecht geven van een rente van
31 1/4 rijnsgulden per jaar, uit de landerijen die Kleyn Elmpt en dat Eisholt in het
kerspel Hummelo ten laste van de genoemde kloosters, 1486.
1 charter (zie reg. nr. 1122).
4388. Stukken betreffende de verkoop van het huis Enghuizen in het kerspel Hummelo
door het klooster Sledehorst en het Grote Convent te Doesburg aan jonker SEGER
VAN VOERST, 1481-1488.
1 omslag (Zie br. nrs. 89, 90).
4389. Schuldbekentenis van 306 rijnsguldens, voor het klooster Sledehorst en het Grote
Convent te Doesburg, ten laste van WOLTER VAN OY en zijn vrouw GRIETE, wegens
de aankoop van het goed Averbeeck in het kerspel Hummelo, eertijds toebehoord
hebbend aan JACOB VAN ENGHUISEN, 1488.
1 charter (zie reg. nr. 1139).
N.B. Vergelijk inv. nr. 4375.
4390. Stukken betreffende het geschil tussen het klooster Sledehorst samen met het
Grote Convent en DERICK SMULLINCK over door hem aan de beide richtingen
ontnomen koren en zaadgewas, 1489. Met een ouder stuk, 1464.
1 omslag (zie reg. nr. 1152).
4391. Verklaring van de landrentmeester van Zutphen, dat het landsheerlijke tynsgoed
van het Vryesen Elmpt in het kerspel Hummelo na de dood van JACOB VAN
ENGHUISEN aan het klooster Sledehorst en het Grote Convent te Doesburg is
gekomen, 1490.
1 stuk (zie reg. nr. 1164).
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N.B. Bevindt zich in chartercollectie.
4392. Verklaring van EVERT VAN HEECKEREN, dat hij zijn vordering van 90 rijnsguldens
met 3 jaren rente van 5 1/2 rijnsgulden per jaar op het klooster Sledehorst en het
Grote Convent te Doesburg overgedragen heeft aan ROELEFF SCHOLTEN en zijn
vrouw EEFZE, 1490.
1 charter (zie reg. nr. 1171).
4393. Rentebrief van 6 rijnsguldens per jaar, uit een slag, genaamd de Blanckenboem, in
het kerspel Hummelo, voor HENRICK VAN REDE, kanunnik te Beckum, ten laste van
JOHAN VAN KELL DIDERIXZOON, 1480. Met brieven van overdracht laatstelijk aan
het klooster Sledehorst en het Grote Convent te Doesburg, 1483-1491, en
volmacht voor de inning van deze rente, 1491.
5 charters (zie reg. nrs. 1059, 1084, 1172, 1178, 1182).
4394. Akte, waarbij het klooster Sledehorst aan SEGER VAN VOIRST en zijn vrouw ANNA
VAN BEVERVOERT het recht geeft om een door hen aan het klooster verkochte
rente van 31 rijnsgulden per jaar, uit het goed upt Loe in het kerspel Hummelo,
voor 75 rijnsguldens af te lossen, 1497.
1 charter (zie reg. nr. 1217).
4395-4398. Stukken betreffende de nalatenschap van Mr. JOHAN VAN TRICHT, kanunnik van Sint Marie te
Utrecht.
4395. Kwitantie, gegeven door LUTGARD WINSWIJCS aan JOHANNES VAN TRICHT, wegens
betaling van een haar door Mr. HARMAN SCIPSMEYDER verschuldigde som van 100 gulden,
1399.
1 charter (zie reg. nr. 211).
4396.

Akte, waarbij de commandeur van het Duitse huis te Koblenz JOHAN VAN TRICHT van zijn
keurmedigheid aan het Duitse huis te Dieren ontslaat, 1401.
1 charter (zie reg. nr. 226).

4397. Eigendomsbewijs van het halve goed ten Sande in de buurschap Olburgen en het kerspel
Doesburg, voor heer JOHAN VAN TRICHT, kanunnik van Sint Marie te Utrecht, afkomstig
van FRANCKE BOEDSYER en zijn vrouw LUBBE, 1414.
1 charter (zie reg. nr. 318).
N.B. Behoort wellicht bij inv. nr. 4459.
4398. Kwitanties voor uitkeringen uit de nalatenschap van wijlen Mr. JOHAN VAN TRICHT,
kanunnik van Sint Marie te Utrecht, 1418.
4 charters (zie reg. nrs. 337, 339, 340, 342).

E. GESCHILLEN.
4399. Arbitrale uitspraak in een geschil tussen het Grote Convent en het Fraterhuis te Doesburg over een
te Ravestein te beuren geldsom, 1477 (gelijktijdig afschrift).
1 stuk (zie reg. nr. 1032).
4400-4406. Stukken betreffende geschillen over het goed Roirdinck in het kerspel Vorden en de buurschap
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Delden.
N.B. Hoewel de dossiers niet volledig zijn bewaard, valt er het volgende uit af te leiden. Het
goed vererfde van PETERTEN HACKHUYS op zuster EEFSCHE TENHACKHUYS, waarna het
Grote Convent, in 1523 van harentwege door de Hertog er mede beleend (zie de thans
verloren leenbrief zonder bronvermelding afgebeeld bij W.A. BEELAERTS VAN BLOKLAND,
De praktijk van het leenrecht in Gelderland Prft. Leiden 1910, tussen blz. 14 en 15), het in
1529 verkocht aan HENRICK VROSINCK. Deze schijnt later in zijn eigendomsrecht te zijn
gestoord en heeft toen het convent in vrijwaring geroepen, Uit het gecancelleerd zijn der
akte van 1529 valt af te leiden, dat de aanvankelijk geschiede verkoop later ongedaan is
gemaakt.
4400. Stukken, overgelegd in een geschil tussen het Grote Convent en zuster EEFFS TEN
HACKHUYS enerzijds en JOHAN EGBERTSZOON, burger te Deventer, c.s. anderzijds
over het recht op het goed Roerdinck onder Vorden, nagelaten door PETER THEN
HACKHUYS te Deventer en leenroerig aan de Hertog, ca. 1528-1538.
1 omslag (zie reg. nrs. 1303, 1311, 1350).

4401-4406. Stukken betreffende het geschil tussen HENRICK VROSINCK, ook genaamd
ROIRDINCK, met zijn kinderen en het Grote Convent te Doesburg over de eigendom
van het goed Roirdinck. Met retroacta.
4401. Eigendomsbewijs van het goed Roerdinck voor HENRICK ROERDINCK, 1529
(gecancelleerd). Met afschriften van het koopcontract, 1529.
1 charter en 1 omslag (zie reg. nrs. 1323, 1326).
4402. Vonnis van de officiaal van de bisschop van Utrecht in appel van een vonnis
van de officiaal van de aartsdiaken van de venter betreffende de taxatie
van het goed Roirdinck, waarbij partij ROIRDINCK in het ongelijk wordt
gesteld, 1558.
1 charter
4403. Brieven, getuigenverklaringen enz., 1551-1561.
1 omslag.
4404. Akte, waarbij HENRICK ROIRDINCK de jonge en AELBERT ROIRDINCK,
gebroeders, van alle aanspraken op het goed Roirdinck afstand doen,
waarvoor JOHAN EGELINCK en zijn vrouw JENNEKEN het goed Egelinck in
het kerspel Zelhem verbinden, 1560.
1 charter.
4405. Akte, waarbij de broers HENRICK ROIRDINCK de jonge en AELBERT
ROIRDINCK, van alle aanspraken op het goed Roirdinck afstand doen,
waarvoor HENRICK SMEINCK en zijn vrouw ANNA hun goed SMEDINCK met
hun huis der Karcken Nyelant in het kerspel Vorden en de buurschap
Delden verbinden, 1560.
1 charter.
4406. Akte van dading tussen het Grote Convent en HENRICK TIEBE met zijn
vrouw MARGRETE tot regeling van de brandschade op de aan het convent
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toebehorende en door hen bewoonde bouwhof, veroorzaakt door de
ROIRDINCKS, 1561.
1 charter.
N.B. Bij de brieven beschreven onder inv. nr. 4403 bevindt zich een afschrift van een
dreigbrief van JOHAN en BERNDT ROIRDINK wegens niet nakomen van het door de
officiaal te Deventer tegen het convent gewezen vonnis. Uit deze brief blijkt, dat zij
te Zevenaar brand hebben gesticht in een door HENRICK TYEBE bewoonde bouwhof.

F. APPENDIX. "CLOOSTERHOVEN".
4407. Register van resolutiën van de eigenaars van de hoven in de singelmuur van het Grote Convent
(zogenaamde “Cloosterhoven”) te Doesburg, 1695-1857.
1 deel.
N.B. Het deel vangt aan met een reglement voor de aanstelling van twee opzichters uit de
eigenaars van de hoven d.d. 10 Januari 1683 en een overeenkomst tussen de verschillende
gerechtigden over hun respectieve aandelen in de reparatiekosten van de ringmuur en
eventuele verdere lasten d.d. 20 mei 1684. Aangezien dit register in het Nieuw Archief van
de gemeente misplaatst zou zijn en het als afkomstig van particulieren eigenlijk evenmin in
het Oud Archief thuis behoort, is het als Appendix bij het archief van het convent
ondergebracht, omdat het goederen betreft, die van die instelling afkomstig waren.

II. STUKKEN, AFKOMSTIG VAN DE PASTOOR (COMMANDEUR) EN DE GEZAMENLIJKE VICARISSEN.
N.B. Krachtens de in 1286 gegeven uitspraak in het geschil tussen het klooster Bethlehem bij
Doetinchem en de Duitse orde kwam de parochiekerk te Doesburg, waarvan het patronaatsrecht
door HENRICK heer VAN DE BERGH in 1228 aan het klooster was geschonken, aan de wederpartij.
Van dien tijd af is er dus sprake van de commanderie Doesburg en behoorde de pastoor tot de
Duitse orde.
4408. Lijst van geschenken en betalingen die door een in de Duitse orde tredende priester moeten
worden gegeven en gedaan, ca. 1550.
1 stuk.
4409. Gerichtelijke verklaring van heer GYSBERT COEVOIT, priester en commandeur van de orde van Sint
Jan te Ingen, afgegeven op verzoek van jonker KAERLL bastaard van Gelre, dat de leden van zijn
orde bij hun professie de drie geloften afleggen, daarvoor levensonderhoud ontvangen en na hun
overlijden geen goederen nalaten, 1556.
1 stuk.
N.B. Bewaard bij de chartercollectie.
4410. Brief van het Hof van Gelre en Zutphen aan heer JOHANNES WORM, commandeur en pastoor te
Doesburg, om hem te gelasten een beslissing te geven in het geschil van WILLEM BOELTINCK met
een niet genoemde wederpartij, 1561.
1 stuk.
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4411. Akte van overdracht van een rente van 1 1/4 oud schild per jaar, uit een huis aan de Rogmarket te
Doesburg, voor de pastoor en de vicarissen in de kerk, ten laste van GEERTRUYT GRUTERS, 1436.
Met de oorspronkelijke rentebrief d.d. 1433.
2 charters (zie reg. nrs. 512, 537).
4412. Akte van schenking van een rente van 2 pond per jaar, uit een huis aan de Berchstrate te Doesburg,
onder de last van een jaarlijkse memorie, voor de pastoor en de vicarissen in de kerk, door JOHAN
LODEWYGEZOON c.s., 1440.
1 charter (zie reg. nr. 584).
4413. Verklaring van de gemene vicarissen in de kerk te Doesburg, dat GERYT VAN RYNE hun een rente
van 3 pond per jaar heeft toegekend uit een huis in de Waterstrate in plaats van een vroeger door
hen genoten rente, 1482. Met akte van overdracht van laatstgenoemde benevens een andere
rente aan GERYT voornoemd, 1482.
2 charters (zie reg. nrs. 1069, 1077).

III. STUKKEN, AFKOMSTIG VAN VERSCHILLENDE VICARIEEN TE DOESBURG.
N.B. Met uitzondering van de vicarie van Sint Anthonius in de Gasthuiskerk waren deze vicarieën
alle in de Grote of Sint Maartenskerk gevestigd. Over de verkoop van de goederen van de vicarieën
ten bate van de wederopbouw van de door storm beschadigde Grote Kerk in 1718 zie inv. nrs. 19091911.

A. VICARIE VAN DE H. CATHARINA.
a. Stukken, afkomstig van vicarissen.
4414. Stukken, afkomstig van de vicaris, heer DIRCK DIE GRUTER, als executeur-testamentair van
HEILWIG, weduwe van SWEDER heer van Voorst en Keppel. Testament van HEILWIG, weduwe van
SWEDER heer van VOORST EN KEPPEL, 1390. Met akte van de charge, gegeven door AGNES VAN
WISCH, weduwe van STEVEN VAN WISCH, aan heer DIRC DIE GRUTER als haar mede-executeur,
1397, en andere stukken betreffende de uitvoering van genoemd testament, 1396-1397.
5 charters (zie reg. nrs. 160, 190, 191, 199, 202).
4415-4416. Stukken betreffende heer HARMANNUS OPTENORDT.
4415. Akte van begeving van de vicarie van Sint Catharina in de kerk te Doesburg aan
HARMANNUS OPTENORDT, 1530.
1 charter (zie reg. nr. 1328).
4416. Akten betreffende de toediening van de tonsuur, het subdiaconaat en de priesterwijding
aan HARMANNUS GERARDUSZOON OPTEN OERT, clericus van het bisdom Utrecht, 1530.
3 charters (zie reg. nrs. 1327, 1329, 1332).

b. Financieel beheer.
I. EIGENDOMSBEWIJZEN.
KERSPEL ANGERLO.
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4417. Eigendomsbewijs van 8 roeden land in het kerspel Angerlo, voor heer DIRCK DE GRUTER, priester,
afkomstig van HARMAN TEN NEGELGAR c.s., 1392. Met akte van goedkeuring op deze verkoop
door de tynsheer, 1392.
2 charters (zie reg. nrs. 175, 177)

KERSPEL DREMPT.
4418. Eigendomsbewijs van de helft van het land Udemate of Cortehoef in het kerspel Drempt, voor heer
DYRCK DE GRUTER, afkomstig van JOHAN CLAWESZOON, 1392. Met akte van goedkeuring op de
verkoop door de tynsheer, 1392, oudere brieven d.d. 1391, verklaring aangaande een uitweg,
1405, en akte van goedkeuring door het kapittel van Zutphen op de schenking van de helft van dit
goed aan de Sint Catharina-vicarie te Doesburg, 1409.
6 charters (zie reg. nrs. 164, 165, 169, 171, 246, 271).
4419. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd Lutteken Boyenoert, in het kerspel Drempt, voor
heer DIRCK DE GRUTER, priester, afkomstig van DAEM TEN VENE en zijn vrouw HILLE, 1412. Met
akte, waarbij heer DIRCK dit land aan de Sint Catharina-vicarie in de kerk te Doesburg schenkt,
1421.
2 charters (getransfigeerd) (zie reg. nrs. 301, 371).

KERSPEL STEENDEREN.
4420. Akte van goedkeuring door de tynsheer en akte van vrijwaring bij de verkoop van Wyssekens mate
in het kerspel Steenderen door GHERYD DIE BOZE en zijn vrouw MECHTOLD aan heer DIRCK DE
GRUETER, priester, 1392. Met akte, waarbij GHISEBERT LANSING zijn tynsrecht van deze mate aan
de vicarie van Sint Catharina te Doesburg schenkt, 1393, oudere brief uit 1387 en een verklaring
van een vroegere eigenaar over de oorsprong van zijn eigendomsrecht, 1413.
5 charters (zie reg. nrs. 136, 112, 174, 181, 306).

2. RENTEBRIEVEN.
4421. Rentebrief van 2 ponden per jaar, uit een huis te Doesburg, voor FREDERICK VAN STEENRE
HERMANSZOON, ten laste van GIJSBERT VAN UBEL, 1396. Met akte van schenking van deze rente
aan de vicarie van Sint Catharina te Doesburg, 1402.
2 charters (getransfigeerd) (zie reg. nrs. 194, 233).
4422. Rentebrief van 1 hornsgulden per jaar, uit een huis in de Oypoertstrait te Doesburg, voor ENGEL
KRANENBORCHS en zijn vrouw WOBBE, ten laste van de RICK MARTENS en zijn vrouw GRIETE,
1527.
1 charter (zie reg. nr. 1316).
N.B. Blijkens een dorsale notitie behoorde deze brief aan de vicarie van Sint Catharina.

B. VICARIE VAN SINT JACOB EN SINT NICOLAAS
N.B. Deze vicarie werd in 1390 gesticht door GHERARDUS BOECHAMER, clericus. Zie reg. nr. 158.
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a. Stukken, afkomstig van een vicaris.
4423-4448. Stukken, afkomstig van heer JOHANNES STENDERINCK Jr., vicaris in de kerken te Doesburg,
Hoogkeppel en Hengelo (Gld).
N.B. Blijkens het visitatieverslag van de bisschop van de venter AEGIDIUS DE MONTE uit
1571 bezat JOHANNES STENDERINCK te Doesburg de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas.
4423-4431. Persoonlijke stukken.
4423. Stukken betreffende het geschil tussen ROLEFF FOICKYNCK, priester te Zutphen, en
HARMAN OPTENOIRT, priester en vicaris te Doesburg, over een vicarie te
Doesburg, in 1529 verlaten door JACOBUS BYSSELINCK en in 1538 begeven aan
JOANNES STENDERINCK, 1538-1539.
1 omslag.
N.B. Nadat JACOBUS BYSSELINCK, Lutheranismo infectus, uit Doesburg was
vertrokken, werd FOICKYNCK door de Hertog als vicaris gepresenteerd. Hij
ontving de institutie, en na de dood van JACOBUS BYSSELINCK bleef hij door
de toenmalige patronen gecontinueerd. In 1538 werd door hun opvolgers
JOHANNES STENDERINCK aangewezen en deze schijnt uiteindelijk de
institutie te hebben verkregen. De vicarie, waarvan de naam niet wordt
genoemd, was dus waarschijnlijk die van Sint Jacob en Sint Nicolaas.
4424. Akte, waar bij de officiaal van de proost en aartsdiaken van de venter toestemming
verleent aan JOHANNES STENDERINCK Jr., vicaris in de kerk te Doesburg, om bij
testament over zijn goederen te beschikken, 1569.
1 charter
N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, XXIX (1903), blz. 396.
4425. Pachtbrief van een half slag weiland in het kerspel Drempt in die Luer, genaamd
Sanct Jorriens slach, door heer AELBERT HOEFFZMYT en REINERUS HUINEBARDT
verpacht aan heer JOHAN STENDERYNCK, 1566 (chirograaf).
1 stuk
4426-4428. Stukken betreffende de benoeming van heer JOHAN STENDERYNCK Jr. tot
vicaris der O.L. Vrouwe vicarie in de parochiekerk te Hoogkeppel.
4426. Akte van begeving door FREDERICH VAN PALLANT, heer van Voorst en
Keppel, 1576.
1 charter
N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht XXIX (1903), blz. 397.
4427. Akte, waarbij de aartsdiaken van de venter aan de pastoor van Hoogkeppel
opdraagt deze benoeming bekend te maken, 1576.
1 charter.
N.B. Gedrukt als voren, blz. 399.
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4428. Akte, waarbij de aartsdiaken van de venter aan de vicaris institutie
verleent, 1576.
1 charter.
N.B. Gedrukt als voren, blz. 401.
4429. Akte, waarbij FREDERICH VAN PALLANDT, heer van Voorst en Keppel, toezegt, dat
degene, die door heer JAN STENDERING, vicaris van Sint Marie in de kerk te
Aldekeppel, als zijn opvolger zal worden voorgedragen, mits geschikt en bekwaam,
deze vicarie zal mogen bezitten, 1578.
1 charter.
4430. Attestaties aangaande het lidmaatschap van het kapittel van Keppel, bekleed door
heer JOHAN STENDERINCK, en over door hem In de Roskam te Keppel gemaakte
verteringen, 1581. Gewaarmerkt afschrift, 1583.
1 stuk.
4431. Akte, waarbij koning PHILIPS II de vicarie van de H. Drie Koningen en Sint Joris in de
parochiekerk te Hengelo begeeft aan JOHANNES STENDERINCK, na resignatie van
GERARDUS HORSTINCK, 1577.
1 charter.
4432-4441. Stukken betreffende de vicarie van de H. Drie Koningen in de parochiekerk te Hengelo
(Gelderland).
N.B. Deze charters zijn evenals die betreffende verschillende vicarieën te
Hoogkeppel vermoedelijk in de Reformatietijd meegenomen door de vicaris heer
JOHANNES STENDERINCK Jr. en daardoor in het stadsarchief van Doesburg beland.
4432. Akte, waarbij de vicaris van de bisschop van Munster de stichting van een vicarie
ter ere van de Heilige Drie Koningen in de kerk te Hengelo (Gelderland) en de
benoeming van JOHANNES DE RENO tot vicaris bekrachtigt, 1496.
1 charter (zie reg. nr. 1210).
4433. Akte van institutie als vicaris van de Heilige Driekoningenvicarie in de parochiekerk
te Hengelo (Gelderland), door de vicaris van de bisschop van Munster verleend aan
HENRICUS TER HUET, 1498.
1 charter (zie reg. nr. 1220).
4434. Eigendomsbewijs van de Boysche Maet in het kerspel Hengelo, voor GERYT
ELVERINCK, afkomstig van HENRIC STENNERDYNCK en zijn vrouw MECHTELD, 1447.
1 charter (zie reg. nr. 679).
4435. Eigendomsbewijs van het goed Elferdinck in het kerspel Hengelo en de buurschap
Noordink, en van een stuk bouwland in de Eng, voor JOHAN TYAEKINCK en zijn
vrouw JUTTE, afkomstig van ALIJT, weduwe van GOSEN HAGHENBECK, en haar
zoon HENRICK PYECK, 1470.
1 charter (zie reg. nr. 960).
4436. Arrest van het Hof van Gelderland in het geschil tussen HENRICK ONSTEDINCK,
burger te Deventer, en heer ANDRIES VAN ZUYTLOON, vicaris te Hengelo, over het
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bezit van het goed Elverinck in het kerspel Hengelo, waarbij aan eerstgenoemde
zijn eis tot ontruiming wordt ontzegd, 1546.
1 charter.
4437. Eigendomsbewijs van een stuk bouwland in de Veldekens Engh in het kerspel
Hengelo, voor KONNE ONSTEDINCK, afkomstig van HENRICK MEYNTYNCK, 1484.
1 charter (zie reg. nr. 1089).
4438. Eigendomsbewijs van een stuk zaailand in de Veldekens Engh in het kerspel
Hengelo, voor JOHAN TLOYNCK en zijn vrouw JUTTE, afkomstig van WOLTER, zoon
van BARTOLD, de steenmetselaar, 1486.
1 charter (zie reg. nr. 112]).
4439. Eigendomsbewijs van een stuk land in de Veldekens Engh in het kerspel Hengelo,
voor JOHAN ELVERYNCK, afkomstig van HENRICK OBBEKING GOSENZOON, 1489.
Met oudere brief uit 1451.
2 charters (zie reg. nrs. 734, 1147).
4440. Eigendomsbewijs van een hofstede c.a. uit het erf Regenynck in het kerspel
Hengelo, voor JOHAN STENDERDINCK EVERSZOON en zijn vrouw SVENE, afkomstig
van GERIT WENYNCK c.s., 1491.
1 charter (zie reg. nr. 1173).
4441. Akte, waarbij GERD BEYERINCH zijn bank in de kerk te Hengelo aan zijn vrouw
MECHTOLD en hun dochter BATE schenkt, 1409.
1 charter (zie reg. nr. 272).
4442-4448. Stukken betreffende verschillende vicarieën in de parochiekerk te Hoogkeppel.
N.B. Zie het aangetekende hierboven bij inv. nrs. 4432- 4441.
4442. Akte van stichting van de O.L. Vrouwe vicarie in de kerk Hoogkeppel en schenking
daaraan van de goederen, genaamd Osterlo, in het kerspel Keppel door WOLTER
VAN KEPPEL en zijn vrouw JUTTA, 1310. Met akte van goedkeuring door de
bisschop van Utrecht, 1310.
2 charters (getransfigeerd) (zie reg. nrs. 12, 13).
4443. Akte van schenking van de tiend uit een stuk land onder Eldrik door de graaf van
Gelre, aan de vicarieën van het H. Kruis en O.L. Vrouwe in de parochiekerk te
Hoogkeppel, 1327.
1 charter (zie reg. nr. 20).
4444. Verklaringen van LUBBERTUS, pastoor te Liende, en JOHANNES, vicaris te
Hoogkeppel, over de door hen uit de O.L. Vrouwe vicarie in laatstgenoemde plaats
genoten inkomsten, 1340 en 1349.
2 charters (getransfigeerd) (zie reg. nrs. 37, 49).
4444bis. Statuten van het college van pastoor en vicarissen van de kerk van Hoogkeppel,
goedgekeurd door FREDERIK VAN BLANKENHEIM, bisschop van Utrecht, 1404.
1 omslag.
N.B. Door vocht beschadigd en deels vergaan.
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4445. Akte van goedkeuring door de heer van Keppel op een erfwissel tussen de pastoor
met de vicarissen in Hoogkeppel en de pastoor in Laagkeppel, waarbij een stuk
land, genaamd dat Laerken, onder Eldrik voor de helft aan de vicarissen en voor de
wederhelft aan de O.L. Vrouwe vicarie komt, 1425.
1 charter (zie reg. nr. 420).
4446. Verklaring van de heer van Keppel, dat de eerstvolgende door hem te benoemen
vicaris van de Sint Andriesvicarie in de parochiekerk van Hoogkeppel aan de
tegenwoordige vicaris ROLOF DERICKSZOON 20 oude schilden betalen zal als
vergoeding voor een door vroegere vicarissen betaalde geldsom: wegens het
bouwen van een huis, 1463.
1 charter (zie reg. nr. 876).
4447. Notarieel testament van heer BERNARDUS EVERARDUS- ZOON, vicaris te
Hoogkeppel, 1543. Met inventaris van de bezittingen en holografisch testament
van dezelfde, 1544.
1 charter en 1 katern (zie reg. nr. 1372).
4448. Aantekeningen betreffende de verpachting van verschillende landerijen,
toebehorend aan de pastoor en de vicarissen van Hoogkeppel, 1549-1564.
1 omslag.
4448bis. Interlocutoire uitspraak van Kanselier en Rade van Gelre en Zutphen in het geschil
tussen heer JOHAN SCHAEP, vicaris te Hoogkeppel en procurator van de
gezamenlijke vicarissen aldaar, en heer ALBERT HOUFFSMIT, vicaris aldaar, over
door de laatste geïnde gelden, die deze wegens zijn afwezigheid zou hebben
moeten restitueren, 1561.
1 stuk.

b. Financieel beheer.
I. EIGENDOMSBEWIJZEN.
KERSPEL DOESBURG.
4449. Magescheid tussen de erfgenamen van heer HENRICK BOECHAMER, priester, waarbij GERARDUS
BOECHAMER een rente uit een huis te Doesburg en verschillende goederen in Angerlobroek,
Doesburg en Drempt verkrijgt, 1389. Met oudere brieven betreffende het goed de Boelik in het
kerspel Drempt, 1337-1368, voor een akker bij de Drempterdijk, 1339, en voor 2/3 van een huis en
hof te Doesburg, 1371.
8 charters (zie reg. nrs. 31, 32, 34, 67, 70, 75, 81, 147).
N.B. Deze goederen enz. zijn door GERARDUS BOECHAMER op 3 november 1390 bestemd
voor de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas. Zie reg. nr. 158.
4450. Akte, waarbij ALIJT, weduwe van REYNER KERSTANS, aan haar executeurs ad hoc een huis te
Doesburg benevens een rente van 2 pond per jaar uit het Winterpols slach in het kerspel Angerlo
overdraagt met bestemming voor de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas in de parochiekerk te
Doesburg, 1390.
1 charter (zie reg. nr. 159).
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4451. Eigendomsbewijzen van de twee helften van een stuk land, genaamd die Grote acker, en een stuk
land uppen Brakengaer, beide in het kerspel Doesburg, voor heer GHERIT BOCHAMER, afkomstig
respectievelijk van MECHTELT, weduwe van JOHAN VAN DER HURST, en JUTTE RYCKWIJNS, 1427.
Met oudere brieven, 1406-1414, en verklaring van de executeur-testamentair van heer GHERIT, dat
deze de goederen bestemd heeft voor het levensonderhoud van de vicaris van de vicarie van Sint
Jacob en Sint Nicolaas, 1435.
7 charters (zie reg. nrs. 250, 251, 255, 313, 438,. 443, 524).
4452. Akte van erfwissel tussen het klooster Bethlehem bij Doetinchem en heer WERNER HAECK, vicaris
van de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas te Doesburg, waarbij laatstgenoemde een hof bij de
stadsmuur aldaar verkrijgt, 1452.
1 charter (zie reg. nr. 748).
4453. Akte van erfwissel tussen het klooster Nazareth bij Bredevoort en de vicaris van de vicarie van Sint
Jacob en Sint Nicolaas te Doesburg, waarbij laatstgenoemde verkrijgt 2 akkers land opten
Brakengaerde in het kerspel Doesburg en de buurschap Beinhem, 1461. Met oudere brieven, 14101433.
3 charters (zie reg. nrs. 283, 500, 852).

KERSPEL DREMPT.
4454-4455. Eigendomsbewijzen van delen van het goed Boeyenoerd in het kerspel Drempt, voor de vicarie
van Sint Jacob en Sint Nicolaas te Doesburg.
4454. 1/4 deel, afkomstig van FREDERICK BEERNDSZOON en zijn vrouw HADEWICH, 1390. Met
akte van goedkeuring van deze verkoop door de tynsvrouwe, 1390.
2 charters (zie reg. nrs. 154, 155).
4455. 1/4 deel, afkomstig van heer GHERYD BOCHAMER, priester, 1421. Met oudere brieven d.d.
1390 en 1393.
3 charters (zie reg. nrs. 153, 183, 372).
4456. Eigendomsbewijs van een stuk land in het kerspel Drempt, genaamd der Hondstern maet, voor de
vicaris van Sint Jacob en Sint Nicolaas, afkomstig van HENRICK ROVETASSCHE en zijn vrouw
WALBURG, 1390.
1 charter (zie reg. nr. 157).
4457. Akte, waarbij de patronen van de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas te Doesburg het land,
genaamd VerZwenenmate, in het kerspel Drempt aan deze vicarie schenken, met bestemming van
de helft van de opbrengst voor de armen, 1398. Met eigendomsbewijs voor de genoemde
patronen, 1398, en oudere brief uit 1388.
3 charters (zie reg. nrs. 139, 203, 204).
N.B. De helft van deze grond is bij de oprichting van de Provisorie in 1434 aan die stichting
geschonken. Vergelijk. reg. nr. 517 en inv. nr. 3524.
4458. Eigendomsbewijs van een maatje land in het kerspel Drempt, voor de vicarie van Sint Jacob en Sint
Nicolaas te Doesburg, afkomstig van EVERD VAN TRIERE en zijn vrouw ESSELE, anders genaamd
NENNEKE, 1406. Met akte van toestemming door de tynsheer, 1406, en oudere brief uit 1396.
3 charters (zie reg. nrs. 195, 253, 254).
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4459. Akte van schenking van het goed ter Santkule in de buurschap Olburgen en het ambt Doesburg en
een stuk land in de Hoghe Lure, door heer GHERIT BOECHAMER en HEILWICH VAN TRICHT, aan het
Grote Convent te Doesburg en de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas, 1419.
1 charter (zie reg. nr. 346).
N.B. Blijkens de dorsale notitie was dit charter bestemd voor de vicarie. Wellicht behoort
het charter, vermeld onder inv. nr. 4397, als oudere brief hierbij.

2. RENTEBRIEVEN EN ANDERE INSCHULDEN.
4460. Rentebrief van 8 pachtgroten per jaar, uit een huis in de Smedestrate te Doesburg, voor de vicarie
van Sint Jacob en Sint Nicolaas, ten laste van HENRICK SPIICK en zijn vrouw JUTTA, 1391. Met een
duplicaat.
2 charters (zie reg. nr. 167).
4461. Pachtbrief van een hofstede, behorend aan de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas te Doesburg,
voor 41 pond per jaar gepacht door HENRIC HOLLE, 1398.
1 charter (zie reg. nr. 205).
4462. Overeenkomst tussen de patronen en de vicaris van de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas te
Doesburg enerzijds en HARMAN TER POERTEN met zijn vrouw ALIJD over de vervanging van een
rente uit het huis van wijlen EVERT TER POERTEN STYNENZOON door een rente van 2 oude
schilden per jaar, uit het huis van HARMAN voornoemd in de Walstrate, 1406. Met de
oorspronkelijke rentebrief ten laste van EVERD TER POERTEN, 1371, en kwitantie voor de koopsom
van eerstgenoemde rente, 1391.
3 charters (zie reg. nrs. 86, 161, 252).
4463. Akte van schenking van een rente van 1 1/4 oud schild per jaar, uit 2 hofstede te Doesburg, voor de
vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas aldaar, met bestemming van 1/3 voor de vicaris en 2/3 voor
de armen, afkomstig van HENRIC WINTERPOL en zijn vrouw LUTGART, 1410. Met de
oorspronkelijke rentebrief uit 1387.
2 charters (zie reg. nrs. 135, 276).
4464. Overeenkomst tussen heer GHERIT BOICHAMER, vicaris van de vicarie van Sint Jacob en Sint
Nicolaas te Doesburg, en JOHAN SCHARPSTAKE, goudsmid, over de vervanging van een rente van 9
pond per jaar uit een huis aan de straat tussen de Nyenoirt en de Vischmarkt door een van 6 pond
uit dat zelfde huis en een van 3 pond uit een hofsteden in de Nypoirtenstrate, 1416. Met de brief
van laatstgenoemde rente d.d. 1415.
2 charters (zie reg. nrs. 320, 325).
4465. Rentebrief van 1 pond per jaar, uit een huis in de Smeetstrate te Doesburg, voor de vicarie van Sint
Jacob en Sint Nicolaas, ten laste van STEVEN VAN BAER en zijn vrouw WENDELE, 1421.
1 charter (zie reg. nr. 360).
4466. Rentebrief van 2 1/2 rijnsgulden per jaar, uit een huis in de Jodestrate te Doesburg, voor
WERNERUS HAECK, ten laste van HENRIC HAECK en zijn vrouw BERTE, 1441.
1 charter (zie reg. nr. 601).
4467. Akte van erfwissel tussen de kerkmeesters te Doesburg en heer WARNER HAICK, priester, waarbij
laatstgenoemde een rente van 4 7/8 pond per jaar, uit een huis in de Berchstrate, verkrijgt, 1471.
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1 charter (zie reg. nr. 967).

C. WOONHUIS VAN DE VICARISSEN VAN SINT CATHARINA EN VAN SINT JACOB EN SINT NICOLAAS.
4468. Cartularium van de vicarieën van Sint Catharina en van Sint Jacob en Sint Nicolaas, en ook van het
daarmede verbonden woonhuis voor de vicarissen en andere geestelijken, en van de Provisorie,
aangelegd door heer DIRCK GRUTER, priester, ca. 1430.
1 deel (perkament) (zie reg. nrs. 31, 135, 144, 147, 154, 155, 157-159, 162, 167, 169, 171-173, 175,
177, 178, 180, 181, 183, 188, 194, 204, 205, 207, 214, 233, 236, 243, 246, 252-254, 271, 276, 279,
282, 315, 354, 355, 399, 440, 445, 452, 517, 632, 856).
N.B. Het deel bevat de volgende inhoud:
f° 1.

Voorrede van heer DIRCK GRUTER over de stichting van het woonhuis der vicarissen
door hem en heer GHERYD BOECHAMER;
f° 1 v° Stichtingsbrief van de vicarie van Sint Catharina;
f° 4:
Stichtingsbrief van de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas;
f° 5 v° Stichtingsbrief van het woonhuis van de vicarissen.
f° 9 v° Goederen en renten van de vicarie van Sint Catharina;
f° 15 v° Goederen en renten van de vicarie van Sint Jacob en Sint Nicolaas;
f° 26 v° Goederen en renten van de Provisorie;
f° 32 v° Regels voor het beheer van het woonhuis van de vicarissen;
f° 35 Stichtingsbrief van de Provisorie;
f° 38 Eigendomsbewijs van enkele landerijen enz. ten behoeve van de armenstichting van
heer DIRCK GRUTER;
f° 39 en 40 v° Stichtingsbrieven van de vicarieën van de H.H. Gregorius en Augustinus en
van de Heilige 10.000 martelaren en de Heilige Barbara;
f° 44 v° Lijst van dijkplichtigen, vermoedelijk van de Drempter dijk, 1460. Het door heer
DIRCK GRUTER gestichte woonhuis hierboven genoemd is later ook voor het
opnemen van arme lieden bestemd. In 1456 was het hiervoor reeds in gebruik
(vergelijk reg. nr. 784). Dit huis en de Provisorie stonden onder hetzelfde bestuur,
namelijk van de beide vicarissen van de vicarieën van Sint Catharina en van Sint
Jacob en Sint Nicolaas. Vermoedelijk is dit huis later aan de Provisorie gekomen en
als armhuis in gebruik gebleven. Het moet niet worden verward met het in 1448
gestichte weduwenhuis (zie reg. nr. 693).
4469. Akte, waarbij heer DIRCK DIE GRUTER, priester en vicaris van Sint Catharina in de parochiekerk te
Doesburg, zijn huis in de Berchstrate bestemt tot woning voor de vicarissen van Sint Catharina en
van Sint Jacob en Sint Nicolaas alsmede voor enkele andere geestelijken, 1405. Met
eigendomsbewijzen van de hofstede te dezer plaatse, 1400, oudere brieven uit 1397, en afschrift
van de stichtingsakten van de vicarieën, 1390-1392.
6 charters (zie reg. nrs. 158, 178, 180, 197, 200, 214, 215, 243).
N.B. De bij de akte van 1405 behorende bisschoppelijke bevestigingsbrief d.d. 1410 april 21
(zie reg. nr. 279) is verloren. Het afschrift van de stichtingsakten is volgens een dorsale
notitie vervaardigd in verband met de schenking van dit woonhuis.
4470. Notarieel transsumpt van enkele door heer DIRCK GRUTER verzamelde aantekeningen over het
bestuur van het door hem gestichte woonhuis en de benoeming van vicarissen voor de vicarie van
Sint Catharina en die van Sint Jacob en Sint Nicolaas, beide in de kerk te Doesburg, 1428 (notarieel
afschrift van ca. 1525).
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1 stuk (zie reg. nr. 445).
4471. Akte, waarbij de elect van Utrecht het patronaatsrecht van de vicarie van Sint Jan Baptist en Sint
Jan evangelist in de parochiekerk te Doesburg. dat aan de vicarissen van Sint Catharina benevens
Sint Jacob en Sint Nicolaas was toegekend, aan de stichter en diens familie terug geeft, 1435
(gelijktijdig afschrift).
1 stuk (zie reg. nr. 527).
4472. Akte van schenking van een gedeelte van een stuk land in het kerspel Drempt, door HENRIC VAN
UBEL en zijn dochter NENNE, weduwe van JOHAN VAN BINGERDEN, aan het door heer DIRCK
GRUTER gestichte woonhuis van de vicarissen onder voorwaarde van uitkeringen aan de armen,
1443.
1 charter (zie reg. nr. 632).
4473. Rentebrief van 1 oud schild per jaar, uit een stuk land in het Drempterveld in het richterambt
Doesburg, voor de armen in het huis, dat thans behoort aan heer WERNER HAICK en heer DERIC
TER HUEVEN, afkomstig van HENRIC CLINCKE en zijn vrouw STYNE, 1456.
1 charter (zie reg. nr. 784).
4474. Akte, waarbij de gildemeesters van de Sint Nicolaasbroederschap te Doesburg 3 rentebrieven van
respectievelijk 3, 3 en 1 hornsgulden per jaar, uit drie huizen, overdragen aan de bestuurders van
het huis van wijlen heer DERICK GRUETER onder de last van een wekelijkse zielmis, 1531. Met de
oorspronkelijke brief van laatstgenoemde rente, 1524.
2 charters (zie reg. nrs. 1307, 1335).
4474bis. Verpachtingscondities van de Haller in het kerspel Drempt en dat Groenlandt in het Angerlobroek
door heer JOHAN STENDERINCK, de jonge, 1572.
1 stuk.
N.B. Deze landerijen kwamen in 1427 en 1461 van het door heer DERICK GRUTER gestichte
armhuis. Zie reg. nrs. 440 en 856.

D. VICARIE VAN SINT ANTONIUS EN SINT STEPHANUS.
4475. Akten betreffende de toediening van de tonsuur, 1557, en van de wijding tot diaken, 1561, aan
JOANNES GERARDUSZOON BALTERMAN, clericus van het bisdom Utrecht, door de wijbisschop van
de bisschop van Utrecht.
2 charters.
N.B. Het charter van 1561 is door muizen beschadigd. Volgens het visitatieverslag van de
bisschop van de venter AEGIDIUS DE MONTE d.d. 1571 was JOANNES BALTERMAN toen
vicaris van Sint Antonius.
4476. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis in de Beginenstrate te Doesburg, voor de vicarie van
Sint Antonius en Sint Stephanus, ten laste van WILLEM JACOPSZOON en zijn vrouw WENDELE,
1426.
1 charter (zie reg. nr. 433).

E. VICARIE VAN SINT ANTHONIUS IN DE GASTHUISKERK OF GASTHUISKAPEL.
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4477. Notariële akte van stichting van de vicarie ter ere van Sint Anthonius in de Gasthuiskapel door
CELEKINUS NYCOLAUS'ZOON, priester, 1401. Met akte van bevestiging door de bisschop van
Utrecht, 1401.
2 charters (zie reg. nrs. 224, 225).
4478. Rentebrief van 1 gouden rijnsgulden per jaar, voor de vicarie in de Gasthuiskapel, ten laste van het
gasthuis, 1462.
1 charter (zie reg. nr. 869).

F. VICARIE VAN ST. AUGUSTINUS EN ST. GREGORIUS.
N.B. Deze vicarie werd in 1410 opgericht door heer HENRIC VAN DE WIEL, priester. Zie reg. nr. 282.
4479. Akte van schenking van 2 halve akkers land in de Homze bij het Drempterveld, voor de vicarie van
Sint Augustinus en Sint Gregorius in de kerk te Doesburg, door heer HENRIC VEER, priester, 1448.
Met oudere brieven d.d. 1429-1437.
5 charters (zie reg. nrs. 466, 530, 565, 566, 696).
4480. Akte, waarbij HENRICK JOHAN PAPENZOON en zijn vrouw ARMGARD BONEN te Roermond aan de
armen te Doesburg de helft van het goed VerNennenslach in Angerlobroek in het kerspel Angerlo
en een rente van een oud schild per jaar, uit het huis die Roeden Taern aan de Kirkwech te
Doesburg, schenken, 1451. Met oudere brief voor het genoemde goed, 1438.
2 charters {zie reg. nrs. 569, 742).
N.B. Deze schenking stond volgens de schenkingsakte onder beheer van de vicarissen van de
Heilige Gregorius en Augustinus en van de Heilige 10.000 martelaren en Barbara.

G. VICARIE VAN SINT GALLUS.
4481. Bevelschrift van de officiaal van de proost en aartsdiaken van de venter aan de priesters te
Doesburg tot bekendmaking, dat PHILIPPUS WOLFF aan hem is gepresenteerd ter institutie in de
vacante Sint Gallusvicarie in de parochiekerk, 1468.
1 charter (zie reg. nr. 934).
4482. Akte, waarbij heer EGBERT VAN DER WEDERSCHE, priester, een erf in het kerspel Wehl bestemt
half voor de stichting van de Sint Gallusvicarie te Doesburg en half voor uitdelingen aan de armen
aldaar, 1439. Met akte, waarbij de hertog van Kleef als tynsheer toestemming hiervoor geeft, 1436.
2 charters (zie reg. nrs. 540, 571).
4482a. Akten betreffende het Stakenslach in het kerspel Westervoort, 1470. Met retroacta, 1462.
3 charters (zie reg. nrs. 858a, 955a, 959a).

H. VICARIE VAN SINT GEORGIUS, VITUS, CRISPINUS EN CRISPINIANUS.
4483. Uittreksel uit de stichtingsbrief van de vicarie van Sint Georgius, Vitus, Crispinus en Cr(ispinianus?)
in de parochiekerk te Doesburg, door KATERYEN VAN GEEMMEN, vrouwe van Voorst en Keppel, en
THEODERICUS VAN UBELL, priester, (1e helft 16e eeuw).
1 stuk (zie reg. nr. 595).
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I. VICARIE VAN SINT URSULA.
a. Stukken, afkomstig van vicarissen.
4484. Akte, waarbij EGBERTUS DE TRAIECTO, verkozen procurator van het fraterhuis te Doesburg en
vicaris van Sint Ursula in de parochiekerk aldaar, afstand doet van zijn vicarie voor het treffen van
maatregelen in verband met door een vroegere procurator gepleegde onregelmatigheden, 1532.
Met oudere akte, waarbij de bewoners van het fraterhuis voor de genoemde vicaris institutie
verzoeken, 1532.
2 charters (zie reg. nrs. 1337, 1338).
4485. Akte, waarbij de officiaal van de proost en aartsdiaken van de venter aan GERARDUS
NOVIOMAGUS institutie verleent als vicaris van Sint Ursula in de parochiekerk te Doesburg, aan
hem geconfereerd door de bewoners van het Fraterhuis aldaar na overlijden van heer EGBERTUS A
TRAJECTO, 1559.
1 charter.
N.B. In dorso bevindt zich een aantekening van de commandeur JOANNES WORMIUS, dat
door hem aan de opdracht tot in bezitstelling is voldaan.
4486. Brief van AEGIDIUS DE MONTE, bisschop van de venter, aan GERHARDUS NOVIOMAGUS, vicaris in
de Sint Martinuskerk te Doesburg, waarin hij deze aanstelt tot "visitator librorum" voor de stad
Doesburg en omliggende plaatsen, 1571 .
1 stuk.
N.B. Volgens het visitatieverslag van de bisschop AEGIDIUS DE MONTE was GERHARDUS
NOVIOMAGUS in 1571 nog vicaris van Sint Ursula in de kerk te Doesburg. Vergelijk ook inv.
nr. 4146.

b. Rentebrief.
4487. Akte van schenking van een rente van 5 1/2 rijnsgulden per jaar, uit de Potsmate in de buurschap
Beinhem en het kerspel Doesburg, door heer ARNT TEN COLCKE de oude, priester, aan de vicarie
van Sint Ursula in de parochiekerk, 1488. Met de oorspronkelijke rente brief, 1457, andere akten
betreffende deze rente, 1474, en notariële schenkingsakte uit 1486.
6 charters (zie reg. nrs. 808, 996-998, 1126, 1138).

J. VICARIE VAN O.L. VROUWE.
4488. Rentebrief van 10 oude schilden per jaar, uit de Horst, voor de O.L. Vrouwe vicarie te Doesburg, ten
laste van FREDERICH VAN STEENRE HERMANSZOON, 1397.
1 charter (zie reg. nr. 201).

K. VICARIE VAN O.L. VROUWE IN DE NIEUWE KAPEL.
N.B. Deze vicarie werd in 1405 opgericht door ARNT VAN HOLTHUESEN en zijn vrouw GERTRUET.
Zie reg. nr. 247. In de rekeningen van de rentmeesters van de geestelijke goederen in het
graafschap Zutphen wordt zij vicarie van O.L. Vrouwe ter Nood genoemd.
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4489. Eigendomsbewijs van het goed die Hengmunde in het kerspel Angerlo, voor ARND VAN
HOLTHUSEN afkomstig van DIDERIC DE KUSER en diens zuster HERBURCH, 1375. Met akte van
toestemming tot de verkoop door de tynsheren van de hof te Bingerden, 1375.
2 charters (zie reg. nrs. 94, 95).
4490. Eigendomsbewijs van een maatje land, genaamd Dytckensmate, in het kerspel Angerlo bij de
Hesemate, voor BENEDICTE, weduwe van JOHAN ARNDSZOON, met haar kinderen, afkomstig van
HARMAN UPPEN OERDE c.s., 1394.
1 charter (zie reg. nr. 187).
N.B. Vergelijk ook inv. nr. 3174 (reg. nr. 378).
4491. Rentebrief van 7 1/2 Brabantse schelling per jaar, uit een stuk land, genaamd die Gheer, in het
kerspel Doesburg, voor ARND VAN HOLTHUSEN, ten laste van GHERYD HAECK, 1376.
1 charter (zie reg. nr. 100).

L. STUKKEN, AFKOMSTIG VAN DAARIN NIET MET NAME GENOEMDE VICARIEËN.
N.B. Hierbij zijn ook stukken, afkomstig van enkele geestelijken geplaatst. De volgorde is alfabetisch
volgens de namen van hen en van de genoemde vicarissen.
4492. Akten betreffende de toediening van de tonsuur, de kleine wijdingen en de priesterwijding aan
HERTWYCUS GERARDUSZOON van Doesburg, clericus van het bisdom Utrecht, 1487.
3 charters (zie reg. nrs. 1129, 1133, 1135).
N.B. Wellicht is de genoemde geestelijke vicaris in de parochiekerk geweest.
4493. Verklaring van ADAM PAETZE, vice-pastor in Angerlo, betreffende een door zijn parochianen
gegeven uitspraak, dat zij met zijn ambtsbediening tevreden zijn, 1519.
1 stuk (zie reg. nr. 1293).
4494-4497. Stukken, afkomstig van heer GHERYT PANNERT, priester.
4494. Rentebrief van 6 pond per jaar, uit twee huizen in de Hofstrate te Doesburg, voor heer
GERIT PANNERT, priester, ten laste van GERIT TEN BROKE en diens vrouw GOSSEN, 1458.
1 charter (zie reg. nr. 825).
4495. Eigendomsbewijs van 2 stukken land in de Sydevelde onder Drempt, voor heer GHERYT
PANNERT, priester, 1 afkomstig van GHERYT TEN BROECKE en zijn vrouw GUSTE, 1460.
1 charter (zie reg. nr. 850).
4496. Eigendomsbewijs van de helft van Bremer Bremers acker in het kerspel Drempt, voor heer
GHERYT PANNERT, afkomstig van HENRICK WINTERPOL GHERYT GOESSENSZOON, 1464.
1 charter (zie reg. nr. 879).
4497. Akte van schenking van een rente van 6 malder rogge per jaar, uit een huis te Doesburg,
door heer GERIT PANNERT, aan zijn vicarie in de kerk, 1489.
1 charter (zie reg. nr. 1156).
4498-4499. Stukken, afkomstig van heer COENRAED SCHELHAVER, priester.
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4498. Akte, waarbij heer OTTO OTTENZOON, priester, aan CONRAED SCHELHAVER zijn huis te
Doesburg naast de hofsteden van het Duitse huis voor 2 oude schilden per jaar verpacht,
1392.
1 charter (zie reg. nr. 168).
4499. Pachtcedul van een akker land in Drempterveld, voor 3 schepel winterrogge per jaar,
gepacht van heer COENRAAD SCHELHAVER, priester, door GHERIT TEN BROIKE, 1433.
1 charter (zie reg. nr. 515).
4500. Verklaring van de magistraat van de stad Doesburg, dat de kerkmeesters voor de door de kerk
jaarlijks aan de vicaris heer GERIT SMEYNCK verschuldigde som van 1 1/4 gulden voortaan de
waarde in goud zullen uitkeren, 1516.
1 charter (zie reg. nr. 1282).
4501. Uitspraak van scheidslieden in het geschil tussen heer WERNER HAECK en heer HENRIC HAECK,
patronen, en heer HERMAN VAN UDE VAN DE GRAVE, vicaris in de kerk te Doesburg, betreffende
zijn residentieplicht en het afdragen van aan zijn vicarie toebehorende kostbaarheden, die hij te
Utrecht bij zich heeft, 1475. Met een verklaring van de stadsbode over de afgifte van maanbrieven
in deze zaak, 1475.
2 charters (zie reg. nrs. 1011, 1012).
4502. Rentebrief van 24 pachtgroten per jaar, uit 2 hoven buiten Doesburg, voor heer MARTEN DE VEER,
priester, ten laste van ALIJD KULENBORCHS en haar zoon GERIT DE MAN, 1408.
1 charter (zie reg. nr. 265).
4503-4505. Stukken, afkomstig van heer STEVEN VAN DE WESTERHUYS, priester.
4503. Akte, waarbij PHILIPS STEVENSZOON YAN DE WESTERHUUS en zijn vrouw OEDE al hun
roerende en onroerende goederen overdragen aan hun zoon heer STEVEN VAN DE
WESTERHUYS, 1451.
1 charter (zie reg. nr. 732).
4504. Eigendomsbewijs van 13 scharen op de maalschap van Wekerom, voor heer STEVEN VAN
WESTERHUYS, priester, afkomstig van de RICK JACOPSZOON c.s., 1459.
1 charter (zie reg. nr. 843).
4505. Magescheid tussen heer STEVEN VAN WESTERHUYS, priester, en zijn ouders PHILIPS
STEVENSZOON en OEDE, waarbij eerstgenoemde het goed te Westenenge verkrijgt en
daartegenover zekere verplichtingen op zich neemt, 1465.
1 charter (zie reg. nr. 895).

IV. STUKKEN, AFKOMSTIG VAN BROEDERSCHAPPEN OF GILDE IN DE PAROCHIEKERK TE DOESBURG.
N.B. Hoewel de opsomming in reg. nr. 1341 de schijn wekt volledig te zijn, blijkt uit de bewaard
gebleven archivalia, dat er meer dan de zes daar genoemde broederschappen te Doesburg zijn
geweest

A. ZES BROEDERSCHAPPEN GEZAMENLIJK.
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4506. Akte, waarbij ALIJT BLYFFERS een bedrag van 3 gulden uit een rente van 4 gulden en 1 stooter, uit
een huis te Doesburg, schenkt aan de zes broederschappen, 1535.
1 charter (zie reg. nr. 1341).

A1. BROEDERSCHAP VAN SINT ANNA.
4506a. Nota van verbruikte wijn, 1547.
1 stuk.
N.B. Bevindt zich in de chartercollectie.

B. BROEDERSCHAP VAN SINT ANTHONIS.
4507. Eigendomsbewijs van een brouwketel, voor de Sint Anthonis broederschap te Doesburg, afkomstig
van WOLTER NOERDINCK en zijn vrouw GERTRUYT onder voorbehoud van levenslang gebruik,
1493.
1 charter (zie reg. nr. 1199).
4508. Rentebrief van 1 rijnsgulden per jaar, uit een koolhof in de Zandtbarch te Doesburg, voor de Sint
Anthonisbroederschap, ten laste van AGNES CLINCKE c.s., 1476.
1 charter (zie reg. nr. 1023).
N.B. Afgelost.
4509. Akte van vrijwaring van een rente van 2 gouden rijnsguldens per jaar, uit een huis te Doesburg,
voor de Sint Anthonis broederschap aldaar, afgegeven door WILLEM VAN MECKEREN en zijn vrouw
ALIJT, 1507.
1 charter (zie reg. nr. 1265).

C. BROEDERSCHAP VAN SINT CATHARINA.
4510. Rentebrief van 1 rijnsgulden per jaar, uit een huis te Doesburg, voor de Sint Catharina
broederschap aldaar, ten laste van JOHAN DIE LEY en zijn vrouw BERTE, 1483.
1 charter (zie reg. nr. 1086).

D. BROEDERSCHAP VAN SINT CATHARINA VAN SIENA.
4510a. Akte, waarbij HENRICK WIJCHERS en zijn vrouw FFYE aan de broederschap van Sint Catharina van
Siena te Doesburg, verkopen een rente van 1 wilhelmusschild per jaar, uit hun hoven achter bij het
Grote Convent, en waarbij zij tevens de voornoemde hoven overdragen, 1495.
1 charter (zie reg. nr. 1207a).
4511. Eigendomsbewijs van een koolhof aan de stadsgracht buiten de Meipoort te Doesburg, voor de
broederschap van de Heilige Catharina van Siena, afkomstig van JOHAN ZOER de jonge en zijn
vrouw LUTGERT, 1497.
1 charter (zie reg. nr. 1215).
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E. BROEDERSCHAP VAN SINT GEORGIUS (SINT JORIS).
N.B. De leden van deze broederschap waren schippers (schiplude). Zie reg. nr. 614.
4512. Rentebrief van 1 pond per jaar, uit een huis te Doesburg, voor de broederschap van Sint Joris en
ten laste van de kerkfabriek, 1442.
1 charter (zie reg. nr. 609).
4513. Rentebrief van 4 pond per jaar, uit een huis te Doesburg, voor de broederschap van Sint Joris, ten
laste van JOHAN LOYENZOON en zijn vrouw JUTTE, 1442.
4514. Akte van schenking van een rentebrief van 2 pond per jaar, uit een hof te Doesburg, voor de
broederschap van Sint Joris, door DIRIC ROVER en zijn vrouw MECHTELT, 1451.
1 charter (zie reg. nr. 724).
4515. Akte van overdracht van een rentebrief, groot 1 pond per jaar, uit een huis in de Hospitailsstrate te
Doesburg, voor de broederschap van Sint Joris, door KATHERINA KUPERS, krachtens making door
wijlen ALEIT KATHARINENDOCHTER, 1451.
1 charter (zie reg. nr. 740).
4516. Akte van overdracht van een rente van 1 pond per jaar, uit een huis in de Zantbarch te Doesburg,
voor de broederschap van Sint Joris, door DIRICK VAN TATELER en zijn vrouw HARBRICH, krachtens
schenking van ROLOFF VAN TATELER, 1453.
1 charter (zie reg. nr. 752).
4517. Rentebrief van 1 pond per jaar, uit het huis Marienborch op de hoek van de Judestrate te
Doesburg, voor de broederschap van Sint Joris, ten laste van JOHAN ROLOFSZOON, 1453.
1 charter (zie reg. nr. 755).

F. BROEDERSCHAP VAN HET HEILIGE KRUIS.
4518. Akte, waarbij STYNE, weduwe van Mr. HARMAN VAN DER GOLDE, aan de Heilige
Kruisbroederschap te Doesburg 2 akkers land aan het Molenveld benevens een rentebrief van 2
1/3 pond per jaar, uit een huis in de Koepoortstraat, overdraagt, 1506. Met de rentebrief uit 1450.
2 charters (zie reg. nr. 709, 1262).
4519. Rentebrief van 1 rijnsgulden per jaar, uit het aandeel van CLAES NOERDINCK in het Dierense bos,
voor de Heilige Kruis broederschap te Doesburg, wegens een schuld van JOHAN VAN TRIER, 1482.
1 charter (zie reg. nr. 1070).
4520. Akte, waarbij GERIT BYERMAN en zijn vrouw MECHTELT aan de Heilige Kruisbroederschap te
Doesburg een Rentebrief van 5 pond per jaar, uit het Vleyshuys aan de Vischmatkt naast de
"Cleinen Kerckstegell" overdragen, 1517. Met de rentebrief uit 1460.
2 charters (zie reg. nrs. 847, 1285).
4521. Rentebrief van 1 1/2 gouden hornsgulden per jaar, uit de helft van drie huizen aan de Berchstraet
te Doesburg, voor het Heilige Kruisgilde, ten laste van EVERT SCHENEKART en zijn vrouw HILLEKEN,
1567.
1 charter.
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4522. Rentebrief van 11 goudgulden per jaar, uit een huis in de Korte Veerpoertstraat en een hof bij de
Veerpoert te Doesburg, voor het Heilige Kruisgilde in de kerk, ten laste van HARBERT VAN HAGEN
en zijn vrouw KATHARINA, 1560.
1 charter.

G. BROEDERSCHAP VAN HET HEILIGE SACRAMENT.
4523. Rentebrief van 1 oud schild per jaar, uit een stuk land, genaamd dat Anthoefft, in Angerlobroek,
voor de Heilige Sacramentsbroederschap te Doesburg, door schenking van GOSWINA, weduwe van
HENRICK RUWENOERT, en haar zoon HENRICK, 1472.
1 charter (zie reg. nr. 977).
4524. Rekeningen van de provisoren van de Heilige Sacramentsbroederschap, 1503-1553.
1 deel.
N.B. Het boekjaar begint op maandag na Sacramenti. De rekeningen over de jaren
1536/1537, 1539/1540, 1541/1542, 1543/1544, 1545/1546, 1547/1548, 1549/1550 en
1551/1552 ontbreken.

H. BROEDERSCHAP VAN SINT SEBASTIANUS.
4525. Aflaatbrief, op verzoek van de Sint Sebastiaansbroederschap te Doesburg verleend door de
wijbisschop van de bisschop van Utrecht voor de bezoekers van het door hem gewijde beeld van
Sint Fabianus, 1454.
1 charter (zie reg. nr. 767).
4526. Rentebrief van 1 rijnsgulden per jaar, uit een stuk land buiten de Meipoort te Doesburg aan de
Drempter dijk, voor de Sint Sebastiaansbroederschap, ten laste van de RICK GRUTER en zijn vrouw
JUTTE, 1505.
1 charter (zie reg. nr. 1258).
4527. Gildeboek van het Sint Sebastianusgilde, 1611-1683.
1 deel.
N.B. Dit deel is blijkens een voorin geplaatste aantekening in 1905 door de kerkeraad van
de Nederlands Hervormde gemeente aan de gemeente Doesburg geschonken. Het Sint
Sebastianusgilde was in deze tijd een schuttersgilde geworden. Vergelijk J. A. JOLLES,
‘Schutterijen te Doesburg’. Bijdragen en Mededelingen Gelre, XLIII (1940), blz. 235.

I. BROEDERSCHAP VAN ONZE LIEVE VROUWE.
4527a. Statutenboek van O.L.V. broederschap, 1424-1570.
1 deel (perkament).
N.B. Aangekocht in 1955 door bemiddeling van de Rijksarchivaris in Gelderland. Behalve
statuten bevat het boek lijsten van renten en lijsten van broeders en hun vrouwen.
4528. Rekeningen van de provisoren van de Onze Lieve Vrouwe broederschap, 1503-1545.
1 band.
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N.B. Het boekjaar begon op Nativitas Marie (8 september) of daaromtrent. Het tweede
gedeelte van deze band is tijdens de evacuatie van Arnhem in 1944/1945 door vocht
beschadigd, waardoor van de rekening over 1524/1525 af de bladen meer en meer
vochtvlekken vertonen en daardoor het schrift slecht leesbaar wordt. De rekeningen over de
jaren 1533-1544 ontbreken.
4529. Rentebrief van 2 maal 2 pond per jaar, uit de helft van een huis te Doesburg, respectievelijk voor
de kerk en de O.L. Vrouwe broederschap, ten laste van ARMGART, weduwe van DIRCK VOGEL,
1424.
1 charter (zie reg. nr. 414).
4530. Rentebrief van 1/2 gouden rijnsgulden per jaar, uit de helft 1 van de Gochsche Mate in
Angerlobroek, voor de O.L. Vrouwebroederschap te Doesburg voor een wekelijks lof van O.L.
Vrouwe, door schenking van GARYT VAN BINGERDEN, 1507.
1 charter (zie reg. nr. 1263).

Vijfde Afdeling. Stukken, waarvan het verband met het archief niet, gebleken is.
I. EIGENDOMSBEWIJZEN.
KERSPEL DOESBURG.
4531. Eigendomsbewijs van een huis in Herman Seringesstrate te Doesburg, voor WILLAM HULSCAMP,
afkomstig van EVERD ZUERPERINCH, 1358.
1 charter (zie reg. nr. 62).
4532. Eigendomsbewijs van een huis in de Luttike strate te Doesburg, voor SANDER DE VEER, afkomstig
van ALEID PETERS, 1390.
1 charter (zie reg. nr. 152).
4533. Eigendomsbewijs van een huis en hofstede bij der More te Doesburg, voor FREDERICK VAN DER
WEIDE, afkomstig van DIRCK VAN ELDERICK, genaamd DIE KATHER, 1416.
1 charter (zie reg. nr. 326).
4534. Eigendomsbewijs van een huis en hof aan de Berchstrate te Doesburg, voor HENRICK WYINCK,
afkomstig van STEVEN VAN WISCH, vrouwe van Homoet, 1434. Met oudere brief uit 1436.
2 charters (zie reg. nrs. 508, 520).
4535. Eigendomsbewijs van een huis in de Smeetstrate te Doesburg, voor DIRCK VAN HAGEN, afkomstig
van de erfgenamen van de vrouw van wijlen JOHAN TER BRUGGEN, 1440. Met oudere brief uit
1436.
2 charters (zie reg. nrs. 538, 582).
4536. Eigendomsbewijs van een hofstede in de Hofstrate te Doesburg, voor RICOLD WINTERPOL,
afkomstig van LUMME, weduwe van HERMAN COENRAETZOON, 1440.
1 charter (zie reg. nr. 586).
4537. Eigendomsbewijs van een huis opten Berghe te Doesburg voor de kinderen van HENRICK
HAVERCAMP bij zijn vrouw WENDELE, afkomstig van heer DIRIC VAN UBEL, priester, 1447.
1 charter (zie reg. nr. 672).

292

4538. Eigendomsbewijs van een huis en hof in de Kuperstrate te Doesburg naast de Broederen van Gelre,
voor FREDERICK ROVER, afkomstig van WILLEM BAVENDARP en zijn vrouw HEYLWYCH, 1456.
1 charter (zie reg. nr. 791).
4539. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd Ghieserslach, in de buurschap Ghieze en het kerspel
Doesburg, voor HARMEN STOCKMANS, afkomstig van de RICK VAN LOELL en zijn vrouw GAEDERT,
1456. Met oudere brieven, 1448-1456, en een afgeloste schuldbekentenis ten laste van dit goed,
1501.
9 charters (zie reg. nrs. 683-685, 786-789, 797, 1238).
N.B. Deze charters waren door NIJHOFF bij het fraterhuis geplaatst. Hiervoor zijn geen
aanwijzingen gevonden.
4540. Eigendomsbewijs van een huis in de Hofstrate te Doesburg, voor GERIT TEN BROKE, afkomstig van
GOSSEN BODDE en zijn vrouw BERTE, 1458.
1 charter (zie reg. nr. 826).
4541. Eigendomsbewijs van een huis in de Ooipoortstraat te Doesburg met roerende goederen, voor
HENRICK TEN BRYNCKE, afkomstig van HARMEN TEN HAVE en zijn zoon HERMEN, 1470.
1 charter (zie reg. nr. 953).
4542. Eigendomsbewijs van een erf binnen of buiten de stadsvrijheid van Doesburg, voor HENRICK TEN
CONPELWICK, afkomstig van GRIETA VAN TONGHEREN en haar man TEVIKEN, 1484.
1 charter (zie reg. nr. 1100).
4543. Eigendomsbewijs van een huis in de Barchstrate te Doesburg, voor ELIZABETH VAN HOMOET,
vrouwe van Voorst en Keppel, afkomstig van heer WARNER HAECK, priester, 1492. 1 charter (zie
reg. nr. 1186).
4544. Eigendomsbewijs van een huis aan de Vischmarkt te Doesburg, voor COENRET VAN HAGEN en zijn
vrouw STIJN, afkomstig van het Grote Convent, 1499.
1 charter (zie reg. nr. 1231).
4545. Eigendomsbewijs van een huis in de Kerckstrate te Doesburg, voor BERNT VOGELL en zijn vrouw
ELIZABETH, afkomstig van GERIT ASSEN en zijn vrouw WEINDELL, 1504. Met akte van goedkeuring
van deze verkoop door GIJSBERT ASSE, 1505.
2 charters (zie reg. nrs. 1250, 1254).
4546. Eigendomsbewijs van een hof te Doesburg, voor WILHEM SCHOLTEN en zijn vrouw JUTTE,
afkomstig van WILHEM VAN EYSSCHEDE, priester, en zijn zuster GERTRUDT, 1516.
1 charter (zie reg. nr. 1283).
4547. Eigendomsbewijs van een huis aan de Santberchstrate te Doesburg, voor JOHAN KREYENVENGER
BERNTSZOON en zijn vrouw LUTTE, afkomstig van ARNT THAEN en zijn vrouw RENNE, 1524.
1 charter (zie reg. nr. 1308).
4548. Eigendomsbewijs van een huis aan het Kerkhof naast de school te Doesburg, voor RUTGHER
WOLTERSZOON en zijn vrouw GERTRUEDT, afkomstig van JOHAN BECKER c.s., 1527.
1 charter (zie reg. nr. 1319).
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4549. Eigendomsbewijs van een deel van een huis in de Waterstraat te Doesburg, voor JOHAN
AELBERTSZOON en zijn vrouw JUTTE, afkomstig van HENRICK STOCKMAN en zijn vrouw GRIETE,
1530.
1 charter (zie reg. nr. 1330).
4550. Eigendomsbewijs van de helft van een huis in de Santbarghstraet te Doesburg, voor ALIJT BERNTS,
afkomstig van GERTYEN SIMENS, 1542.
1 charter (zie reg. nr. 1371).
4551. Eigendomsbewijs van een huis in de Meipoortstraat te Doesburg, voor GERRIT WILLEMS, wonende
te Amsterdam, afkomstig van FRERICK AMSINCK en zijn vrouw MARGRIETE STICKERS, 1617.
1 charter.
4552. Eigendomsbewijs van een huis aan de Smeetstraete te Doesburg, voor ARNOLD TULCKEN,
stadsrentmeester te Arnhem, en JOSINA BRANTS, echtelieden, afkomstig van JOACHIM SMELINCK,
1644.
1 charter.
4553. Eigendomsbewijs van een huis in de Jodestraette Doesburg, voor TONIS DE GEURTS en WILLEMKEN
TONISSEN, echtelieden, afkomstig van JAN CORNELISSEN en zijn vrouw AGNIS POUWELS, 1650.
1 charter.
4554. Eigendomsbewijs van een huis aan de Hoechstraet te Doesburg, voor JOHAN JANSEN en ORSULA
JANSEN DE HAES, echtelieden, afkomstig van ANNEKEN BELTS, weduwe van JAN DE HAES, vrouw
van BERENT JANSEN, 1664. Met oudere brief uit 1657.
2 charters.

KERSPEL ANGERLO.
4555. Akte, waarbij de hertog van Gelre de hof te Mallant in het kerspel Angerlo van de erop rustende
leenplicht bevrijdt en hem afstaat aan HENRICH heer tot WISCH, 1413.
1 charter (zie reg. nr. 305).
4556. Eigendomsbewijs van 1 1/2 Gheer uit 3 Gheren in het kerspel Angerlo, voor GOSEN VAN BEEKE en
zijn vrouw CONEGONT, afkomstig van HENNRIC TAVERLAKE en zijn vrouw ALEIT, 1436. Met oudere
brieven uit 1424 en 1431.
3 charters (zie reg. nrs. 404, 489, 539).
4557. Tynsbrief van de helft van die Tuderweyde, in het kerspel Angerlo, voor OTTO KUSER, afkomstig
van heer EVERT THEN BRINKE, priester, 1437.
1 charter (zie reg. nr. 561).
4558. Eigendomsbewijs van de helft van 1/8 van de Vierdel en van Kromhegge in Angerlobroek in het
kerspel Angerlo, voor MENSE GARITSZOON, afkomstig van HENRIC TER STEGHEN c.s., 1443.
1 charter (zie reg. nr. 624).
N.B. Vergelijk inv. nrs. 4245 en 4246. Deze brief is niet in het archief van het Grote Convent
geplaatst, omdat het verband niet gebleken is.

STAD DEVENTER.

294

4559. Eigendomsbewijs van een huis in de Vleyscuppelstegell te Deventer, voor GEERLICH SYMPELRAEDE,
afkomstig van HERMAN VAN DORTMUNDE, tripmaker, en zijn vrouw EMME, 1485.
1 charter (zie reg. nr. 1109).

KERSPEL DREMPT.
4560. Eigendomsbewijzen van de beide helften van Spijcksmate in het kerspel Drempt, voor STEVEN TER
HOFFSTEDE, afkomstig respectievelijk van GHERYT ROVER en zijn vrouw GRIETE, en van GHERYT
SPIJCK c.s., 1418 en 1424.
2 charters (zie reg. nrs. 338, 416).
4561. Akte, waarbij DERICK TO HOLTHUSEN en zijn vrouw MARYKEN wegens een schuld van 16 rijnsche
guldens aan GARIT RINGENBARGH een akker in de Oesterenxschen velden in het kerspel Drempt
verpachten, onder belofte van vrijwaring door JOHAN SCHAEP, 1443.
1 charter (zie reg. nr. 623).
4562. Akte, waarbij HENRIC HELMAN en zijn vrouw GERTRUID wegens een door hen verschuldigde som
van 55 rijnsche guldens aan GERYT RYNGENBERCH een stuk land naast de Holtstege in het kerspel
Drempt ter beschikking stellen, 1446.
1 charter (zie reg. nr. 664).
N.B. Blijkens de cancellering afgelost.
4563. Eigendomsbewijs van Lummenguedtken in het kerspel Drempt, voor KIRSTKEN WINTERLINCK (?),
afkomstig van YUTTE SCHIMMELPENNINCKS, 1476.
1 charter (zie reg. nr. 1024).
4564. Magescheid tussen ALBERT GOTINCKS, HENRICK BAERKENS en HENRYCK SYMONSZ van de
nalatenschap van WILLEM SYMENSZOON en zijn vrouw GEERTRUYT, 1494.
1 charter (zie reg. nr. 1200).
N.B. Betreft voornamelijk goederen in het kerspel Drempt.
4564a. Eigendomsbewijs van de helft van de Berckums Acker in het Zijdevelt voor CHRISTINA
BRENCKELERS, 1671.
1 charter.

KERSPELEN HENGELO EN ZELHEM.
4565. Akte, waarbij de hertog van Gelre ten behoeve van de RICK MOCKINCK en zijn vrouw ALEID het
goed te Mockinc in het kerspel Hengelo en dat tot Wolsinc in het kerspel Zelhem van de horigheid
ontslaat en ze tot erftynsgoed maakt, 1419.
1 charter (zie reg. nr. 345).

KERSPEL HUMMELO.
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4566. Eigendomsbewijs van het Sint Wilbrordes slegheken en de halven Vogelsanck met bijbehorend
aandeel in het turfveen, alles in het kerspel Hummelo, voor OT VAN CAMPHUSEN, afkomstig van
heer GHERIT VAN SPALLE, priester en pastoor te Laagkeppel, 1409.
1 charter (zie reg. nr. 269).
4567. Eigendomsbewijs van de helft van het goed Holthuysen in het kerspel Hummelo, leenroerig aan het
kapittel van Emmerik, voor ELSBE, VAN DER HAEP, afkomstig van DAEM VAN HEKER, 1439.
1 charter (zie reg. nr. 575).
4568. Verklaring van ELSE VAN VOIRST, weduwe van W1LLEM VAN MIDDELEN, betreffende de verkoop
van de goederen die Olde Wedem, die Kleyne Becke en dat Elsbroick in het kerspel Hummelo, in
1535 geschied aan OTTO VAN VOIRST en zijn vrouw BERTE, waarna het transport niet kon
geschieden, maar die niettemin door haar erfgenamen moet worden erkend, 1538.
1 charter (zie reg. nr. I347).
4569. Vidimus, gegeven door schepenen van Doesburg, van een akte uit 1470, waarbij JOHAN STEINTGEN
aan JOHAN TEN BERGE het recht van wederinkoop van een stuk land onder Hummelo verleent,
1547.
1 charter (zie reg. nr. 955).

KERSPEL KEPPEL.
4570. Eigendomsbewijs van een stuk land op de Averhagen in het kerspel Keppel voor GERYT VELTHUUS,
afkomstig van WARNER TO WINTERPOEL, 1429. Met akte, waarbij DERIC MOCKINC c.s. verklaren
geen rechten meer op deze grond te hebben, 1429.
2 charters (zie reg. nrs. 463, 465).
4571. Akte, waarbij ROTTERT RENGHENBARCH aan JOHAN VOSS 2 stukken land in de Aepe in het kerspel
Aldekeppel in pacht geeft tot de terugbetaling aan JOHAN voornoemd van een door deze gestorte
som van 24 rijnsgulden door GARIT, zoon van WILHEM TELLICHUYS, 1454.
1 charter (zie reg. nr. 761).
4572. Akte, waarbij WENDELMOET CUPERS aan haar man GHEERD VELTHUS toestemming geeft om over
zijn hem aanbestorven aandeel in het goed to Wirsfeit in het kerspel Hoogkeppel te beschikken,
1465.
1 charter (zie reg. nr. 901).
4573. Akte, waarbij THIJS TEN HAVE met toestemming van de leenheer het goed die Weyde onder Eldrik,
leenroerig aan het huis KeIl, aan ARNT VAN POELWICK en zijn vrouw ELIZABETH verkoopt met recht
van wederinkoop binnen 12 jaar, 1517.
1 charter (zie reg. nr. 1284).
4574. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd die Alffstede, in het kerspel Keppel en een stuk in
het kerspel Drempt, voor ADAME SCHAEPS, weduwe van JOHAN SPLINTER, afkomstig van ARNDT
TO HAENE en zijn vrouw RENNE, 1529. Met oudere brieven, 1461-1526, en een afgeloste, uit dit
goed gaande rentebrief, 1520.
6 charters (zie reg. nrs. 851, 1280, 1281, 1294, 1315, 1322).

AMBT EN KERSPEL RHEDEN.
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4575. Eigendomsbewijs van het land, genaamd die Bronckhorstsche mate, in de buurschap Gieze en het
kerspel Rheden, voor HARMAN BREMER en JUTKEN, weduwe van HARMAN STOCHMANZOON,
afkomstig van ARNT VAN DE R MARCKE en zijn vrouw FYE, 1462. Met bijbehorende volmacht en
akte van vrijwaring, 1462.
3 charters (zie reg. nrs. 860, 864, 865).
4576. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd die Slusen mait, in Havikkerwaard, voor KERSTYNC
MEYNERDYNCK, afkomstig van HENRICK heer VAN GHEMEN, 1467 (gelijktijdig afschrift).
1 stuk (zie reg. nr. 916).
4577. Eigendomsbewijs van een weide, genaamd de IJsselweide, met bijbehorende rijswaard in de
Havikkerwaard in het ambt Rheden, voor JAN DE BANCK, afkomstig van JAN PETER BRETON, 1790.
Met kwitantie wegens de 50e penning van de koopsom.
1 omslag.

KERSPEL VORDEN.
4578. Eigendomsbewijs van het goed Voskamp in het kerspel Vorden aan het Vordense veld, voor het
kapittel van Sint Walburg te Zutphen, afkomstig van GERIT VAN HACKFOIRT, 1474.
1 charter (zie reg. nr. 992).
N.B. Gecancelleerd.
4579. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd Selss maethe, in het kerspel Vorden, voor PETER
HACHUYSS en zijn vrouw MECHTELD, afkomstig van het tertiarissenconvent, genaamd Heer
Hendrikshuis, te Zutphen, 1496.
1 charter (zie reg. nr. 1213).

KERSPEL WEHL.
4580. Eigendomsbewijs van 2 stukken land in het kerspel Wehl, een aan de Hogen wech, het ander
genaamd dat Goerken, voor GERIT VAN DE RIJN, afkomstig van HENRICK VAN HEKER en zijn vrouw
MARGHARIETA, 1459. Met belofte van vrijwaring, 1459, en een oudere brief uit 1457.
3 charters (zie reg. nrs. 812, 844, 845).
4581. Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd die Grote Eelsacker, in het kerspel Wehl, voor
GHARRET VAN DE RIJN, afkomstig van ARNT TE HAEN, koekbakker, en zijn vrouw GHEERBRICH,
1454. Met oudere brieven uit 1447-1450.
4 charters (zie reg. nrs. 680, 720, 721, 770).

NIET NADER BEPAALD.
4582. Akte van belening van NENNEKEN, weduwe van DYDERIC REMBOLDING, door DYDERIC VAN
STEENRE, met het slag op Lampsier, 1379.
1 charter (zie reg. nr. 109).
4583. Akte, waarbij BERWOLT TEN EYCHAVE en zijn vrouw JUTTE tot onderpand voor een som van 221
gulden een stuk land bij Sledewikes camp stellen ten behoeve van JOHAN ELVERINCK en zijn vrouw
BATE, 1418.
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1 charter (zie reg. nr. 334).
4584. Akte van belening van HENRIC ROEVER VAN KELLE als hulder voor JUTTE vrouw van HENRIC VAN
LANGHENBARGE geheten VAN ESSEN, door leenmannen van GARIT MOMME VAN KELL en
anderen, met het leengoed van GARIT MOMME, 1442.
1 charter (zie reg. nr. 619).
4585. Eigendomsbewijs van een stuk heide, gelegen naast land van de verkrijger, voor GHERIT VELTHUYS,
afkomstig van STEVEN vrouwe van HOMOET EN WISCH, 1447.
1 charter (zie reg. nr. 677).
4586. Akte, waarbij de heer van Voorst en Keppel aan EVERT TEN BERGHE GERITSZOON en zijn vrouw
LISKEN het recht geeft om de verpanden Hassenbrynck, behorende tot het goed ten Berghe, te
gebruiken tot de terugbetaling van hun gelden, 1490.
1 charter (zie reg. nr. 1165).

II. RENTEBRIEVEN ENZ.
KERSPEL DOESBURG.
4587. Rentebrief van 1 oud schild per jaar, uit een huis op de hoek van de Cleynre Waterstrate te
Doesburg, voor GIJSBERT KROLL, ten laste van de broers WYNMAR en GADERT OPTEN OIRDE, 1429.
1 charter (zie reg. nr. 469).
4588. Rentebrief van 3 oude schilden per jaar, uit 2 stukken land, genaamd die Halle en die Rietmaet, in
het kerspel Doesburg, voor GYSBERT VAN CROLL en EVERT HARTWICHSOEN, ten laste van BERNT
VAN BROICHUSEN, 1444.
1 charter (zie reg. nr. 640).
4589. Rentebrief van 1 rijnsgulden per jaar, uit het huis van HENRIC RADELANT te Doesburg, voor JOHAN
POST, afkomstig van LUBBERT VAN OLBURCH en zijn vrouw ALEIT, 1444.
1 charter (zie reg. nr. 645).
4590. Pachtbrief van een hof op het Molenvelt, door EVERARDUS VAN BINGERDE, priester, voor ½
rijnsgulden per jaar verpacht aan BERND VAN DER GOLD, 1452.
1 charter (zie reg. nr. 743)
4591. Akte, waarbij ALIJDT THEN STALLE aan haar 3 nichten ALIJT THEN HAEVE, ALIJT STOCKMANSS en
ALIJT THEN HAEFSTEDE een rente van 1 ½ rijnsgulden per jaar, uit het huis van HERMAN
STOCKMANSZOON te Doesburg schenkt, 1479.
1 charter (zie reg. nr. 1053).
4592. Rentebrief van 2 pond per jaar, uit het huis van GARRIT MESMAKER te Doesburg, voor WESSELL
SCHAEP, afkomstig van HENRICK JANSZOON en zijn vrouw JUTTE, 1482.
1 charter (zie reg. nr. 1071).
4593. Rentebrief van 2 gouden rijnsguldens per jaar, uit een huis aan de Vischmarkt te Doesburg, voor
ALYET TEN HAVE, ten laste van JOHAN VAN SPEKEN en zijn vrouw GRIETE, 1519.
1 charter (zie reg. nr. 1290).
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4594. Akte, waarbij BERNT TEN HAEVE en zijn vrouw HARMANNA aan WOLTER DAEMSOEN en zijn vrouw
AGNES een rente van 3 goudguldens per jaar, uit de stadsrenten van Doesburg, verkopen, 1538.
1 charter (zie reg. nr. 1346).

KERSPEL AERDT.
4595. Rentebrief van 13 carolusguldens en 81 stuiver per jaar, uit een stuk land, genaamd Negenoigh, in
het kerspel Aerdt en het ambt Overbetuwe, voor ARNT LOUWEN, ten laste van JOHAN VAN CLEEFF
en zijn vrouw GRIETGEN GAERTZ, 1627.
1 charter.

KERSPEL DIEREN.
4596. Verklaring van HENRICK VAN MIDDACHTEN, ridder, dat een rente van 4 malder rogge per jaar, door
hem geschonken aan de door hem opgerichte vicarie van O.L. Vrouwe, Sint Jacobus, Sint Catharina
en Sint Georgius in de kerk te Ellecom, tijdens het leven van EVERT VAN DER VOERST kan worden
gebeurd uit het Gochmansgoed in het kerspel Dieren, 1446.
1 charter (zie reg. nr. 663).

KERSPEL DREMPT.
4597. Akte, waarbij BARTELT KLINCK zijn hofstede in het kerspel DREMPT voor 4 ½ rijnsgulden per jaar
verpacht aan JOHAN TEN BRYNCKE c.s., 1486.
1 charter (zie reg. nr. 1128).

KERSPEL HUMMELO.
4598. Rentebrief van zes mud winterrogge per jaar, uit een stuk land, genaamd Enghueser slach, in het
kerspel Hummelo, voor ANNE EVERWIJNS, ten laste van FREDERICK VAN VOORST en zijn
echtgenote MARGARITHE VAN EVERDICK, 1568.
1 charter

KERSPEL STEENDEREN.
4599. Rentebrief van 3 rijnsguldens per jaar, uit een stuk land, genaamd Haixslach, in het kerspel
Steenderen, voor ARNT VAN CLEVE, ten laste van HERMAN GANSNEBBE en zijn vrouw GRIETE,
1470.
1 charter (zie reg. nr. 957).

III. DIVERSE CHARTERS.
4600. Akte, waarbij heer GYSBERT VAN BRONCKHORST verklaart, dat FYA CLINCKEN en al haar kinderen
echte geboren dienstlieden van de heerlijkheid Bronkhorst zijn, 1339.
1 charter (zie reg. nr. 33).
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4601. Akte, waarbij LUTGARD, vrouw van HENRIC WINTERPOEL, afstand doet van een rente van 2 pond
per jaar, door JOHAN LERING met zijn vrouw BETRAD, haar moeder, verkocht aan JOHAN
GRUBBEN, 1371.
1 charter (zie reg. nr. 82).
4602. Kwitantie voor een som van 50 gulden, door wijlen STOUWE WEYDEGANS namens de erfgenamen
van GHERYT VAN HEKER betaald aan AERNT VAN BELEN, 1431.
1 charter (zie reg. nr. 482).
4603. Schuldbekentenis, groot 50 rijnsguldens, wegens leverantie van wijnen door JOHAN VAN
ESSCHENDORP afgegeven aan JOHAN DIE BOZE c.s., 1434.
1 charter (zie reg. nr. 521).
4604. Volmacht, gegeven door BEERT VAN DER WAEDE aan haar zoon JOHAN VAN DER WAEDE om over
een uit haar goed gaande tyns te beschikken, 1442.
1 charter (zie reg. nr. 610).
4605. Akte van aanstelling van heer HENRICH heer TOE GHEMEN door de hertog van Gelre tot ambtman
van het kasteel te Hattem, 1458.
1 charter (zie reg. nr. 815).
N.B. Is dit stuk wellicht te Doesburg beland door toedoen van CATHARINA VAN GHEMEN,
weduwe van JOHAN VAN POLANEN, heer van Voorst, Keppel en Asperen?
4606. Schadeloosbrieven, afgegeven door JOHAN TER CLOCKEN c.s. en door JOHAN POST c.s. aan HENRIC
VAN HIEKER wegens door hem in verband met hun gevangenschap toegezegde gelden, 1468.
2 charters (zie reg. nrs. 927, 929).
4607. Schuldbekentenis, afgegeven door JOHAN POST en zijn vrouw ALIJT aan HENRIK VAN HIEKER
wegens een aan hen geleende som van 40 rijnsguldens, 1468.
1 charter (zie reg. nr. 930).
4608.

Schuldbekentenis van 4 ½ oud schild, voor heer HARMAN STUERMAN, priester, ten laste van
WILLEM VAN DER HOEVELWICK HENRICKSZOON, 1471.
1 charter (zie reg. 110. 970).
N.B. Afgelost.

4609. Schuldbekentenis, groot 11 rijnsguldens, tegen een rente van 3 pond per jaar, voor JOHAN VEER,
ten laste van ROLOFF SPRENGER en zijn vrouw OTTO, 1477.
1 charter (zie reg. nr. 1034).
4610. Lijfrentebrief van 10 rijnsguldens per jaar, voor KATHRlNE VAN GHEMEN, eertijds vrouwe van
Voorst, Keppel enz., ten laste van het tertiarissenconvent Mariendaal buiten Venlo, 1487.
1 charter (zie reg. nr. 1136).
4611. Akte, waarbij de heer van Keppel WILHEM VAN GHIESSE HENRICKSZOON ontslaat uit de staat van
volschuldigen eigen man en hem de horigheid verleent, 1497.
1 charter (zie reg. nr. 1218).
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4612. Volmacht, gegeven door de voogden over de kinderen van wijlen BERENT en MECHTILD, met name
LUCAS en GRETE, gegeven aan JOHANNES VAN DE VENTER om van LUCAS’ wege met GRETE de
nalatenschap van de ouders te scheiden enz., 1518.
1 stuk (zie reg. nr. 1287).
N.B. Bevindt zich in de chartercollectie.
4613-4616. Stukken, afkomstig van de familie BAERKENS.
4613. Magescheidsbrief tussen HENRICK BAERKENS, JOHAN BAERKENS en de onmondige
kinderen van CLAES VAN BOMMELL en wijlen FENNA BAERKENS, ARNOLDA en JOHANNA,
enerzijds en HEESKEN VAN DOESBURG, weduwe van ARNDT BAERKENS, met haar kinderen
SIMON, NELIS en ANNA BAERKENS anderzijds, waarbij een leengoed van het huis Kell,
genaamd Guldenverckesacker, in de buurschap Beynhom onder Doesburg en een koolhof
buiten de Meipoort aan SIMON BAERKENS worden toegescheiden, 1558.
1 charter.
4614. Eigendomsbewijs van het goed, genaamd Haickslach, gelegen in het kerspel Drempt tussen
de straat en de leigraaf, voor JOHAN BAERKENS en diens vrouw LUTGERDT, afkomstig van
HENRICK BAERKENS de jonge, 1559.
1 charter.
4615.

Eigendomsbewijs van een huis in de Kerckstraet te Doesburg, voor JOHAN BAERKENS en
zijn vrouw GERTRUET, afkomstig van heer JOHAN THEN BERCH, priester, ELSKEN THEN
BERCH en HENRICK MASSOP met zijn vrouw ANNA, 1568.
1 charter.

4616. Akte waarbij de Gelderse Rekenkamer JOHAN BAERKENS en HENRICK VAN RENES tot
pachters aanneemt van drie weerden in de IJssel, met name de Bygenweerd bij Dieren, de
Koeweert beneden de Ronde toren en de Brummelweert bij de sluis bij Giesbeek, 1581.
1 charter.
N.B. Door vocht beschadigd.
4617-4619. Stukken, afkomstig van de luitenant WILLEM CASPERS.
4617. Eigendomsbewijs van een koolhof buiten de Meipoort te Doesburg aan het Mollevelt, voor
luitenant WILLEM CASPERS en zijn vrouw HUYGHKEN MEININCKS, afkomstig van de
burgemeester JOHAN VAN LEEWEN, 1650.
1 charter.
4618. Akte, waarbij JOACHIM HORSTINCK en BERNTIEN VAN NAHUYS, echtelieden, aan luitenant
WILHELM CASPERS en HUYGHEN MEENINCKS, echtelieden, de pandschap van een stuk
land, genaamd die Nieuwemaet, in het ambt Doesburg verkopen, 1648.
1 charter.
4619. Eigendomsbewijs van een hof, op het Meulenvelt te Doesburg, voor luitenant WILHELM
CASPERS, afkomstig van JAN COS1JNS en ARENTJE VLOERS, echtelieden, 1665.
1 charter.
4620-4621. Stukken afkomstig van Mr. ISACK EVERTS KREYVENGER.
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4620. Eigendomsbewijs van een huis aan de Kerckstraet te Doesburg, voor Mr. ISACK EVERTS
KREYVENGER en zijn vrouw NALEKE DE MAN, afkomstig van Mr. DERCK CLAESSEN en
MAR1JKE SEGERS, echtelieden, 1665. Met oudere brief uit 1655 en gecancelleerde akte van
een geldlening onder verband van dit huis uit 1655.
3 charters.
4621. Eigendomsbewijs van een vierde deel van het goed de Edelen kamp met bijbehorende
weilanden, alles in het kerspel Drempt, voor ISAAC EVERTS, auditeur, en NALEKEN DE MAN,
echtelieden, afkomstig van STEVEN DE MOOR en LUYTJEN JANSSEN, echtelieden, 1671.
1 charter.

IV. HANDSCHRIFTEN. -VARIA.
4622. Fragment van een Bijbelhandschrift uit de 9e eeuw.
1 perkament stuk.
N.B. Dit stuk, dat een gedeelte van het 4e boek der Koningen volgens de Vulgaat bevat, is
aangetroffen als omslag voor de rekeningen van de Provisorie over de jaren 1558-1570. Het
oorspronkelijke handschrift zou van het klooster Bethlehem bij Doetinchem afkomstig
kunnen zijn geweest. Het stuk is in bewaring gegeven aan de Universiteitsbibliotheek te
Leiden.
4623. Register, bevattende afschriften van verschillende ordonnantiën enz. voor gewest en kwartier,
stadrecht van Arnhem, stedelijke ordonnantiën van Zutphen enz., uit de 16e en de eerste helft van
de 17e eeuw, aangelegd ca. 1600 en vervolgd tot ca. 1640.
1 deel.
4624. Latijns gedicht over de brand van 40 huizen aan de Bergstraat te Doesburg op 28 Maart 1614,
vervaardigd door JOHANNES HARELIUS (afschrift 2e helft 17e eeuw).
1 stuk.
4625. Register, bevattende optekeningen van leenrecht, hof recht, tynsrecht, stadsrecht van Doesburg,
dijkrecht van de Baerbroekschen dijk enz. en van andere akten voornamelijk betreffende het
gewest Gelderland, aangelegd door de rechtsgeleerde THEODORUS en REINERUS VAN LENNEP,
1619-ca.1653.
1 deel.
4626. Brief van HENRICUS KEIDTWERDIUS te Groningen aan zijn vader CASPARUS KEIDTWERDIUS,
predikant te Wesel, 1635.
1 stuk.
4627. Eigendomsbewijzen en andere papieren van een huis aan de Kerkstraat te Doesburg, aan de
achterzijde met zijn koetshuis enz. uitkomende aan de Heerenstraat, 1710-1763.
1 omslag.
N.B. Het huis werd in 1728 aangekocht door Mr. GERHARDT JACOB JONGKINDT en in 1763
verkocht aan HEILWICH DIDERICH baron VAN LYNDE, heer van Onstein. De stukken, die
afkomstig waren van een familie KROETS, werden op 25 juli 1907 door C.A. TEUBNER aan
de gemeente Doesburg geschonken.
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4628. Klaag- en rouwgedichten bij de doodslag, gepleegd aan JOHAN GEORG HUIGEN VAN LAMSWEERDE,
1742. (gedrukt).
1 omslag.
N.B. Vergelijk hierover: Dr. A.J. VAN DE VEN, ‘Een noodlottige vechtpartij te Harderwijk in
1742’. Historia, jaargang 1936 (met aanvulling in jaargang 1937).
4129. Doopextract en verklaring van overlijden van ANNA MARGARITA VAN DE WILDEBERGH, 1788.
2 stukken.
4630. Alfabetische index op de registers van de resolutiën van de magistraat, 1639-1784 (inv. nrs. 2-9),
vervaardigd in de 19e eeuw.
1 deeltje.
N.B. Soms is een enkele resolutie na 1784 opgenomen, maar van een systematische
bewerking blijkt niet.

AANHANGSEL
Archieven van geestelijke stichtingen te Doesburg onder beheer van Gedeputeerde Staten van het
kwartier van Zutphen
N.B. Deze archieven zijn overgedragen aan het Rijk en geplaatst in het Gelders Archief als onderdeel
van het archief van Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen. Zie de Inleiding op deze
inventaris. De in het Aanhangsel beschreven archivalia zijn afzonderlijk genummerd, waaraan bij
vermelding in de Regestenlijst en elders een A (Aanhangsel) is toegevoegd.

I. ARCHIEF VAN HET FRATERHUIS.
N.B. De geschiedenis van het Fraterhuis te Doesburg moet nog geschreven worden. De onder inv.
nr. 1 van de inventaris opgenomen kroniek zal daarbij tot gids kunnen strekken. Zie verder:
JACOBUS TRAIECTI alias DE VOECHT, Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis,
uitgegeven door Dr. M. SCHOENGEN (Werken Historisch Genootschap 3e serie nr. 13), blz. 84 noot
8, waar oudere literatuur genoemd wordt. Over de stichting van het Doesburgse fraterhuis, die
volgens SCHOENGEN t.a.p. nader onderzocht diende te worden, handelt P.H.J. KNIERIM, Dirc van
Herxen (1381-1457), rector van het Zwolse fratershuis, Academische proefschr. Leiden 1926, blz. 72.
Verder zie men: R.R. POST, ‘Studiën over de Broeders van het Gemeen Leven’, in Nederlandsche
Historiebladen, 1 (1938) blz. 304, II (1939), blz. 136 (spec. blz. 43-146) en dezelfde, ‘De broeders des
gemeenen levens en de zielzorg’, in Studia Catholica, 1939, blz. 28, en eindelijk van dezelfde, De
moderne devotie, 1940 (Patria-serie).
De stichting van het fraterhuis te Doesburg valt in het jaar 1426, toen de Zwolse broeders
de stad van hun inwoning moesten verlaten wegens hun gehoorzaamheid aan het pauselijk
interdict in de strijd tussen RUDOLF VAN DIEPHOLT en ZWEDER VAN CULEMBORG om de Utrechtse
bisschopszetel. Na aanvankelijk een huis te hebben gehuurd, vestigden de broeders zich in 1429 in
een door hen gekocht huis aan de Waterstraat (reg. nr. 457). In 1448 kochten zij een huis aan de
Bergstraat (reg. nr. 688) en het huis aan de Waterstraat kreeg een nieuwe bestemming, namelijk
als stichting voor arme vrouwen, opgericht door heer EVERT VAN BINGERDEN, later genaamd het
weduwenhuis (reg. nr. 693). Aan de Bergstraat is het huis gevestigd gebleven. Volgens de
mededeling van HUYGEN blz. 10 bevatte het een belangrijke bibliotheek, die in 1586 door de
soldaten van LEICESTER op de Markt is verbrand.

303

Bij hun kerkdiensten bedienden de broeders zich aanvankelijk van een altare portatile (reg.
nrs. 248, 522), totdat zij in 1439 met toestemming van de pastoor en de Landcommandeur een
kapel bouwden, die in 1441 werd gewijd (reg. nrs. 578, 606). De kapel van het nieuwe huis werd
gewijd in 1459, het kerkhof in 1472 (reg. nr. 834). Een klokkentoren werd in 1485 gebouwd (reg. nr.
1103). De verhouding tot de parochiekerk werd evenals voor het Grote Convent in de jaren 14391441 geregeld (reg. nrs. 577, 591, 608), terwijl na het bouwen van de nieuwe kapel in 1459 een
andere regeling tot stand kwam (reg. nrs. 839-842). Hoewel bisschop DAVID VAN BOURGONDIE in
465 het Doesburgse fraterhuis in een klooster veranderde onder de Congregatie van Windesheim
(reg. nr. 892), is deze overgang niet tot stand gekomen.
Evenals verschillende fraterhuizen elders is ook dat te Doesburg in de loop van de 16e eeuw
in verval geraakt, en op grond van een bul van paus PIUS V uit 1568, gericht tegen personen, die
zonder geloften te hebben afgelegd, toch een soort ordekleed droegen (vergelijk POST, De moderne
devotie, blz. 107), werd de gemeenschappelijke samenleving van de Doesburgse fraters in 1571
opgeheven, maar hun goederen voor de oprichting van zes vicarieën in de parochiekerk bestemd.
De bisschop van de venter, AEGIDIUS DE MONTE, tot wiens bisdom de stad na de kerkelijke
reorganisatie van 1559 was komen te behoren, verleende hierop zijn goedkeuring, onder bepaling,
dat hem en zijn opvolgers het collatierecht zou toekomen. Ook na deze omzetting zijn de goederen
van het fraterhuis als afzonderlijk vermogenscomplex geadministreerd. Als zodanig stonden zij vóór
1600 onder het bestuur van de magistraat en nadien onder dat van Gedeputeerde Staten van het
kwartier van Zutphen en komen zij in de rekeningen van de door dit college aangestelde
rentmeesters van de geestelijke goederen voor. Omtrent het archief zie de algemene inleiding.

A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.
1.

Kroniek van het fraterhuis te Doesburg, 1425-1559.
1 deeltje.
N.B. Dit handschrift, dat in particuliere handen was geraakt, is gebruikt door DELPRAT (De
Broederschap van G. GROOTE, blz. 134, 135 en 347) en door MOLL (Kerkhistorisch archief,
III (1862), blz. 108). In 1906 is het door het Rijksarchief in Gelderland aangekocht op de
auctie SMISSAERT en bij enkele andere van het fraterhuis afkomstige stukken gevoegd. Het
is beschreven door Dr. M. SCHOENGEN in de Bijdragen en Mededelingen van Gelre, V
(1902), blz. 384-385. Zijn plan om deze kroniek in de werken van Gelre uit te geven, zoals hij
meedeelt in zijn uitgave van de Kroniek van JACOBUS TRAIECTI alias DE VOECHT (werken
Historisch Genootschap), blz. 85 noot, heeft Dr. SCHOENGEN nooit uitgevoerd. De weinige
in de kroniek voorkomende oorkonden zijn niet in de Regestenlijst vermeld, omdat de
privilegebrieven van het Doesburgse huis alle in originali zijn bewaard en in de lijst
opgenomen, terwijl een drietal aan de Broederschap verleende privileges reeds als bijlagen
tot de kroniek van JACOBUS TRAIECTI zijn afgedrukt, namelijk van 1501 maart 8 op blz. 528,
van 1513 december 16 op blz. 532 en van 1514 januari 24 op blz. 533.

2.

Ingekomen brief, 1493.
1 stuk (br. nr. 103).

3.

Minuten van uitgegane brieven, ca. 1480 en ca. 1485.
2 stukken (br. nrs. 47. 88).

4.

Lijsten van boeken, getiteld: "Libri monachi Doesborgensis" en: "Des schoelmeysters boecken van
Doesborch", ca. 1550.
1 stuk.
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N.B. Afkomstig uit het fraterhuis?
4bis.

Stichtelijke verhandeling "de honore sacerdotum et magistratuum" en over enkele kerkelijke
geboden, ca. 1550.
1 stuk.

B. HET FRATERHUIS ALS GEESTELIJKE INSTELLING.
a. Privileges van wereldlijke en geestelijke autoriteiten.
5.

Akte, waarbij hertog ARNOLD aan de priesters en klerken van het fraterhuis te Doesburg
toestemming verleent om daar te wonen en het te verbouwen tot een geestelijke plaats, 1463.
1 charter (zie reg. nr. 875).

6.

Akte, waarbij de bisschop van Utrecht het fraterhuis te Doesburg tot een klooster van reguliere
kanunniken maakt en het bij de Congregatie van Windesheim inlijft, 1465.
1 charter (zie reg. nr. 892).
N.B. De in deze brief bedoelde overgang is definitief afgewezen omstreeks het jaar 1480. Zie
Archief Aartsbisdom Utrecht, IL (1924), blz. 281 en de daar genoemde literatuur.

7.

Akte, waarbij de bisschop van Utrecht de voorrechten van het fraterhuis te Doesburg bevestigt en
het nog andere bovendien verleent, 1478.
1 charter (zie reg. nr. 1040).

b. Verhouding tot de pastoor (commandeur) van Doesburg.
8.

Akten van bevestiging van de door de pastoor van Doesburg in 1439 aan het fraterhuis aldaar
verleende privileges respectievelijk door de elect WALRAVEN VAN MEURS en de bisschop van
Utrecht RUDOLF VAN DIEPHOLT, 1440 en 1441.
2 charters (zie reg. nrs. 577, 591, 608)

9.

Akte, waarbij de pastoor van Doesburg de bewoners van het fraterhuis toestaat in hun kapel
missen te lezen en hun andere privileges verleent, 1459. Met akte van bekrachtiging door de
Landcommandeur van de Duitse orde, 1459, en notarieel transsumpt een akte uit 1459, waarbij de
provisors van het fraterhuis de verhouding tussen dit huis en de parochiekerk regelen, 1459.
3 charters (zie reg. nrs. 839-842).

10.

Akte, waarbij de pastoor van de parochiekerk te Doesburg aan de bewoners van het fraterhuis
toestemming verleent een klokkentoren te hebben, op een altaar de mis te lezen en binnen het
huis de laatste Heilige Sacramenten te bedienen, 1485.
1 charter (zie reg. nr. 1103).

11.

Akte van inwijding van de kapel met haar altaar in het fraterhuis te Doesburg door de wijbisschop
van de elect van Utrecht, 1441. Met akte, waarbij de Landcommandeur van de Duitse orde als
patroon van de parochiekerk te Doesburg toestemming tot deze wijding verleent en tevens de
door de pastoor aan het huis verleende privileges bekrachtigt, 1439.
2 charters (zie reg. nrs. 578, 606).
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12.

Akte van inwijding van de kapel en het kerkhof van het Fraterhuis te Doesburg door de wijbisschop
van de bisschop van Utrecht, 1459.
1 charter (zie reg. nr. 834).

13.

Aflaatbrief, door de wijbisschop van de elect van Utrecht verleend aan de bezoekers van de kapel
in het fraterhuis te Doesburg en aan de fraters in dat huis, 1441, vernieuwd 1472.
1 charter (zie reg. nr. 607).

14.

Akte, waarbij de bewoners van het fraterhuis te Doesburg erkennen een vergulden kelk met
pateen (in pand) te hebben ontvangen van het zusterhuis te Doetinchem, met recht van inlossing
voor het door hen verstrekte bedrag van 22 rijnsguldens, 1471.
1 charter (zie reg. nr. 965).

d. Het fraterhuis als lid van de broederschap van het gemeene levens.
15.

Notarieel transsumpt, opgemaakt op verzoek van de rector van het fraterhuis te Doesburg, van het
door paus INNOCENTlUS VII in 1406 aan het fraterhuis te Zwolle verleende privilege om een altare
portatile te hebben en dit ook elders te gebruiken, 1434.
1 charter (zie reg. nos, 248, 522).

16.

Transsumpt, gegeven door de officiaal van de aartsdiaken van Deventer op verzoek van de rector
van het heer Florenshuis aldaar, van de door paus EUGENIUS IV in 1431 gegeven privilegebrief voor
de fraterhuizen te Deventer, Zwolle en Hulsbergen bij Hattem, 1437.
1 charter (zie reg. nrs. 490, 562).

17.

Akte, waarbij de bisschop van Utrecht de privileges van de in het Colloquium van Zwolle verenigde
fraterhuizen en zusterhuizen bevestigt en hun nieuwe verleent, 1500 (notarieel afschrift).
1 charter (zie reg. nr. 1236).

18.

Bevelschrift van keizer KAREL V aan alle ambtlieden, richters enz., ten verzoeke van de pater van
het heer Florishuis te Deventer als visitator van de fraterhuizen in de Nederlanden, om uit die
huizen gevluchte lieden te dwingen tot restitutie van door hen meegenomen goederen, 1545
(gewaarmerkt afschrift op perkament).
1 charter.
N.B. Door vocht beschadigd en deels onleesbaar.

c. Stukken betreffende de opheffing van het fraterhuis en de bestemming van zijn goederen voor zes
vicarieën in de parochiekerk te Doesburg.
19.

Registertje, bevattende afschriften van verschillende akten betreffende de vicarissen in de
moederkerk te Doesburg, 1411-1530, en van die betreffende de incorporatie van het fraterhuis
daarbij door middel van de oprichting van zes nieuwe vicarieën, 1571-1573.
1 deeltje (zie reg. nrs. 295, 323, 324, 327, 1214, 1300, 1331).
N.B. Dit deeltje is van de bewoners van het fraterhuis, die in 1571 vicarissen zijn geworden,
afkomstig. Dit blijkt o.a. uit het opschrift van de akte van 11 augustus 1571 (f 9), luidt:
“Copia literarum sigillatarum de contractu et conventione inter nos et antiquos 1 vicarios,
quas illis sigillatas dedimus”. Het deeltje is waarschijnlijk ten tijden van de Reformatie uit
het archief van het fraterhuis meegenomen en later in het archief van de Oud-
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Bisschoppelijke Clerezij beland. Na aan het Rijk overgedragen te zijn is het thans weer bij
het archief van het fraterhuis gevoegd. Enkele akten er uit zijn gedrukt bij VAN HEUSSEN,
Historia Episcopatus Daventriensis (1755), p. 168-174, en bij fr. DALMATIUS VAN HEEL
O.F.M., De minderbroeder AEGIDIUS DE MONTE.
20.

Ontwerp voor een reorganisatie van de kerk te Doesburg door verandering van het fraterhuis in zes
vicarieën, ca. 1570. Met een afschrift van de bul van paus PIUS V tegen hen, die zonder de drie
geloften af te leggen een ordekleed dragen, 1568.
1 omslag.

21.

Voorwaarden om het fraterhuis in de moederkerk te incorporeren en in zes vicarieën te verdelen,
ca. 1570 (concept).
1 katern

22.

Akte, waarbij de bisschop van de venter zijn goedkeuring hecht aan de secularisatie van het
fraterhuis en de aanwending van deszelfs bezittingen voor de oprichting van zes vicarieën in de
parochiekerk te Doesburg, onder de voorwaarde, dat het collatierecht aan genoemde bisschop zal
toekomen, 1571.
1 stuk.
N.B. Bewaard bij de chartercollectie. Gedrukt: VAN HEUSSEN, Historia Episcopatus
Daventriensis (1755), p. 174. fr. DALMATIUS VAN HEEL O.F.M., De minderbroeder AEGIDIUS
DE MONTE, blz. 131. Zie ook inv. nr. 25a.

23.

Akte, waarbij de bisschop van de venter de incorporatie van het fraterhuis te Doesburg en zijn
bezittingen bij de moederkerk aldaar benevens de verdeling ervan over zes vicarieën goedkeurt,
1571.
1 charter.
N.B. Gedrukt: LINDEBORN, Historia sive notitia episcopatus Daventriensis, p. 469-477. VAN
HEUSSEN, Historia episcopatus Daventriensis (1755), p. 171.

24.

Akte, waarbij de bisschop van de venter de geestelijken van de parochiekerk te Doesburg in kennis
stelt van de overeenkomst, door de broeders van het voormalige fraterhuis, die na de opheffing
van hun samenleving als vicarissen in de genoemde kerk dienst doen, met de reeds dienstdoende
vicarissen getroffen betreffende een regeling van de presentiegelden, 1571 (gelijktijdig afschrift op
perkament).
1 charter.
N.B. Dorsale notitie: “Copialiterarum episcopalium de conventione inter nos et antiquos
vicarios, quas illis sigillatas dedimus”. Gedrukt: fr. DALMATIUS VAN HEEL, De
minderbroeder Aegidius de Monte, blz. 134.

25.

Overeenkomst tussen heer JOHAN WORMS, commandeur en pastoor te Doesburg, en heer JOHAN
WOLSINCK, priester, betreffende de aanstelling van laatstgenoemde tot kapelaan, 1571.
1 stuk.
N.B. Gedrukt: Archief Aartsbisdom Utrecht, XXIX (1903), blz. 266-268 (met verkeerde
datum, welke moet zijn: zondag na Mathei, 23 september).
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25a.

Afschrift van de door Aegidius de Monte, bisschop van Deventer, gegeven volmacht tot
secularisatie van het fraterhuis, van de tussen de broeders getroffen regeling betreffende de
presentiegelden en van de door de broeders af te leggen geloften, 1571.
1 stuk.

C. FINANCIEEL BEHEER.
aa. Algemeen.
25b.

Kwitanties van betaalde schatting door het fraterhuis, 1543-1571.
1 omslag.
N.B. Bijlagen bij verloren rekening(en).

25ca.

Kwitanties voor betaalde schatting, betaald door GARRYT ELTINCK vanwege het fraterhuis en het
klooster Schaer bij Bredevoort, 1577.
2 stukken.
N.B. Zie deze inventaris inv. nr. A 57.

25d.

Kwitantie voor 14 daalders, betaald door het fraterhuis aan HARMEN GROENEBORCH wegens
geleverde magere ossen, ca. 1570.
1 stuk.

25e.

Akte, waarbij heer DERICK VAN BOECKHOLT, provisor van het Bornhof (te Zutphen) erkent
ontvangen te hebben van heer JOHAN ANDRIESSZ, procurator van het fraterhuis, namens
HENDRICK VAN SCHARPENZEEL, drost te Doeburg, een bedrag van 80 guldens ad 28 stuivers, ca.
1537.
1 stuk.

a. Eigendomsbewijzen.
KERSPEL DOESBURG.
26.

Akte, waarbij EVERT ZOERE en zijn vrouw ULAND aan het fraterhuis te Doesburg een huis en
hofstede aldaar verhuren voor 10 pond per jaar, 1443. Met akte, waarbij de verhuurder de
genoemde som kwijtscheldt, 1443.
2 charters (zie reg. nrs. 631, 634).

27.

Eigendomsbewijs van een hofstede op de Berghe te Doesburg, voor het fraterhuis, afkomstig van
HENRIC VAN ESSEN c.s., 1446. Met verklaring van WILHEM VAN GULICH geheten VAN
WACHTENDONCK over de aflossing van een rente van 6 rijnsguldens per jaar, 1445.
2 charters (zie reg. nrs. 655, 659).

28.

Eigendomsbewijs van een hofstede en hof in de Barchstrate te Doesburg, voor het fraterhuis,
afkomstig van HENRIC VAN ESSEN c.s., 1448.
1 charter (zie reg. nr. 688).

29.

Eigendomsbewijs van een hofstede en hof in de Barchstrate te Doesburg naast het fraterhuis, voor
dat huis, afkomstig van HENRIC VAN DER HOVELWICK en zijn vrouw ALEIT, 1449.
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1 charter (zie reg. nr. 706).
30.

Eigendomsbewijs van een akker land op het Molenveld bij Doesburg, voor het fraterhuis, afkomstig
van GERIT KUSER en zijn vrouw GERTRUYT, 1451.
1 charter (zie reg. nr. 730).

31.

Eigendomsbewijs van een huis en hof in de Berchstrate te Doesburg, voor het fraterhuis, afkomstig
van JOHAN GOL(T)SMYT en zijn vrouw GERTRUYT, 1459. Met oudere brieven uit 1458.
3 charters (zie reg. nrs. 821, 8270 838).

32.

Verklaring van JOHAN TEN KOLCK en MECHTELT VAN MILLINGEN betreffende de aankoop van de
Molenberch c.a. buiten de Meipoort te Doesburg door hen beiden, samen met het fraterhuis, en
betreffende de exploitatie van de daar gebouwde windmolen voor gemeenschappelijk risico, 1461.
Met oudere brieven uit 1357-1458.
10 charters (zie reg. nrs. 60, 347, 429, 476, 662, 809, 810, 816, 822, 853).

33.

Akte, waarbij de provisoren van het fraterhuis te Doesburg aan JOHAN TER KLOCKEN en zijn vrouw
LUBBE een huis naast de hof van het fraterhuis levenslang in gebruik geven, 1462. Met oudere brief
uit 1435, duplicaat, 1462, en akte, waarbij JOHAN voornoemd dit gebruiksrecht wederom aan het
fraterhuis afstaat, 1473.
4 charters (zie reg. nrs. 532, 868, 986).

34.

Eigendomsbewijs van een maatje land of koolhof aan de Duysterstege buiten de Meipoort te
Doesburg, voor het fraterhuis, afkomstig van HENRIC, DERICK en heer JACOB ROUWENNOERT,
krachtens beschikking van hun moeder, wijlen jonkvrouw GOSEN ROUWENOERT, 1483.
1 charter (zie reg. nr. l088).

35.

Eigendomsbewijs van een huis en hof aan de Barchstrate te Doesburg naast het fraterhuis, voor dat
fraterhuis, afkomstig van JOHAN GRUTER en zijn vrouw MARIE, 1495. Met oudere brief uit 1492.
2 charters (zie reg. nrs. 1193, 1207).

36.

Akte, waarbij de eigenaar van de hof te Bingerden als leenheer aan het fraterhuis te Doesburg het
recht geeft om ten eeuwige dagen met de Potsmate in de buurschap Beinhem en het kerspel
Doesburg te worden beleend, tevens akte van belening, 1499. Met oudere leenbrieven en
eigendomsbewijzen, 1482-1494.
5 charters (zie reg. nrs. 1073, 1075, 1145, 1204, 1225).

KERSPEL ANGERLO.
N.B. Zie ook inv. nr. 87.
37.

Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd die Blanckemaet, in Angerlobroek en een 1/2
veldslag in de Geeren aldaar, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van het
Augustinessenklooster te Diepenveen, 1429.
1 charter (zie reg. nr. 455).

38.

Akte van erfwissel tussen GERIT GRUTER met zijn vrouw ALEYT en het fraterhuis te Doesburg,
waarbij het laatstgenoemde 10 geeren land in het Angerlose broek verkrijgt, 1436.
1 charter (zie reg. nr. 544).
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39.

Overeenkomst tussen het klooster Nazareth bij Bredevoort en het fraterhuis te Doesburg
betreffende het gebruik van een door beide instellingen gekocht stuk land in het Angerlose broek
ten algemene nut en last, 1440.
1 charter (zie reg. nr. 592).

40.

Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd dat Veltslach, in Angerlobroek, voor het fraterhuis te
Doesburg, afkomstig van JOHAN VAN KEL GHERITSZOON, 1451. Met akte, waarbij het klerkenhuis
te Zwolle het gebruiksrecht van dit land verkrijgt, totdat dit recht door een rente in de kerspelen
Zwolle of Wyhe zal vervangen zijn, 1452.
2 charters (zie reg. nrs. 737, 744).

41.

Eigendomsbewijs van een maat land, genaamd Ruedemaet of Karmsche maet, in Angerlobroek,
voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van de RIC VAN ELTEN c.s., 1452. Met oudere brieven
uit 1382 en 1450, en akten van belening van het fraterhuis door de heer van Bingerden met dit
land, 1452-1479.
8 charters (zie reg. nrs. 117-119, 723, 745, 746, 771, 1054).

42.

Akte van scheiding van de nalatenschap van LIJSBET VAN AVERLAICK, zuster in het
Augustinessenklooster te Diepenveen, waarbij het fraterhuis te Doesburg een maat land, genaamd
die Groete Blanckemaet, in Angerlobroek verkrijgt, 1455. Met oudere brieven uit 1393, 1420 en
1433.
4 charters (zie reg. nrs. 179, 351, 511, 774).
N.B. Zie een uit dit goed gaande rentebrief onder inv. nr. A 115.

43.

Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd een Half veltslach, in Angerlobroek naast die Geren,
voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van HENRIC VAN HIEKER en zijn vrouw MERGRIET, 1456.
1 charter (zie reg. nr. 782).

44.

Akte van erfwissel tussen het klooster Nazareth bij Bredevoort en het fraterhuis te Doesburg,
waarbij dit laatste 13 Lange roeden en een half maatje, alles aan de Nyestraet, verkrijgt, 1460. Met
akte, waarbij het genoemde klooster aan het fraterhuis een uit de Lange roeden gaande rente
kwijtscheldt en verder de grond, dien het daar nog had, aan het fraterhuis overdraagt, 1472.
2 charters (zie reg. nrs. 848, 972).

45.

Akte van erfwissel tussen het fraterhuis te Doesburg en HENRIC VAN HIEKER met zijn vrouw
MERGRIET, waarbij eerst genoemde instelling de Lange roeden aan de Veltstrait in Angerlobroek
verkrijgt, 1460.
1 charter (zie reg. nr. 849).

46.

Akte, waarbij GERLOCH STEYNKEN en zijn vrouw GERTRUYT 2 Lange en 2 Korte roeden aan de
Veltstrate in het kerspel Angerlo voor 99 jaren aan het fraterhuis te Doesburg verpachten, 1461.
Met een duplicaat.
2 charters (zie reg. nr. 857).

47.

Eigendomsbewijs van 2 Lange roeden in Angerlobroek, voor het klooster Nazareth bij Bredevoort,
afkomstig van het stift Elten, 1462. Met verklaring van het klooster, dat aan het fraterhuis te
Doesburg de eigendom van deze grond toekomt, 1464.
2 charters (zie reg. nrs. 871, 882).

48.

Akte, waarbij MECHTELT VAN MILLINGEN een stuk land, genaamd dat Voshol, in Angerlobroek,
voor 8 groten per jaar aan het fraterhuis verpacht en deze som aan genoemd huis schenkt voor de
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verlichting van de kapel, 1465. Met akte van goedkeuring van deze verpachting door de tynsheer,
1465, en oudere eigendomsbewijzen, 1375-1451.
5 charters (zie reg. nrs. 97, 98, 728, 902, 903).
49.

Eigendomsbewijs van het goed, genaamd die Horst of Bollartsguet, in het kerspel Angerlo in
Angerlobroek, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van WILHELM VAN HEERDE, 1480. Met
akte van belening van het fraterhuis met dit goed door CATHARINA VAN GHEMEN enz., 1479,
oudere lenen andere brieven, 1409-1470, stukken betreffende de bevrijding van de leenplicht,
1479-1490, een rentebrief van 10 oude schilden per jaar, uit dit goed, 1395, als ook een akte van
overdracht van deze rente aan HENRIK VAN UBEL en andere akten hieromtrent, 1437.
15 charters (zie reg. nrs. 189, 267, 484, 502, 504, 556, 558, 560, 956, 1050, 1052, 1056, 1144, 1167,
1168).
N.B. Zie twee uit dit goed gaande rentebrieven met bij behorende stukken onder inv. nrs. A
116 en A 119.

50.

Akte van erfwissel tussen de commandeur van het Duitse huis te Dieren en het fraterhuis te
Doesburg, waarbij dit laatste 2 Lange roeden aan de Veltstrait in het kerspel Angerlo verkrijgt,
1491.
1 charter (zie reg. nr. 1180).

51.

Akte, waarbij KATHRIJN VAN GHEMEN, gewezen vrouwe van Voorst, Keppel enz. het land,
genaamd Blyfers Gansepoel, in het kerspel Angerlo in Angerlobroek overdraagt aan het Fraterhuis
te Doesburg voor het doen van uitkeringen aan de armen op grond van het testament van haar
dienaar DERICK ANGEROY, 1493. Met ouder eigendomsbewijs, 1470, en het testament van de
erflater, 1471.
3 charters (zie reg. nrs. 961, 964, 1195).

52.

Akte, waarbij de heer van Keppel 2 Lange en 2 Korte roeden met een gheerken, behorend tot het
leengoed to Mardel in het kerspel Angerlo en eigendom van het fraterhuis te Doesburg, van de
erop rustende leenplicht bevrijdt, 1498.
1 charter (zie reg. nr. 1223).

53.

Akte, van erfwissel tussen DERICK WICHERINCK en zijn vrouw ALIJDT c.s. enerzijds en het fraterhuis
te Doesburg anderzijds, waarbij dit laatste verkrijgt twee Lange roeden en twee Korte roeden aan
de Veltstraete in het kerspel Angerlo, 1560.
1 charter.

KERSPEL DIDAM.
54.

Akte, waarbij de executeurs-testamentair van heer HENRICK GHYSBERTZOON, pastoor te Wehl, een
mate land, genaamd de Biescamp, in het kerspel Didam aan het fraterhuis te Doesburg overdragen
onder voorwaarde van het doen van 2 wekelijkse missen, 1469. Met een duplicaat en oudere
brieven, 1437.
5 charters (zie reg. nrs. 549, 550, 557, 942).

KERSPEL DIEREN.
55.

Eigendomsbewijs van een huis en hof in de buurschap Olburgen en het kerspel Dieren benevens
verschillende landerijen, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van het Augustinessenklooster
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te Diepenveen, 1456. Met oudere brieven voor het huis en enkele landerijen, 1422-1453, voor
enkele weilanden, 1425, en het land die Papenhorst, 1435-1444.
15 charters (zie reg. nrs. 377, 426, 439, 495, 496, 523, 615, 618, 621, 622, 637, 751, 802).
N.B. Zie twee uit dit goed gaande rentebrieven onder inv. nrs. A 114 en A 121.
56.

Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd de Nyemate, in de buurschap Olburgen en het
kerspel Dieren, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van de RICK INT VELT en zijn vrouw
HEYLWICH, 1484.
1 charter (zie reg. nr. 1102).

KERSPEL DOETINCHEM.
57.

Overeenkomst tussen het klooster Nazareth bij Bredevoort en het fraterhuis te Doesburg
betreffende het gezamenlijk gebruik van het aan beide instellingen toebehorende, maar aan
eerstgenoemde overgedragen goed Eltinck, 1472.
1 charter (zie reg. nr. 980).
N.B. Uit de kroniek blijkt dat dit goed onder Yzenvoorde bij Doetinchem was gelegen.

KERSPEL DREMPT.
58.

Akte van schenking van het Connegondegoed, behorend tot het goed te Holthusen in het kerspel
Drempt, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van CONNEGOND en LUTGHART
BERENTSDOCHTERS, 1432. Met. akte van bekrachtiging van deze schenking door de bisschop van
Utrecht, 1447, en een oudere akte, 1431.
3 charters (zie reg. nrs. 481, 493, 678).

59.

Eigendomsbewijs van een akker bij Drempter colck, een akker bij de molen van GHERIT VAN
HUETE, en een akker op het molenveld, genaamd Winterpols acker, voor REYNERUS CONINCK VAN
REES, klerk, afkomstig van jonkvrouw GEERTRUYT VAN HEKER c.s., 1437. Met oudere brief uit 1423.
2 charters (zie reg. nrs. 387, 554).

60.

Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd die Beempte, met hofstede in het kerspel Drempt,
voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van de RIC TOE HOLTHUSEN en zijn vrouw JOHAN,
geheten MARIKEN, 1440. Met akte, waarbij DERYC VAN HAGHEN JOHANSZOON deze goederen aan
het fraterhuis in tyns uitgeeft, 1440.
2 charters (zie reg. nrs. 587, 588).

61.

Eigendomsbewijs van verschillende landerijen bij de Oude IJssel en onder Drempt, voor het
fraterhuis te Doesburg, afkomstig van WYLLEM MYLLINCK en zijn vrouw MARGARETA, 1442. Met
oudere brief, waarbij de hertog van Gelre deze goederen van de leenplicht bevrijdt, 1442.
2 charters (zie reg. nrs. 612, 613).

62.

Eigendomsbewijs van een stukje land voorheen kerkhof in het kerspel Drempt, voor het fraterhuis
te Doesburg, afkomstig van BEERT TE VOERTHUSEN c.s., 1444.
1 charter (zie reg. nr. 646).

63.

Eigendomsbewijs van een stuk land in Huetmans maet in het kerspel Drempt, voor het fraterhuis te
Doesburg, afkomstig van GHISELE BLIFER, 1446.
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1 charter (zie reg. nr. 665).
64.

Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd dat Bolxken, in het goed Hirtswinkel in het kerspel
Drempt, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van REYNER TEN HOVE, 1448.
1 charter (zie reg. nr. 701).

65.

Akte, waarbij AELBERT SCAIP een stuk land, genaamd dat Doesborchse maetken, in het kerspel
Drempt aan het fraterhuis te Doesburg in tyns uitgeeft, 1449. Met oudere brieven uit 1387 en
1445.
3 charters (zie reg. nrs. 137, 654, 703).

66.

Eigendomsbewijs van een akker land op dat Veneken in het kerspel Drempt, voor het fraterhuis te
Doesburg, afkomstig van GERIT GOSENSZOON c.s., 1450. Met oudere brief d.d. 1411.
2 charters (zie reg. nrs. 288, 713).

67.

Akte van erfwissel tussen het fraterhuis te Doesburg en GERIT HAECK met zijn vrouw LUYTGARD,
waarbij eerstgenoemde instelling een akker land in de Side Dreempter veld achter des Valken camp
verkrijgt, 1450.
1 charter (zie reg. nr. 719).

68.

Eigendomsbewijs van een akker in de Veenken, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van
HENRIC SPOELRE en zijn vrouw GERTRUYT SPOELRE, 1450.
1 charter (zie reg. nr. 722).

69.

Aantekening betreffende een ruiling van onroerende goederen in het kerspel Drempt tussen het
fraterhuis en het Grote Convent, 1450.
1 stuk (perkament).
N.B. Het bij de chartercollectie bewaarde stuk, dat door vocht beschadigd en deels
onleesbaar is, is geschreven in een uit het fraterhuis afkomstig handschrift. Een dorsale
notitie luidt: “Erfwissel tussen ons ende dat Grote Convent”. Blijkens de benamingen waren
de geruilde gronden vermoedelijk alle in het kerspel Drempt gelegen.

70.

Eigendomsbewijs van een akker land op de Oesterenck onder Drempt en 2 akkertjes op de Hogen
velde bij de Slonde, voor het fraterhuis te Doesburg, in erfwissel afkomstig van de kerkfabriek en
het gasthuis aldaar, 1451.
1 charter (zie reg. nr. 731).

71.

Eigendomsbewijs van een akker land achter Veenken naast Huetmansmaet, voor het fraterhuis te
Doesburg, afkomstig van JOHAN LOYENZOON, 1452.
1 charter (zie reg. nr. 749).

72.

Eigendomsbewijzen van de twee helften van een stuk land in het Syde Dreempter veld, voor het
fraterhuis te Doesburg, afkomstig resp. van HENRIC HEGELDINCK en zijn vrouw ALIJT, en GERIT
HAECK en zijn vrouw LUYTGART, 1455.
2 charters (zie reg. nrs. 777, 779).

73.

Eigendomsbewijs van een landweg aan het einde van de Ysschart tussen de Oerd en het
Elsmaetken, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van HENRIC TEN NYENHAVE, 1455.
1 charter (zie reg. nr. 778).
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74.

Eigendomsbewijs van een boomgaard op de Alsenoert (eertijds Kirckhof genoemd), voor het
fraterhuis te Doesburg, afkomstig van GERIT TO VOIRTHUSEN wijlen AERNTSZOON, 1455.
1 charter (zie reg. nr. 781).

75.

Eigendomsbewijs van een akker land op Langenoert in het kerspel Drempt, voor het fraterhuis te
Doesburg, afkomstig van REYNER TEN HAVE en zijn vrouw BEELE, 1458.
1 charter (zie reg. nr. 823).

76.

Akte, waarbij LENSO DERIXZOON en LUBBE LENSKENS een holtslach aan de Haickstrate in het
kerspel Drempt aan het fraterhuis te Doesburg in tyns uitgeven en vervolgens hun tynsrecht erop
aan dit huis afstaan, 1462.
1 charter (zie reg. nr. 858).

77.

Eigendomsbewijs van een holtslach aan de Hoicksttate in het kerspel Drempt naast die van het
fraterhuis te Doesburg, voor dat huis, afkomstig van WILHEM VAN ULFT geheten MATELANG en
zijn vrouw MARGRIETE, 1475.
1 charter (zie reg. nr. 1015).

78.

Eigendomsbewijs van dat Gulickermaetken (tevoren genoemd: Vonderloesche maetken) en van
2/3 van Kompliker hoven aan de Vonderlosche strate in het kerspel Drempt, voor het fraterhuis te
Doesburg, afkomstig van het Augustinessenklooster te Nederelten, 1482. Met oudere brieven,
1381-1468.
8 charters (zie reg. nrs. 116, 691, 692, 715, 768, 932, 933, 1082).

79.

Eigendomsbewijs van 1/3 van een stuk land, genaamd Tyde sleechken, in het kerspel Drempt, voor
het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van HENRICK TOE COMPELWIJCK HENRICKSZN, 1484.
1 charter (zie reg. nr. 1097).

80-82. Stukken betreffende het goed de Nyenhoff onder Drempt.
N.B. Zie een uit dit goed gaande rentebrief onder inv. nr. A 121.

83.

80.

Eigendomsbewijs van het goed, genaamd de Nyenhoff, met het erop staande huis en de
eraan behorende tiend, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van JOHAN VAN TILL,
1487. Met oudere brieven, 1428-1484.
7 charters (zie reg. nrs. 446, 480, 509, 966, 1093, 1094, 1131).

81.

Akte van overdracht van een uit het goed de Nyenhoff gaande rente van 8½ oud schild per
jaar, aan het fraterhuis te Doesburg, door HENRICK VAN EGMONT, bastaard, en zijn vrouw
AGNESE, 1487. Met de oorspronkelijke rentebrief, 1458, andere brieven betreffende deze
rente, 1460-1484, en stukken betreffende een geschil over deze rente met de proost van
Zutphen als rentmeester van de domeinen in het graafschap Zutphen, 1533.
8 charters en 1 omslag (zie reg. nrs. 828, 846, 855. 862, 984, 1009, 1096, 1134. Br. nr. 220).

82.

Akte van overdracht van een uit het goed de Nyenhoff gaande rente van 6 oude schilden
per jaar, aan het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van HENRICK VROEDINCK en zijn vrouw
ALIJDT, 1491. Met de oorspronkelijke rentebrief en akte van vrijwaring, 1457.
3 charters (zie reg. 110S. 813, 814, 1183).

Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd des Valcken kamp, en een akker, genaamd des
Valcken acker, beide in het kerspel Drempt, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van GARYT
TER BRUGGEN c.s., 1488.
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1 charter (zie reg. nr. 1141).
84.

Akte, waarbij MAIS GULDENVERCKEN en zijn vrouw ALIJT aan het fraterhuis te Doesburg het recht
van uitweg verlenen over hun kamp aan het einde van de Ysschert in het kerspel Drempt, 1489.
Met stukken betreffende een geschil tussen het fraterhuis en AILHERT SCAEP over deze uitweg van
de Cleynen in de Groten Yssert, 1537-1538.
2 charters en 1 omslag (zie reg. nrs. 1146, 1352 en Br. nrs. 221, 222, 227, 228).

85.

Eigendomsbewijs van het goed, genaamd Cleynen Nyenhoff of Clincken goetken, in het kerspel
Drempt, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van BARTELT KLINCK en zijn vrouw
MARGARETA, 1491. Met een uit dit goed gaande rentebrief, 1491.
2 charters (zie reg. nrs. 1175, 1179).
N.B. Deze rente is een deel van die van 6 oude schilden per jaar, vermeld onder inv. nr. A 82.

86.

Akte van erfwissel tussen het fraterhuis te Doesburg en HENRIC VAN DE R HOVELWIJCK, waarbij
eerstgenoemde instelling een akker op de Rosingh in het kerspel Drempt en een akker aver die
Sode in de voirsten Rosingh ontvangt, 1491.
1 charter (zie reg. nr. 1191).

87.

Akte van erfwissel tussen het fraterhuis te Doesburg en het Kleine Convent, waarbij
eerstgenoemde instelling een akker, genaamd Coepsacker, in het Oesterencksche veld in het
kerspel Drempt en een stuk land, genaamd dat Grietken, in het kerspel Angerlo verkrijgt, 1491.
1 charter (zie reg. nr. 1192).

88.

Akte van erfwissel tussen het fraterhuis te Doesburg en MAES ARNTSZOON c.s., waarbij
eerstgenoemde instelling ontvangt de Guldenverckenskamp in de Doernslage in het kerspel
Drempt en een akker in de Roessinck bij de Nyenhoff, 1500. Met oudere brief uit 1384.
2 charters (zie reg. nrs. 128, 1232).

89.

Akte van schenking van een hofsteedje opten Aisenoert in het kerspel Drempt, voor het fraterhuis
te Doesburg, afkomstig van GERLOCH PUTZELER, 1504. Met oudere brief, 1504.
2 charters (getransfigeerd) (zie reg. nrs. 1251, 1252).

90.

Eigendomsbewijs van het halve goed Clein Telchuyss in het kerspel Drempt, voor het fraterhuis te
Doesburg, afkomstig van EVERT TO VEENHUYS c.s., 1511.
1 charter (zie reg. nr. 1271).

91.

Akte van erfwissel tussen het fraterhuis te Doesburg en het Grote Convent, waarbij eerstgenoemde
instelling verkrijgt een kamp land, genaamd Nyelenkamp, en een hofsteedje tegenover het kerkhof
in het kerspel Drempt benevens een rente van 2 rijnsguldens per jaar, door het fraterhuis
verschuldigd uit het goed Clein Telchuys of Helmychskamp, 1515.
1 charter (zie reg. nr. 1277).

92.

Akte van erfwissel tussen het fraterhuis te Doesburg enerzijds en HERMEN VAN DER HEYDE c.s.
anderzijds, waarbij eerstgenoemde instelling een akker land in de Eelenkamp in het kerspel Drempt
verkrijgt, 1563.
1 charter.

93.

Akte van erf wissel tussen EVERT VAN DER CAPELLEN en zijn vrouw BEELE VAN VOERTHUESEN
enerzijds en het fraterhuis te Doesburg anderzijds, waarbij laatstgenoemde instelling verkrijgt dat
Lutticke maetken met enige tienden in de buurschap Olburgen en het ambt Doesburg, 1565.
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1 charter.

KERSPEL RHEDEN.
94.

Eigendomsbewijs van een stuk land, genaamd dat Bairsche slach, in de heerlijkheid Bair, de
buurschap Lathum en het kerspel Rheden, voor het fraterhuis te Doesburg, afkomstig van heer
REYNER VAN ELTEN, priester c.s., onder de last van levenslang onderhoud voor JUTTE VAN ELTEN,
1485. Met retroacta, 1454-1482, vidimus van 2 van deze akten, 1485, akte, waarbij de heer van
Bair het genoemde land tot tynsgoed maakt, 1486, en akte, waarbij heer REYNER VAN ELTEN zijn
zuster JUTTE, die lichaams- en geesteskrank is, onder toezicht en zorg van het fraterhuis stelt,
1485.
12 charters (zie reg. nrs. 762, 792. 803-805, 867. 993, 1081. 1107. 1108. 1112. 1119).

KERSPELEN STEENDEREN EN WARNSVELD.
95.

Magescheid tussen de kerk en het Fraterhuis te Doesburg als erfgenamen van wijlen JOHAN
KEPPELMAN enerzijds en zijn weduwe ALIJT KEPPELMANS anderzijds, waarbij aan eerstgenoemde
worden toebedeeld de helft van het leengoed Tedinck in het kerspel Warnsveld en de buurschap
Eefde benevens dat Rumaetken in het kerspel Steenderen en de buurschap Rha, 1505. Met oudere
brieven voor het genoemde leengoed, 1484-1504.
4 charters (zie reg. nrs. 1099, 1212, 1253, 1255).
N.B. Het charter van 1505 bevat een dorsale notitie in een uit het fraterhuis afkomstig
handschrift. De brieven zijn daarom in het archief van deze instelling geplaatst.

b. Rentebrieven en andere inschulden.
KERSPEL DOESBURG.
96.

Rentebrief van 1 pond per jaar, uit een huis in de Smeetstrate te Doesburg, voor JOHAN BLIFER, ten
laste van DIRCK KETELHOET en zijn vrouw LUTGART, 1409.
1 charter (zie reg. nr. 273).
N.B. Blijkens het handschrift van een dorsale notitie moet deze brief later aan het fraterhuis
zijn gekomen.

97.

Akte, waarbij GOSEN VAN DUVEN en zijn vrouw ALIJD aan heer HENRICK VAN TRIER, priester, 2
renten van respectievelijk 2 en 1 pond, uit twee huizen te Doesburg, overdragen, 1413.
1 charter (zie reg. nr. 400).

98.

Rentebrief van 4 pond en 1 groot per jaar, voor PILGRYM ZWEVINCK, ten laste van de kerkfabriek
te Doesburg, 1429.
1 charter (zie reg. nr. 467).

99.

Rentebrief van 4 pond per jaar, uit een huis aan de Rogmarket te Doesburg, voor LODEWYCH
JOHANSZOON, ten laste van RICOLT WINTERPOLL en zijn vrouw EVERT, 1437.
1 charter (zie reg. nr. 545).
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100.

Akte, waarbij HENRIC VAN UBEL en zijn dochter NENNE aan heer HENRIC VAN TRIER en zijn
rechtverkrijgende een rente van 1 pond per jaar, uit een huis in de Potstrate te Doesburg
overdragen in de plaats van een vroeger toegezegde som geld, 1443.
1 charter (zie reg. nr. 625).

101.

Rentebrief van 3 pond per jaar, uit een huis in de Hofstrate te Doesburg, voor het fraterhuis, ten
laste van WILLEM CAILMETER en zijn vrouw NELLE, 1448.
1 charter (zie reg. nr. 694).

102.

Rentebrief van in totaal 24 3/8 pond per jaar, uit verschillende huizen en een hof buiten de
Meipoort te Doesburg, voor het fraterhuis, ten laste van de kerkfabriek, 1450.
1 charter (zie reg. nr. 711).

103.

Akte, waarbij GOSEN VAN VINCKWICK en zijn vrouw MARIA enkele renten van samen 3
rijnsguldens en 16 ½ pond per jaar, uit verschillende huizen te Doesburg, schenken aan het
fraterhuis met bestemming voor de armen, het fraterhuis, de vicarissen, de kerk en het gasthuis,
1451. Met akte, waarbij zij deze gelden aan de armen schonken, 1451, en de oorspronkelijke
rentebrief, 1444.
3 charters (zie reg. nrs. 639. 735. 736).

104.

Akte van erfwissel tussen heer HENRIC VAN DE GRAVE en JOHAN ROLOFSZ waarbij eerstgenoemde
ontvangt 2 renten van resp. 3 en 2 1/4 gulden per jaar, uit een huis in de Papenstrate en een in de
Oyportstrate te Doesburg, onder voorwaarde van een jaarlijkse uitdeling van 21 pond aan de
armen aldaar, 1453.
1 charter (zie reg. nr. 754).

105.

Akte van erf wissel tussen de O.L. Vrouwebroederschap en het fraterhuis te Doesburg, waarbij het
laatstgenoemde een uit de hof van dat huis op de Berch gaande rente van 1 pond per jaar verkrijgt,
1455.
1 charter (zie reg. nr. 776).

106.

Rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis in de Kuperstrate te Doesburg,voor heer GARIT
PANNERT, priester, ten laste van JOHAN DIE LENGELER en zijn vrouw MARGARITA, 1456.
1 charter (zie reg. nr. 799).
N.B. Blijkens het handschrift van een dorsale notitie afkomstig uit het fraterhuis.

107.

Schuldbekentenis van 10 rijnsguldens tegen een rente van 2 pond per jaar, voor het fraterhuis te
Doesburg, ten laste van ARNT VAN CLEVE en zijn vrouw LUTGERT, 1467. Met de hiervoor
verbonden rentebrief van 2 pond per jaar, uit een huis in de Smeetstrate, 1467.
2 charters (zie reg. nrs. 915, 920).

108.

Rentebrief van 1 pond per jaar uit een huis in de Koepoortstraat te Doesburg, voor HENRICK VAN
HAGHEN, ten laste van JOHAN MEY en zijn vrouw JOHANNA, 1464. Met akte van overdracht aan
GERYT VAN DE RIJN, 1472.
2 charters (zie reg. nrs. 887. 979)
N.B. Wellicht afkomstig van het fraterhuis.

109.

Akte van overdracht van een rente van 8 pond per jaar, uit een huis in de Gasthuisstraat te
Doesburg, voor het fraterhuis, afkomstig van het Augustinessenklooster te Nederelten, 1484. Met
de oorspronkelijke rentebrief, 1464.
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2 charters (zie reg. nrs. 885. 1092).
110.

Rentebrief van 1 oud schild per jaar, uit een hofstede in de Berchstrate te Doesburg naast het
fraterhuis, voor dit huis, afkomstig van het Grote Convent, 1490.
1 charter (zie reg. nr. 1170).

KERSPEL ANGERLO.
111.

Rentebrief van 5 joachimdaalders per jaar, uit het land, genaamd Enghuser sleghe, in het kerspel
Angerlo, voor het fraterhuis te Doesburg, ten laste van, het klooster Groot-Buerloo in het bisdom
Munster, 1553.
1 charter.

112.

Akte, waarbij heer EGBERT TER BRUGGEN, pater van het fraterhuis te Doesburg, en zuster B
ARBARA TER BRUGGEN in het Kleine Convent, aan hun zusters ALEYDE en MERYKEN TER BRUGGEN
het levenslange gebruiksrecht geven van de nalatenschap van hun ouders, terwijl na haar beider
dood heer EGBERT en BARBARA elk 100 goudguldens zullen ontvangen met bestemming voor het
fraterhuis resp. het Kleine Convent na hun overlijden, 1538.
1 charter (zie reg. nr. 1348).

c. Verplichtingen.
I. STICHTINGEN EN UITKERINGEN.
N.B. Zie ook Aanhangsel inv. nr. 51.
113.

Rentebrief van 3 rijnsguldens per jaar, waarvan 2½ gulden te besteden voor het uitdelen van
schoenen, uit een erf in het kerspel Drempt, ten laste van en in beheer bij het fraterhuis te
Doesburg, 1450.
1 charter (zie reg. nr. 710).

114.

Rentebrief van 15 malder winterrogge per jaar, uit het goed te Olbergen, ten laste van het
fraterhuis te Doesburg, aangekocht door jonkvrouw KATRINA VAN VOIRST EN GHEMEN en door
haar bestemd voor uitdeling van brood aan de armen op vrijdag, 1458.
1 charter (zie reg. nr. 830).

115.

Rentebrief van 3 rijnsguldens per jaar, uit de Grote Blancke maet in Angerlobroek, ten laste van het
fraterhuis te Doesburg, gekocht door KATRINE VAN VOIRST EN VAN GEMEN met bestemming voor
een eeuwig brandende lamp in de O.L. Vrouwe-kapel van het genoemde huis, 1463.
1 charter (zie reg. nr. 877).

116.

Akte, waarbij MENSO GERITSZOON aan het fraterhuis te Doesburg een rente van 21 oude schilden
per jaar uit het goed die Horst of Bollertsgoed in Angerlobroek verkoopt, 1468. Met bijbehorende
akte van vrijwaring, volmacht tot het innen van de rente en akte van goedkeuring voor deze
transactie door de hertog van Kleef, 1468, stukken betreffende de betaling van het door MENSO
GERITSZOON aan FREDERIK VAN EGMOND verschuldigde losgeld, 1468, magescheid, waarbij deze
rente aan het fraterhuis wordt gelaten met bestemming voor het lezen van zielmissen en het
uitdelen van schoenen aan de armen, 1469, en oudere brieven, 1431-1454.
14 charters (zie reg.. nos. 483, 486, 635, 764, 765, 896, 921-926, 928, 931, 943).
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117.

Akte, waarbij de geestelijken van het fraterhuis te Doesburg zich tegenover CLAES VAN HAEPSTEEN
verbinden om wekelijks twee missen en soms zielmissen te lezen, in verband met een hiervoor
door hem betaalde geldsom, 1458.
1 charter (zie reg. nr. 831).

118.

Akte, waarbij de provisoren van het fraterhuis te Doesburg zich verbinden om voor een door CLAES
VAN HAIPSTEEN geschonken huis te Drempt benevens verschillende renten jaarlijks brood en
haring aan de armen te Doesburg uit te keren, verschillende memoriën en andere kerkdiensten te
houden en voor het restant miswijn te kopen, 1469. Met een van de oorspronkelijke rentebrieven
van 4 pond per jaar, uit een huis in de Koepoortstraat te Doesburg, 1456.
2 charters (zie reg. nr. 790, 951).
N.B. De overige brieven zijn niet aangetroffen.

119.

Akte, waarbij pater en procurator van het Grote Convent te Doesburg een rente van 10 oude
schilden per jaar, uit het goed die Horst of Bollartsgoed in Angerlobroek, overdragen aan het
fraterhuis te Doesburg, 1490. Met de oorspronkelijke rentebrief, 1470, en akte van schenking van
deze rente ten behoeve van de armen door CATHARINA VAN VOORST enz. aan het Grote Convent,
1485.
3 charters (zie reg. nrs. 962, 1105, 1169).

120.

Testament van heer BERNARDUS RUWENNOIRT, vicaris te Hoogkeppel, waarbij hij o.a. aan het
fraterhuis te Doesburg 50 goudguldens vermaakt, onder de last van het doen van een wekelijkse
mis, 1501.
1 charter (zie reg. nr. 1239).

121.

Lijfrentebrieven van resp. 3 hornsguldens en 2 malder winterrogge met 1 malder weit per jaar, uit
het goed te Olberghen en uit de Nyenhoff onder Drempt, voor heer ROBERT DONCKER, kanunnik
der Sint Vituskerk te Elten, en zijn dienstmaagd GERTKEN FRANCKEN, ten laste van het fraterhuis
om daarvoor na het overlijden van de gerechtigde zieldiensten te doen met uitkeringen aan de
broeders, 1503.
2 charters (zie reg. nr. 1246, 1249).

122.

Akte, waarbij de bewoners van het fraterhuis te Doesburg op zich nemen om na het overlijden van
heer RUTGHER STROMBORCH, priester en vicaris te Hoogkeppel, en zijn dienstmaagd KATHRIJN
BERNTSDOCHTER wekelijks een mis, in het bijzonder een zielmis, te lezen, 1523.
1 charter (zie reg. nr. 1301).

123.

Akte van overdracht van een rentebrief van 4 malder rogge per jaar, uit het goed Zeberdinck in het
kerspel Hummelo, aan het fraterhuis te Doesburg, door GERTRUIDT KREYENVENGERS, te besteden
ten behoeve van de armen, 1525.
1 charter (zie reg. nr. 1313).
N.B. De oorspronkelijke rentebrief is niet aangetroffen.

2. ANDERE VERPLICHTINGEN.
124.

Akte, waarbij BEERNT VAN DER GOLD en zijn vrouw EEFSE zich verbinden een jaarlijks ten behoeve
van ERMGART VAN UBEL uit het fraterhuis gaande rente van 15 gulden te zullen aflossen, 1446.
1 charter (zie reg. nr. 656).
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125.

Rentebrief d.d. 1456, ten behoeve van het arme klerkenhuis en ten laste van het fraterhuis,
afgelost 1541.
1 charter (zie reg. nr. 783).

126.

Akte, waarbij GERIT KUSER de oude c.s. een erftyns van twee kapoenen en een oude tournoys per
jaar, uit twee hofstede op de Berch te Doesburg, toebehorend aan het fraterhuis, aan dit huis
overdraagt, 1466. Met de oorspronkelijke rentebrief uit 1421.
2 charters (zie reg. nrs. 363. 912).

127.

Akte, waarbij de kerkmeesters te Drempt een hofstede bij de kerk aldaar aan het fraterhuis te
Doesburg verpachten, 1469.
1 charter (zie reg. nr. 950).

128.

Akte, waarbij het fraterhuis, het Grote en het Kleine Convent te Doesburg zich tegenover EVERT
TEN BERCH verbinden de voorwaarden van de door de eerste beide instellingen afgeloste
schuldbekentenis van 250 rijnsguldens ten laste van de drie gestichten, te zullen nakomen, tot deze
geldsom door de stad Doesburg zal zijn terugbetaald, 1498.
1 charter (zie reg. nr. 1224).

D. VICARIEËN IN DE PAROCHIEKERK TE DOESBURG, STAANDE ONDER PATRONAAT VAN HET FRATERHUIS.
a. Vicarie van Sint Catharina en Sint Barbara.
129.

Akte van overdracht van een weide in Angerlobroek, genaamd Gerbriger maet, door MENSE
GERITSZOON aan het fraterhuis te Doesburg ten behoeve van de priester van het door hem
opgerichte altaar van Sint Catharina en Sint Barbara in de parochiekerk alsmede van aanstelling van
de priester JOHANNES MICHAELSZOON, 1450. Met akte van bekrachtiging door de bisschop van
Utrecht en mededeling hieromtrent aan het fraterhuis, 1450, en oudere brieven d.d. 1441.
5 charters (zie reg. nrs. 597, 598, 716-718).

130.

Overeenkomst tussen het bestuur van het fraterhuis te Doesburg en de magistraat van die stad,
waarbij eerstgenoemde partij op zich neemt wekelijks voor de schepenen 2 missen te lezen en de
magistraat afstand doet van zijn aanspraken op het patronaatsrecht van de door MENSE
GERITSZOON gestichte Sint Catharina-vicarie in de parochiekerk ten behoeve van de rector van het
fraterhuis, 1467.
1 charter (zie reg. nr. 914).

131.

Uittreksel uit het gerichtssignaat van de stad Doesburg, bevattende getuigenverklaringen
aangaande de betaling van een door wijlen MENSO GERITSZOON aan de Sint Catharina-vicarie te
Doesburg geschonken rente van twee pond per jaar, 1478 (gelijktijdig afschrift op perkament). Met
de rentebrief uit 1410.
2 charters (zie reg. nr. 281).
N.B. De toewijzing van de rentebrief staat niet geheel vast. Het stuk wordt bewaard bij de
chartercollectie.

132.

Akte, waarbij de bewoners van het fraterhuis te Doesburg de priester heer NICOLAUS
ULTRAIECTINUS, aan wie zij de door het overlijden van heer THEODORICUS AB ASPEREN vacerende
vicarie van Sint Catharina in de parochiekerk hebben begeven, aan de proost en aartsdiaken van de
venter ter institutie voordragen, 1559. Met akte, waarbij diens officiaal de afkondiging in de kerk te
Doesburg beveelt, 1559, en akte van institutie, 1559.
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3 charters.

b. Vicarie van Sint Georgius.
133.

Akte van stichting van het Sint Georgiusaltaar in de parochiekerk te Doesburg door de
broederschap van Sint Georgius, met fundatie van twee wekelijkse missen, door de geestelijken
van het fraterhuis te doen, en onder voordracht van een stuk grond in de Siden veld en 25 pond
per jaar aan rente aan het genoemde fraterhuis, 1454. Met akte van bekrachtiging door de
bisschop van Utrecht, 1454, eigendomsbewijs van de grond uit 1448 en rentebrieven, 1421-1441.
11 charters (zie reg. nrs. 370, 388, 408, 412, 427, 436, 473. 600, 695, 763, 766).

c. Vicarie van Sint Johannes de Doper en de Heilige Drie Koningen.
134.

Notariële akte, waarbij HENRICUS VAN TRIER c.s. een officium van 2 wekelijkse missen naast een
som van 21 pond, vacerend door de dood van heer HENRICUS VAN TRIER, schenken aan heer
HENRICUS DE GRAVIA, rector van het fraterhuis te Doesburg, en het patronaatsrecht aan de rector
van dit huis opdragen, 1449. Met een akte van overdracht van enige rente tot een bedrag van 21
pond per jaar, uit verschillende huizen te Doesburg, door BERND VAN TRIERE c.s. aan dit officium,
1403, afschrift van deze akte, en de oorspronkelijke brief van één van deze renten, 1399.
4 charters (zie reg. nrs. 208, 238, 705).
N.B. Heer HENRICUS VAN TRIER was vicaris van de vicarie van de H. Johannes de Doper en
de H. Drie Koningen tot 1434, in welk jaar hij afstand deed ten behoeve van het fraterhuis.
Zie reg. nr. 519.

135.

Notarieeltranssumpt van de akte uit 1434, waarbij de vicaris van de vicarie van de H. Johannes de
Doper en de H. Drie Koningen in de parochiekerk afstand doet van zijn vicarie en de patronen van
de vicarie afstand doen van hun patronaatsrecht, alles ten behoeve van het fraterhuis te Doesburg,
afgegeven op verzoek van heer GERARDUS PRINS, priester, 1465.
1 charter (zie reg. nrs. 519, 893).

d. Vicarie van Sint Ursula.
N.B. Zie inv. nrs. 4484 t/m 4487.

E. STICHTINGEN ONDER BEHEER VAN HET FRATERHUIS.
a. Armenfonds van de Valeweerd.
N.B. Deze stichting wordt hier pro memorie vermeld. Zij stond aanvankelijk op grond van de
bepalingen in de stichtingsbrief onder beheer van het fraterhuis en is na de verandering van deze
instelling in zes vicarieën in 1571 onder bewind van deze vicarissen gebleven, totdat zij in de
Reformatietijd aan de stad is gekomen. Zie de desbetreffende afdeling van deze inventaris.
135a. Schuldbekentenis waarbij senior en procurator “der nyer vicariën” verklaren schuldig te zijn aan
ARMGART, weduwe van JOHAN RUYTHAGEN, 16 daalders ad 30 st. b. , welke zijn ten tijde van
wijlen heer WILHEM RUYTHAGEN, gewezen procurator, aan het “Convent” geleend had, 1573.
1 stuk.
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N.B. Afgelost.
135b. Schuldbekentenis, waarbij senior en procurator “der nyer Vicariën” verklaren schuldig te zijn aan
hun gewezen knecht GARRIT VAN DIEM, 20 daalder ad 30 st. b., 1574.
1 stuk.
N.B. Afgelost in 1575, volgens aantekening op het stuk.
135c. Kwitantie, waarbij HENRY SAS een bedrag verklaart ontvangen te hebben van 20 daalder van de
procurator der “nyen Vicariën”, 1574.
1 stuk.
135d. Kwitantie voor betaalde schatting, betaald door de procurator van de “nye Vicariën”, 1575.
1 stuk.

b. Weduwenhuis.
N.B. Het weduwenhuis is in de 18e eeuw onder beheer van de provisorie gekomen. Er was geen
aanleiding om de hier beschreven brieven naar het stadsarchief over te brengen, omdat daar
vanouds reeds een exemplaar heeft berust.
136.

Akte van oprichting van het weduwenhuis in het voormalige gebouw van het fraterhuis door heer
EVERT VAN BINGERDEN, priester, 1448. Met verklaring van de provisoren van het fraterhuis, dat zij
de stichting volgens de gestelde regels zullen besturen, 1448.
2 charters (getransfigeerd) (zie reg. nr. 693, 700).

II. ARCHIEF VAN HET ARME KLERKENHUIS.
N.B. Het arme klerkenhuis, domus pauperum clericorum, was zoals POST in zijn boven aangehaalde
artikelen (zie de noot bij het archief van het fraterhuis) heeft betoogd, een convict, een huis voor
arme scholieren, niet een eigen school. Of men echter in de verschillende oorkonden wel een zo
streng onderscheid maakte tussen domus fratrum en domus clericorum, zoals POST veronderstelt
(Nederl. Historiebladen 1 blz. 320), en daarom met de laatste term steeds het convict bedoelen zou,
schijnt, gezien verschillende in de regestenlijst voorkomende oorkonden, voor twijfel vatbaar.
Herhaaldelijk toch wordt deze term gebruikt, wanneer kennelijk het fraterhuis bedoeld is.
Over het arme klerkenhuis zie men verder SCHOENGEN, JACOBUS TRAIECTI alias DE
VOECHT, Narratio etc., blz. 88 en de noten, en POST in Nederlandsche Historiebladen II (1939), blz.
144-146, als ook over de convicten in het algemeen POST, De moderne devotie, blz. 90 vlgg. Bij de
opheffing van het fraterhuis in 1571 bleef het arme klerkenhuis, dat zijn ontstaan dankte aan Mr.
LIVINUS VAN MIDDELBURCH, de tijdens het schisma in 1426 met de broeders meegekomen rector
van scholen te Zwolle en Doesburg, in wezen, doch met de Reformatie is ook dit te niet gegaan.

FINANCIEEL BEHEER.
137.

Eigendomsbewijs van een koolhof in de Hoffstrate te Doesburg, voor het arme klerkenhuis,
afkomstig van HENRICK KEPPELMAN, 1503.
1 charter (zie reg. nr. 1247).
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138.

Rentebrief van 2 oude schilden per jaar, uit 2 akkers land in de Bevermeerschen velde in het
kerspel Angerlo, voor het fraterhuis te Doesburg, ten laste van GERLOCH STEYNKEN en zijn vrouw
GERTRUYT, 1449.
1 charter (zie reg. nr. 704).
N.B. Blijkens een dorsale notitie is 1/4 schild van deze rente aan het arme klerkenhuis
gekomen, terwijl het restant is afgelost.

139.

Rentebrief van 1 oud schild per jaar, uit een huis aan de Waterstrate te Doesburg, voor het
fraterhuis, ten laste van HENRIC VRIJTHOF c.s., 1451.
1 charter (zie reg. nr. 738).
N.B. Blijkens een dorsale notitie is deze rente, die volgens de brief voor de armen bestemd
was, aan het arme klerkenhuis gekomen.

140.

Akkoord tussen de rector van het fraterhuis te Doesburg en GHIJSBBRT VAN DER HOVEN over
achterstand in de betaling van een rente van 4 wilhelmusschilden per jaar, uit het goed te
Holthusen in het kerspel Angerlo, welke rente door wijlen Mr. LIVINUS VAN MIDDBLBORCH aan het
arme klerkenhuis geschonken was, 1491.
1 stuk (zie reg. nr. 1 174).

141.

Kwitantie, gegeven door de gardiaan van het minderbroedersklooster te Arnhem voor een door het
fraterhuis te Doesburg verstrekte som van 100 rijnsguldens ter aflossing van een uit de Valeweerd
gaande rente, 1500.
1 charter (zie reg. nr. 1234).
N.B. Deze geldsom was blijkens een dorsale notitie door het Arme Klerkenhuis verstrekt,
zodat dit op grond van deze brief een jaarlijkse rente van 5 rijnsguldens uit de Valeweerd
ontving. Van deze rente is geen nieuwe brief opgemaakt, maar blijkbaar is deze akte als
zodanig beschouwd.

142.

Rentebrief van twee gouden jochemdaalders per jaar, uit een huis in de Smedestraat te Doesburg,
voor de arme fraters, ten laste van de RICK MESSEMAECKER en zijn vrouw JENNEKE, 1564.
1 charter.

143.

Rentebrief van zes gouden philipsguldens, uit een koolhof aan de Santberchstraat te Doesburg,
voor de arme fraters, ten laste van FRERICK THEN BERCH en zijn vrouw CATHARINA, 1564.
1 charter.

144.

Rentebrief van twee enkele rijderguldens per jaar, uit een huis in de Oypoertstraet te Doesburg,
voor de arme fraters, ten laste van GERIT DIE GOICK en zijn vrouw MERRY, 1565.
1 charter.

145.

Akte van schenking van een rente van 1 reynaldusgulden per jaar, uit een huis aan het Cleyne
Berchstraetken te Doesburg, onder de last van een jaarlijkse memorie, voor de pastoor en de
vicarissen in de kerk, door GADERT VAN DELFF c.s., 1428. Met de oorspronkelijke rentebrief uit
1421.
2 charters (zie reg. nrs. 368, 451).
N.B. Beide brieven zijn gecancelleerd. Uit de dorsale notities blijkt dat de rente, die ten laste
van het arme klerkenhuis was geweest, in 1554 is afgelost.
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III. ARCHIEF VAN HET KLEINE CONVENT OF ST. CATHARINENBERG.
N.B. Over het Kleine Convent zie de studie van P. DALM. VAN HEEL O.F.M., ‘De Tertiarissen van het
Utrechtsche kapittel’, in Archief Aartsbisdom Utrecht, deel 63 (1939, specifiek blz. 128, nr. 22. Dit
klooster, dat aan de Bergstraat tegenover het fraterhuis gelegen was en Sint Catharina op de berg
of op de berg Sinai genoemd werd (zie de laatste naam t.a.p., blz. 324), moet tussen 1407 en 1439
gesticht zijn. In het eerstgenoemde jaar wordt het Grote Convent nog "dat Convent" genoemd (reg.
nr. 259), terwijl het Kleine Convent in het laatstgenoemde jaar reeds bestaat en evenals het
fraterhuis en het Grote Convent een overeenkomst met de pastoor aangaat over de verhouding tot
de parochiekerk (DE GEER TOT OUDEGEIN, Archieven der ridderlijke Duitsche Orde, Balie van
Utrecht, II nr. 640). Volgens HUYGEN blz. 10 is het gebouw in 1586 door het krijgsvolk van
LEICESTER tot de grond toe afgebroken, met uitzondering van de kapel. Later is deze waarschijnlijk
bouwvallig geworden en heeft zij toen hetzelfde lot ondergaan. De zuidelijke gevel bestaat nog
heden ten dage voor het onderste gedeelte en doet thans dienst als tuinmuur tussen twee tuinen.
Van het kloosterarchief is zeer weinig bewaard gebleven. Wellicht is het merendeels in 1586
door het optreden van de Engelse troepen verloren gegaan. De goederen van het klooster stonden
aanvankelijk onder bewind van het stedelijk bestuur en zijn na 1600 onder het bestuur van
Gedeputeerde Staten van het kwartier van Zutphen gekomen. Evenals die van het fraterhuis
worden zij in de rekeningen van de rentmeesters der geestelijke goederen van het Kwartier
vermeld. Over de in 1707 op het terrein van het Kleine Convent gevonden schat zie inv. nr. 1903 en
het aangetekende aldaar.
146.

Ingekomen brief, 1481.
1 stuk (zie Br. nr. 48).

147.

Eigendomsbewijs van 2/3 van een hofstede in de Waterstrate te Doesburg, voor het Kleine
Convent aldaar, door schenking van STYNE LENSKENSDOCHTER, 1433.
1 charter (zie reg. nr. 506).

148.

Akte, waarbij AILBERT GOTYNCK en zijn vrouw WENDELL het recht van 2 koeweide per jaar op de
stads Ooy aan het Kleine Convent overdragen in de plaats van een rente van 4 malder winterrogge
per jaar welke als medegave voor WISSE GOTYNCK aan het convent was geschonken, 1492.
1 charter (zie reg. nr. 1185).

149.

Pachtbrief van een hofstede te Doesburg, door het Kleine Convent verpacht aan JOHAN SPRENGER
de jonge, 1433.
1 charter (zie reg. nr. 507).
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