Nieuw archief van de gemeente Doesburg
1811-1935

Inleiding
De inrichting van het gemeentebestuur naar Frans model werd te Doesburg op 15 maart 1811
ingevoerd. Met die dag begint het gedeelte van het archief van de gemeente, dat in deze inventaris
beschreven wordt. De organisatie van de mairie, toen in werking getreden, bleef bestaan ook nadat
Nederland in 1813 weer onafhankelijk van Frankrijk was geworden; slechts de Franse namen werden
door Nederlandse vervangen. Eerst bij K.B. van 5 november 1815, no. 56, werd een nieuw
bestuursreglement voor de steden in Gelderland vastgesteld (zie Inv. no. 1), dat op 1 januari 1816
van kracht werd en geldig bleef tot 1824. Bij K.B. van 8 van dat jaar, no. 89, werd het reglement
herzien (zie Inv. no. 2). De Gemeentewet van 1851 tenslotte gaf een uniforme inrichting aan de
besturen van alle gemeenten in Nederland. Geen van deze regelingen veranderde echter de
structuur van het gemeentearchief van Doesburg in bijzondere mate. Het systeem van
archiefvorming, dat sinds 1811 werd toegepast, handhaafde zich tot het einde van 1935. Sindsdien is
ter secretarie het dossierstelsel volgens de decimale registratuur-code van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten in gebruik. Het aldus ontstane archief valt buiten het bestek van deze
inventaris.
Voor een uitgebreider inleiding op het negentiende-eeuws archief van een gemeente met stedelijk
karakter raadpleegt de gebruiker “Het archief der gemeente Oldenzaal van 1811 - 1917” door B. H.
Hommen, alwaar hij tevens uitvoeriger toelichtingen op de nummers van de inventaris zal
aantreffen.
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Inventaris
A. Archief van het Gemeentebestuur.
1811 - 1935.
I. Algemene Zaken.
1.

Reglement voor de regering der steden van de provincie Gelderland, gearresteerd bij K.B. van
5 november 1815, nr. 56, (gedrukt, doorschoten exemplaar met geschreven aanvullingen tot
1821).
1 deeltje.
N.B. Een geschreven alfabetische index bevindt zich achterin.

2.

Reglement voor het bestuur der stad Doesborgh, gearresteerd bij K.B. van 8 januari 1824, nr.
89, (gedrukt, doorschoten exemplaar met geschreven aanvullingen tot 1842).
1 deel.

3.

Reglement voor het bestuur der stad Doesborgh. 1824, zonder latere aanvullingen.
1 deel.
N.B. Toevoegingen in de tekst zijn door de griffier van de Staten van Gelderland gewaarmerkt
in 1842.

4.

Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Vastgesteld door de
gemeenteraad 19 december 1851, gewijzigd 21 maart en 20 oktober 1854 en 20 augustus
1872 (gedrukt).
1 deeltje.

5-9.

Deliberatiën van de municipalen of gemeenteraad, 1811 - 1815.
5 omslagen.
N.B. In nr. 6 bevindt zich het proces-verbaal van een zitting onder voorzitterschap van de souspréfet van het arrondissement Zutphen d.d. 21 maart 1812.

10-45. Register van notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1816 - 1935.
36 delen.
N.B. De notulen over 1865 en 1934 (sinds 5 februari) zijn in tweevoud.
De nrs. 44 en 45 (1933/1934 en 1934/1935) bevatten ook de raadsagenda met toelichtingen
en bijlagen; van 5 oktober 1933 tot 26 januari 1934 ontbreken echter de notulen.
In de nrs. 10 - 43 (1816 - 1933) is de tekst geschreven, in de nrs. 44 - 45 (1933 - 1935)
gestencild.

46-55. Alfabetische index op de raadsnotulen, 1850 - 1923.
10 deeltjes.
N.B. De jaren 1886 - 1888 en 1896 - 1898 ontbreken.
De nrs. 46 - 48 (1861 - 1877) bevatten een klapper op de onderwerpen.

56.

Alfabetisch overzicht van de hoofdinhoud van de raadsbesluiten, 1860 - 1875.
1 deeltje.
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57.

Register van onderscheiden reglementen, instructies e.d., vastgesteld door de raad, 1794 1848.
1 deel.
N.B. Los voorin ligt een klapper op de inhoud tot 1835.

58.

Register van verordeningen, 1853 - 1897.
1 deel.
N.B. Met voorin een alfabetische klapper en achterin een opgave van de verordeningen, die 1
januari 1878 nog van kracht waren.

59.

Register van verordeningen en reglementen, 1854 - 1890.
1 band.
N.B. Met voorin een bladwijzer op dit nummer en het volgende.

60.

Register van instructies en reglementen, 1852 - 1930.
1 deel.
N.B. Met voorin een opgave van de instructies en reglementen, die in juni 1877 nog van kracht
waren, en achterin een alfabetische klapper. Na 1915 zijn de instructies los ingelegd.

61.

Concepten en afschriften van raadsnotulen en bij de raad ingediende memories, 1814 - 1847.
1 omslag.

62.

Presentielijst van de raadsvergaderingen, 1849 - 1852.
1 deel.

63-65. Register van notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1857 - 1911.
3 delen.
66.

Alfabetische index op de notulen van de besloten raadsvergaderingen, 1857 - 1874.
1 deeltje.

67.

Bijlagen tot de notulen van de besloten raadsvergaderingen, 1861 - 1875.
1 omslag.

68-107. Register van notulen van de vergaderingen van:
maire en adjoint-maires, 15 maart 1811 - 25 december 1813;
burgemeester en vice-burgemeesteren, 25 december 1813 - 1815;
burgemeesteren, van wie één president, 1816 - 23 maart 1824;
burgemeester en wethouders, 30 maart 1824 - 1936.
40 delen.
N.B. Nr. 94 (1877) bevat een alfabetische klapper op de genomen besluiten, bijgewerkt tot S;
nr. 95 (1878) een alfabetische klapper op de besluiten en een index op het repertoire van
administratieve akten van 1878 (zie Inv. nr. 1268). In de nrs. 68 - 105 (1811 - 1933) is de tekst
geschreven, in de nrs. 106 - 107 (1933 - 1936) getypt.

108-113. Alfabetische index op de notulen der vergaderingen van Burgemeester en Wethouders,
1885 - 1902.
6 deeltjes.
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N.B. De periode 28 april 1896 - 1898 ontbreekt.

114-147. Minuten van publicatiën, 1812 - 1926.
8 liassen, 22 banden en 4 omslagen.
N.B. De jaren 1910 en 1915 - 1922 ontbreken. Alfabetische indices bevinden zich in de nrs. 136
- 138 (1892 - 1900) en 142 (voor 1912); chronologische in de nrs. 139 (1901 - 1903) en 142 147 (1911, 1913 - 1926). De nrs. 114 - 121 (1812 - 1819) zijn liassen, de nrs. 122 - 143 (1820 1914) banden. De nrs. 144 - 147 (1923 - 1926) zijn omslagen, waarin zich de index als een
afzonderlijk deeltje bevindt.

148.

Concepten van extract-notulen en andere uitgaande stukken van Burgemeester en
Wethouders, 1814 - 1848.
1 omslag.

149-292. Stukken, ingekomen bij het gemeentebestuur, 1811 - 1935.
146 pakken.
N.B. Deze serie bevat aanvankelijk mede een aantal concepten van uitgegane stukken, dat
geleidelijk minder wordt.

293-294. Ingekomen aanschrijvingen van het Provinciaal bestuur van Gelderland, 1932 - 1934.
2 banden.
295-369. Minuten van stukken, uitgegaan van:
de maire, later burgemeester, 1811 - 1933;
burgemeesteren, later burgemeester en wethouders, 1816 - 1935.
11 pakken en 64 delen.
N.B. De maanden maart-augustus 1811 en 1934 ontbreken. Nr. 295 (1811) bevat losse
stukken, de nrs. 296 - 303 (1812 - 1819) losse en geliasseerde stukken. De nrs. 304 - 367 (1820
- 1933) zijn delen en de nrs. 368 - 369 (1933 - 1935) pakken met losse stukken.

370.

Indicateur van ingekomen en uitgegane stukken van de maire, 1811 december 28 – 1812
februari 28.
1 omslag.

371-420. Indicateur van ingekomen en uitgegane stukken van Burgemeester en Wethouders en de
burgemeester, 1822 – 1935.
50 delen.
N.B. Ontbreken 1829 – 1836, 1838 – 1848 juni, 1849 na 25 januari en 1852.

421-441. Alfabetische index op de indicateur van ingekomen en uitgegane stukken van Burgemeester
en Wethouders en de burgemeester, 1853 – 1935.
19 delen en 2 omslagen.
N.B. De jaren 1859 – 1861, 1872 – 1873, 1881 – 1882, 1884 en 1889 – 1890 ontbreken. Nr.
421 (1853 – 1858) is voorzien van een alfabetische klapper. De nrs. 422 en 423 (1862 – 1901)
bevatten de indices in omslagen bijeengevoegd.

442-449. Stukken, ingekomen bij de burgemeester, 1858 – 1933.
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8 pakken.
450-463. Minuten van stukken, uitgegaan van de burgemeester, 1858 – 1935.
13 delen en 1 omslag.
N.B. Ontbreken 1923 – 21 mei 1931; nr. 461 (1931 – 1933) is een fragment. Zie voor het eind
van 1933 inv. nr. 368. Nr. 462 (1934) is voorzien van een alfabetische klapper. In de nrs. 450 –
461 (1858 – 1933) is de tekst geschreven, in de nrs. 462 – 463 (1934 – 1935) getypt. Nr. 463
(1935) bevat losse minuten.

464-474. Indicateur van ingekomen en uitgegane stukken van de burgemeester, 1858 – 1933.
11 delen.
N.B. In 1858 werd een indicateur ingericht voor zaken van politie en justitie, vallende onder de
bevoegdheid van de burgemeester. Met deze indicateur correspondeerde een afzonderlijke
serie ingekomen en uitgegane stukken. Later werden daarin ook stukken opgenomen
betreffende andere zaken, die door de burgemeester werden behandeld. Het systeem werd
echter niet consequent toegepast: voor uitgegane stukken kwam een volledige scheiding met
de correspondentie van Burgemeester en Wethouders eerst na 1933 tot stand, voor
ingekomen stukken in het geheel niet.
De periode 27 april 1910 – 13 september 1922 ontbreekt.

475.

Alfabetische index op de indicateur van ingekomen en uitgegane stukken van de
burgemeester, 1890 – 1891.
2 deeltjes in 1 omslag.

476.

Ingekomen “bijzondere stukken”, 1848.
1 omslag.

477.

Indicateur van ingekomen bijzondere stukken, 1848.
1 deel.
N.B. Dit en het volgende nr. hebben op slechts drie stukken betrekking.

478.

Ingekomen geheime stukken, 1891 – 1932.
1 omslag.

479.

Minuten van uitgegane geheime stukken, 1892 – 1935.
1 deel.

480.

Indicateur van ingekomen en uitgegane geheime stukken, 1891 – 1932.
1 deel.

481-484. Gemeenteverslagen, 1823 – 1935.
4 pakken.
N.B. De jaren 1844, 1849 en 1930 ontbreken. Over 1931 – 1935 is een vijfjaarlijks verslag
uitgebracht. Zie voor de jaren 1820 – 1822 inv. nr. 310 – 312. In de nrs. 481 – 482 (1823 –
1875) bevinden zich jaarstaten der bevolking over 1823, 1838 – 1848 en 1850. Zie verder inv.
nr. 616 – 617.

485.

Geschreven en gedrukte inventarissen van het archief en lijsten van aanwezige bescheiden,
(1811) – 1877.
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1 omslag.

II. Verkiezingen.
486.

Stukken betreffende de verkiezing van leden van de kiescolleges voor het departement en
het arrondissement, en van kandidaten voor het ambt van vrederechter en zijn
plaatsvervangers, gehouden in het kanton Doesburg, 1813.
1 omslag.

487.

Lijsten van personen met actief en passief kiesrecht voor het kiescollege tot benoeming van
leden van de gemeenteraad, en nominatie van raadsleden, 1819.
1 omslag.

488.

Lijsten van samenstelling van het kiescollege voor de gemeenteraad, 1827 – 1839.
1 omslag.

489.

Stembiljetten voor de verkiezing van leden van het kiescollege voor de gemeenteraad, 1845.
1 pak.

490.

Lijsten van stemgerechtigden, 1833 – 1896.
1 omslag.

491.

Stukken betreffende de opstelling van kiezerslijsten, 1848 – 1896.
1 omslag.

492.

Opgave van kiezers, in de lijsten van andere gemeenten ingeschreven, aan wie een
oproepingskaart is verzonden voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
1925.
1 stuk.

493.

Processen-verbaal en andere stukken betreffende de verkiezing van gemeenteraadsleden,
1816 – 1900.
1 omslag.

494.

Schrijven, ingekomen van Gedeputeerde Staten, betreffende een bezwaarschrift tegen de
plaats gehad hebbende verkiezing van een raadslid, met afschrift van het adres, 1856.
1 omslag.

495.

Reglement omtrent de samenstelling van de Staten der provincie Gelderland (gedrukt), 1817.
1 deeltje.

496.

Processen-verbaal, deels met stembiljetten en andere bijlagen, van verkiezingen van leden
van de Provinciale Staten van Gelderland in het vijfde kiesdistrict, hoofdplaats Doesburg,
1819 – 1949.
1 omslag.

497.

Afschriften van kiezerslijsten voor de Provinciale Staten uit de gemeenten Stad Doetinchem,
Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen en Zelhem, 1853 – 1862.
1 pak.
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N.B. Ingezonden bij het bestuur van de hoofdplaats van het hoofdkiesdistrict Doesburg
ingevolge art. 32 der Kieswet 1850.

498.

Brievenboek van:
het bureau van stemopneming voor de gemeenteraadsverkiezingen, 1851 – 1890;
het bestuur van de hoofdplaats van het hoofdkiesdistrict Doesburg, 1853 – 1889.
1 deel.
N.B. Hierbij bevinden zich een overzicht van de indeling van het hoofdkiesdistrict en
opgaven van de namen van leden van het bureau 1853 – 1862, aantallen kiezers 1853
– 1855 en ontvangen stembriefjes 1853 – 1858.

499.

Lijst van de hoogst aangeslagenen in ’s Rijks directe belastingen binnen de provincie
Gelderland, die verkiesbaar zijn als lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal (gedrukt),
1848.
1 deel.
N.B. Opgemaakt door Gedeputeerde Staten ingevolge art. 16 van het voorlopig kiesreglement,
vastgesteld bij art. 7 van de wet van 11 oktober 1848, S. 70.

500.

Processen-verbaal van verkiezingen voor de Staten-Generaal, 1848.
1 omslag.

III. Gemeentebestuur en ambtenaren.
a. Bestuur.
501.

Ingekomen stukken betreffende de installatie van het stadsbestuur, aangesteld ingevolge het
reglement voor de regering der steden in de provincie Gelderland van 1815, 1815 – 1816.
1 omslag.

502.

Stukken betreffende de aanstelling en het aftreden van leden van het gemeentebestuur,
1850 – 1860.
1 omslag.

503.

Processen-verbaal van eedsaflegging door raadsleden, 1851 – 1859.
1 omslag.

504.

Rooster van aftreding der leden van de gemeenteraad, 1852 – 1933;
Lijst van geboortedagen der leden van de gemeenteraad, 1852 – (1929);
Rooster van aftreding der wethouders, 1852 – 1923.
1 omslag.
N.B. Achterin het laatste stuk bevindt zich een ontwerpverordening, houdende vaststelling van
de rooster van aftreding van raadsleden, 1852.

b. Ambtenaren.
505.

Instructie voor de ambtenaren, werkzaam ter secretarie, 1893, gewijzigd 1902 en 1911.
1 stuk.
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506.

Werkliedenreglement, 1929.
1 omslag.

507.

Raadsbesluit tot wijziging van het ambtenarenreglement, 1935.
1 stuk.
N.B. Het ambtenarenreglement werd door de raad vastgesteld in zijn vergadering van 11 mei
1934.

508.

Wachtgeldverordening, 1934.
1 omslag.

509-512. Register van ambtenaren, colleges, commissies en besturen in dienst van de gemeente, (c.
1865) – 1930.
4 delen.
513.

Lijst van gemeenteambtenaren, -colleges en –commissies, (1878).
1 deel.

514.

Sollicitaties, benoemingsbesluiten en daarmee annexe correspondentie betreffende
ambtenaren in dienst van de gemeente en onder gemeentelijk toezicht staande instellingen,
1814 – 1849.
1 omslag.

515.

Stukken betreffende aanstelling en ontslag van gemeentepersoneel, 1852 – 1914.
1 omslag.

516.

Akten van beëdiging van commissieleden en ambtenaren in dienst van de gemeente en
onder gemeentelijk toezicht staande instellingen, 1857 – 1869.
1 omslag.

517.

Stukken betreffende een ambtsmisdrijf, 1921 – 1922.
1 omslag.

518.

Akten van borgtocht van gemeenteontvangers en daarop betrekkelijke stukken, 1841 – 1908.
1 omslag.

519.

Overeenkomst van borgtocht voor de directeur-boekhouder van de gemeentelijke
gasfabriek, 1912.
1 stuk.

c. Salarissen en pensioenen.
520.

Stukken betreffende de voldoening van achterstallige traktementen over 1812 en 1813 van
de leraren aan de Latijnsche school J. C. Steuerwald en J. Weeling, benevens de aanspraken
van eerstgenoemde op traktement als waarnemend rector, 1816 – 1833.
1 omslag.

521.

Stukken betreffende de bezoldiging van gemeenteambtenaren, 1822 – 1921.
1 omslag.
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522.

Register van gemeenteambtenaren, aangelegd ingevolge de Pensioenwet en de
Weduwenwet 1913, 1915 – 1917.
1 deel.

523.

Stukken, ingekomen van het Ministerie van Financiën, inhoudende vaststelling van
pensioengrondslagen en inkoopsommen, krachtens art. 62, derde lid , litt. d der Pensioenwet
1913, 1916 – 1921.
1 omslag.

524.

Register van inkoopsommen voor diensttijd, doorgebracht in gemeentelijke betrekkingen
voor 1 oktober 1913, (1915).
1 deel.

525.

Berekeningen van pensioenbijdragen, 1915 – 1934.
1 pak.

IV. Bevolking.
526.

Register van:
verleningen van het burgerrecht, 1800 – 1870;
toestemmingen tot inwoning, 1803 – 1807;
verleningen van akten van readmissie, 1803 – 1805.
1 deel.
N.B. Voorin is opgenomen het formulier van de burgereed, vastgesteld in 1804. De verleningen
van burgerrecht uit de jaren 1804 en 1805 bevinden zich achter die van de akten van
readmissie. Na 1809 is het burgerrecht hoofdzakelijk verleend met het oog op het daarmede
verbonden recht van opdrift van vee op de stadsweide, welke laatste term dan ook regel
wordt.

527.

Rekwesten en certificaten, ingediend tot het verkrijgen van het recht van inwoning en het
burgerrecht, 1812 – 1815.
1 omslag.

528-530. Lijsten van mannelijke inwoners, de leeftijd van 21 jaar bereikt hebbende, opgesteld ten
behoeve van het Régistre civique van het arrondissement Zutphen, 1811 – 1813.
1 deel, 1 stuk en 1 katern.
531-533. Bevolkingsregister, 1811 – 1826.
3 delen.
N.B. Wijk I ontbreekt.

534-537. Bevolkingsregister, 1826 – 1828.
4 delen.
538-540. Bevolkingsregister, 1829 – 1839.
3 delen.
N.B. Wijk B ontbreekt.
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541.

Stratenlijst, corresponderend met het bevolkingsregister 1829 – 1839.
1 stuk.

542-545. Bevolkingsregister, 1850 – 1861.
4 delen.
546.

Bladwijzer op het bevolkingsregister, 1850 – 1861.
1 deel.

547-552. Bevolkingsregister, 1862 – 1889.
6 delen.
553.

Bladwijzer op het bevolkingsregister, 1862 – 1889.
1 deel.

554-559. Bevolkingsregister, 1890 – 1900.
6 delen.
560.

Bladwijzer op het bevolkingsregister, 1899 – 1900.
1 deel.

561-566. Bevolkingsregister, 1900 – 1921.
6 delen.
567-568. Bladwijzer op het bevolkingsregister, 1900 – 1921.
2 delen.
569-575. Bevolkingsregister, 1921 – 1939.
7 delen.
576.

Bladwijzer op het bevolkingsregister, 1921 – 1939.
1 deel.

577-581. Dienstbodenregister, 1862 – 1939.
5 delen.
582-584. Bevolkingsregister van het garnizoen, 1862 – 1921.
1 omslag en 2 delen.
585-591. Huisregister, 1866 – 1939.
7 delen.
592.

Register der huizen, aangevende waar de bewoners in het bevolkingsregister geboekt zijn,
(1866 – 1873) en (1873 – 1879).
1 deel.

593-597. Huisregister der dienstboden, (1866) – 1939.
5 delen.
598.

Lijst van dienstboden met opgave van voormalig en tegenwoordig adres of van vertrek, (circa
1870).
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1 katern.
599.

Lijsten van vernummering der huizen, 1862 en 1873.
1 omslag.

600.

Register van verhuizing, ook uit en naar de gemeente, en van vernummering der huizen,
1873 – 1888.
1 deel.
N.B. Hierbij ligt een lijst van woningen van gehuwde militairen.

601-607. Register van vestiging binnen de gemeente, 1861 – 1939.
7 delen.
608-613. Register van vertrek buiten de gemeente, 1862 – 1939.
6 delen.
614.

Verblijfregister, 1863 – 1935.
1 deel.

615.

Statistieke opgaven van geboorte, huwelijk en overlijden, 1811.
1 omslag.

616-617. Minuten van jaarstaten der bevolking, 1852 – 1893.
2 pakken.
N.B. Verscheidene jaren ontbreken. Zie voor de jaren 1823, 1838 – 1848 en 1850 rnv. nr. 481 –
482.

618.

Numerieke staten der bevolking, ingediend door de wijkmeesters, (1825 – 1827).
1 omslag.

619.

Minuten van verschillende staten der bevolking, bevattende uitkomsten van de tienjaarlijkse
volkstelling, 1840.
1 omslag.
N.B. Opgemaakt ingevolge besluit van de Gouverneur der provincie d.d. 24 februari 1840, nr.
23.

620.

Minuutstaten van sterfgevallen, 1841 – 1860 en 1869 – 1873.
1 omslag.

621.

Register van sterfgevallen, vermeldende de doodsoorzaak, 1874 – 1876.
1 deel.
N.B. Deze opgaven worden in het volgende nummer voortgezet.

622.

Minuten van maandelijkse bevolkingsstaten, 1877 – 1890.
1 omslag.

623.

Register der ingezetenen op 1 januari 1830.
1 deel.
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N.B. Dit register omvat ook de schippers en het garnizoen.

624.

Hoofdelijk invullingsregister voor de volkstelling, 1849.
1 deel.

V. Financiën.
a. Algemeen.
625.

Besluit van Gedeputeerde Staten betreffende het opstellen van gemeenterekeningen, met
bijlagen (gedrukt), 1869.
1 deeltje.

626-632. Gemeentebegrotingen, sinds 1853 met memorie van toelichting, 1811 – 1935.
7 pakken.
633-638. Bijlagen tot de gemeentebegrotingen, waaronder de memorie van toelichting, 1811 –
1852.
6 pakken.
N.B. De memories van toelichting van 1811 – 1813 en 1816 ontbreken.

639.

Gemeentebegroting, met verslag van de Intendant van Binnenlandse Zaken, afschrift van het
goedkeuringsbesluit van de hertog van Plaisance en begeleidend schrijven van de sous-préfet
van het arrondissement Zutphen, 1811.
1 omslag.
N.B. Deze begroting werd in 1812 door een nieuwe vervangen, goedgekeurd door de Keizer.

640.

Stukken betreffende het opmaken van de begroting, 1812.
1 omslag.

641-758. Gemeenterekeningen, 1812 – 1933.
118 delen.
N.B. De rekeningen over 1924, 1928, 1929 en 1932 ontbreken. Bij de meeste rekeningen
bevinden zich de besluiten tot vaststelling door de gemeenteraad en tot goedkeuring door
Gedeputeerde Staten, hetzij ingeschreven, hetzij los inliggend.

759-761. Concepten van gemeenterekeningen, 1924, 1929 en 1932.
3 delen.
N.B. Deze concepten zijn in de inventaris opgenomen bij gebreke van authentieke exemplaren.

762-1159. Bijlagen tot de gemeenterekeningen, 1812 – 1935.
36 pakken en 362 banden.
N.B. De nrs. 762 – 791 (1812 – 1841) zijn pakken met losse stukken. Sinds 1842 zijn de bijlagen
ingebonden behalve de nrs. 1118, 1123, 1128, 1133, 1139 en 1154, zijnde de bijlagen van de
afdeling Inkomsten van 1928, 1929, 1930 en 1935.
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1160. Verzamelstaten der ontvangsten, 1853 – 1868.
1 pak.
N.B. Voor de jaren 1862 – 1864 zijn de ontbrekende deeltjes door concepten vervangen.

1161-1192. Mandatenregister, 1818 – 1851.
32 delen.
N.B. De nrs. 1188 – 1192 (1847 – 1851) zijn voorzien van een chronologische tabel.

1193. Overzicht van de batige sloten van begrotingen en rekeningen en van opbrengsten van
inkomsten der gemeente gedurende 1820 – 1849, (c. 1850).
1 deel.
1194. Register van de St. Andriesthins, 1637 – 1905, met aantekeningen van uitkoop tot 1931.
1 deel.
N.B. Dit register bevat achtereenvolgens:
een opgave van thinsplichtigen met vermelding van betaling, 1637 – 1836;
een lijst van de opbrengsten per jaar, 1712 – 1788;
een opgave van thinsplichtigen, gerangschikt volgens het bevolkingsregister, met vermelding
van betaling, 1837 – 1905.

1195. Register van verpachtingsconditiën der stedelijke middelen, 1730 – 1843.
1 deel.
1196. Stukken betreffende enkele verpachte inkomsten, 1824 – (1841).
1 omslag.
1197. Register van verkopingen van percelen bomen, gras, stratendrek enz., 1846 – 1863.
1 deel.
1198. Stukken betreffende achterstallige personele omslagen over 1839 en 1840 en dito pachten
en huren over 1840, 1841.
1 omslag.
1199. Ingediende declaraties, 1812 – 1844.
1 omslag.

b. Fondsen en leningen.
1200. Ingeleverde obligaties met coupons en stukken betreffende de afgifte van een duplicaatobligatie en de betaling van achterstallige rente van de lening ten behoeve van de
kazernering, 1833 – 1872.
1 omslag.
N.B. Zie voor deze lening, die in 1810 werd aangegaan en onder het beheer van de Commissie
van kazernering gebracht, inv. nr. 2079. In 1820 werd het beheer door het stadsbestuur
overgenomen, waarna in 1834 voor de afbetaling een nieuwe regeling werd getroffen; zie inv.
nr. 1202.

1201. Grootboek van bijzondere rekeningen bij de stad, betreffende:
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a. het fonds tot amortisering van de stedelijke gevestigde schuld, 1831 – 1879;
b. het fonds uit de overschotten van de 2 % op de gewone inkomsten voor
onvoorziene uitgaven, te besteden voor werken van algemeen nut, 1843 – 1862;
c. het fonds tot oprichting van een nieuw schoolgebouw, 1847 – 1863;
d. het fonds tot uitvoering van een werk van algemeen nut, 1863 – 1867;
e. de rekening-courant met de heren KETWICH en VORMBERGH te Amsterdam,
1862 – 1875;
f. de rekening-courant met de Associatie-Cassa te Amsterdam, 1885 – 1886 en, los
inliggend, 1885 – 1916.
1 deel.
1202. Besluiten en correspondentie betreffende de amortisatie van de stedelijke gevestigde schuld,
1834 – 1837.
1 omslag.
1203. Register van obligaties ten laste van de stad, uitgegeven ingevolge het in 1834 opgestelde
plan tot amortisatie van de gevestigde schuld, 1837 – 1882.
1 katern.
N.B. Hierbij bevindt zich een lijst van de krachtens dit plan gecombineerde
kazerneringsobligaties en van de uitgangen ten laste van de stad.

1204. Processen-verbaal van de eerste tot en met de twaalfde uitloting van obligaties tot aflossing
van de stedelijke gevestigde schuld, 1837 – 1848.
1 omslag.
1205. Schrijven, ingekomen van de Commissaris des Konings, en minuten van staten betreffende
het beheer van de drie gemeentelijke fondsen, 1853 – 1854.
1 omslag.
N.B. Betreft de fondsen, genoemd in inv. nr. 1201 sub a – c.

1206. Stukken betreffende de belegging van gemeentelijke kapitalen in het Grootboek van de
nationale werkelijke schuld, 1855 – 1866.
1 omslag.
1207. Register van obligaties ten laste van de gemeente, sedert de lening ten behoeve van de
kazernering in 1810 tot en met de geldlening van 1899, (1858) – 1915.
1 deel.
1208. Register van obligaties van de tweede serie der gemeentelijke geldlening, 1866.
1 deel.
N.B. Alleen de namen van de houders zijn ingevuld.

1209. Register van geldleningen, door de gemeente aangegaan, sedert de lening ten behoeve van
de kazernering in 1810 tot en met de lening van 1930, 1867 – 1930.
1 deel.
N.B. Dit deel werd oorspronkelijk aangelegd als een register van obligaties op dezelfde voet als
inv. nr. 1207. Sinds 1916 zijn de originele akten, waarbij de leningen worden aangegaan, los
ingelegd.
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1210. Authentiek uittreksel uit het testament van Mr. A. W. M. C. VERHUELL, en stukken
betreffende het door hem aan de gemeente Doesburg gelegateerde kapitaal ten behoeve
van de aanleg van een vaste brug over de Gelderschen IJsel of van een spoorwegverbinding,
1881 – 1924.
1 omslag.

c. Schulden en vorderingen uit de tijd vóór het herstel van de onafhankelijkheid van Nederland.
1211. Afrekeningen, met daartoe betrekkelijke stukken, van de generale recepis ter voldoening van
vorderingen van particulieren wegens oorlogsschade onder ƒ 50, 1814 – 1822.
1 omslag.
N.B. Ingevolge resolutie van de Landschap d.d. 21 maart 1797 berustte onder de municipaliteit
een generale recepis ten behoeve van ingezetenen, die wegens verkochte assignaten,
requisities, schade en hand- en spandiensten vorderingen lager dan ƒ 50 hadden. Bij besluit
van de prefect van het departement van de Boven-IJsel d.d. 8 juni 1812, nr. 9, herhaald bij
aanschrijving van de gouverneur der provincie Gelderland d.d. 1 juni 1814, tweede div. nr. 1,
moesten de generale recepissen in het Grootboek der publieke schuld worden ingeschreven,
waarna de houders van aandelen daarin nieuwe schuldbekentenissen zouden ontvangen. Het
stadsbestuur van Doesburg was echter vóór deze beide aanschrijvingen reeds op andere wijze
met de afrekening begonnen.

1212. Stukken betreffende de liquidatie van de achterstallige schulden der stad tot en met 1813,
1817 – 1827.
1 pak.
N.B. Deze schulden werden in 5 hoofdstukken onderscheiden, te weten:
rente van de plaatselijke schuld;
onbetaald gebleven 2/3 gedeelte van die schuld;
tractementen;
leveranties, werklonen en verrichte diensten;
ongeregelde uitgaven.

1213. Stukken betreffende de liquidatie met de Franse regering van vorderingen wegens:
kazernering van de gendarmerie,
huur van lokalen voor tabaksmagazijn,
intrekking van de opbrengst van de weleer stedelijke posterijen, gedurende de
Franse tijd, 1811 – 1818.
1 omslag.

d. Administratie van de gemeente-ontvanger.
1214. Processen-verbaal van kas-controle, met bijlagen, 1812, 1840 – 1847.
1 omslag.
1215. Proces-verbaal van deponering van waardepapieren, aan de gemeente toebehorende, in de
brandkast ter secretarie, 1852, met aanvullende verklaringen tot 1862.
1 stuk.
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1216. Processen-verbaal van overgave van de administratie van de gemeente-ontvanger en lijsten
van de zich in zijn archief bevindende stukken, 1868.
1 omslag.
1217-1218. Stukken betreffende de administratie, processen-verbaal van kascontrole en
correspondentie van de ontvanger J. LANGLOIS Jr., 1811 – 1812.
2 liassen.
1219. Lijsten van de opbrengst van de St. Andriesthins, 1813 – 1839.
1 lias.
N.B. De jaren 1814, 1815 en 1819 ontbreken.

1220. Lijsten van de opbrengst van de opbranding van vee op de stadsweiden, 1816 – 1825.
1 omslag.
N.B. Het jaar 1823 en ook verder enkele opgaven ontbreken. Van 1822 – 1825 waren deze
lijsten geliasseerd.

1221-1222. Opgaven betreffende verschillende inkomsten en uitgaven, 1830 – 1847.
2 liassen.
N.B. Hierin bevinden zich onder meer lijsten van de opbranding van vee op de stadsweiden en
van grasverkopingen, opgaven omtrent de verdeling van presentiegelden voor de raadsleden
en geleverde olie voor straatverlichting, benevens een aantal kwitanties.

1223. Pachtrol van landerijen en visserijen, toebehorende aan de stad, 1817 – 1822.
1 stuk.
1224. Kwitantie voor de gemeente-ontvanger wegens restitutie van een pachtsom voor hooigras,
1819.
1 stuk.
1225. Maandstaten van ontvangen stedelijke belastingen en opcenten op Rijksbelastingen, 1814 –
1841.
1 omslag.
1226. Stukken betreffende het opmaken der gemeenterekeningen over 1815 – 1819, 1815 – 1836.
1 pak.
N.B. De ontvanger J. A. Van HAMEL stierf in 1821. De rekening over 1815, nog door hem
opgemaakt, werd na zijn dood ondertekend door zijn weduwe M. E. RYPPERDA, als voogdes
van haar minderjarige kinderen. Zij maakte ook de rekeningen over 1816 en 1817 op. Na haar
dood in 1822 werden de rekeningen over 1818 en 1819 opgemaakt door de voogd J.
RIJPPERDA.

1227. Dubbelen van de gemeentebegrotingen, 1815 – 1818.
1 omslag.
1228. Dubbelen van de gemeenterekeningen, 1815 – 1819.
1 pak.
1229-1230. Kasboek van de gemeente-ontvanger, 1815 – 1818.
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2 delen.
1231-1237. Grootboek van de gemeente-ontvanger, 1815 – 1819.
7 delen.
1238. Rekening van de gemeente-ontvanger van inkomsten, die niet op de gemeenterekeningen,
en uitgaven, die niet op de gemeentebegrotingen verantwoord zijn, 1815 – 1820.
1 katern.

e. Gemeentelijke belastingen.
aa. Directe belastingen.
1239. Verordeningen op de heffing en invordering van gemeentelijke directe belastingen, 1879 –
1935.
1 omslag.
1240. Verzamelboek van het straatgeld en de personele omslag, 1818.
1 deel.
1241. Kennisgevingen van aanslag en reclames wegens te hoge aanslag in de personele omslag,
1824 en 1838.
1 omslag.
1242-1244. Kohieren voor de hoofdelijke omslag, 1879 – 1922.
3 pakken.
N.B. Van het kohier over 1902 is slechts een fragment bewaard.

1245-1247. Kohieren voor het schoolgeld, 1861 – 1933.
3 pakken.
N.B. De jaren 1879, 1890 – 1904 en 1913 ontbreken.

1248. Kohieren voor de hondenbelasting, 1863 – 1921.
1 pak.
N.B. De jaren 1870 – 1875, 1911 en de meeste primitieve en suppletoire kohieren van 1893 –
1898 ontbreken.

bb. Indirecte belastingen, accijnzen en retributiën.
1249. Verordeningen op de heffing en invordering van gemeentelijke indirecte belastingen,
accijnzen en retributiën, met bijbehorende tarieven, 1812 – 1935.
1 omslag.
N.B. Hierbij bevindt zich o.a. een negentiende-eeuws afschrift van een ordonnantie op de
haven- en ligplaatsen van 22 juli 1777.

17

1250. Retroacta, concepten en afschriften van verordeningen en tarieven betreffende
gemeentelijke indirecte belastingen, accijnzen en retributiën, 1814 – 1847.
1 pak.
1251. Staten van opbrengsten en van uitgaven wegens personeel en materieel ten behoeve van het
octrooi, en processen-verbaal van controle op de inning en afdracht van die belasting, 1812.
1 omslag.
1252. Stukken betreffende de inrichting, invordering en vrijstelling van gemeentelijke accijnzen,
1828 – 1855.
1 pak.
N.B. Hoofdzakelijk afschriften.

1253-1258. Register van ontvangen legesgelden, 1813 – 1934.
6 delen.
N.B. De jaren 1832 – 1853 en 1890 – 1928 ontbreken.

1259-1261. Register van ontvangen begrafenisgelden, 1829 – 1937.
3 delen.
N.B. De jaren 1841 – 1867 en 1871 – 1879 ontbreken.

1262. Minuten van staten betreffende de opbrengst van de begrafenisgelden, 1841.
1 omslag.
1263. Stukken betreffende het geschil tussen de stad en het rooms-katholiek parochiaal
kerkbestuur over begrafenisgelden, in verband met de aanleg van een rooms-katholieke
begraafplaats, 1829 – 1830 en 1847.
1 omslag.
N.B. Bij K.B. van 22 dec. 1848, S. 93, werd bepaald, dat in het vervolg geen vordering van
rechten ten behoeve van een algemene begraafplaats mocht geschieden voor lijken, die niet
daarop ter aarde werden besteld.

1264. Register van vergunningen tot het gebruik maken van openbare gemeentegrond en
–wateren, 1882 – 1883.
1 deeltje.
N.B. De desbetreffende verordening d.d. 9 april 1882 is hierin opgenomen.

1265. Lijsten van namen der schepen, die de Geldersche IJsel bevaren en van de haven van
Doesburg gebruik maken, (c. 1892).
1 omslag.
1266. Lijsten van vergunningen tot de verkoop van sterke drank in het klein, 1885 – 1899.
1 omslag.
N.B. Het jaar 1893 ontbreekt.
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f. Rijksbelastingen.
aa. Registratierecht.
N.B. Bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811, B. 397 no. 7340, art. 30 werd met ingang van 1 januari
1812 het recht van registratie in de 7 Nederlandse departementen ingevoerd overeenkomstig de
Franse wetten. Ingevolge art. 29 van de wet van 22 Frimaire, an VII, moest door de secretarissen van
de gemeentebesturen dit recht betaald worden voor de akten van die besturen, die aan de formaliteit
van registratie waren onderworpen. Art. 49 van diezelfde wet legde de secretaris de verplichting op een
répertoire bij te houden van zulke akten, die op de minuut – d.w.z. het oorspronkelijke stuk –
geregistreerd werden. Deze laatste bepaling verviel met de in werking treding van de Registratiewet
1917, nadat reeds eerder een aantal uitzonderingen waren gemaakt. Op de secretarie van Doesburg
werden de geregistreerde minuten van de administratieve akten tot een serie naast het répertoire
gevormd, aan welk gebruik deze inventaris zich heeft gehouden, al verliest het répertoire later zijn
betekenis voor het naslaan der akten. Hetzelfde geldt voor het uit die serie gesplitste “Register van
uitwendig beheer” en de afgegeven attesten enz.

1267-1269. Répertoire van administratieve akten, 1812 – 1917.
1 pak, 1 band en 1 stuk.
N.B. De jaren 1892 – 1910 ontbreken.

1270-1382. Minuten van administratieve akten, 1812 – 1935.
45 omslagen en 68 banden.
N.B. De jaren 1846 – 1847 ontbreken. De nrs. 1270 – 1305 (1812 – 1849) en 1374 – 1382
(1927 – 1935) bevatten de akten los bijeengevoegd; in de andere nummers zijn ze
bijeengebonden.

1383-1384. “Register van uitwendig beheer”, inhoudende minuten van beschikkingen van
Burgemeester en wethouders, meest ter afdoening van rekwesten, 1842 – 1856.
2 delen.
1385-1389. Register, bevattende afschriften van afgegeven attesten en certificaten, 1840 – 1888.
5 delen.
N.B. Van deze akten werden geen minuten bewaard.

1390-1392. Répertoire van afgegeven attesten, verklaringen en andere stukken, waarvan geen
minuten werden gehouden, behoudens de stukken betreffende de Burgerlijke Stand,
1844 – 1863.
3 delen.
1393. Opgaven van sterfgevallen gedurende het eerste en tweede kwartaal van 1812, ten behoeve
van de registratie, 1812.
1 omslag.
1394. Ingekomen brieven betreffende de invulling van lijsten van sterfgevallen ten behoeve van de
registratie, 1860 – 1869.
1 omslag.

bb. Overige belastingen.
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1395-1399. Kohieren voor de personele belasting, 1812 – 1849.
5 pakken.
1400. Opgaven van de bewoners van de huizen, genummerd 1 – 499, ten behoeve van de aanslag
in de personele belasting, 1811.
1 omslag.
N.B. Deze opgaven betreffen huurwaarde, naam van de eigenaar en het al of niet gehuwd zijn
van de huurder, c.q. eigenaar.

1401. Register van wijzigingen in het kohier van de personele belasting, (1813) – 1822.
1 deel.
1402. Kohier voor de bijdrage van de stad Doesburg tot de uitrusting en bewapening van de ruiters,
geleverd door het departement van de Boven-IJsel, 1813.
1 deel.
1403. Kohieren voor het dienstbodengeld, 1814 – 1815.
1 omslag.
1404. Kohieren voor:
het paarden-, plaisier- en passagegeld, 1814.
het paardengeld, 1815.
1 omslag.
1405-1411. Register van patentschuldigen, 1819 – 1877.
7 pakken.
N.B. De jaren 1825 en 1831 en enkele kwartaalopgaven ontbreken.

1412-1415. Register van uitgegeven patenten, 1846 – 1883.
4 delen.
1416. Kennisgevingen van aanslag in de patentbelasting, 1815.
1 omslag.
1417. Register van de koop- en huurwaarde van landerijen, 1820 – 1825.
1 deel.
1418-1421. Kadastrale legger, 1832 – 1897.
4 delen.
N.B. Deel III (art. 749 – 1142) ontbreekt. In nr. 1418 (art. 1 – 371) bevindt zich een alfabetische
index op de namen der eigenaren, in dat deel voorkomend, en een tweede, uit nr. 1419 (art.
372 – 748) gelicht en daarmee corresponderend.

1422. Alfabetische index op de namen van de eigenaren, voorkomende in de kadastrale legger ,
1865 – 1887.
1 deel.
1423-1425. Tafel van grondeigenaren en eigendommen en hun oppervlakte, klasse en belastbare
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opbrengst, verdeeld in sectie A (Stadsweide), B (Molenveld) en C (Doesburg), 1833 – 1863.
3 delen.
1426. Processen-verbaal van overgave van de kohieren van de Rijksbelastingen over 1812 en 1813
door de maire van Doesburg aan de Rijksontvanger, 1812.
1 omslag.
1427. Opgave van personen, aangeslagen in de belasting op gebouwde en ongebouwde
eigendommen, personeel en patenten, met het bedrag van die aanslag, 1824.
1 stuk.
1428. Stukken, ingekomen bij het College van Zetters, 1823 – 1887.
1 omslag.
1429. Op het stadhuis gedeponeerde processen-verbaal ter vordering van de Minister van
Financiën, wegens overtredingen ten aanzien van ’s Rijks directe belastingen, in- en
uitgaande rechten en accijnzen, 1842 – 1847, 1922 en 1924.
1 pak.

g. Staatsleningen.
1430. Registers van inschrijving in de vrijwillige staatsleningen, opengesteld bij de wetten van
respectievelijk 28 juni 1831, S. 20, 6 januari 1832, S. 9, en 22 november 1832, S. 54, met
bijlagen, 1831 – 1832.
1 pak.
N.B. Bij de plaatselijke besturen bestond gelegenheid tot inschrijving op deze leningen, bij niet
slagen waarvan een heffing op de inkomsten of een verplichte lening zou volgen.

VI. Bedrijven en diensten.
a. Gas- en Waterbedrijf.
N.B. Op 12 november 1908 besloot de gemeenteraad de concessie voor de bestaande
particuliere gasfabriek niet te verlengen en het bedrijf in eigen exploitatie te nemen. Zie voor
deze gasfabriek inv. nr. 1581. Met de in 1915 opgerichte bronwaterleiding staat het gasbedrijf
onder één beheer.

1431. Verordeningen betreffende de gasfabriek en de bronwaterleiding, 1909 – 1933.
1 omslag.
1432. Contract tussen de gemeente Doesburg en de Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters
enz., te Dordrecht betreffende de levering van een exhauster voor de gasfabriek, 1910.
1 stuk.
1433. Aannemingscontract voor de bouw van een watertoren met daarover gevoerde
correspondentie en stukken betreffende de stichtingskosten voor de waterleiding, 1913 –
1915.
1 omslag.
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1434. Begrotingen met memorie van toelichting van het gasbedrijf, 1909 – 1933.
1 pak.
N.B. De jaren 1919, 1923 en 1924 benevens de memorie van toelichting van 1913, 1925 en
1926 ontbreken. Van 1926 – 1931 is een staat van schulden bijgevoegd.

1435. Rekeningen met bijbehorende bescheiden van het gasbedrijf, 1909 – 1934.
1 pak.
N.B. Het jaar 1930 en de rekeningen van 1909 – 1911 en 1934 ontbreken en van verscheidene
jaren sommige bescheiden.

1436. Begrotingen met memorie van toelichting van het waterbedrijf, 1915 – 1933.
1 pak.
N.B. De jaren 1919, 1923 en 1924 en de memorie van toelichting van 1925 en 1926 ontbreken.
Van 1926 – 1931 is een staat van schulden bijgevoegd.

1437. Rekeningen met bijbehorende bescheiden van het waterbedrijf, 1915 – 1934.
1 pak.
N.B. De jaren 1922, 1929 en 1930 en de rekening van 1934 ontbreken en van verscheidene
jaren sommige bescheiden.

1438. Jaarverslagen van:
het gasbedrijf, 1910 – 1912;
het gas- en het waterbedrijf, 1920 – 1934.
1 pak.
N.B. De verslagen van het gasbedrijf van 1921 – 1924 en van het waterbedrijf van 1921 –
1924, 1926 en 1929 ontbreken. De verslagen van beide bedrijven over 1920 en 1934 vormen
één deeltje.

b. Levensmiddelenbedrijf.
N.B. Het Levensmiddelenbedrijf, dat tot taak had de distributie van gerantsoeneerde levensmiddelen
en andere artikelen, fungeerde van 1916 tot 1920.

1439. Afschrift van een contract, waarbij het rooms-katholiek parochiaal armbestuur aan de
gemeente Doesburg een huis aan de Beitelstraat verhuurt ten behoeve van het
levensmiddelenbedrijf, met beschrijving van de staat waarin het huis zich bevindt, 1918.
1 omslag.
1440-1474. Ingekomen stukken en indicateurs van ingekomen en uitgegane stukken betreffende de
regeling van de distributie en gedistribueerde artikelen, 1916 – 1921.
20 pakken en 15 katerns.
N.B. De ingekomen stukken, geordend volgens de gedistribueerde artikelen, bevinden zich in
pakken, de indicateurs bestaan uit katerns. De indicateur op stukken betreffende kaas (nr.
1454) ontbreekt.

1475. Register, bevattende afschriften van stukken, uitgegaan van het levensmiddelenbedrijf, 1918.
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1 deel.
1476. Staten betreffende de aardappelenvoorziening, 1917.
1 omslag.
1477. Bevoorradingsstaten van bakkers, 1916 – 1920, en verantwoordingen, van hun voorraden,
1920.
1 pak.
1478. Staten van bevoorrading van winkeliers en registers van uitgiften aan particulieren, 1916 –
1920.
1 pak.
1479. Aanvraagformulieren voor voedseltoewijzingen, 1919 – 1920.
1 omslag.
1480.

Rekeningen van het levensmiddelenbedrijf, 1916 – 1917.
1 omslag.

1481. Balansen en winst- en verliesrekeningen van het levensmiddelenbedrijf, 1918 en 1920.
1 omslag.
1482. Bijlagen tot de rekeningen van het levensmiddelenbedrijf, 1918 – 1920.
1 pak.
1483. Journalen en kasboeken van het levensmiddelenbedrijf, 1917 – 1920.
1 pak.
1484. Verschillende rekeningen-courant en bevoorradingsstaten van winkeliers, 1918 – 1920.
1 pak.
1485. Tabellarisch inkoopboek van het levensmiddelenbedrijf, 1918 – 1920.
1 deel.
1486. Verkoopboeken van het levensmiddelenbedrijf, 1919 – 1920.
1 omslag.

c. Keuringsdienst van vee en vleesch.
1487. Verordeningen en instructies betreffende de Keuringsdienst van vee en vleesch, 1922 – 1923.
1 omslag.

d. Agentschap der arbeidsbemiddeling en dienst der werkloosheidsverzekering.
1488. Verordening voor het Agentschap der arbeidsbemiddeling en de dienst der
werkloosheidsverzekering, 1935.
1 stuk.

VII. Grondgebied en eigendommen.
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1489. Besluiten van de Gouverneur en van Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland
betreffende het beheer van eigendommen en rechten der gemeente, 1839 – 1882.
1 omslag.
1490. Minuut van een opgave aan de prefect van het departement van de Boven-IJsel omtrent de
tol op de Ellecomschen dijk, (1812).
1 stuk.
1491. Staat van hetgeen naar het burgerlijk recht eigendom is der gemeente en van de
gemeentewegen, -vaarten en andere ten dienste van het algemeen bestemde zaken, 1853,
met aanvullingen tot 1935.
1 omslag.
N.B. Opgemaakt ingevolge art. 229 en art. 230, tweede lid der Gemeentewet 1851.

1492. Afschrift van de in nr. 1491 bedoelde staat, zonder latere aanvullingen, 1853.
1 deel.
1493. Eigendomsbewijzen, akten van koop en verkoop, van ruiling, van vestiging van erfpacht en
van hypothecaire obligatie van onroerende goederen, 1825 – 1935.
1 pak.
1494. Tekening van een deel van een batterij aan de Lammen IJsel, met opgave van de daardoor
ingenomen oppervlakte van de burgerweide, (begin negentiende eeuw).
1 omslag.
1495. Stukken betreffende de grensscheiding tussen ’s Rijks militaire gronden en gronden,
toebehorende aan de gemeente en aan particulieren, 1828 – 1854.
1 omslag.
N.B. In 1849 werd een beschrijving der grenzen opgesteld, die in 1854 werd aangevuld.

1496. Voorwaardelijke toezeggingen van grondschenking aan de gemeente, 1881 en 1904.
1 omslag.
1497. Pacht- en huurverbintenissen van gemeentelijke rechten en eigendommen, 1817 – 1883.
1 omslag.
1498. Retroacta betreffende koop, verkoop, ruiling, verhuur en verpachting door de gemeente van
onroerende goederen, 1822 – 1891.
1 omslag.
1499. Afschriften en lijst van stukken betreffende de verpachting van de Renssensweide aan de
fabrikant J. VAN DER LOO ten behoeve van de fabricage van bakstenen, 1873 – 1874.
1 omslag.
1500. Overeenkomst tussen het Rijk en de gemeente, waarbij eerstgenoemde het recht van
medegebruik verkrijgt van de stadswelput aan de Kuiperstraat ten behoeve van de infirmerie
van de kazerne, 1877.
1 stuk.

24

1501. Juridische adviezen aan de burgemeester betreffende een verandering in gebruik door het
Rijk van de infirmerie aan de Kosterstraat, 1905.
1 omslag.
N.B. Deze infirmerie was in 1866 door de gemeente aan het Rijk geschonken.

1502. Proces-verbaal van onderhandelingen tussen de gemeente Doesburg en de N.V. Provinciale
Geldersche Electriciteits-Maatschappij over de vergoeding voor het gebruik maken van
gemeentegrond om een tweetal elektrische kabels te leggen, 1921.
1 stuk.
1503. Stukken, gediend hebbende bij het proces van de gemeente contra J. VAN ZADELHOFF over
het eigendomsrecht op een deel van de glooiingen van de Doesburgse dijk, 1875 – 1876.
1 omslag.
1504. Instructie voor de weidewaarder, 1930.
1 stuk.
1505. Adviezen van de gemeente-ontvanger en rapport van de weidewaarders inzake de exploitatie
van de Stadsweide en de zogenaamde Stadsweidekens, 1840 – 1842.
1 omslag.
1506. Stukken betreffende de bevrachting van de stadsweiden, 1845 – 1847.
1 omslag.
1507. Stukken betreffende de sluiting van het recht van opdrift van vee op de Stadsweide, 1875 –
1896, met retroacta.
1 pak.
N.B. Nadat in 1870 de wenselijkheid van het verhogen van het recht van opdrift bij de
gemeenteraad ter sprake was gekomen, werd een commissie ingesteld tot het uitbrengen van
advies en tot het instellen van een onderzoek naar de bescheiden in het archief, waaruit de
rechten van de burgers en de gemeente af te leiden zouden zijn. In 1875 bracht deze
commissie verslag uit, waarop in 1876 werd besloten het recht van opdrift te sluiten en,
voorzover het werd uitgeoefend, af te kopen, waartoe de oude koopakten moesten worden
ingeleverd, terwijl tevens een lijst van gerechtigden werd samengesteld.

1508. Stukken met lijst en retroacta betreffende het proces van G.B. SIEP contra de gemeente over
het recht van opdrift van vee op de Stadsweide, 1874 – 1878.
1 omslag.
1509. Dossier van stukken met inventaris, gediend hebbende in het cassatieproces tussen G. B. SIEP
en de gemeente over het recht van opdrift op de Stadsweide, 1878.
1 omslag.
N.B. Nr. 34 van de inventaris is naar het oud-archief overgebracht.

1510. Onderhands contract tot het onderhouden van de plantsoenen en de wandelwegen, 1877.
1 stuk.
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1511. Register van de jaarlijkse opmeting van de molenstenen van de gemeentelijke water- en
windmolens, ter berekening van het bedrag, dat de pachters voor het afmalen aan de stad
verschuldigd waren, 1761 – 1868.
1 deel.
1512. Rapporten van de stadsopzichter en andere stukken betreffende het opmeten van de
molenstenen van de gemeentelijke water- en windmolens, 1780 – 1850.
1 omslag.
1513. Stukken betreffende het beheer en de verpachting van de gemeentelijke water- en
windmolens, 1817 – 1876.
1 omslag.
1514. Instructie voor de brugbaas, de gaarders en het verdere personeel van de schipbrug, 1915.
1 deeltje.
1515-1516. Register van doorvaartgelden, ontvangen door de pachter van de schipbrug, 1842 –
1846.
2 delen.
N.B. Dit register werd door de pachter aangelegd ingevolge raadsbesluit van 23 november
1841.

1517-1518. Register van schepen, die de schipbrug passeren, 1848 – 1855.
2 delen.
1519. Verklaring van J. WILDENBEEST, dat aan hem met ingang van 1 januari 1856 opzegging is
gedaan van de pacht van het veer en de schipbrug, 1855.
1 stuk.
N.B. In 1855 besloot de gemeenteraad de opbrengst van het veer en de schipbrug niet langer
te verpachten, maar zelf te innen.

1520. Afschriften van stukken betreffende de verpachting van de brug-, veer- en doorvaartgelden
aan de Geldersche IJsel, en staten van de tot het veer gebruikte gereedschappen, door de
collecteur aan de gemeente verkocht, 1861 – 1862.
1 omslag.
N.B. In 1861 kwam de vraag van directe inning of verpachting van deze gelden weer in de
gemeenteraad ter sprake. Besloten werd door te gaan met inning.

1521. Ingekomen stukken en afschriften en concepten van uitgegane stukken betreffende het recht
van de gemeente tot het heffen van doorvaartgelden bij de schipbrug over de Geldersche
IJsel, 1839 – 1878.
1 omslag.
N.B. Hierbij bevinden zich stukken betreffende processen en geschillen met de Deventer
Stoombootmij., de Zutphensche Schroefstoombootmij. en de Rijn- en IJsel-Stoombootmij. Op
14 juli 1642 verleenden de Staten van het kwartier van Zutphen aan de stad Doesburg een
subsidie tot het aanleggen van een schipbrug, o.a. op voorwaarde “dat het schip- ende
bruggegelt sall werden gereguliert nae die lijsten van de benaebuirde steeden”.
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1522. Stukken betreffende het proces van de Deventer Stoombootmij. contra de gemeente over de
heffing van doorvaartgelden, 1859 – 1860.
1 omslag.
1523. Stukken, gediend hebbende in het cassatieproces tussen de gemeente en de Zutphensche
Schroefstoombootmij. over de betaling van doorvaartgelden, 1877 – 1878.
1 omslag.
1524. Deurwaardersexploit van betekening en afschrift van het vonnis in het proces, in hoger
beroep gevoerd voor de arrondissementsrechtbank te Arnhem, van de Deventer
Stoomsleepdienst contra de gemeente over vergoeding van schade, toegebracht aan een
brugschip, 1907.
1 omslag.
1525. Stukken betreffende schade door aanvaringen met de schipbrug, 1855 – 1931.
1 omslag.
1526. Verklaringen van schippers, waarbij zij zich verantwoordelijk stellen voor eventuele schade
bij het doorvaren van de schipbrug, 1912 – 1914.
1 omslag.
1527. Stukken betreffende het herstel van de stadspont bij de Ooipoort, 1838 – 1839.
1 omslag.
1528. Opgave door de stadswerkbaas van de aan de stad toebehorende voorwerpen, die ich
bevinden in het huis van de gewezen schout J. VRIJHEID en in enkele kamers van het
stadhuis, 1823.
1 stuk.
1529. Rekwest van H. DE VISSER om te mogen worden belast met het beheer van de goederen van
het voormalig kledermakersgilde, 1856.
1 stuk.
1530. Akte, waarbij PETRUS BIER, horlogemaker, verklaart aan te nemen het herstel en onderhoud
van het uurwerk op de gemeentetoren, 1877.
1 stuk.
1531. Verklaringen van de besturen van de Huisvlijtschool van de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen en de Vereeniging voor Industrie omtrent het in gebruik hebben van aan de
gemeente toebehorend materiaal, 1885.
1 omslag.

VIII. Openbare werken en aanbestedingen.
1532. Staat van uitgevoerde openbare werken, 1873 – 1933.
1 deel.
1533. Stukken betreffende de aanbesteding van het slechten van de fortificaties aan de linker
IJseloever en de daartoe te vinden middelen, 1812 – 1814.
1 omslag.
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1534. Concepten van bestekken en voorwaarden voor aanbestedingen, 1812 – 1846.
1 pak.
1535. Begrotingen van openbare werken, 1812 – 1847.
1 omslag.
1536. Concepten en tekeningen ten behoeve van aanbestedingen, eind negentiende eeuw – 1910.
1 omslag.
1537. Rapporten met bijlagen van de gemeente-architect en de gemeente-opzichter, 1837 – 1926.
1 omslag.
1538. Bestekken en voorwaarden en tekeningen voor restauratiewerkzaamheden aan de
Martinitoren, 1908 – 1909.
1 omslag.
1539. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van de Commissie tot restauratie van de
Martinitoren, 1905 – 1914.
1 omslag.
1540. Afschriften van rekeningen van de Commissie tot restauratie van de Martinitoren, 1908 –
1912.
1 omslag.
1541. Bijlagen tot de rekeningen van de Commissie tot restauratie van de Martinitoren,
1908 – 1912.
1 pak.
1542. Kasboeken, nota’s, kwitanties en andere financiële bescheiden van de Commissie tot
restauratie van de Martinitoren, 1908 – 1913.
1 pak.

IX. Waterstaat.
1543. Reglementen en ingekomen stukken betreffende de riviercorrespondentie bij ijsgang, 1815 –
1820.
1 omslag.
1544. Reglement op de wegen, voetpaden en tramwegen in Gelderland (gedrukt), 1896, met
wijzigingen ingeschreven tot 1913.
1 deeltje.
N.B. Het reglement werd vastgesteld door Provinciale Staten op 21 november 1888 en
aangevuld 14 juli 1896.

1545. Ingekomen rapporten, bestekken en voorwaarden en andere stukken betreffende de
Waterstaat, 1837 – 1921.
1 pak.
1546. Afschrift van een staat van gemeentewegen, -straten, -pleinen en vaarten, 1853.
1 katern.
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N.B. Opgemaakt ingevolge art. 230, tweede lid, der Gemeentewet 1851; vergelijk inv. nr.
1491.

1547. Leggers der wegen, 1860 – 1878.
1 omslag.
N.B. Aangelegd ingevolge het Provinciaal reglement op de wegen, voetpaden, straten en
stegen van 16 december 1857, nr. 55.

1548. Processen-verbaal van ter inzage legging van de leggers der wegen, 1860 – 1877.
1 omslag.
1549. Stukken betreffende de aanleg van klinkerpaden voor huizen en erven in bepaalde straten
door de gemeente met steun van particulieren, 1834 – 1843.
1 omslag.
1550. Dossier van stukken met inventaris betreffende het onderhoud van de dijk tussen Doesburg
en Ellecom en de daarin aangebrachte overlaat, 1818 – 1877.
1 omslag.
N.B. De nrs. 2 – 18 van de inventaris zijn naar het oud-archief overgebracht.

1551. Stukken betreffende de verbetering van de Ellecomsche dijk, 1837 – 1876.
1 omslag.
1552. Ingekomen stukken betreffende de aanleg van een grintweg van Doesburg over Doetinchem
naar de Pruisische grens, met aansluiting op de Rijksweg Arnhem – Zutphen, 1837 – 1878.
1 omslag.
1553. Stukken betreffende het onderhoud van de weg van Doesburg over Angerlo en Didam naar
Elten, 1827 – 1845.
1 omslag.
1554. Stukken betreffende de aanleg van een grintweg van Doesburg over Bingerden naar
Zevenaar, 1853 – 1855.
1 omslag.
1555. Beschikkingen van de regering met bijlage op het verzoek van het gemeentebestuur tot de
aanleg van een dam en een brug op militaire terreinen, 1856 – 1882.
1 omslag.
1556. Stukken betreffende het geschil tussen het Rijk en de gemeente over het onderhoud van de
schipbrug over het Broekhuizer water en de voorziening in de communicatie tussen
Doesburg en Angerlo, in geval zij tijdelijk moet worden weggenomen, 1850 – 1859.
1 omslag.
1557. Stukken betreffende de onderhoudsplicht van de schipbrug over het Broekhuizer water, 1892
– 1893.
1 omslag.
N.B. Vergelijk inv. nr. 1556.
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1558. Stukken betreffende de bouw van een vaste brug over de Geldersche IJsel, 1897 – 1911.
1 omslag.
1559.

Verslag van de Commissie tot onderzoek van het overbruggingsvraagstuk van Waal, Rijn en
IJsel bij Nijmegen, Arnhem en Doesburg (gedrukt), 1927.
1 deel.
N.B. Deze commissie is ingesteld bij besluit van Ged. Staten van Gelderland d.d.
23 december 1925 nr. 90. Vergelijk inv. nr. 2101.

1560. Kwitanties wegens herstelwerkzaamheden aan de dijk bij de Stadsweide en enkele andere
weiden, met lijst van verdeling van de kosten over de belanghebbenden, 1820.
1 omslag.
1561. Stukken betreffende de voorziening in de kosten tot aanleg van een hulpdijk, nodig
geworden door twee doorbraken van de IJseldijk in de Havikkerwaard, 1906 – 1907,
1916 – 1917.
1 omslag.
1562. Stukken betreffende het ontwerpen van een reglement op de ruiming, de schouw en het
onderhoud van de Oude IJsel, 1834 – 1837.
1 omslag.
1563. Overeenkomst tussen de gemeente Doesburg en het waterschap van de Oude IJssel tot
bevaarbaarmaking van die rivier door middel van een stuw en andere werken. Met afschrift
en retroacta, 1886 – 1894.
1 omslag.
1564. Afschrift van een beschikking van de Minister van Waterstaat, waarbij aan de gemeente het
recht wordt verleend tot het verlengen van een beschoeiing en het verrichten van andere
werkzaamheden aan de Geldersche IJsel, 1930.
1 stuk.
1565-1569. Register van de dagelijkse waterhoogten op de Geldersche IJsel en van 1874 – 1882 ook
op de Oude IJsel, 1838 – 1936.
5 delen.
N.B. Van nr. 1565 (1838 – 1845) ontbreken enkele bladzijden.

1570. Register van de hoogste en de laagste waterstand in elke maand op de Geldersche IJsel, met
tot 1882 de corresponderende stand van de Oude IJsel, 1874 – 1884.
1 deeltje.

X. Economisch leven.
1571. Vergunningen, reglementen, tarieven en andere stukken betreffende beurtdiensten op de
rivieren, 1821 - 1862.
1 omslag.
1572. Stukken, ingekomen van Gedeputeerde Staten betreffende visitatie van veerschuiten, 1836.
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1 omslag.
1573. Vergunningen en andere stukken betreffende diligencediensten, 1820 – 1853.
1 omslag.
1574. Dienstregeling voor de omnibusdienst Doesburg-Dieren, 1877.
1 stuk.
1575. Stukken betreffende de aanleg van spoorwegen, 1853 – 1858.
1 omslag.
1576. Rapport van een ingenieursbureau omtrent de mogelijkheid van een spoorweg via Doesburg,
1930.
1 deel.
N.B. Uitgebracht op verzoek van de vereniging “Doesburgs Belang”.

1577. Voorschriften, reglementen en andere stukken betreffende de Geldersche Stoomtramweg
Mij., 1872 – 1930.
1 omslag.
1578. Ontwerp voor en stukken betreffende de aanleg van een stoomtramlijn van Doesburg over
Zevenaar naar Arnhem, 1912 – 1916.
1 omslag.
1579. Ingekomen stukken, hoofdzakelijk rekwesten, betreffende verbouwingen en andere
voorzieningen ten behoeve van bedrijven, 1843 – 1913.
1 omslag.
1580. Bouwtekeningen van het staal- en walswerk “Holland”, 1920 en 1931.
1 omslag.
1581. Stukken betreffende de gasfabriek, 1856 – 1895.
1 omslag.
N.B. In 1857 werd door de gemeente grond beschikbaar gesteld voor de bouw van een
gasfabriek, voor de exploitatie waarvan concessie werd verleend. In 1894 kwam bij de
gemeenteraad de vraag aan de orde, of de gemeente de concessie zou verlengen dan wel de
exploitatie zelf ter hand nemen. Zie verder afd. VI. a. van deze inventaris.

1582. Ingekomen stukken betreffende de Doesburgsche Telefoonmaatschappij, 1900 - 1922.
1 pak.
N.B. Bij K.B. van 5 maart 1900, nr. 21, kreeg de gemeente vergunning tot de aanleg van een
telefoonnet, welke door de gemeente aan een particulier werd overgedragen. Na
onderhandelingen met het Rijk over overname van het lokale net werd in 1922 de
maatschappij opgeheven.

1583. Register van broodzettingen, 1730 – 1799 en 1818 – 1854.
1 deel.
N.B. De broodzetting werd met ingang van 1 juni 1854 buiten werking gesteld.
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1584. Stukken betreffende de broodzetting, 1818 – 1830.
1 omslag.
1585. Wekelijkse opgaven van de graanprijzen op de markt te Arnhem, 1847.
1 lias.
1586. Marktregister van granen, boter, vee en zeevis, 1849 – 1850.
1 deel.
1587. Register van marktprijzen van verschillende producten, 1871 - 1876.
1 deel.
1588. Minuten van maandstaten van gemiddelde marktprijzen van verschillende producten, 1852 –
1863.
1 pak.
N.B. De jaren 1857 – 1862 en oktober 1863 ontbreken.

1589. Minuten van jaarstaten van gemiddelde marktprijzen van verschillende producten, 1855 –
1881.
1 pak.
N.B. Van 1881 is slechts een fragment bewaard.

1590. Staten van handel en scheepvaart, 1849 – 1884.
1 pak.
N.B. De jaren 1873 en 1879 ontbreken. Deze staten, opgesteld ingevolge besluit van de
Gouverneur van de provincie Gelderland d.d. 22 december 1848, betreffen stoomboot- en
beurtveerdiensten, hoeveelheid en gemiddelde marktprijs van verschillende producten en tot
en met 1872 opgaven van aangebrachte en verzonden goederen.

1591. Rekening van de Vereeniging tot bevordering van het Marktwezen, 1872.
1 stuk.
N.B. Bij raadsbesluit van 15 februari 1872 werd aan de vereniging een subsidie toegekend tot
dekking van het tekort over 1870 en 1871, dat in deze rekening verantwoord werd.

1592. Verslagen omtrent de toestand van handel en nijverheid, opgemaakt door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Doesburg, 1887 – 1888.
1 omslag.
1593 – 1594. Verslagen over de landbouw, met bijbehorende vragenlijsten, 1866 – 1933.
2 pakken.
N.B. Het jaar 1930, de vragenlijsten over 1897 – 1902 en de verslagen over
1903 – 1910 en 1931 – 1933 ontbreken.

1595. Staat van hengsten goedgekeurd door de Commissie tot bevordering van de paardenfokkerij
in Gelderland, 1893.
1 stuk.
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1596. Stukken betreffende de oprichting en samenstelling van een Kamer van Koophandel te
Doesburg, 1851 – 1852 en 1860 – 1875.
1 omslag.
1597. Tabellen van leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en lijsten van inwoners,
gerechtigd tot het kiezen van leden van deze Kamer, 1866 – 1920.
1 omslag.
1598. Processen-verbaal van verkiezingen van de leden van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken, 1867 – 1920.
1 omslag.
1599. Roosters van aftreding van de leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 1872 –
1894.
1 omslag.
1600. Rekeningen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, met bijlagen, 1871 en 1873.
1 omslag.

XI. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid.
a. Handhaving van de rust.
1601. Politieverordeningen, 1859 – 1935.
1 omslag.
1602. Stukken betreffende politie en justitie, ingekomen bij de burgemeester, 1839 – 1874.
1 pak.
1603. Rekwest, ingekomen bij Burgemeester en Wethouders van verscheidene ingezetenen
omtrent schade aan tuin- en veldvruchten, toegebracht door loslopende eenden, 1854.
1 stuk.
1604. Stukken betreffende het ambt van politieschout en de eventuele aanstelling van een
commissaris van politie, 1842 – 1844.
1 omslag.
1605. Stukken betreffende het politiepersoneel, 1895 – 1926.
1 omslag.
1606. Naamlijst van het politiepersoneel, 1895 – 1932.
1 deeltje.
1607-1609. Vreemdelingenregister, 1819 – 1867.
3 delen.
1610. Opgave van logeergasten bij de herbergier G. TER LAAK, 1845.
1 stuk.
1611.

Lijst van vreemdelingen, met opgaven omtrent aankomst en vertrek, 1849.
1 katern
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1612. Register van afgegeven binnen- en buitenlandse paspoorten, 1852 – 1861.
1 deel.
1613-1614. Register van afgegeven binnenlandse paspoorten, 1862 – 1896.
2 delen.
1615-1616. Register van afgegeven buitenlandse paspoorten, 1921 – 1926.
2 delen.
1617. Gedeponeerde binnenlandse en buitenlandse paspoorten, 1830 – 1864.
1 omslag.
N.B. De binnenlandse paspoorten waren uitgereikt aan buitenlanders.

1618. Gedeponeerde binnenlandse paspoorten, uitgereikt door de burgemeester van Doesburg,
1892 – 1896.
1 omslag.
1619. Ingekomen stukken betreffende paspoorten van buitenlanders, 1842 – 1847.
1 omslag.
1620 – 1621. Register van vergunningen tot het voervoer van buskruit, 1841 – 1888.
2 delen.
N.B. De jaren 1846 – 1867 ontbreken.

1622. Register van vergunningen tot het verkopen van buskruit en vuurwerk, het plaatsen van
hout- en strooiselmijten, het blakeren van vaatwerk enz., 1864.
1 deel.
1623. Afschrift van een vergunning tot het verkopen van buskruit, met bijlagen, 1875.
1 omslag.
1624. Fragmenten van een register van vergunningen, verleend ingevolge de Hinderwet 1875 en op
1 januari 1887 nog van kracht. Bijgehouden tot 1898.
1 omslag.
1625. Minuten van vergunningen, verleend ingevolge de Hinderwet, met bijlagen, 1923 – 1928.
1 pak.
1626. Stukken betreffende de uitvoering van de Drankwet 1881, 1881 – 1904.
1 omslag.
1627. Stukken betreffende de uitvoering van de Drankwet 1904, 1905 – 1931.
1 omslag.
1628. Lijst van vergunningen tot het wassen van auto’s, 1923 – 1930.
1 stuk.
1629. Lijst van vergunningen tot het houden van zonneschermen, lichtbakken en reclameborden,
1927 – 1933.
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1 stuk.
1630. Processen-verbaal van verlotingen, 1870 – 1902.
1 omslag.
1631 – 1632. Register van veroordelingen, meest door arrondissementsrechtbanken, enkele door het
Gerechtshof te Arnhem, 1852 – 1905 en 1914.
2 delen.
N.B. Nr. 1631 bevat een alfabetische klapper op de persoonsnamen, verwijzend naar de
pagina’s, en een, verwijzend naar de volgnummers en bewerkt tot N.

1633. Register van kennisgevingen door de ambtenaar van het O.M. van veroordelingen, welke tot
intrekking van een vergunning of een verlof zouden kunnen leiden, 1908.
1 katern.
1634-1637. Register van processen-verbaal, opgemaakt door de gemeentepolitie, 1913 – 1933.
4 delen.
1638. Alfabetische index op het register van processen-verbaal, 1927.
1 deeltje.
1639 – 1642. Dagboek van de hoofdagent van politie, 1894 – 1909.
4 delen.

b. Brandweer.
1643. Verordening op de brandweer, 1822, met daartoe strekkend concept en lijsten van
brandweerpersoneel, 1821.
1 omslag.
1644. Staten van het brandweerpersoneel, 1875 - 1891.
1 omslag.
N.B. De jaren 1880 /1881 en 1885 – 1890 ontbreken.

1645. Alfabetisch register van personen, die in aanmerking komen om dienst te doen bij de
brandweer, 1876 – 1889.
1 deel.
N.B. Opgemaakt ingevolge art. 48 der verordening op het brandwezen van 15 juni 1877.

1646. Stukken betreffende de brandweer en de brandschouw, 1821 – 1877.
1 omslag.

c. Luchtbescherming.
1647. Stukken betreffende luchtbeschermingsoefeningen, 1934.
1 omslag.
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XII. Openbare gezondheid en volkshuisvesting.
a. Openbare gezondheid.
1648. Verordening op het geneeskundig schooltoezicht, 1926.
1 katern.
1649. Ingekomen stukken betreffende de volksgezondheid, 1825 – 1896.
1 omslag.
1650. Staten van vaccinaties en registers van gevallen van besmettelijke ziekten, 1814 – 1891.
1 omslag.
1651. Aangiften van gevallen van kinderziekten, 1845.
1 omslag.
1652. Lijsten van aanwezige goederen en kwitanties voor leveringen ten behoeve van de ziekenzaal
voor choleralijders, 1854.
1 lias.
1653. Inventaris van goederen, geborgen op de zolder van het Gasthuis en afkomstig van de
tijdelijk tot cholerahospitaal ingerichte schouwburgzaal, 1866.
1 stuk.
1654. Scheikundige rapporten van apothekers betreffende het onderzoek van het water uit de
stadspompen, 1893 – 1910.
1 omslag.
N.B. De jaren 1898 en 1906 – 1908 ontbreken.

1655. Register van opgaven omtrent het onderzoek van het water uit de stadspompen, 1894 –
1910.
1 deel.
N.B. De jaren 1898 en 1906 – 1908 ontbreken.

1656. Lijst van vergunningen tot het houden van mestvaalten, 1920 – 1932.
1 stuk.
1657. Stukken betreffende de aanleg van een riolering, 1934 – 1936.
1 omslag.
1658. Reglement en stukken betreffende de aanleg en het beheer van een algemene begraafplaats,
1828 – (1868).
1 omslag.
1659.

Ingekomen rekwesten, deels met eigendomsbewijzen en beschikkingen, tot toewijzing van
groeven op de nieuwe begraafplaats in ruil voor groeven op het oude kerkhof, 1829 – 1830.
1 omslag.
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1660. Stukken betreffende het verlenen van het eigendomsrecht op groeven en het plaatsen van
zerken, 1837 – 1893.
1 omslag.
1661. Vergunningen tot begraven, 1820 – 1839.
1 omslag.
1662-1665. Register van groeven op de algemene begraafplaats, 1829 – 1939.
4 delen.
1666. Register van groeven op de algemene begraafplaats, 1829 – 1840.
1 deel.
N.B. Waarschijnlijk een concept voor nr. 1662 (1829 – 1839).

1667. Chronologisch register van begravenen op de algemene begraafplaats, aangelegd door de
doodgraver, 1838 – 1848.
1 deel.

b. Volkshuisvesting.
1668. Bouwverordening, met wijziging en voorschriften voor de aanleg van binnenleidingen voor
de afvoer van afvalwater, alsmede voor de aanleg van hemelwaterafvoerpijpen, 1935.
1 omslag.
1669. Bouwtekeningen met annexe stukken en adviezen van de gemeenteopzichter voor
bouwvergunningen, 1846 – 1897.
1 omslag.
1670. Tekeningen en plattegronden voor de uitvoering van bouwwerken, negentiende eeuw.
1 omslag.
N.B. Nadere gegevens werden bij deze stukken niet aangetroffen; meestal ontbreekt ook een
datum. Het oudst gedateerde stuk is uit 1828, het jongst gedateerde uit 1884.

1671-1672. Bouwtekeningen, behorende bij besluiten van B. en W. tot verlening van
bouwvergunning, 1930 – 1935.
2 pakken.
1673. Stukken betreffende de werkzaamheid van de woningbouwverenigingen “Doesburg”,
“Volkshuisvesting” en “St. Joseph”, 1918 – 1933.
1 pak.

XIII. Armenzorg en maatschappelijke voorzieningen.
a. Steun en voorzorg.
1674. Ingekomen stukken betreffende het armwezen, 1838 – 1850.
1 pak.
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1675. Dossiers betreffende gealimenteerde personen, 1838 – 1847.
1 pak.
1676. Lijst van bedelaars, opgenomen in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid, 1840
– 1849.
1 deel.
1677-1678. Besluiten tot verlening van onderstand, 1855 – 1870.
2 pakken.
N.B. Tot 1860 werden deze besluiten genomen door de wethouder, belast met de armenzaken,
daarna door de burgemeester.

1679-1680. Repertorium van de besluiten tot verlening van onderstand, 1860 – 1870.
1 omslag en 1 deel.
1681. Chronologische lijst van de besluiten tot verlening van onderstand, 1860 – 1868.
1 omslag.
1682-1683. Register van notulen van de Commissie voor armverzorging, 1860 – 1869.
2 delen.
N.B. Deze commissie werd ingesteld ingevolge besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 6
januari 1860. Zij bestond uit de burgemeester als voorzitter en vier door hem benoemde leden,
waarvan twee uit de Nederlands-hervormde en twee uit de rooms-katholieke gemeente. Aan
haar was opgedragen “de behandeling van dat gedeelte van het armwezen, hetwelk meer
uitsluitend tot de bemoeying van het Gemeentebestuur behoort”

1684. Besluit tot benoeming, door commissarissen-generaal van het departement van de BovenIJssel, van een commissie tot beheer van een provisionele toelage, die aan de stad Doesburg
was verstrekt tot steun van behoeftige of met buitengewone dienst belaste ingezetenen,
1814.
1 stuk.
1685. Lijst van obligaties wegens pootaardappelen, door de Commissie tot onderstand aan
noodlijdenden verstrekt, met aantekeningen omtrent restitutie, 1817.
1 katern.
N.B. Deze commissie was aangesteld bij raadsbesluit van 29 januari 1817 om hulp te bieden
aan de slachtoffers van duurte van levensmiddelen, mislukte oogst en overstroming.

1686. Ontvangstbewijzen voor pootaardappelen, door de Commissie tot onderstand verstrekt,
1817.
1 omslag.
1687. Ontvangstbewijs voor een stuk melkvee, door de Commissie tot onderstand verstrekt, 1818.
1 stuk.
1688. Bevelschriften tot betaling en kwitanties wegens transportkosten voor arme en zieke
doorreizende personen, 1821 – 1829.
1 omslag.

38

1689. Stukken betreffende de ondersteuning van behoeftige betrekkingen van uitgetrokken
schutters, 1830 – 1835.
1 omslag.
N.B. De nodige bedragen werden in 1830 gevonden uit vrijwillige bijdragen en in de beide
volgende jaren uit een omslag. De gemeenteontvanger, die de gelden administreerde, maakte
van zijn beheer twee rekeningen op, die in 1835 door de Gemeenteraad werden afgehoord.

1690. Declaraties van de apotheker A. J. MIDDELHOVEN wegens medicijnen, geleverd aan
armlastigen, in de stedelijke gestichten van weldadigheid verpleegd, met daarover gevoerde
correspondentie en bijlagen, 1830 – 1836.
1 omslag.
1691. Stukken betreffende een verzoek van het rooms-katholiek parochiaal kerkbestuur om
toestemming tot oprichting van een instituut tot onderwijs aan behoeftige kinderen en
verzorging van weduwen, 1847.
1 omslag.
1692. Stukken betreffende collecten en loterijen voor liefdadige doeleinden, 1853 – 1902.
1 omslag.
1693. Lijst van gezinnen, die recht hebben op gratis geneeskundige behandeling door de
gemeentearts, (c. 1885).
1 katern.
1694.

Instructies voor de gemeentegeneeskundigen, heelkundigen en verloskundigen, 1921 –
1922.
1 stuk.

1695. Stukken betreffende crisissteun, werkverschaffing en voedseluitdeling, 1919, 1932 – 1935.
1 omslag.
1696. Bijlagen tot een rekening van het plaatselijk Steuncomité, 1916 -1917.
1 omslag.
1697. Bijlagen tot rekeningen van de Commissie voor schoolvoeding en –kleding, 1920 – 1922.
1 omslag.
1698. Rekening van de Commissie voor kindervoeding, met bijlagen, 1932.
1 omslag.

b. Toezicht op de instellingen van weldadigheid.
N.B. Vergelijk de noot bij afd. B. IV.

1699. Minuten van financiële jaartabellen van de instellingen van weldadigheid en ter voorkoming
van armoede, 1833 – 1855.
1 omslag.
N.B. Hierbij bevinden zich toelichtende nota’s over de jaren 1852 en 1853, opgesteld ingevolge
Prov. blad nr. 66 van 1849.
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De jaartabellen betreffen: Het Gasthuis, het Weduwenhuis, het Weeshuis, de Broekhuizer
Fundatie, de huiszittende armen van de Nederlands-hervormde en de rooms-katholieke
diaconie en de Valeweerd 1837 – 1853; het Ned. Israëlitisch armbestuur 1848 – 1853; de
Evangelisch Lutherse diaconie 1849 – 1853; de Weduwenbeurs 1839 – 1851; de Bank van
Leening 1833 – 1850; de Spaarbank van het dep. Doesburg van de Mij. tot Nut van het
Algemeen 1849 – 1850; de Spaarkas 1849 – 1851 en de Armenscholen 1837 – 1855.

1700. Opgaven omtrent inrichting en bestuur van de kerkelijke en bijzondere instellingen van
weldadigheid, 1855.
1 omslag.
N.B. Deze opgaven werden bij het gemeentebestuur ingediend ingevolge art. 7 der Armenwet
1854.

1701. Register van collecten ten behoeve van weldadige instellingen, 1899 – 1931.
1 deel.
1702. Ingekomen en concepten van uitgegane stukken betreffende het toezicht op de burgerlijke
instellingen van weldadigheid, 1821 – 1849.
1 omslag.
1703. Verslagen omtrent de toestand der burgerlijke instellingen van weldadigheid, 1854 – 1884.
1 omslag.
N.B. De jaren 1856, 1858, 1860 – 1862, 1865 – 1872, 1874 – 1879 en 1882 – 1883 ontbreken.
Deze verslagen werden door Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad uitgebracht
ingevolge art. 146 van de Gemeentewet.

1704. Authentieke afschriften van ordonnanties en instructies uit de zeventiende en achttiende
eeuw betreffende het beheer der burgerlijke instellingen van weldadigheid, 1876.
1 omslag.
1705. Afschrift van het reglement voor de gestichten van weldadigheid, 1882, met wijzigingen 1908
en 1911.
1 omslag.
1706. Rooster van aftreding van het College van gecommitteerden tot de gestichten van
weldadigheid, 1877 – 1932.
1 omslag.
1707. Authentiek afschrift van de instructie van de rentmeester van het Gasthuis, 1801, 1828.
1 katern.
1708. Register van goederen en jaarlijkse inkomsten en lasten van het Gasthuis, 1865 – 1875.
1 katern.
1709. Processen-verbaal van overgave van kas en bescheiden door aftredende rentmeesters van
het Gasthuis aan hun opvolgers, 1863 en 1869.
1 omslag.
1710. Begrotingen van het Gasthuis, 1877 – 1935.
1 pak.
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N.B. De jaren 1914, 1916 – 1919, 1925, 1926 en 1932 ontbreken.

1711-1714. Rekeningen van het Gasthuis, 1811 – 1934.
4 pakken.
N.B. De jaren 1812, 1816, 1867, 1868, 1906, 1910 en 1931 ontbreken.

1715. Nota’s en andere stukken, ingekomen van de rentmeester van het Weduwen- en het
Weeshuis, 1812 – 1815.
1 omslag.
1716. Begrotingen van het Weduwenhuis, 1877 – 1935.
1 pak.
N.B. De jaren 1894, 1895, 1914 en 1932 ontbreken.

1717-1718. Rekeningen van het Weduwenhuis, 1877 – 1934.
2 pakken.
1719. Begrotingen van het Weeshuis, 1877 – 1935.
1 pak.
N.B. De jaren 1894, 1895, 1901, 1914, 1916 en 1932 ontbreken.

1720-1721. Rekeningen van het Weeshuis, 1877 – 1934.
2 pakken.
1722. Begrotingen van de Valeweerd, 1877 – 1935.
1 pak.
N.B. De jaren 1894, 1895, 1919 en 1932 ontbreken.

1723-1724. Rekeningen van de Valeweerd, 1819 – 1934.
2 pakken.
N.B. De jaren 1875 en 1876 ontbreken.

1725. Begrotingen van de Broekhuizer Fundatie, 1877 – 1935.
1 pak.
N.B. De jaren 1894 en 1895 ontbreken.

1726-1727. Rekeningen van de Broekhuizer Fundatie, 1877 – 1934.
2 pakken.

c Instellingen ter voorkoming van armoede.
N.B. Zie ook inv. nr. 1699.

1728. Register der instellingen ter voorkoming van armoede, 1882.
1 deel.
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N.B. Opgesteld naar aanleiding van Prov. blad nr. 12 van 1882.

1729. Afschriften (geschreven en gedrukt) van reglementen van instellingen ter voorkoming van
armoede, 1863 – 1882.
1 omslag.
1730.

Stukken betreffende de Weduwenbeurs, 1837 – 1876.
1 omslag.

1731-1733. Rekeningen van de Weduwenbeurs, 1811 – 1934.
3 pakken.
N.B. De jaren 1818 /181 9, 1895 /1896, 1897 / 1898, 1907 – 190 9 en 1916 – 192 3 ontbreken;
van 1892 / 1893 zijn alleen het register van kapitalen en de ledenlijst aanwezig. Het
rekeningjaar begint tot 1891 met 1 oktober, van 1892 – 1898 met 31 augustus, van
1899 – 1924 met 1 augustus en sinds 1925 met 1 januari. In alle rekeningen bevindt zich een
register van kapitalen, in de meeste een ledenlijst.

1734. Stukken betreffende de verpachting van de Bank van Leening, 1826 – 1855.
1 omslag.
1735.

Lijst van voorwerpen, te verkopen in de Bank van Leening, 1840.
1 stuk.

1736.

Inventaris van de op 15 april 1855 in de Bank van Leening aanwezige panden, 1855.
1 deel.

1737-1738. Register van beleende panden, 1873 – 1876.
2 delen.
1739. Register van rente, verschuldigd voor beleende panden, 1874 – 1876.
1 deel.
1740. Stukken betreffende de opheffing van de Bank van Leening en de lossing en verkoop der nog
aanwezige panden, 1876 – 1877.
1 omslag.
1741. Register van het Waarborgfonds voor runderen, bevattende voor elk jaar de namen van de
deelnemers, getal en klasse van de runderen en de jaarrekening, 1845 – 1852.
1 deel.
N.B. Het fonds werd in 1832 opgericht met het doel aan de leden een som uit te keren als
schadevergoeding voor niet aan een besmettelijke ziekte gestorven vee. Los in het register
liggen lijsten van de rundersterfte en van de zitdagen tot de verantwoording, 1832 – 1852.

d. Pensioenen.
1742. Stukken betreffende de uitkering van pensioen aan CORNELIA GEERLIGS, gewezen non in het
opgeheven klooster te Rees en woonachtig in Doesburg, 1812 – 1813.
1 omslag.
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N.B. De uitkering gebeurde ingevolge het Keizerlijk decreet van 14 november 1811, B. 401 nr.
7434.

1743. Stukken betreffende de uitreiking van een akte van bekendheid aan de gepensioneerde
fuselier J. GUTH, ten behoeve van de uitkering van zijn pensioen, 1813.
1 omslag.
1744-1748. Register van gepensioneerden, 1842 – 1935.
5 delen.
1749. Reglement van de Alg. Ned. Politiebond en van die bond ingekomen stukken betreffende zijn
Weduwen- en Wezenfonds, Pensioenfonds en Fonds tot uitkering ineens bij overlijden, 1889
– 1903.
1 omslag.

XIV. Onderwijs en geestelijk leven.
a. Kerkgenootschappen.
1750. Stukken betreffende de benoeming van een organist bij de Nederlands-hervormde
gemeente, 1811 en 1814.
1 omslag.
1751. Stukken betreffende kerkelijke aangelegenheden, 1821 – 1912.
1 omslag.

b. Onderwijs.
1752. Stukken betreffende onderwijszaken, 1827 – 1934.
1 omslag.
1753. Minuten van staten betreffende het schoolwezen, met retroacta, 1838.
1 omslag.
N.B. Opgemaakt ingevolge besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 14 september 1838, nr. 4,
Prov. blad nr. 80.

1754. Verslagen over de toestand van het lager onderwijs, deels met bijlagen, 1858 – 1896.
1 pak.
N.B. De jaren 1860, 1862, 1865, 1870, 1874, 1876 – 1879, 1881, 1886 en 1888 – 1895
ontbreken; van 1859 zijn alleen de bijlagen aanwezig. Deze verslagen werden door de
plaatselijke schoolcommissie bij de Gemeenteraad ingediend ingevolge de wetten op het
Lager onderwijs van 1857 en 1878.

1755.

Lijst van leerlingen van de Fransche Jongeheerenschool, 1826.
1 stuk.
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1756. Ministeriële machtiging voor WOLFF PETTON tot het afleggen van examen als
godsdienstonderwijzer, 1832, met overgelegde en later gevolgde attesten, 1827 – 1838.
1 omslag.
1757. Stukken betreffende het onderwijs in de bijbelse geschiedenis op de lagere school, 1844.
1 omslag.
1758. Nominatieve staat der leerlingen van de school voor lager en meer uitgebreid lager
onderwijs, 1861 – 1867.
1 deel.
1759. Stukken betreffende de inrichting en de reorganisatie van het onderwijs, 1850 – 1867.
1 pak.
N.B. In 1850 werd de Latijnse school vervangen door een gymnasium, dat in 1867 weer tot een
Latijnse school werd teruggebracht, terwijl tegelijk het Lager onderwijs werd herzien.

1760. Afschriften van stukken betreffende de vervanging van de Latijnse school door een progymnasium, 1878 – 1879.
1 omslag.
1761. Stukken betreffende de opheffing van de U.L.O.-school en samenvoeging van de openbare
lagere scholen A en B, 1934 – 1935.
1 omslag.
1762. Afschrift van een missive van het gemeentebestuur van Doesburg aan andere gemeenten
met verzoek om inlichtingen over muziekonderwijs van gemeentewege, met ingekomen
antwoorden, 1879.
1 omslag.
1763. Stukken betreffende de fondsen, in 1816 gesticht door admiraal J.H. VAN KINSBERGEN en
H.J. BARON VAN LOE, tot bevordering van de opvoeding van een of meer jongelingen van
fatsoenlijke stand in Doesburg, 1816, 1818 en 1879.
1 omslag.
1764. Stukken betreffende de gunning van een studiebeurs uit de stichting Everwijn aan J.J.
KEUKEN, 1834 – 1835.
1 omslag.
N.B. Na de dood van HENRICUS EVERWIJN in 1630 stichtten zijn ouders, THEODORUS
EVERWIJN, burgemeester van Doesburg, en LUDGERDIS VAN RENES een fonds, bestemd voor
de bekostiging van de studie van jongelieden, in de eerste plaats uit dit geslacht, aan het
Gymnasium Laurentianum te Keulen. Een afschrift van de stichtingsbrief bevindt zich bij deze
stukken.

c. Culturele aangelegenheden.
1765. Stukken betreffende het gemeentearchief en boeken en kunstvoorwerpen, aan de gemeente
toebehorende, 1831 – 1935.
1 omslag.
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1766. Lijst van monumenten en kunstvoorwerpen, belangrijk voor de nationale geschiedenis en
kunst, die gevonden worden te Doesburg, aangelegd 1875 en bijgehouden tot 1877.
1 deel.
1767. Stukken betreffende de bliksemafleider op de Martinitoren en de schenking van dit object
aan de “Hoogeschool” te Leiden, 1830 – 1834.
1 omslag.
1768. Stukken, ingekomen van “Doesborghs Mannenkoor”, 1881 en 1884.
1 omslag.
1769. Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging “Doesburgs Belang”, 1905.
1 deeltje.
1770. Stukken betreffende de vordering van paarden in de mairieën Doesburg, Angerlo, Keppel,
Hummelo en Steenderen ten behoeve van de reis van Keizer Napoleon door Nederland in
oktober 1811, en betreffende de daarvoor door de maire van Doesburg verrichte betalingen,
1811 – 1812.
1 omslag.
1771. Rekening van de Commissie tot voorbereiding van de ontvangst van Koning WILLEM II op 26
augustus 1842, met bijlagen, 1843.
1 omslag.
1772. Stukken, ingekomen bij de Commissie tot de feestelijke viering van het 25-jarig
regeringsjubileum van Koning WILLEM III, 1873 – 1874.
1 omslag.
1773. Rekening van de Commissie tot de feestelijke viering van het 25-jarig regeringsjubileum van
Koning WILLEM III, met bijlagen, 1874.
1 omslag.
1774. Stukken betreffende:
een collecte tot het aanbieden van een huldeblijk aan Koningin EMMA bij haar aftreden als
regentes, 1896 – 1897;
een collecte tot het aanbieden van een geschenk aan Koningin WILHELMINA ter gelegenheid
van haar huwelijk, 1900.
1 omslag.

XV. Militaire zaken.
a. Algemeen.
1775. Inschrijvingslijsten voor vrijwillige dienstneming bij de legercorpsen en de schutterij en voor
geldelijke bijdragen ten behoeve van de oorlogvoering, 1830.
1 omslag.

b. Schutterij.
1776. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken betreffende de schutterij, 1815 – 1906.

45

1 omslag.
1777. Staten der sterkte van de rustende schutterij, 1817 – 1826.
1 omslag.
1778. Nominatieve staat van de rustende schutterij over (1818) – 1827, 1827.
1 katern.
1779. Lijsten, opgesteld ten behoeve van het opmaken der registers van de rustende schutterij,
1822 – 1827.
1 omslag.
1780-1781. Inschrijvingsregister voor de dienstdoende schutterij, 1828 – 1902.
2 pakken.
1782. Alfabetische lijst der ingeschrevenen voor de dienstdoende schutterij, 1828 – 1902.
1 pak.
1783-1786. Lotingsregister voor de dienstdoende schutterij, 1828 – 1902.
4 pakken.
1787. Algemene rol der dienstdoende schutterij, 1828 – 1902.
1 pak.
1788. Bijzondere rol der dienstdoende schutterij, 1902.
1 katern.
1789. Lijst van leden der stedelijke en mobiele schutterij, in werkelijke dienst en in reserve, van de
lichtingen 1828 – 1854.
1 deel.
1790.

Lijst van leden der dienstdoende schutterij, in werkelijke dienst en in reserve, van de
lichtingen 1845 – 1902, bijgehouden tot 1907.
1 deel.

1791. Afschrift van de lijst van leden der dienstdoende schutterij, aangevende de toestand op 1
januari 1888.
1 deel.
1792. Alfabetische index op de lijst van leden der dienstdoende schutterij, 1888.
1 deeltje.
1793. Uitlotingslijst tot de reserve van de op de bijzondere rol van 1828 gebrachte schutters, 1828.
1 katern.
1794. Kennisgevingen van inlijving in de schutterlijke dienst, 1829.
1 omslag.
N.B. Deze kennisgevingen waren niet uitgereikt, daar de betrokken personen vertrokken
waren.

1795. Register van onderzoek der reclames tot vrijstelling van schutterplichtigen, 1853 – 1903.
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1 omslag.
1796. Staten van schutterplichtigen van de eerste ban, 1855 – 1890.
1 omslag.
1797. Opgave van leden van de eerste ban der dienstdoende schutterij, die vroeger bij het leger
gediend hebben, 1859 – 1884.
1 deel.
1798. Staten van overgang tot de reserve en van ontslag bij de schutterij, 1868 – 1895.
1 omslag.
1799. Attesten, ingeleverd ten behoeve van de schutterij, 1828 – 1849.
1 omslag.
1800. Verschillende staten en opgaven betreffende de schutterij, (1830 – 1837).
1 omslag.
1801. Register van verlofgangers van de mobiele schutterij, 1834 – 1838.
1 deel.
1802. Gedeponeerde verlofpassen van de schutterij, 1834 – 1839.
1 omslag.
1803. Naamlijst van personen, die zich in 1830 als vrijwillige rustbewaarders bij de schutterij
hebben aangesloten en de militaire dienst mede verricht hebben, en als nu voor ontslag in
aanmerking komen, 1840.
1 katern.
N.B. Hierbij bevinden zich een losse aantekening, dat het ontslag verleend is aan alle
genoemde personen, en enkele niet uitgereikte bewijzen van ontslagverlening.

1804. Register van voorwaardelijk vrijgestelden van de lichtingen 1831 – 1834, bijgehouden tot
1840.
1 deel.
1805. Register van voordrachten tot vervulling van officiersplaatsen enz. bij de dienstdoende
schutterij, 1860 – 1893.
1 deel.
1806. Opgaven van schutters, gerechtigd tot het ereteken voor eervolle langdurige werkelijke
dienst, 1860 – 1886.
1 omslag.
1807. Begrotingen van de schutterij, met memorie van toelichting, 1828 – 1907.
1 pak.
N.B. Het jaar 1838 ontbreekt.

1808. Rekeningen van de schutterij, 1828 – 1907.
1 pak.
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N.B. Van de rekening over 1884 ontbreekt een blad.

1809-1812. Bijlagen tot de rekeningen van de schutterij, 1828 – 1907.
4 pakken.
1813. Lijst van betalingen, aan de schutterij gedaan wegens verrichte wachtdiensten, (c. 1835).
1 katern.
1814. Rekeningen, kwitanties en andere stukken betreffende de uitrusting van de schutterij, 1828 –
1831.
1 lias.
1815. Lijst van personen, aan wie wapenen en ledergoed, toebehorende aan de schutterij, moeten
worden teruggevraagd, (1830).
1 stuk.
1816. Jaarlijkse staten van wapenen en ledergoed, ’s Rijks eigendom zijnde, bij de schutterij in
gebruik, 1843 – 1905.
1 omslag.
N.B. De jaren 1856 – 1858, 1884 – 1885 en 1888 – 1904 ontbreken.

1817. Register van wapenen, ’s Rijks eigendom zijnde, bij de schutters in gebruik of in het magazijn
voorhanden, 1868 – 1904.
1 deel.

c. Conscriptie, garde nationale en garde d’honneur.
1818. Verzameling modellen, behorende bij de algemene instructie voor de conscriptie (gedrukt),
1811.
1 deel.
1819. Alfabetische lijsten van geconscribeerden, 1811 – 1813.
1 omslag.
1820. Journaal van de maire tot de inschrijving van geconscribeerden, 1811 – 1813.
1 omslag.
1821. Extracten uit doopboeken van mannelijke personen, gedoopt bij de Nederlands-hervormde
gemeente in 1791 en bij de rooms-katholieke gemeente in 1789 – 1792, (1811).
1 omslag.
1822. Opgaven van verlaten kinderen en wezen van het mannelijk geslacht, onderhouden door het
Weeshuis en den Nederlands-hervormde diaconie en het rooms-katholiek armbestuur van
1788 tot 1812, (1812).
1 omslag.
1823.

Correspondentie en lijsten met retroacta ten behoeve van de maritieme conscriptie, 1811.
1 omslag.

1824. Lijst van personen, die zich moeten melden voor de garde nationale, 1813.

48

1 katern.
1825.

Correspondentie en inschrijvingslijsten betreffende de bijdrage van Doesburg tot de garde
d’honneur, 1813.
1 omslag.

d. Nationale militie.
1826-1837. Inschrijvingsregister voor de nationale militie, 1815 – 1860.
12 delen.
N.B. Nr. 1826 (1815) bevat tevens een alfabetische lijst van de ingeschrevenen.

1838. Inschrijvingsregister voor de militie, 1918 – 1931.
1 omslag.
N.B. De jaren 1920 – 1925 ontbreken.

1839-1850. Alfabetische lijst van de voor de militie ingeschrevenen, 1814 – 1860.
12 delen.
1851. Gemeenschappelijk alfabetisch register der voor de militie ingeschrevenen van de
gemeenten Doesburg, Hengelo (Gelderland), Hummelo en Keppel, Wehl en Zelhem, 1931.
1 deel.
1852. Registers, gediend hebbende tot het opstellen der alfabetische lijsten der ingeschrevenen,
1815 – 1816.
1 omslag.
1853. Staten van inwoners van Doesburg, die door de militieraad voor de dienst zijn aangewezen,
1817 – 1859.
1 pak.
1854.

Staten van dienstdoende inwoners van Doesburg, ingedeeld naar de verschillende corpsen,
1817 – 1859.
1 pak.
N.B. Het jaar 1839 ontbreekt.

1855. Staten van degenen, die zich in militaire dienst bevinden en voor de nationale militie moeten
worden ingeschreven, 1827 – 1859.
1 omslag.
N.B. De jaren 1830, 1840 en 1845 ontbreken.

1856. Register van personen, die uit hoofde van huwelijk of anderszins in 1814 niet in de loting
voor de nationale militie gedeeld hebben, 1822.
1 deel.
1857. Staten van voor goed of tijdelijk vrijgestelden en van hen, die vrijstelling kunnen vragen, 1820
– 1859.
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1 omslag.
1858. Attesten, ingeleverd ten einde vrijstelling van de militie te verkrijgen, met bijbehorende
lijsten van lotelingen, 1817 – 1859.
1 pak.
N.B. De jaren 1818 – 1820 ontbreken.

1859. Staten van verlofgangers der nationale militie, uit Doesburg naar de hoofdplaats van de
provincie opgezonden, 1821.
1 omslag.
1860-1862. Register van verlofgangers der nationale militie, 1828 – 1925.
1 pak en 2 delen.
1863. Attesten van deponering van verlofpassen bij het gemeentebestuur, 1823 – 1829.
1 omslag.
N.B. Hierbij bevindt zich een lijstje van manschappen, opgeroepen voor en vrijgesteld van de
najaarsexercitie 1829.

1864. Gedeponeerde militaire paspoorten, 1828 – 1892.
1 omslag.
1865. Staat van deserteurs, overledenen en andere ontbrekende manschappen, 1820.
1 stuk.

e. Landstorm.
1866. Minuten en concepten van stukken betreffende de inschrijving voor de landstorm en de
aanstelling van officieren en onderofficieren, 1832 – 1833.
1 omslag.
1867. Inschrijvingsregister voor de landstorm, 1833.
1 deel.
1868. Inschrijvingsregister van dienstplichtigen, van wie geen andere dan ongewapende dienst kan
gevorderd worden, 1914 -1922.
1 omslag.
1869. Inschrijvingsregister van dienstplichtigen, van wie zowel gewapende als ongewapende dienst
kan worden gevorderd, 1911 – 1920.
1 omslag.
1870. Keuringsregister, 1915 – 1917.
1 omslag.
1871. Opgave van in 1896 geboren vrijwilligers, behorende tot het landstormkorps “de
Veluwezoom”, compagnie “Rheden”, 1916.
1 omslag.
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f. Kazernering en inkwartiering.
N.B. Zie voor de kazernering ook afd. B X van de inventaris.

1872.

Stukken betreffende de kazernering, ingekomen bij het gemeentebestuur, 1810 – 1860.
1 pak.
N.B. Hierbij bevinden zich ook enkele minuten van uitgegane stukken.

1873. Register der kazernering, 1814 – 1827.
1 deel.
N.B. Dit register bevat voorin: staten van in de kazernes ondergebrachte officieren en
manschappen en gestalde paarden, en afschriften van declaraties van de burgemeester
wegens kazernering van troepen ten laste van den lande; achterin: een instructie voor C. M.
KETTING als agent van kazernering, 1814, en staten van gebouwen, fournituren enz.
Gedurende de jaren 1831 – 1833 zijn nog enkele gegevens aangetekend.

1874. Inkwartieringsbiljetten, 1818 – 1819; rapport van de billetteur over november 1818.
1 omslag.
1875-1878. Register van inkwartiering, 1834 – 1884.
4 delen.
1879. Lijst van huizen van ingezetenen, bestemd voor officierslogementen, 1832 – 1846;
numerieke staat van inkwartiering, 1833 – 1847.
1 deel.
1880. Lijsten van huizen, die voor inkwartiering in aanmerking komen, 1879 – 1887.
1 omslag.
1881. Kasboekje van uitgaven wegens inkwartieringsgeld, 1870.
1 deeltje.

g. Geallieerde troepen en vorderingen.
1882. Register van verpleegden in het Koninklijke Pruisische hospitaal te Doesburg, 1813 – 1814.
1 deel.
1883. Opgave van turf, door de stad Doesburg uit haar magazijn aan het Koninklijke Pruisische
hospitaal geleverd, 1813 – 1814.
1 stuk.
1884. Voorlopige ontvangstbewijzen van de burgemeester van Doesburg voor het generale
magazijn te Arnhem wegens geleverde voorraden ten behoeve der geallieerde troepen, 1813
– 1814.
1 omslag.
1885. Stukken betreffende de liquidatie van vorderingen op de geallieerde legers over 1813 en
1814, 1814 – 1818.
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1 pak.
1886. Declaraties met bijlagen wegens schadevergoedingen, arbeidslonen, transporten en
transportmiddelen voor de geallieerde legers over 1813 en 1814, door het gemeentebestuur
opgemaakt 1814 – 1818 en weer van de Gouverneur der provincie ingekomen 1830.
1 pak.
N.B. Bij besluit van de Gouverneur d.d. 11 maart 1830 werd vergoeding hiervoor afgewezen.

1887. Rekening van de gemeenteontvanger J. A. VAN HAMEL wegens de liquidatie van vorderingen
op de geallieerde legers over 1813 en 1814, opgesteld 1816, door de Gouverneur der
provincie afgehoord 1826.
1 omslag.
N.B. Hierbij ligt het vaststellingsbesluit van de Gouverneur.

1888. Rekening van de gemeenteontvanger A. COLENBRANDER wegens de liquidatie van
vorderingen op de geallieerde legers over 1813 en 1814, opgesteld en door de Gouverneur
van de provincie afgehoord 1827.
1 katern.
N.B. Hierbij ligt het vaststellingsbesluit van de Gouverneur.

1889. Bijlagen tot de in nr. 1888 bedoelde rekening, 1825 – 1826.
1 omslag.
1890. Stukken betreffende militaire transporten, 1815 – 1821.
1 pak.
1891. Stukken betreffende veergelden voor militaire transporten, gaande over de Geldersche IJsel,
1815 – 1821.
1 omslag.

B. Gedeponeerde archieven.
I. Archief van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
N.B. De Burgerlijke Stand trad te Doesburg op 22 maart 1811 in werking. De registers van geboorte,
huwelijk en overlijden zijn voorzien van jaarlijkse tafels van 1811 – 1937, een tweejaarlijkse tafel van
1811 – 1812, tienjaarlijkse tafels van 1813 – 1932 en een achtjaarlijkse tafel van 1933 – 1940.

1892. Instructies en modellen ten behoeve van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, (1811 –
1919).
1 omslag.
1893-1907. Register van geboorten, 1811 – 1940.
15 delen.
1908-1922. Register van huwelijken, 1811 – 1940.
15 delen.
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1923-1937. Register van overlijden, 1811 – 1940.
15 delen.
1938. Register van echtscheiding,1837.
1 deel.
1939. Register ter inschrijving van de “verklaringen der Israeliten”. in duplo, 1811.
1 omslag.
N.B. De bestemming van deze registers, gewaarmerkt door de president van de rechtbank van eerste
aanleg te Zutphen, maar niet ingevuld, was waarschijnlijk de inschrijving van familie- en voornamen
ingevolge het keizerlijk decreet van 18 augustus 1811, B. 387, nr. 7178.

1940. Registers tot inschrijving van vonnissen tot rectificatie van akten van de Burgerlijke Stand,
1831 – 1837; met een afschrift van een dergelijk vonnis, 1847.
1 omslag.
1941. Concepten van de akten van de Burgerlijke Stand, 1811.
1 omslag.
N.B. De akten van huwelijk, overlijden en geboorte (de laatste sinds 7 augustus) zijn elk
afzonderlijk geliasseerd.

1942. Stukken, ingekomen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1812 – 1882.
1 pak.

II. Archief van de plaatselijke gezondheidscommissie.
1943. Exemplaren van verordeningen betreffende de openbare gezondheid, met begeleidend
schrijven aan de voorzitter, 1873.
1 omslag.
N.B. De plaatselijke Gezondheidscommissie werd in 1873 ingesteld en in 1922 opgeheven. Zie
voor haar jaarverslagen, van 1874 – 1877 uitgebracht, de gemeenteverslagen (Inv. nr. 482 –
483).

III. Archief van de gezondheidscommissie voor de gemeenten Doesburg, Angerlo, Duiven,
Pannerden, Herwen en Aerdt, Zevenaar, Hummelo en Keppel, Steenderen en Brummen, gezeteld
te Doesburg.
1944. Reglement van orde voor de werkzaamheden der commissie, 1903.
1 deeltje.
1945. Verordeningen van gemeenten in het ressort der commissie, betrekking hebbende op haar
werkzaamheden, 1903 – 1934.
1 omslag.
1946. Staats- en Provinciale bladen betreffende de werkzaamheden van de commissie, 1903 –
1925.
1 omslag.
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1947-1953. Register van notulen van de vergaderingen der Gezondheidscommissie, 1903 – 1932.
7 delen.
1954-1955. Register van zaken, bij de commissie in overweging gebracht, 1903 – 1927.
2 delen.
1956-1959. Ingekomen stukken, 1903 – 1933.
4 pakken.
1960-1962. Register, bevattende afschriften van uitgegane stukken, 1903 – 1933.
3 delen.
1963. Indicateur van ingekomen en uitgegane stukken, 1903 – 1913.
1 deel.
1964. Ingevulde vragenlijsten over verschillende onderwerpen met betrekking tot de
volksgezondheid, 1903 – 1926.
1 omslag.
1965. Register van onbewoonbaar verklaarde woningen in het ressort van de commissie, 1925 –
1930.
1 katern.
1966. Jaarverslagen, 1917 – 1932.
1 omslag.
1967. Begrotingen met memorie van toelichting en staat van verdeling van de bijdragen van de
gemeenten, 1903 – 1934.
1 omslag.
N.B. Voor sommige jaren is slechts een concept aanwezig.

1968. Rekeningen, 1903 – 1933.
1 omslag.
N.B. Voor sommige jaren is slechts een concept aanwezig.

1969-1971. Bijlagen tot de rekeningen, 1903 – 1933.
3 pakken.
1972. Bewijzen van restitutie van het eindsaldo van de Gezondheidscommissie aan de
onderscheiden gemeenten, 1935.
1 omslag.

IV. Archieven van de gestichten van weldadigheid.
N.B. Bij de invoering van de Armenwet 1854 werden door het gemeentebestuur van Doesburg de oude
instellingen van het Gasthuis, het Weduwenhuis, het Weeshuis, het fonds van de Valeweerd en de
Broekhuizer fundatie, gerangschikt onder litt. c. van art. 2 van die wet, zijnde “instellingen door
bijzondere personen of door bijzondere, niet kerkelijke, verenigingen geregeld en bestuurd”, hoewel in
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feite het toezicht bij de gemeente berustte. Pas in 1876 ging men er toe over de classificatie te herzien
en bedoelde instellingen onder te brengen bij “Staats-, provinciale of gemeente-instellingen, door de
burgerlijke overheid geregeld en van harentwege bestuurd (art. 2 litt. a der bovengenoemde wet).
Op 18 maart van dat jaar werd een reglement voor deze gestichten vastgesteld (herzien op 10 juni
d.a.v.), waarbij het toezicht werd opgedragen aan een College van gecommitteerden. Evenwel bleef
ondermeer de goedkeuring van begrotingen en het afhoren van rekeningen voorbehouden aan het
gemeentebestuur. De archieven van de gestichten van weldadigheid zijn onder de gedeponeerde
archieven opgenomen tot de in functie treding van het College van gecommitteerden op 31 maart
1876.

a. Gasthuis.
aa. Algemeen.
1973. Authentiek afschrift van de instructie van de rentmeester van het Gasthuis van 13 maart
1801, 1869.
1 katern.
1974. Stukken, ingekomen bij de rentmeester, 1822 – 1876.
1 omslag.
N.B. Hierbij bevinden zich aanvankelijk ook enkele minuten van uitgegane stukken.

1975. Register van:
verpachting van bouwplaatsen en erven, 1825 – 1849;
bouw-, hof- en weiland, 1825 – 1845;
het Grijsgoed, 1825 – 1854;
obligaties, 1828 – 1839;
uitgangen, 1828 – 1840;
opbrengst der garfzaden, 1831 – 1840.
1 deel.
1976. Register, inhoudende opgaven omtrent:
opgenomen kapitalen, gebouwde en ongebouwde eigendommen en vorderingen en
geldswaardige papieren, 1817 – 1859;
opbrengst van verpachtingen, 1817 – 1854;
kostkopers in het Gasthuis, 1817 – 1875;
uitbetaalde kostgelden, 1817 – 1853;
jaarlijks te betalen belastingen, 1817 – 1853.
1 deel.
N.B. Dit register is aangelegd in 1854.

1977. Register van goederen en jaarlijkse inkomsten en lasten, 1865 – 1883.
1 katern.
1978. Inventaris van stukken, door de optredende rentmeester, D.H. VAN NECK, overgenomen van
zijn voorganger, L. LAMMERS, 1803, met aantekening, dat deze stukken zijn overgenomen
door zijn opvolger, J.P.L. GESELSCHAP, 1812.
1 katern.
1979. Proces-verbaal van overgave van kas en bescheiden door de afgetreden rentmeester
P.C. KETJEN aan zijn opvolger J.C. VAN GROIN, 1863.
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1 stuk.
1980. Proces-verbaal en andere stukken betreffende het aftreden van de rentmeester J.C. VAN
GROIN en de overdracht van zijn administratie aan zijn opvolger H.J. KETJEN, 1869.
1 omslag.

bb. Eigendommen.
1981. Eigendomsbewijzen, 1829 – 1873.
1 omslag.
1982. Stukken betreffende een ruiling van grond, toebehorende aan het Gasthuis en gelegen onder
het Grijsgoed, tegen grond, toebehorende aan Jhr. Mr. L. VAN SCHUILENBURCH en gelegen
onder de Ulenpas, 1846 – 1851.
1 omslag.
1983.

Stukken betreffende de kadastrale inschrijving van de gronden, toebehorende aan het
Gasthuis, en de daarvoor verschuldigde grondbelasting, 1832 – 1875.
1 omslag.

1984. Aannemingscontracten van werken aan eigendommen van het Gasthuis, 1836 – 1873.
1 omslag.
1985. Bestekken en voorwaarden, begrotingen en andere stukken betreffende de aanbesteding van
werken aan eigendommen van het Gasthuis, (c. 1820) – 1875.
1 omslag.
1986. Stukken betreffende de aanbesteding van enige reparaties en vernieuwingen aan de
woningen van het Gasthuis langs de Paardenmarkt en de daarbij aan te leggen welputten,
1847.
1 omslag.
1987. Inventaris van aanwezige en overgenomen voorwerpen, 1850 – 1873.
1 omslag.

cc. Verpachtingen en verhuringen.
1988. Register van publieke verpachtingen van bouw-, hof- en weilanden, 1845 – 1863.
1 deel.
1989. Register van publieke verpachtingen van het Grijsgoed onder Drempt, 1854 – 1862.
1 deel.
1990. Register van publieke verpachtingen van het Grijsgoed en andere bouw-, hof- en weilanden,
1866 – 1877.
1 deel.
1991-1992. Register van publieke verpachtingen van bouwplaatsen en erven, 1849 – 1877.
2 delen.
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1993. Akten van verpachting, 1839 – 1875.
1 pak.
1994. Huurcontracten van huizen, toebehorende aan het Gasthuis, 1869 – 1875.
1 omslag.

dd. Beheer van de financiën.
1995-1997. Rekeningen van de rentmeester, 1811 – 1876.
3 pakken.
N.B. Tot en met 1863 bevindt zich in elke rekening een register van goederen en jaarlijkse
inkomsten en lasten. Zie voor de latere jaren inv. nr. 1977.

1998-2003. Bijlagen van de rekeningen, 1811 – 1876.
6 pakken.
N.B. Het jaar 1875 ontbreekt.

2004. Kladrekening, 1811.
1 katern.
2005-2006. Kasboeken van de rentmeester, 1830 – 1863.
2 delen.
2007. Stukken betreffende het aandeel van het Gasthuis in de lening van de Rijn- en
IJsselstoombootmij. te Deventer, 1838 – 1846.
1 omslag.
2008. Stukken betreffende de inschrijving van het Gasthuis in het Grootboek der Nationale
werkelijke schuld en de afrekening wegens die gelden met de rentmeester P.C. KETJEN bij
diens aftreden, 1858 – 1865.
1 omslag.

ee. Onderhoud van proveniers en bedeelden.
2009. Naamlijsten der kostkopers, 1817 – 1873.
1 omslag.
2010. Minuutopgave der wekelijks bedeelden, 1835.
1 stuk.
2011-2012. Lijsten van bedeelden, 1842 – 1861.
2 banden.

ff. Lijfrenten.
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2013. Stukken betreffende de uitkering van een lijfrente aan ALEIDA BERKELAAR, weduwe van L.F.
VAN KROON, en haar twee dochters uit een door haar aan het Gasthuis geschonken kapitaal,
1843.
1 omslag.
2014. Stukken betreffende de uitkering van een lijfrente aan ALEYDA GERRETSEN uit een door haar
aan het Gasthuis geschonken kapitaal, 1847.
1 omslag.

b. Weduwenhuis.
2015-2016. Rekeningen van de rentmeester, 1811 – 1876.
2 pakken.
N.B. In elke rekening bevindt zich een register van goederen en vaste inkomsten.

2017-2020. Bijlagen tot de rekeningen, 1811 – 1876.
4 pakken.
N.B. Van 1875 is alleen een lijst van verschotten, gedaan door de rentmeester, aanwezig.

2021. Minuutopgave van wekelijks bedeelden vanwege het Weduwen- en Weeshuis, 1835.
1 stuk.

c. Weeshuis.
N.B. Zie ook inv. nr. 2021.

2022. Conceptbegroting van het Weeshuis, 1826.
1 stuk.
2023-2024. Rekeningen van de rentmeester, 1811 – 1876.
2 pakken.
N.B. In elke rekening bevindt zich een register van goederen en vaste inkomsten.

2025-2026. Bijlagen tot de rekeningen, 1811 – 1876.
2 pakken.
N.B. De jaren 1848, 1859 en 1875 ontbreken.

d. Valeweerd.
aa. Algemeen.
2027. Stukken, ingekomen bij de rentmeester, 1817 – 1876.
1 pak.
2028. Minuten van stukken, uitgegaan van de rentmeester, 1845 – 1876.
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1 omslag.
bb. Eigendommen.
2029. Stukken betreffende de verpachting van het goed “de Valeweerd”, 1816 – 1817.
1 omslag.
N.B. Zie voor latere verpachtingen afd. A V f, aa (Registratierecht) van de inventaris.

2030. Akte van verkoop van een schuur met bakhuis, gebouwd door de pachter van het goed “de
Valeweerd”, J. VAN ZADELHOFF, aan de stichting, met approbatie van de stedelijke raad,
1818.
1 stuk.
2031. Minuutlijst van ongebouwde eigendommen, toebehorende aan de stad Doesburg en de
stichting “de Valeweerd”, (1833).
1 stuk.
2032. Aannemingscontracten voor het uitvoeren van werken in opdracht van de stichting
“de Valeweerd”, 1859 – 1864.
1 omslag.
2033. Begrotingen en bestekken en voorwaarden voor de uitvoering van werken in opdracht van de
stichting “de Valeweerd”, 1858 – 1864.
1 omslag.
2034. Schema voor de berekening van onkosten van bouwkundige werkzaamheden, (midden
negentiende eeuw).
1 deeltje.

cc. Beheer van financiën
2035. Rekeningen van de rentmeester, 1812 – 1876.
1 pak.
N.B. Het rekeningjaar begon oorspronkelijk met Petri (22 februari). De rekening over 1817
loopt van Petri tot 31 december, waarna het rekeningjaar met 1 januari begint.

2036 – 2038. Bijlagen tot de rekeningen, 1813 – 1876.
3 pakken.
N.B. De jaren 1814-1816, 1833, 1874 en 1875 ontbreken.

2039. Dubbelen van de rekeningen van de rentmeester, 1819, 1834, 1841, 1845 – 1849.
1 omslag.
2040 – 2041. Kasboeken van de rentmeester, 1841 – 1876.
2 delen.
N.B. De uitgaven zijn tabellarisch aangetekend; ontvangsten zijn voorin en in nr. 2040

(1841 – 1867) ook achterin vermeld.
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dd. Uitkeringen.
2042. Autorisaties voor de rentmeester tot wekelijkse uitkeringen, 1821 – 1875.
1 pak.
2043. Register van wekelijkse uitkeringen, 1817 – 1863.
4 delen in 1 omslag.
2044. Lijsten van wekelijkse uitkeringen over 1817 februari 22 – oktober 6 en 1819 oktober 4 december 27.
1 omslag.
2045. Lijst van personen, die in aanmerking komen voor uitdeling van turf, 1816.
1 stuk.
2046. Lijsten van wekelijkse uitdeling van turf, 1818 – 1866.
1 omslag.

e. Broekhuizer Fundatie.
2047. Rekeningen van de rentmeester, 1811 – 1876.
1 omslag.
N.B. Tot 1822 begint het rekeningjaar met 15 mei, daarna met 1 januari. De jaren 1822
mei 15 – 1823, 1825 en 1826 ontbreken. De rekeningen van 1866 – 1871 bevatten geen
aantekening van afhoring.

2048. Bijlagen tot de rekeningen, 1811 – 1876.
1 omslag.
N.B. De jaren 1855, 1859, 1863, 1864 en 1875 ontbreken.

2049. Minuutopgave van wekelijkse bedeelden, 1835.
1 stuk.

V. Archief van het plaatselijk Crisiscomité.
2050. Notulen van de vergaderingen van het plaatselijk Crisiscomité en het daaruit gevormde
werkcomité, 1932.
1 omslag.

VI. Archief van de Commissie tot wering van schoolverzuim.
2051. Huishoudelijk reglement, (1901).
1 stuk.
2052. Register van notulen van de vergaderingen van de commissie, 1901 – 1911.
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1 deel.
2053. Stukken, ingekomen van de schoolopziener in het arrondissement Doesburg ingevolge art. 21
van de Leerplichtwet 1901, 1911 – 1912.
1 omslag.

VII. Archief van Curatoren van de Latijnse school en het gymnasium.
N.B. Het College van Curatoren van de se school werd op 17 oktober 1815 door de stedelijke raad
benoemd, ingevolge K.B. van 2 augustus 1815, nr. 14. In 1850 werd de Latijnse school veranderd in een
gymnasium, dat in 1867 weer tot een Latijnse school werd teruggebracht. Deze werd in 1880
opgeheven.

2054. Register van notulen van de vergaderingen van curatoren, 1815 – 1857, 1872 – 1877.
1 deel.
N.B. Achterin twee modellen van getuigschriften.

2055-2056. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van het Curatorium, 1765 – 1880.
2 pakken.
2057. Lijst van ingekomen en uitgegane stukken, 1765 – 1877.
1 omslag.
N.B. Getiteld: “lijst der bijdragen en archieven van de Latijnsche scholen te Doesborgh” en
vermeldende: boek met wetten van de Latijnsche school, 1654, met latere instructies;
notulenboek met bijlagen. Deze bijlagen zijn de ingekomen en uitgegane stukken. Het
bovengenoemde register van 1654 is verloren.

2058. Ongeboekte ingekomen stukken, 1827 – 1877.
1 omslag.
2059. Ongeboekte minuten van uitgegane stukken, 1872 – 1877.
1 deel.
2060. Overdrukken van extracten van reglementen van het gymnasium, 1850 en 1861.
1 omslag.
2061. Afdrukken van couranten, bevattende aankondigingen van de Latijnse school, 1873 – 1879.
1 omslag.
2062. Album discipulorum, 1817 – 1879.
1 deel.
2063. Verantwoordingen der ontvangsten en uitgaven van het curatorium, met bijlagen, 1844 –
1880.
1 omslag.
N.B. Het jaar 1851 ontbreekt, ook later zijn de bijlagen onvolledig.

2064. Kasboek van ontvangsten en uitgaven van de rector, 1849 – 1866.
1 deeltje.
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VIII. Archief van de directie van de schouwburg.
N.B. De schouwburg was ingericht in de voormalige Rooms katholieke kerk aan de Waterstraat.

2065. Ingekomen stukken, 1833 – 1834.
1 omslag.
2066. Naamlijst van de obligatiehouders, met aantekeningen van uitloting der obligaties tot 1856.
1 stuk.
2067-2068. Rekeningenboeken van de thesaurier van de schouwburg, 1822 – 1873.
2 delen.
N.B. Nr. 2067 (1822 – 1862) bevat voorin een lijst van uitloting der obligaties tot 1856. Nr.
2068 (1862 – 1873) bevat een afrekening wegens opheffing van de schouwburg, 1879.

2069. Bijlagen tot de rekeningen, 1858 – 1872.
1 omslag.
N.B. Zeer onvolledig.

2070. Stukken betreffende de liquidatie van de schouwburg, 1879 – 1889.
1 omslag.

IX. Archieven van de Schuttersraad en de kapitein-commandant van de Schutterij.
a. Schuttersraad.
2071. Register van notulen van de vergaderingen van de Schuttersraad, 1868 – 1906.
1 deel.
2072. Ingekomen stukken, 1873, 1904 – 1908.
1 omslag.
2073. Minuten van uitgegane stukken, 1873 – 1907.
1 deel.

b. Kapitein-commandant van de Schutterij.
2074. Ingekomen stukken, 1905 – 1907.
1 omslag.
2075. Minuten van uitgegane stukken, 1864 – 1907.
1 deel.
2076. Indicateur van ingekomen en uitgegane stukken, 1893 – 1905.
1 deel.
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2077. Doorlopende brandpolis voor de uitrusting van de Schutterij, op naam van de Commandant,
1874.
1 stuk.

X. Archief van de Commissie tot de kazernering.
N.B. Ten behoeve van de kazernering werd ingevolge raadsbesluit van 9 april 1810 een lening
uitgeschreven, die, onder toezicht van de magistraat, geadministreerd zou worden door een commissie
van 5 leden. Deze commissie, waarvan een lid werd benoemd door de magistraat uit zijn midden en de
4 andere door en uit de intekenaren, begon op 30 april daaraanvolgend haar werkzaamheden. In 1820
kwam het toezicht op de kazernering en het beheer der daartoe nodige gelden weder rechtstreeks aan
het stadsbestuur.

2078. Resolutie van de magistraat tot het oprichten van kazernes en het daartoe aangaan van een
geldlening van ƒ 20.000, 1808.
1 katern.
2079. Plan voor een geldlening van ƒ 20.000 ten laste van de stad, bestemd voor het verbeteren van
de kazernering en te beheren door een daartoe te benoemen commissie, met de namen der
intekenaren op deze lening, benevens de minuut van de uitgegeven schuldbekentenissen en
de kwitanties van de gestorte gelden, 1810.
1 pak.
N.B. De kwitanties zijn geliasseerd.

2080. Lijsten van gebouwen, voor de kazernering gebruikt, en van voorwerpen, zich tot dat doel in
het magazijn en de kazernes bevindende, benevens een daartoe betrekkelijke
extractresolutie van de magistraat, ingekomen bij de commissie tot de kazernering, 1810.
1 omslag.
2081. Register van notulen van de commissie tot de kazernering, 1810 – 1818.
1 deel.
2082. Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1810 – 1817.
1 pak.
2083. Indicateur van ingekomen en uitgegane stukken, 1811 – 1817.
1 deel.
2084. Voorwaarden van aanbesteding door de commissie tot de kazernering van verschillende
leveranties en van werkzaamheden aan militaire gebouwen, 1810.
1 pak.
2085. Afschrift van een staat van activa en passiva van de kazernering, door de commissie tot de
kazernering van de magistraat overgenomen op 29 mei 1810, met suppletoire lijsten, bijlagen
en retroacta, 1811.
1 omslag.
2086. Rekeningen van de rentmeester van de kazernering J. LANGLOIS Jr., 1810 – 1820, afgehoord
door de commissie tot de kazernering, 1811 – 1820.
1 omslag.
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N.B. De eerste rekening loopt over 16 april 1810 – 30 april 1811, de volgende beginnen met 1
mei en lopen tot 30 april van het jaar daarna, behalve de laatste, die met 31 december 1820
afsluit.

2087-2088. Bijlagen tot de rekeningen van de rentmeester der kazernering, 1810 / 1 – 1820.
2 pakken.
2089. Nota’s, ingekomen bij de rentmeester van de kazernering, 1810 – 1817.
1 omslag.
2090. Kasboek van de rentmeester van de kazernering, 1815 – 1817.
1 deel.
2091. Stukken betreffende de overdracht van de functies van de commissie tot de kazernering aan
het stadsbestuur, 1820.
1 omslag.

XI. Archief van de vestingcommandant.
2092. Instructie voor de vestingcommandant, 1811.
1 stuk.
2093. Instructie voor de hoofdwacht en de schildwachten, 1811.
1 stuk.
2094. Ingekomen stukken, 1811 – 1812.
1 omslag.

XII. Verschillende archivalia en particuliere papieren.
2095-2097. Papieren van J.B. TEMPELAAR, lid van de Gemeenteraad van 1890 – 1913 en
wethouder van 1897 – 1913.
3 omslagen.
2095. Gemeentelijke verordeningen op het gebied van politie en financiën, 1866 – 1893.
2096. Stukken betreffende de gasfabriek, 1894 en 1908.
2097. Stukken betreffende verschillende gemeentelijke aangelegenheden, 1910 – 1911.
2098 – 2099. Papieren van J. LANGLOIS Jr., secretaris der gemeente van 1815 – 1848.
2 omslagen
2098. Prijscouranten, aantekeningen enz., in twee liassen verzameld, 1830 – 1847.
2099. Modellen en memoranda, (zonder jaartal).
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2100. Modellen en andere papieren van J.H. VAN LEXAU FRIESWIJK, secretaris der gemeente van
1897 – 1933.
1 omslag.
2101. Collectie aanschrijvingen, plans en tekeningen van de burgemeester, Jhr. Mr. G.A.A. NAHUYS,
als lid van de Commissie voor de overbrugging der grote rivieren in Gelderland, 1926 – 1927.
1 pak.
N.B. Deze commissie werd benoemd door Gedeputeerde Staten op 23 december 1925 en op 15 januari
1926 geïnstalleerd. Bij deze collectie bevinden zich als retroacta de bouwtekeningen van het plan van
Ir. D.P. VAN AMEIYDEN VAN DUYM voor een vaste brug bij Doesburg. Zie ook inv. nr. 1559.

2102-2103. Papieren van G.H. VAN HENGEL, commandant van de Schutterij, 1876 – 1907.
2 omslagen.
2102. Reglementen, aanwijzingen en andere gedrukte werkjes ten behoeve van de schutterij, 1895
– 1902.
2103. Stukken betreffende zijn benoeming tot officier en eervol ontslag, 1876 – 1907.
2104. Stukken betreffende de oprichting en Koninklijke goedkeuring van de vereniging
“Muziekkorps der voormalige Schutterij te Doesburg”, 1905.
1 omslag.
N.B. Het initiatief hiertoe was uitgegaan van G.H. VAN HENGEL e.a.

2105. Register van notulen van de Handboogschutterij “Drusus”, 1847 – 1857.
1 deel.
N.B. Dit register bevat tevens de verslagen van het koning- en prijsschieten en losse stukken
betreffende de vereniging.

2106. Stukken betreffende de organisatie van landbouwtentoonstellingen en daaraan verbonden
concours hippique en loterij door de Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw,
1892 – 1905.
1 omslag.
2107. Certificaat van gegoedheid, afgegeven voor W. DE VAYNES VAN BRAKELL, 1815.
1 stuk.
2108. Akte van verlening van het grootburgerrecht der stad Doesburg aan J.H. BARON VAN LOE,
1817.
1 stuk.
N.B. In 1941 aan het gemeentebestuur toegezonden door J. H. RUINARD te Pijnacker.

2109. Akte van aanstelling door curatoren van de Latijnse school van Mr. A.J. VAN MARLE tot
conrector, 1823.
1 stuk.
2110. Circulaire van het bestuur van de Leesvereeniging aan haar leden, 1859.
1 stuk.
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2111. Papieren van Mr. J.L.G. GREGORY, advocaat-generaal bij de Hooge Raad der Nederlanden,
betreffende de oprichting van een gedenkteken voor vice-admiraal WEMBERICH VAN
BERCHEM en aantekeningen over zijn leven, 1853 – 1866.
1 omslag.
2112. Register van dagelijkse waterhoogten, waarschijnlijk op de Geldersche IJsel, doch van
onbekende herkomst, 1852 – 1875.
1 deel.
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Inleiding en verantwoording

Deze lijst is een nadere toegang op de minuten van administratieve akten uit het Nieuw
Archief van de gemeente Doesburg, 1812-1935. Het betreft de inventarisnummers 12701382.
Bij elke omschrijving staat een verwijzing naar het originele archiefstuk door middel van
jaartal en nummer (bijvoorbeeld 1812-13).
Het taalgebruik in deze toegang is aangepast op de huidige schrijfwijze. Dit geldt met name
voor straatnamen.

M. van Rooij, juli 2018
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OVERDRACHT VAN GRAVEN OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS

Wed. A.C.J. Kooy, geb. v. Dassel 1837 – 14.
H. ten Bos, wed. D. Heydeman 1837 – 17.
M. Garretsen, wed. H. Geerligs 1838 – 8.
E. Nijenhuis 1838 – 14.
W.E. Baron van Till 1838 – 16.
E. Zandbargen 1838 – 24.
H. Bier 1838 – 28.
B. Hiddendorp 1839 – 16.
H.A. v.d. Brink 1840 – 19.
A.W.L. van Gesseler te Lintelo 1841 – 39.
J. Langlois 1841 – 43.
E. Roering 1841 – 44.
W. Verweijde 1841 – 66.
Mr. J.L.G. Gregory 1842 – 81.
G.O. Labotz 1842 – 82.
Mej. I.A. Miln 1843 – 3.
Hr. W. de Vaijnes van Brakell 1843 – 12.
Hr. S.J.G. van der Kerhoff 1843 – 37.
Hr. D.T. de Ridder 1843 – 39.
Hr. J.C.G. Roos 1843 – 40.
Hr. H. Rademaker 1844 – 57.
Hr. F. Rijpperda 1844 – 65.
Vr. A.W. Weinhagen 1844 –67.
J. Langlois 1845 – 100.
A. Glashorst 1848 – 203.
Groef 125, afd. A. vak 1. Johanna Wilhelmina van Oldenburg, weduwe van Jacques Arnoud
Besier 1858 – 345.
Groef 126 en 127, Aan mr. Herman Anthony Haarsma 1858 – 357.
Groef 133, afd. A. vak 1. Aan de Heer Pieter Frederik Waldeck 1858 – 367.
Groef 223 en 224, afd. A. vak 1. Aan de heer Daniel Theodorus de Ridder 1859 – 412.
Groef 151, afd. A. vak 1. Aan de erve Johannes Jacobus Verstege 1859 – 414.
Groef 134, afd. A. vak 1. Aan de erven van vrouwe Maria Catharina Halicor. Weduwe van de
Heer Abraham Willem Lodewijk van Geseler te Lintelo 1860 – 427.
Groef 232 en 233, afd. A. vak 1. Aan de Hr. Cornelis Hendrikus Menso 1860 – 443.
Groef 48, afd. A. vak 3. Aan Evert Jan Kappert, voermansknecht 1860 – 446.
Groef 128, afd. A. vak 1. Aan Johanna Maria Koks, weduwe Jan Logjes 1861 – 464.
Groef 135, afd. A. vak 1. Aan de Heer Cornelis Hoffman, particulier te Doesburg 1861 – 471.
Groef 15, 16, 17 en 18. Vergunning aan de heer Alexander Verheull te Arnhem om op deze
groeve op de grafkelder een monument of beeld te plaatsen 1861 – 47.
Groef 49, afd. A. vak 3. Aan Johanna Harenberg, Wed. van Martinus Derksen 1861 – 480.
Groef 138, afd. A. vak 1. Aan Johannes Colenbrander, Gemeenteontvanger 1862 – 506.
Groef 139, afd. A. vak 1. Aan de Heer Hendrik Willem van Marle, particulier te Doesburg
1862 – 510.
Groef 229 en 230, afd. A. vak 1. Aan de Heer Benjamin Tack te Doesburg 1862 – 513.
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Groef 140, afd. A. vak 1. Aan Abraham Coeveé te Doesburg
1862 – 523.
Groef 158, afd. A. vak 1. Aan Gerrit Jan Hendriks, voerman wonende te Doesburg 1862 –
529.
Groef 150, afd. A. vak 1. Aan Vrouwe Catharina Georgina Frederika Meyer, wed. van de Heer
Jacob Constantin Verheul 1862 – 539.
Groef 141 en 142, afd. A. vak 1. Aan de Hr. Lubertus Rutgers
1863 – 550.
Groef 143, afd. A. vak 1. Aan de Heer Johan Coenraad Bahder, grondeigenaar wonende te
Hoogeveen 1863 – 552.
Groef 50, 51 en 52, afd. A. vak 3. Aan de Heer Rentmeester van het Weduwenhuis te
Doesburg 1863 – 560.
Groef 53, afd. A. vak 3. Aan Cornelis Derk Geerlings, winkelier 1863 - 569
Groef 152, afd. A. vak 1. Aan Mr. Willem Joan Charles Scholten van Aschat 1863 – 584.
Groef 253, afd. A. vak 1. Aan Derk Heyting, koffiehuishouder, alhier
1863 – 588.
Groef 149, afd. A. vak 1. Aan Vrouwe Francoise van der Sluis, weduwe van de Heer Rutger
Marius Daendels 1864 – 639.
Groef 63, afd. B. vak 1. Aan de Heer Jan Bernard Leverman, steenhouwer te Doesburg 1864 –
641.
Groef 55, afd. A. vak 3. Aan Jan Willem Roering, metselaar
1865 – 693.
Groef 21 en 22, afd. B. vak 1. Aan de Hr. Rudolf Willem Jan Ketjen, notaris 1865 – 696.
Groef 148, afd. A. vak 1. Aan de erven van wijlen Vrouwe Mietje, Jeannette, Josephine Picard
de la Carriere, weduwe van Johan Apolonius Freijtag 1866 – 706.
Groef 186, afd. A vak 1. Aan de Heer Frederik Moele Berveld
1866 – 708.
Groef 56, afd. A. vak 3. aan de Hr. Steven Wiegman 1866 – 718.
Groef 2, afd. B. vak 2. Aan de Hr. Johann Fredrich Wilhelm Gebhardt
1866 – 732.
Groef 57, afd. A. vak 3. Aan de Hr. Jan de Bank 1866 – 733.
Groef 144, afd. A. vak 1. Aan de Hr. Dirk Anton Doijer 1866 – 734.
Groef 145, afd. A. vak 1. Aan de Hr. Willem Adriaan Baron van Heeckeren 1866 – 740.
Groef 191, afd. A. vak 1. Aan Vrouwe Antonia Leonarda van Meerten, weduwe van de Heer
Jan Frederik Priesz 1866 – 745.
Groef 146, afd. A. vak 1. Aan de Heer Abraham Wilterdink 1866 – 748.
Groef 59, afd. A. vak 3. Aan de Hr. Barend Albers 1867 – 758.
Groef 185, afd. A. vak 1. Aan Mej. Francina Clara Sophia Bär
1867 – 759.
Groef 147, afd. A. vak 1. Aan Frederik Coops 1867 – 760.
Groef 184, afd. A. vak 1. Aan de Hr. M.G. Rietveld 1867 – 763.
Groef 153, afd. A. vak 1. Aan de Heer Anne Pieter Arriens 1867 – 766.
Groef 153, afd. A. vak 3. Aan de Hr. Christiaan Staal 1867 – 769.
Groef 183, afd. A. vak 1. Aan de Hr. Jacob Cazaux van Staphorst 1867 – 772.
Groef 65 en 66, Aan Vrouwe Anne Johanna Lange, wed. van Anthony Hendrik Büchler 1867 –
773.
Groef 64, afd. B. vak 1. Aan de Hr. Jan Bernard Leverman 1867 – 774.
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Groef 62, afd. A. vak 3. Aan de Hr. Willem de Vries 1867 – 782.
Groef 255, afd. A. vak 1. Aan de Hr. Pieter Bodemeyer 1867 – 793.
Groef 97, afd. A. vak 3. De hr. R.A. Vos 1868 – 79.
Groef 60, afd. A. vak 3. J.W. Velthuysen, 64, M. Wassink, 65b,
J.W. Braam, 99, E. Brinkhorst, wed. van J. Theunissen, 100,
H. Römer 1868 – 799.
Groef 67, afd. B. vak 1. De Hr. J.C. de Vriese. In afd. A. vak 1. Vrouwe MJ.G. IJssel de
Schepper. 58, afd. A. vak 3. Aan J. de Bank 63, Aan J.W. Willemsen 1868 – 812
Groef 10, afd. B. vak 3. B. Dams 1868 – 815
Groef 68, afd. vak 1. Aan Mej. C.L. Fischer 1868 – 817.

Groef 3, afd. B. vak 2. Aan Mej. L.G. Remmeling geb. C.G. van Hulsteijn, en Groef 195, afd. A.
vak. 1. Aan Mej. de wed. W. Meloen,
geb. M. de Goede 1868 – 830.
Groef 4, afd. B. vak 2. Aan Hendrik Wijers, logementhouder.
Groef 182, afd. A. vak 1. Aan Vr. M. Westerbeek, wed. de Bruyn.
Groef 11, afd. B. vak 3. Aan M.S. Piepen, wed. Egbert Terwee.
Groef 13, afd. B. vak 3. Aan A.A. Slotboom, kuiper.
Groef 5, afd. B. vak 2. Aan C.W. Dullemond, broodbakker 1869 – 859.
Groef 27, afd. B. vak 3. Aan H. Lubbers.
Groef 16, afd. B. vak 2. Aan M Roering, wed. van Jan H. Esmeyer.
Groef 16, afd. B. vak 3. Aan G. Smeenk.
Groef 70, afd. B. vak 1. Aan Mej. E.J.H.C. Ledel 1869 – 885.
Groef 7, afd. B. vak 2. Aan G.H. Meynders 1869 – 892.
Groef 8, afd. B. vak 2. Aan T. Dullemond 1869 – 901.
Groef 28, afd. B. vak 3. Aan G.A. Schrader 1869 – 901.
Groef 181, afd. B. vak 1. Aan Vr. M.E.M. van Dussel, wed. Carré. 1869 – 909.
Groef 17, afd. B. vak 3. Aan G.W. Boland 1879 – 920.
Groef 46, afd. B. vak 1. Aan de erven van W. ten Bosch,
wed. Chr. Weyers 1870 – 923.
Groef 234, afd. A. vak 1. Aan G. Vermasen 1870 – 928.
Groef 47, afd. B. vak 1. Aan D.L. Bennewitz 1870 – 940.
Groef 18, afd. B. vak 3. Aan F.E. Mossdorff 1870 – 943.
Groef 33, afd. B. vak 1. Aan J.B. Tempelaar 1870 – 945.
Groef 194, afd. A. vak 1. Aan H. Hamer, wed. T. Uiterwijk 1870 – 946.
Groef 19, afd. A. vak 3. Aan G.J.M. van Heeckeren, wed. van
J. Bloemendaal 1871 – 961.
Groef 10, afd. B. vak 2. aan T.R. Bloemendaal 1871 – 973.
Groef 9, afd. B. vak 2. Aan H. Langeler 1871 – 983.
Groef 71 en 72, afd. B. vak 1. Aan L Dubbeldemuts van der Sluys, z.b. 1871.
Groef 163, afd. A. vak 1. Aan Vr. M.J.T. Jorissen, wed. van
H.P.J. Verhoeven 1871.
Groef 164, afd. A. vak 1. Aan J.C. Janson, kap. inf. 1871.
Groef 26, afd. B. vak 3. Aan A. van Doorn 1873.
Groef 20, afd. B. vak 2. Aan W. Tempelaar 1873.
Groef 12, afd. B. vak 2. Aan Mej. A. Frederik, wed. van H. Boeze 1873.
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Groef 180, afd. A. vak 1. Aan Mej. S.A.H. Willinck en Th. F. Willinck 1873.
Groef 171, afd. A. vak 1. Aan J. Meuleman 1873.
Groef 11, afd. B. vak 2. Aan Mej. A.J. Oltmans, wed. van Lutmer Lutmer 1873.
Groef 192, afd. A. vak 1. Aan Vr. Gozina Elisabeth Hemmelder, wed van Frans Vreede 1874.
Groef 13, afd. B. vak 2. Aan H. Frederiks 1874.
Groef 193, afd. A. vak 1. Aan A.A.M.E. Amelung, wed. van C.H. Hagenberg 1874.
Groef 179, afd. A. vak 1. Aan Mej. W.J. Hooglandt 1874.
Groef 170, afd. A. vak 1. Aan A.W. de Vree, wed. van P.E. Perk 1875 – 1166.
Groef 65, afd. A. vak 1. Aan H.J. Smink 1875 – 1167.
Groef 177, afd. A. vak 1. Aan E. Koobs 1876 – 1206.
Groef 21, afd. B. vak 3. Aan W. van Lunteren 1876 – 1214.
Groef 205, afd. A vak 1. Aan J.W. Chevallier 1876 – 1218.
Groef 14, afd. B. vak 2. Aan Mej. de wed. A.C. Hogendijk 1877 – 1249.
Groef 175, afd. A. vak 1 Aan Hr. B. Rutgers 1877 – 1271.
Groef 29, afd. B. vak 3. Aan Mej. de wed. J. Vervoort,
geb. J.H. Luijmes 1878 – 1285.
Groef 174, afd. A. vak 1. Aan Mej. de wed. J.H. Rutgers,
geb. D. Nieuwenhuis 1878 – 1286.
Groef 15, afd. B. vak 2. Aan Hr. A.H. Schut 1878 – 1299.
Groef 203, afd. A. vak 1. Aan J. de Ridder 1878 – 1310.
Groef 169, afd. A. vak 1. Aan R.C. van Prehn Wiese 1878 – 1318.
Groef 168, afd. A. vak 1. Aan Dr. A.C.H.E. van Riemsdijk 1879 – 1336.
Groef 202, afd. A. vak 1. Aan G. Feenstra 1879 – 1337.
Groef 201, afd. A. vak 1. Aan G. van Diesen 1879 – 1343.
Groef 30, afd. B. vak 3. Aan G. Teerink 1879 – 1354.
Groef 73, afd. B. vak 1. Aan P.A.I. Goseson 1879 – 1355.
Groef 173, afd. A. vak 1. Aan W. Rutgers 1879 - 1364.
Groef 166, afd. A. vak 1. Aan H.S. de Vries, weduwe van H. Deurink
1879 – 1367.
Groef 200, afd. A. vak 1. Aan G. Weyers 1879 – 1368.
Groef 199, afd. A. vak 1. Aan Vr. A.H.A.C. Baronesse van Haersolte van den Doorn, wed. van
C.G. Moen 1879 – 1369.
Groef 35, afd. B. vak 2. Aan J.W. Vossen 1879 – 1373.
Groef 154, afd. A. vak1. Aan Vr. C.R. Hagenstein, wed. van J.J. Linolgreen 1879 – 1374.
Groef 165, afd. A. vak 1. Aan Meester J. van Voorthuysen 1881 – 4.
Groef 35, afd. B. vak 1. Aan H. Schuytemaker 1881 – 6.
Groef 198, afd. A. vak 1. Aan M.J.W. van Vlierden 1881 – 18.
Groef 197, afd. A. vak 1. Aan J.J.L. Geel 1881 – 20.
Groef 167, afd. A. vak 1. Aan Dr. A.C.H.E. van Riemsdijk 1881 – 30.
Groef 39, afd. B. vak 2. Aan D. Bod 1882 – 3.
Groef 196, afd. A. vak 1. Aan Mevr. de wed. D.J. Buurma, geb. L. Zijlstra 1882 – 4.
Groef 37, afd. B. vak 2. Aan C.L. van der Stroom 1882 – 8.
Groef 36, afd. B. vak 2. Aan P. Vossers 1882 – 9.
Groef 32 en 33, afd. B. vak 3. Aan J. ten Hulzen 1882 – 11.
Groef 38, afd. B. vak 2. Aan H.J. Labotz 1882 – 14.
Groef 164, afd. A. vak 1. Aan Mevr. de wed. P.M. Lamping,
geb. M. Stoové 1882 – 19.
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Groef 37, afd. B. vak 1. Aan J.T. Stoffers 1882 – 22.
Groef 38, afd. B. vak 1. Aan D.B. Mans 1882 – 25.
Groef 39, afd. B. vak 1. Aan Mej. W. Jansen 1882 – 26.
Groef 40, afd. B. vak 2. Aan L. Flierman 1882 – 35.
Groef 34, afd. B. vak 3. Aan M.H. Jolink 1882 – 38.
Groef 39, afd. B. vak 2. Aan J.C.W.G. Tomeese 1882 – 39.
Groef 36, afd. B. vak 1. Aan H. Schuytemaker 1882 – 40.
Groef 35, afd. B. vak 3. Aan G. de Ruiter 1882 – 42.
Groef 98, afd. A. vak 3. Aan J.H. Coenraadts 1883 – 1.
Groef 39a, afd. B. vak 1. Aan J.F. van Mensvelt 1883 – 2.
Groef 18, afd. B. vak 2. Aan H.L. Zeilmaker 1883 – 4.
Groef 48, afd. B. vak 1. Aan H.J.E. Nierstrasz 1883 – 6.
Groef 50 en 51, afd. B. vak 1. Aan D. Neeb 1883 – 8.
Groef 52, afd. B. vak 1. Aan Mevr. de wed. P.A. van der Hoeven,
geb. F. de Goeyen 1883 – 11.
Groef 53, afd. B vak 1. Aan J.W. Sloot 1883 – 16.
Groef 235 en 236, afd. A. vak 1. Aan A.N. Lamping 1883 – 17.
Groef 138 en 139, afd. A. vak 3. Aan J.H. Scheffer 1883 – 42.
Groef 53, afd. B. vak 1. Aan M. van Emmerick 1884 –1.
Groef 19, afd. B. vak 2. Aan T.C. Broeksma 1884 – 7.
Groef 54, afd. B. vak 1. Aan Vr. Ch. S. de Lanoy, wed. v.d. Hr. A.H.R. Metelerkamp 1884 – 14.
Groef 55, afd. B. vak 1. Aan A.H. Grolleman 1885 – 1.
Groef 56, afd. B. vak 1. Aan Vr. F.A. Fokker, wed. van de Hr. H.C. v. Houten 1885 – 4.
Groef 167, afd. A. vak 1. Aan Dr. A.H.C.E. van Riemsdijk 1885 – 17.
Groef 23, afd. B. vak 3. Aan D.H. Kraayenbrink 1885 – 19.
Groef 21, afd. B. vak 2. Aan D.J.B. Rutgers 1885 – 20.
Groef 57, afd. B. Vak 1. Aan Mevr. de wed. C.J. van Ledden Hulsebosch, geb. J. Willinck 1885
– 24.
Groef 47, afd. A. vak 2. Aan H.L. Zeilemaker 1886 – 1.
Groef 24, afd. B. vak 3. Aan G.C. Hendriks 1886 – 6.
Groef 22, afd. B. vak 2. Aan erven wed. D.H.J. v.d. Weerd, geb.
D. Heuff 1886 – 10.
Groef 25, afd. B. vak 3. Aan H. Wiertsema 1886 – 15.
Groef 58. afd. B. vak 2. Aan H. Breukink 1886 – 21.
Groef 59. afd. B. vak 1. Aan G. Walch 1886 – 24.
Groef 23, afd. B. vak 2. Aan Mej. F.C.A. Ohler, wed.
van W. van Raay 1886 – 31.
Groef 58, afd. B. vak 1. Aan Mej. A.G. Hen 1887 – 5.
Groef 24, afd. B. vak 2. Aan H.N. Nepreu 1887 – 6.
Groef 19 en 20, afd. B. vak 1. Aan D. Neeb 1887 – 14.
Groef 36, afd. B. vak 3. Aan A.J. Brouwer 1888 – 11.
Groef 25 en 26, afd. B. vak 1. Aan Vr. D.J. Rietveld,
wed. van Hr. J.A. Stuten 1888 – 20.
Groef 60, afd. B. vak 1. Aan A. de Veer de Rochemont 1889 – 3.
Groef 25, afd. B. vak 2. Aan D.B. Labotz 1889 – 5-7.
Groef 61, afd. B. vak 1. Aan Vr. B. Tack, wed. C.J.L. v.d. Graaff 1889 – 16.
Groef 57, afd. B. vak 3. Aan E. Roering 1890 – 1.
76

Groef 42, afd. B. vak 2. Aan D. Kammings, wed. H. Bier 1890 – 5.
Groef 22, afd. B. vak 1. Aan A.H.J. Versfelt 1890 – 22.
Groef 27, afd. B. vak 2. Aan G. Smeenk 1890 – 23.
Groef 17 en 18, afd. B. vak 1. Aan G.H. van Hengel 1891 – 2.
Groef 86, afd. B. vak 1. Aan W. Weenink 1891 – 6.
Groef 237, afd. A. vak 1. Aan Vr. J.S. Stoelman,
wed. H.P.J. Tollens 1891 – 7.
Groef 43, afd. B. vak 2. Aan D. ter Haar 1891 – 19.
Groef 20, afd. B. vak 2. Aan A.H. van Til 1891 – 20.
Groef 45, afd. B. vak 2. Aan Mej. J.G. Breener 1891 – 26.
Groef 72, afd. B. vak 2. Aan Dr. J.H. van der Meer Mohr 1891 – 29.
Groef 39, afd. B. vak 3. Aan R. Roering 1892 – 1.
Groef 51, afd. B. vak 2. Aan G.A. de Boevé 1892 – 2.
Groef 3, afd. B. vak 2. Aan J.J. de Roo 1892 – 3.
Groef 61, afd. B. vak 2. Aan M. Janssen 1892 – 8.
Groef 138 en 139, afd. A. vak 1. Aan W.D. van Damme Jalink 1892 – 9.
Groef 2, afd. B. vak 1. Aan J.B. Tempelaar 1892 – 15.
Groef 64, afd. B. vak 2. Aan D.J. ter Haar 1892 – 16.
Groef 240, afd. A. vak 1. Aan Mevr. de wed. J.H.L. v.d. Goes, wed. van J.A.H.G. Wilmar 1892 –
28.
Groef 101, afd. A. vak 3. Aan J. Rutgers 1892 – 32.
Groef 47, afd. B. vak 2. Aan J.H. Rutgers 1892 – 33.
Groef 48, afd. B. vak 2. Aan W. Radstake 1893 – 3.
Groef 241, afd. A. vak 1. Aan D. Lindgreen 1893 – 17.
Groef 40, afd. B. vak 3. Aan S. Bouma 1893 – 21.
Groef 242, afd. A. vak 1. Aan D.J. Uhlenbeck 1893 – 27.
Groef 41, afd. B. vak 3. Aan J. Klap 1893 – 28.
Groef 62, afd. B. vak 2. Aan H.E. Fanse 1894 –
Groef 243, afd. A. vak 1. Aan Mevr. de wed. F.A.C. van Starckenborg van Straten, geb. v.
Bijlevelt 1894 – 11.
Groef 244, afd. A. vak 1. Aan Mevr. de wed. Jhr. W. Laman Trip, geb. G.M.E. Boonen 1894 –
21.
Groef 82, afd. B. vak 1. Aan Mevr. de wed. Baum – Ledel 1894 – 28.
Groef 63, afd. B. vak 2. Aan W. van den Bold 1894 – 30.
Groef 85, afd. B. vak 1. Aan Mej. Zillinger 1895 – 1.
Groef 66, afd. B. vak 2. Aan Mej. de wed. Van Zadelhoff 1895 – 2.
Groef 42, afd. B. vak 3. Aan Mej. de wed. Spijkman geb. van Bronkhorst 1895 – 3.
Groef 67, afd. B. vak 2. Aan Mej. F.M. Schneider 1895 – 4.
Groef 73, afd. B. vak 2. Aan wed. Flierman 1895 – 7.
Groef 74, afd. B. vak 2. Aan H. de Goede 1895 – 12.
Groef 76, afd. B. vak 2. Aan B. Hendriks 1895 – 19.
Groef 75, afd. B. vak 2. Aan Mevr. J. v. Oeveren – Congé 1895 – 19.

PERSONEEL
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(BENOEMING, SALARIËRING, INSTRUCTIE ETC.)
Aanplakker
Benoeming tot stadsaanplakker van Jan Bank, bode bij de Gemeente, 1861 – 492.
Architect
Benoeming tot Architect de Heer Antoni Martinus Adolph Gulden na eervol ontslag van
waarnemend Gemeentearchitect de Heer Hendrik Bakker 1861 – 468.
Architect
Eervol ontslag van Antonius Martinus Adolph Gulden als Gemeentearchitect ingaande 15
april 1865. 1865 – 663.
Architect
P.V. Eedaflegging van de Hr. Johannes Frederikus Spronk
als waarnemend Gemeentearchitect 1876 – 2e blad.
Benoeming 1876 – 1229.
Archivaris
Aflegging van de eed van geheimhouding door Dr. A. Romeyn, Rector welke op zich heeft
genomen het ontcijferen van enige voor ongeoefende onleesbare handschriften, in het
Gemeente archief aanwezig 1874 – blad 2.
Archivaris
Akte van beëdiging van Dr. A. Romeijn als Gemeentearchivaris
1878 – blad 1.
Begraafplaats personeel
Aanstelling van Johannis Eerligh, eigen werk doende, tot doodgraver i.p.v. Derk Jan Assink +
1862 – 524.
Begraafplaats personeel
Benoemd tot opzichter der algemene begraafplaats Arend Garretsen 1883 – 56.
Belastingambtenaar
Eedaflegging door Petrus Delmeer, aangesteld tot ambtenaar bij
’s Rijks belastingen 1841 – 73.
Belastingambtenaar
Andreas Lucius Cadenau, stedelijk beambte bevoegd verklaard tot het surveilleren, visiteren
en rechercheren van ’s Rijks accijnsen 1842 – 97. (zonder toekenning van tractement)
Belastingambtenaar
Bij Continuatie benoemd tot ambtenaren belast met het surveilleren der stedelijke
belastingen: Roelof Arend Vos, Cornelis IJdo en Lutmer Anne Lutmers (als zodanig reeds
werkzaam) 1860 – 435.
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Benoemd tot buitengewone ambtenaren der plaatselijke belastingen: Gerardus Franciscus
van der Spek, Cornelis den Boer, Dirk Uittenbogaart en Johan Reinhard Zorn. 1860 – 436.
Belastingambtenaar
Benoeming tot buitengewoon ambtenaar der plaatselijke belastingen i.p.v. naar elders
vertrokken ambtenaren Cornelis de Boer en Johan Reinhard Zorn, Willem Offerhaus en
Hubertus van Valkenburg. 1861 – 479.
Belastingambtenaar
Aanstelling IJde Derk Buisman en Hendrik Atzema tot buitengewone ambtenaren der
plaatselijke belastingen (beiden ambtenaren bij Rijks Belastingen) 1863 – 581.
Bode
Eedaflegging van Jan de Bank in hoedanigheid van Bode bij het Gemeente Bestuur. 1856 –
289. 1857 – 314.
Bode
Aangesteld tot gemeenteaanplakker Gerrit Wolsheimer, gemeentebode. 1886 – 22.
Bode
Verhoging jaarwedde gemeentebode G. Wolsheimer. 1886 – 29. 1892 – 6.
Brugbaas
Aanstelling tot Brugbaas van Egbert de Goede, scheepstimmerman i.p.v. Berend de Goede +.
1865 – 652.
Bruggaarder
Instructie voor gaarder de brug en veergelden van het IJsselveer te Doesburg 1856 – 287.
Bruggaarder
Tijdelijke benoeming tot gaarder der brug-veer-doorvaart-kaai en havengelden alsmede
ambtenaar bij de overige plaatselijke belastingen Johan Hafner, Societeitsbediende alhier.
1862 – 502.
Bruggaarder
Tijdelijk benoemd tot Gaarders der brug-veer-doorvaart-kaai- en havengelden.
1. Roelof Arend Vos
2. Lutmer Anne Lutmers
3. Cornelis IJdoo, alle ambtenaren bij de stedelijke belastingen alhier.
1862 – 504.
Bruggaarder
Tijdelijke benoeming tot ambtenaar bij de Gemeente-belastingen en gaarder van brug, veer,
kade en haven-geld Hendrik Jacobus Smit
wonende onder de gemeente Rheden. 1863 – 545.
Bruggaarder
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Eedaflegging na aanvaarding van betrekking van Gaarder der brug, veer en doorlaat (vaart)
gelden, tevens opzichter aan de Schipbrug van Jan Frederik Aué, scheepstimmerman. 1870 –
925.
Bruggaarder
P.V. waarbij Evert Johannes Bier, timmerman wordt aangesteld tot gaarder van brug-veer en
doorvaartgelden. 1882 – 1.
Brugknecht
Aanstelling tot brugknecht van Gerrit Koopman. 1882 – 32.
Brugpersoneel
Tijdelijk benoeming tot veerman aan de brug en het veer op de IJssel alhier Hermanus
Neervoort, tijdelijke gaarder kaai- en sleepgeld tot veerknecht: Harmen Hulst, loods. 1862 –
503.
Brugwachter
Aangesteld als brugwachter (thans brugknecht) Harmen Hulst.
1882 – 30.
Commissaris
Akte van beëdiging van J.H. Rutgers benoemd tot commissaris der veerschepen. 1878 – blad
2.
Deurwaarder
Benoeming van Philippus van Roosmalen tot deurwaarder der directe belastingen. 1842 –
89.
Doodschouwer
Aflegging der eed door Dr. B. Versélewel de Witt Hamer als Stads Med. Doctor, voor de
doodschouw aangewezen. 1874 – 1e blad.
Doodschouwer
P.V. van beëdiging van Dr. B. Versélewel de Witt Hamer, gemeente- geneesheer alhier tot
doodschouwer. 1877 – 1e blad.
Idem Dr. J.H. van der Mohr. 1877 – 2e blad
Doodschouwer
Processen - Verbaal van Beëdiging der artsen die zijn aangewezen tot het verrichten van de
doodschouw bevinden zich vanaf 1878 vrijwel ieder jaar voor de eerste of na de laatste akte.
1896 – 2.
1896 – 20, 1898 – 17, 18 en 19.
Gaarder
Kaai en sleepgeld i.p.v. boom en sleepgeld. Tot gaarder benoemd Hermanus Neervoort P.V.
van eedaflegging. 1859 – 418.
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Gaarder
Eedaflegging na aanvaarding van betrekking als gaarder der kaai, haven, wal en sleepgelden
door Lutmer, Anne Lutmers - - - - - - - -.
Gasthuismeester
P.V. Eedaflegging van Paulus Cornelis Ketjen als meester van het stadsgasthuis. 1817 – 5.
Gasthuisvader
Benoeming tot vader in het Gasthuis van de Heer Martinus Johannes de Roo, winkelier i.p.v.
A.J. Bello aan wien eervol ontslag is verleend. 1863 – 578.
Gasthuisvader
P.V. van eedaflegging van Martinus Johannes de Roo als vader in het Gasthuis. 1876 (eerste
blad).
Gasthuisvader
Aanstelling tot Gasthuisvader van Willem Rutgers. 1882 – 33.
Havenmeester
P.V. Eedaflegging van Jan Lutmers, benoemd Havenmeester.
1880 – 1.
Havenmeester
Benoemd tot Havenmeester Willem Jacobus van Barneveld.
1887 – 3.
Havenmeester
Aangesteld tot Havenmeester voor de tijdsduur van een jaar Willem Jacobus van Barneveld.
1886 – 3. 1890 – 6.
Klokkenist
Benoeming Klokkenist. Tijdelijk benoemd F.E. Moosdorff i.p.v. J.A. Zillinger +. 1859 – 419.
Klokkenluider
Aflegging der eed na aanvaarding van de betrekking van Klokkenluider door Petrus Paulus
Mintjes. 1874 – 1143.
Leenbankhouder
P.V. Eedaflegging van de Hr. M.J. de Roo als Gemeenteambtenaar en als zodanig houdende
de bank van lening in liquidatie en J.G. van Nek als Taxateur van de zich daarin bevindende
panden 1875 voor laatste blad.
Marktmeester
Benoemd voor de betrekking van Marktmeester Christiaan Hendrik Melleé, Hoofdagent van
Politie. 1874 – 1141.
Marktmeester
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Aanstelling Sipke Bouma tot Marktmeester. 1881 – 13.
Nachtwacht
Eedaflegging van Gerrit Versteeg in hoedanigheid als Klepperman of Nachtwacht. 1856 –
290.
Nachtwacht
Benoemd tot Nachtwacht i.p.v. Gerrit Roering, Reinder Roering, metselaarsknecht. 1860 –
444.
Nachtwacht
Aanstelling tot Nachtwachter van Gerrit Jan Egbertsen en Johannes Bernardus Jansen. 1889
– 20.
Nachtwacht
Aanstelling van Hendrikus Jansen tot Nachtwaker. 1894 – 7.
Onderwijzer
Verhoging jaarwedde van het hoofd der school P. Biermasz.
1892 – 37.
Ontvanger
Benoeming tot Ontvanger der Gemeente van Johannes Colenbrander i.p.v. de eervol
ontslagen Adrianus Colenbrander. 1857 – 337.
P.V. van eedaflegging 1858 – 344.
Ontvanger
Benoeming van Jan Gerhardus van Nek, koopman te Doesburg, tot
Ontvanger der Weduwenbeurs i.p.v. Geurt Reinder van Nek +.
1857 – 331.
Opzichter
Acte van eedaflegging van de Hr. B. van Aalderen benoemd tot Gemeenteopzichter. 1877 –
3e blad.
Politiepersoneel
Eedaflegging na aanvaarding van de betrekking van Hoofdagent van Politie en tevens
Marktmeester door Christiaan Hendrik Melleé veldwachter. 1871 – 969.
Politiepersoneel
Aanstelling tot Agent van Politie van Bastiaan de Glopper. 1881 – 7.
Politiepersoneel
Aanstelling tot Agent van Politie van Huibragt Kurvink. 1881 – 8.
Politiepersoneel
Aanstelling Klaas de Jong tot Agent van Politie. 1881 – 14.
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Politiepersoneel
Verhoging jaarwedden Politiepersoneel. 1883 – 5.
Politiepersoneel
Aangesteld tot Agent van Politie van Pieter van der Stel. 1892 – 12.
Politiepersoneel
Aangesteld tot Agent van Politie van Hendrik Schoenmaker.
1892 – 30.
Rentmeester
Eedaflegging van Joost Adriaan van Hamel als Rentmeester van het erf en goed “de
Valeweerd”. 1817 – 4.
Rentmeester
Benoeming tot Rentmeester van het Gasthuis van Johan Cornelis van Groen. 1863 – 553.
Rentmeester
Benoeming tot Rentmeester van het Weduwen- en Weeshuis, tijdelijk waargenomen door
Jan Gerhardus van Nek, van Jan Gerhardus van Nek. 1863 – 554.
Rentmeester
Benoeming tot Rentmeester der Broekhuizer Fundatie van Johannes Colenbrander,
commissionair te Doesburg. 1863 – 555.
Rentmeester
Eedaflegging van Johan Ketjen, wijnhandelaar bij de aanvaarding van de betrekking van
Rentmeester van het Gasthuis. 1869 – 858.
Rentmeester
P.V. d.d. 8 juni 1876 van de eedaflegging van de Hr. A. de Veer de Rochemont bij
raadsbesluit benoemd tot Rentmeester der stichting
“de Valeweerd”en van de stichting “Broekhuizer Fundatie”.
1875 – laatste blad. Benoeming 1876 . 1213.
Rentmeester
Eedaflegging van de Hr. A. de Veer de Rochemont na benoeming tot Rentmeester der
stichting “de Valeweerd” en van die bekend onder de “Broekhuizer Fundatie”. 1875 – laatste
blad. P.V. gedateerd 8 juni 1876.
Rentmeester
Benoemd tot Rentmeester van de Valeweerd en de Broekhuizer Fundatie J.T. van Mansvelt.
1890 – 4.
Schatter
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Benoeming tot Schatter der huurwaarde van lokaliteiten waarin sterkendrank in het klein
verkocht wordt van Hendrik Breukink.
1881 – 35.
Schatter
Benoeming tot deskundige voor de Schatting der huurwaarde van lokaliteiten waar sterke
drank, in het klein, verkocht wordt, van Gerrit Wolsheimer. 1890 – 3.
Scheuter
Eedaflegging bij aanvaarding van de betrekking van Scheuter door Willem Peteres. 1874 –
1117.
Scheuter
Verhoging jaarwedde van de veeschutter W. Peters. 1892 – 5.
Schuttersraad
P.V. van eedaflegging van de Schuttersraad bestaande uit:
K.W. Feith 2e Ltn. G.J. Donderwinkel, korporaal, H.J. Beker, schutter. 1881 – 27.
Schuttersraad
Benoeming tot leden van de Schuttersraad J.M. Muller, 2e Ltn. en M.H. Jolink, schutter. 1883
– 32.
A.A. Leverman, korporaal. 1883 – 33.
Schuttersraad
Benoemd tot lid van de Schuttersraad G.J. Onstein, schutter.
1885 – 18.
Schuttersraad
Benoemd tot leden van de Schuttersraad W.C. Ketjen, 2e Ltn.
H. Beens, korporaal en A. Liefting, schutter. 1890 – 9.
Schuttersraad
A.J.W. Callenfels, korporaal benoemd tot lid van de Schuttersraad. 1892 – 25.
Schuttersraad
P.V. benoeming tot lid van de Schuttersraad van A.J.W. Callenfels,
2e Lnt. J. Meinders, korporaal en S. Buringa, schutter. 1894 – 5.
Secretariepersoneel
Benoeming tot eerste Commies ter Gemeente-secretarie de Heer Johannes Jacobus van Uye,
candidaat notaris alhier i.p.v. de Heer
A.J. Bello aan wien eervol ontslag is verleend. 1863 – 579.
Secretariepersoneel
Eedaflegging van Jan de Bank in hoedanigheid van klerk ter Gemeente-secretarie. 1877 – 4e
blad.
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Secretariepersoneel
Aanstelling tot 1e klerk ter secretarie Albertus Hietbrink i.p.v.
J. de Bank + (thans 2e klerk). 1886 – 22.
Secretariepersoneel
Eedaflegging na aanvaarding van de betrekking van Commies ter secretarie door de Hr.
Willem Bloemers, z.b. alhier. 1872 – 1050.
Secretaris
Benoemd tot secretaris i.p.v. J. Langlois, Daniel Theodorus de Ridder. 1849 – 248.
Secretaris
Eedaflegging bij de aanstelling tot Gemeentesecretaris van
A.F. Schattenkerk. 1869 – 896.
Secretaris
Aflegging van eed na aanvaarding van de betrekking van Gemeente-secretaris door Dirck
Jacob Uhlenbeck. 1872 – 1082.
Secretaris
P.V. van eedaflegging door Willem Bloemers aangesteld tot Gemeentesecretaris. 1879 –
1363.
Tolk
Eedaflegging als gerechtstolk door Jacob Langlois. 1812 – 8.
Turfmeter
Benoeming Stadsturfmeester Johannes Bernardus van den Bosch
i.p.v. Bernardus Sellenraad +. 1850 – 4.
Veearts
Aanstelling tot Veearts van Lambertus Gradus Remmelink Rijksveearts 1e klasse. 1865 – 656.
Veearts
Eedaflegging bij aanvaarding van de vacature van Veearts der Gemeente door D.J.B. Rutgers,
Rijksveearts alhier. 1869 – 893.
Visafslager
Aanstelling tot afslager aan de vismarkt Derk Jan ter Haar na aflegging van de eed. 1874 –
1121.
Visafslager
Aanstelling van Jacobus van Bronkhorst tot visafslager. 1881 - 32.
Vroedvrouw
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Benoeming tot vroedvrouw dezer Gemeente Johanna Gesina Prins huisvrouw van Jacob
Bremer i.p.v. Wilhelmina Ploeg, wed. van Harmen Bel welke eervol ontslag is verleend. 1858
– 387.
Vroedvrouw
Benoeming van vroedvrouw Maria Roering, echtgenote van Jan Hendrik Esmeyer i.p.v.
Johanna Gesina Prins, weduwe van Jacob Bremer +. 1861 – 465.
Vroedvrouw
Aanvaarding van de betrekking van vroedvrouw dezer Gemeente door Hendrika Cornelia
Maria Zwarts, huisvrouw van Hendrikus Keller. 1874 – 1120.
Vroedvrouw
Benoeming tot Gemeente vroedvrouw Janna Geleijnse. 1882 – 24.
Wagenkeurder
Benoeming tot wagenkeurders, Willem Fredrik Georg Lodewijk Verniers, hoofdagent van
Politie en Gerrit Jan Donderwinkel, wagenmaker. 1860 – 442.
Wegwerker
Hendrik Brandts in vaste dienst als arbeider voor het verrichten van onderhoud aan de grote
wegen. 1843 – 31.
Weidewaarder
Aanstelling en aflegging der eed door Teunis Heyting tot Weidewaarder. 1873 – 1114.
Weidewaarder
Aangesteld tot Weidewaarder Gerrit Jan Hendriks, alhier 1882 – 37.
Wethouder
Benoeming Wethouders, 1851 – 79, 1883 – 36 en 40, 1883 – 55,
1884 - 12 en 13, 1885 – 14, 1887 – 11, 1888 – 23, 1890 –18 en
1840 – 32.

AANBESTEDING VAN DIVERSE OPENBARE WERKEN EN VAN LEVERINGEN
Voorwaarden
Algemene voorwaarden behorende bij de bestekken van uitbesteding der Gemeentelijke
werken en leverantiën te Doesborch na 1866 – 720.
Afdekkershuisje
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Aanbesteding van vernieuwing van het afdekkershuisje aan de Meipoort. 1829 – 7.
Ambtshuis
Aanbesteding van het verven van het Ambtshuis. 1818 – 20.
Begraafplaats
Aanbesteding van de vergraving van grond tot een nieuwe begraafplaats aan de Meipoort.
1828 – 17.
Aanbesteding van een gebouw op de nieuwe begraafplaats.
1829 – 11.
Begraafplaats
Openbare aanbesteding van het bouwen van een lijkenhuis.
1893 – 1.
Brandweer
Aanbesteding van het leveren van minstens vierhonderd lederen armbanden ten dienste van
het brandwezen. 1864 – 615.
Brandweer
Aanbesteding van het bouwen van een spuithuisje aan de Veerpoortsedijk. 1880 – 13.
Brandweer
Aanbesteding van het inrichten van het voormalige politiebureau tot bewaarplaats van
brandspuiten. 1890 – 16.
Brandweer
Verbouwing brandspuithuisje no. 3, gelegen in de Koepoortstraat, tot kantoor. 1916 – 4.
(met tekening)
Brandweer
Openbare verkoop van brandspuit en andere brandweerartikelen. 1918 – 6.
Beplanting
Aanbesteding werkzaamheden en levering van opgaande bomen
leibomen en planten op de Markt langs de muur op het plein voormalige kantongerecht en
enige beplanting in het plantsoen. 1893 – 4.
Het in orde brengen van de stadsplantsoenen. 1893 – 5.
Brugwachtershuisje
Aanbesteding van het bouwen van een huisje bij de schipbrug. 1908 – 4.
Commiezenhuisjes (Octrooihuisjes)
Aanbesteding van twee houten huisjes voor de commiezen aan de stadspoorten. 1817 – 20.
Commiezenhuisjes (Octrooihuisjes)
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Aanbesteding van het leveren en stellen van drie nieuwe houten Octrooihuisjes. 1860 – 437
en 439.
Fortificatie
Aanbesteding van het slechten van een gedeelte van de fortificatie werken gelegen aan de
linker oever van de IJssel. 1814 – 7 en 10.
Gasbedrijf
Aanbesteding van een gashouder met fundering ten dienste van de Gasfabriek. 1914 – 2.
Gasbedrijf
Verbouwing van het Gemeentelijke gasbedrijf, magazijn tot toonkamer enz. (met
tekeningen). 1925 – 5.
Haven
Aanbesteding van het bouwen en inlassen van een gedeelte kademuur aan de haven. 1919 –
12.
Havenmeestershuisje
Aanbesteding van het maken van een houten huisje voor de Havenmeester op de Contre –
Escarpe. 1874 – 1135.
Havenmeestershuisje
Aanbesteding van het bouwen van een havenmeeesterkantoortje.
1919 – 13.
Hoofdwacht
Aanbesteding vertimmering van de hoofdwacht. 1828 – 13.
Hoofdwacht
P.V. van overgave van het sinds 1860 tot militair gebruik afgestane gebouw in de
Koepoortstraat bekend onder sectie C 845 genaamd
“de Hoofdwacht”. 1880 – 19.
Hoofdwacht
Aanbesteding van het verbouwen van de oude “Hoofdwacht” aan de Koepoortstraat tot
Politiebureau. 1881 – 24 en 28.
Infirmerie
Aanbesteding van het in orde brengen van twee kleine woningen benevens de militaire
infirmerie strekkende tot vergroting van de infirmerie. 1820 – 11.
Kachels
Aanbesteding van het leveren en plaatsen van 5 plaatijzeren ventilatiekachels. 1895 – 22.
Idem 4 stuks. 1896 – 15.
Kantongerecht
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Aanbesteding van het verbouwen van het huis staande aan het kerkhof, bekend onder de
naam van oude Latijnse school, laatst bewoond door E. Rademaker, tot een locaal voor
zittingen van het Kantongerecht. 1864 – 605.
Kantongerecht
Aanbesteding van het doen van enige reparaties aan het gebouw voor zittingen van het
kantongerecht. 1873 – 1090.
Kantongerecht
Openbare aanbesteding van het verrichten van buitenpleisterwerk en andere herstellingen
aan het gebouw dienende tot Kantongerecht en woning van de Gemeentebode. 1874 –
1131.
Kantongerecht
Aanbesteding van het inrichten van een vertrek in het gebouw van het Kantongerecht tot
woning van de Gemeente Veldwachter.
1876 – 1202 en 1204.
Kantongerecht
Aanbesteding van het afbreken van het voormalige Kantongerecht en het daar ter plaatse
bouwen van een scheidingsmuur.
1892 – 13 en 14.
Kazernes
Aanbesteding van de vertimmering van het provoostgebouw en van het daaraan belendend
woonhuis in de Veerpoortstraat tot inrichting van een militaire kazerne. 1822 – 3.
Kazernes
Aanbesteding van het leggen van een nieuwe zoldering in de Kloosterkazerne. 1822 – 18.
Kazernes
Aanbesteding van het leggen van een nieuwe zolder in de kazerne op de Paardenmarkt.
1823 – 71.
Kazernes
Aanbesteding verbouwing in de kazerne op de Paardenmarkt officiers-eetkamer en keuken.
1824 – 2.
Kazernes
Aanbesteding van het los nemen en opnieuw beplanken van 4 kamers in de grote kazerne.
1842 – 90.
Kazernes
Aanbesteding van het verven der kazernegebouwen. 1843 – 22.
Kazernes
Aanbesteding van het bouwen van een kazerne aan de Ooijpoort.
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1866 – 721 en 725. (met bestek)
Kazerne benodigdheden
Aanbesteding van de levering van 300 nieuwe paardenharen matrassen en peluwen t.b.v. de
Kazernering. 1814 – 8.
Aanbesteding van de leverantie van 1300 ellen linnen tot kazernering beddenlakens. 1820 –
1. 897 ellen linnen voor 200 lakens. 1822 – 12. 100 beddenlakens. 1824 – 7 en 200 lakens.
1824 – 5.
Loods
Aanbesteding van het bouwen van een houten loods en diverse werkzaamheden op het
terrein van de nieuwe asbelt in het hoge Molenveld. 1894 – 13.
Loods
Aanbesteding van het bouwen van een nieuwe houten loods aan de Contre – Escarpe na het
afbreken van de oude loods. 1901 – 8.
Loods
Aanbesteding van het afbreken en opruimen van een oude loods achter het huis op de
Burgerlijke begraafplaats en het bouwen van een stenenloods. 1906 – 5.
Loods
Aanbesteding van de bouw van een kolenloods op het terrein van de gasfabriek. 1913 – 3.
(met tekening).
Aanbesteding van het afbreken en verbouwen van een gedeelte der kolenloods t.b.v. de
gemeente waterleiding. 1913 – 6.
Aanbesteding van het afbreken van een kolenloods en het bouwen van een woning voor de
Directeur der Gemeentewaterleiding.
1914 – 11. (met tekening).
Plantsoenen
Aanbesteding van het omzetten der grond van het nieuw aan te leggen plantsoen op de
Looierswal. 1870 – 2. de akte na no. 973.
Aanbesteding van de werkzaamheden tot de aanleg van een plantsoen op de Looierswal.
1871 – 996.
Plantsoenen
Openbare aanbesteding van het onderhoud der plantsoenen rondom de Stad. 1872 – 1023.
Plantsoenen
Aanbesteding van het verfwerk aan slagbomen, waarschuwingspalen enz. tot het plantsoen
en wallen behorende. 1878 – 1293.
Plantsoenen
Aanbesteding van het in orde brengen en onderhouden v.d. plantsoenen. 1894 – 6. en 1895
– 5. en 1898 – 4. en 1899 – 7. en
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1900 – 7. en 1901 – 3. en 1902 –6. 1903 –4. en 1904 – 4. zie verder bij de aanbesteding van
het schoonmaken en onderhouden van de Stadsgrachten.
Aanbesteding van het leveren van bloemen op 2 perken aan de Koepoortsedijk en het
onderhoud daarvan. 1894 14.
Politiewacht
Aanbesteding van het inrichten van het huis van bewaring tot politiewacht met
bovenwoning. 1889 – 19.
Pompen en Putten
Aanbesteding van het maken van put en pomp op de hoek van de Zandbergstraat en
Helmichsteeg. 1867 – 790.
Pompen en Putten
Aanbesteding van het maken van een pomp en een welwaterput in de Meipoortstraat. 1873
– 1091.
Pompen en Putten
Aanbesteding van het verbeteren van de welwaterput aan het einde der Ooipoortstraat.
1873 – 1092.
Pompen en Putten
Aanbesteding van het maken van een houten pompkast op de hoek van de Meipoortstraat
en Zandbergstraat. 1873 – 1104.
Pompen en Putten
Aanbesteding van het maken en stellen van 3 nieuwe houten pompkasten. 1878 – 1302
Pompen en Putten
Aanbesteding van een welwaterput. 1883 – 43.
Pompen en Putten
Aanbesteding van het maken van een welwaterput in de Meipoortstraat. 1875 – 1171 en
1189.
Idem in de Ooipoortstraat. 1875 – 1172 en 1187.
Pompen en Putten
Aanbesteding van het maken van een welput ten dienste voor de pomp aan de
Ooipoortstraat. 1879 – 1358.
Pompen en Putten
Aanbesteding van het graven van 2 welwaterputten. 1892 – 27.
Privaat
Aanbesteding van het verplaatsen van het privé op het Kerkhof naar de plaats van het
Raadhuis achter de Hoofdmacht. 1829 – 8.
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Raadhuis
Uitbesteding van het rondom buiten verven van het Raadhuis.
1817 – 8.
Raadhuis
P.V. aanbesteding timmer- en metselwerk aan het Raadhuis.
1817 – 14.
P.V. aanbesteding van verfwerk aan het Raadhuis. 1817 – 15.
Aanbesteding van 3 schuifkozijnen, balie enz. aan de grote
Raadkamer 1818 – 6.
Aanbesteding van het verven der twee Raadkamers. 1818 – 7.
Aanbesteding wegens het vervaardigen van een nieuwe kroonlijst voor het Raadhuis. 1819 –
3.
Aanbesteding van het bepleisteren der westelijke eindgevel.
1822 – 24.
Raadhuis
Aanbesteding van voorgevel van het Raadhuis. 1826 – 9.
Aanbesteding van vertimmeringen. 1827 – 11.
Raadhuis
Aanbesteding van werkzaamheden aan het Raadhuis o.a. veranderingen aan de gevel. 1869
– 887.
Raadhuis
Aanbesteding van het maken en stellen van een kozijn met deur en betimmering in de
vestibule en een enkele deur in de Burgemeesterskamer op het Raadhuis. 1872 – 1033.
Raadhuis
Aanbesteding van enige herstellingen aan de kap van het Raadhuis
1873 – 1100.
Raadhuis
Aanbesteding van het bepleisteren van de zijgevel van het Raadhuis in de Beitelstraat. 1874
– 1132.
Raadhuis
Aanbesteding van het buitenwerk enz. van het Raadhuis
1875 – 1170 en 1174.
Raadhuis
Aanbesteding van het leggen van een nieuwe vloer in de secretarie en het vernieuwen van
een privaat. 1890 – 12.
Raadhuis
Aanbesteding van het aanbrengen van zeven dakvensters, nieuwe pannen etc. op het
Raadhuis. 1899 – 21.
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Regenreservoir
Aanbesteding van het maken van een regenreservoir op het oude Kerkhof te Doesburg. 1865
– 700.
Scheepswerf
Aanbesteding nieuwe sleephelling voor de scheepstimmerwerf op de Rensensweide. 1854 –
224.
Scholen
Vertimmering van de voormalige gasthuisbrouwerij tot stadsschoolgebouw. 1821 – 5.
Glasleverantie en het verven van het in te richten stadsschoolgebouw. 1821 – 6.
Scholen
Aanbesteding van de vergroting van de stadsschool. 1839 – 15.
Scholen
Aanbesteding van reparaties aan de Latijnse school. 1845 – 84
(met tekening)
Scholen
Aanbesteding verbouwing locaal in de Heerenstraat om te dienen tot Gymnasium. 1853 –
100.
Scholen
Aanbesteding van het bouwen van een schoollokaal (Bergstraat).
1860 – 447.
Scholen
Aanbesteding van het bouwen van privaten en bergplaatsen en het zetten van een schutting
op de binnenplaats van stadsschool - gebouw in de Bergstraat. 1861 447.
Scholen
Aanbesteding van het maken van zes stel zonneblinden voor de openbare school in de
Bergstraat. 1864 – 607.
Scholen
Aanbesteding van het bouwen van een Instituut-Kostschool met het afbreken der oude
Infirmerie op het terrein aan de Paardenmarkt. 1866 – 722 en 726.
Scholen
Aanbesteding van herstellingen en verfwerken aan het schoolgebouw in de Bergstraat
alhier. 1873 – 1086.
Scholen
Openbare aanbesteding van het doen van buitenverf en pleisterwerk aan het gebouw der
Latijnse school. 1873 – 1088.
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Scholen
Aanbesteding van een gebouw voor gymnastische oefeningen en het veranderen van de
inwendige verdeling van het schoolgebouw in de Bergstraat. 1877 – 1242.
Het leggen van een vloer en het aanbrengen van ventilatie in het gebouw voor de
gymnastische oefeningen. 1877 – 1259.
Scholen
Aanbesteding van : Herindeling van school in de Bergstraat. 1883 – 7.
Scholen
Aanbesteding van het bouwen van een school met vier lokalen benevens de levering der
daarvoor benodigde meubels. 1883 – 10.
Scholen
Aanbesteding van de bouw van een openbare school met gymnastieklokaal in de
Kloosterstraat. 1894 – 31. (met tekening).
Scholen
Aanbesteding van het maken van wijzigingen en het doen van Herstellingen enz. aan het
gebouw, oude school A in de Bergstraat. 1907 – 10.
Scholen
Aanbesteding van het vergroten en verbouwen van de openbare lagere school B. 1909 – 1.
(met tekening).
Scholen
Aanbesteding van het doen van voorzieningen aan de openbare scholen A. en B. 1913 – 10.
Scholen
Aanbesteding van de verbouwing van U.L.O. school A. 1924 – 9.
(met tekening en bestek).
Schoolbehoeften
Aanbesteding van de levering van schoolbehoeften aan de openbare scholen voor gewoon
en meer uitgebreid onderwijs. 1862 – 542. en 1864 – 594. en 1865 – 703.
Schoolbehoeften
Aanbesteding van de levering van boeken en schoolbehoeften voor de school voor M.U.L.O.
1877 – 1246 en 1261.
Schoolbehoeften
Aanbesteding van het leveren van leerboeken en schoolbehoeften.
1894 – 4. en 1895 – 6. en 1897 – 3. en 1898 – 1. en 1898 – 1. en
1899 – 3. en 1900 – 11. en 1901 – 6. (4a). en 1902 – 11.
Schoolbehoeften
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Prijsopgave leermiddelen en schoolboeken voor school B.
1934 – 19.
Schoolmeubilair
Aanbesteding van de vervaardiging van schoolmeubilair e.d. in het
nieuwe stadsschoolgebouw. 1822 – 21. Het verven daarvan.
1822 – 22.
Aanbesteding van het vloeren der plaats achter het schoolgebouw.
1822 – 25.
Schoolmeubilair
Aanbesteding van het maken en leveren van 6 tafels, 16 schragen en 16 zitbanken. 1842 –
87.
Schoolmeubilair
Aanbesteding van het leveren van schrijftafels met zitbanken en schrijfborden met en
zonder ezels. 1861 – 462.
Schoolmeubilair
Aanbesteding van het maken van schoolmeubelen. 1876 – 1239.
Schoolmeubilair
Aanbesteding van het veranderen van schoolbanken in de school voor l.o. in de Bergstraat.
1878 – 1294.
Schoolmeubilair
Aanbesteding van het leveren van schoolbanken. 1879 – 1332.
Sluizen
Aanbesteding va het maken van een houten sluis in de Kadijk of Zomerdam op het erf en
goed van de freule Gravin van Wassenaar.
1831 – 15.
Aanbesteding van het repareren der Zomerdijk op de weide van Mevr. v. Hackfort enz. 1831
– 16.
Sluizen
Aanbesteding van enige herstellingen aan de stadssluizen en duikers. 1856 – 294.
Sluizen
Aanbesteding van het doen van enige herstellingen aan de sluis over Kempermansgracht.
1872 – 1044.
Sluizen
Openbare aanbesteding van het bouwen van een stenen sluis tussen de Oude IJssel en het
Broekhuizerwater. 1875 – 1159.
(met bestek).
Sluizen
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Aanbesteding van het amoveren der drie sluizen en het dempen derzelve in de
Ooijpoortsedijk, 1875 – 1190.
Sluizen
Openbare aanbesteding van het maken van een uitwateringsluis in het Lijnpad langs de IJssel
op de grote stadsweide. 1888 – 18.
Sluizen
Overeenkomst met R.F. Baron van Heeckeren van Wassenaar ter zake van het bouwen van
een stenen uitwateringsluisje en het afbreken van een houten bruggetje beide in het Lijnpad
aan de linker oever van de IJssel. 1888 – 19. Bijlagen: 2 tekeningen.
1888 – 19.
Sluizen
Aanbesteding van het dichtmetselen van de Kempermanssluis met uitsparing van een
stroomopening, te sluiten met een plaatijzeren schuif met windwerk. 1898 – 21.
Sproeiwagen
Aanbesteding van het maken van een geheel nieuwe sproeiwagen van getrokken ijzer en
staalplaat. 1903 – 19.
Stadswerf
Aanbesteding van het verbouwen van een perceel aan de Contre-Escarpe tot
noodslachtplaats voor vee, woning voor de gemeentearbeider en opslagplaats
gemeentewerken. 1922 – 12.
Tolhuizen
Aanbesteding van reparatien aan het Tolhuis buiten de Koepoort. 1820 – 6.
Tolhuizen
Aanbesteding van reparatien aan het Tolhuis. 1826 – 11 en
1827 – 14.
Tolhuizen
Aanbesteding van reparatien aan de zogenaamde Oude Tol.
1845 – 97.
Tolhuizen
Aanbesteding van enige herstellingen en vernieuwingen aan het gebouw genaamd “de Oude
Tol”. 1858 – 362 en 364.
Toren
Aanbesteding van enige vernieuwingen aan het klokkenhuis op
de stadstoren. 1816 – 4. Tevens reparatie aan de leuning en de omgang.
Toren
Aanbesteding wegens het ankeren van de stadstoren. 1818 – 12a.
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Aanbesteding van het afbreken van de oude lantaarn boven de loden-zolder met en
benevens een gedeelte van de torenschagt en het vervaardigen van een nieuwe koepel op
de stadstoren.
1818 – 18.
Toren
Aanbesteding vernieuwing afdak der zuidzijde van de toren het verven der klank- en
wijzerborden, het vergulden van de wijzers en letters. 1851 – 67.
Toren
Aanbesteding van het vernieuwen van een schild op de toren.
1861 – akte voorgaande aan de akte no. 491.
Toren
Aanbesteding van werkzaamheden aan de stadstoren o.a. het bekleden van vier schilden.
1871 – A.
Toren
Aanbesteding van het uitvoeren van enige vernieuwingen en herstellingen, verf en sauswerk
aan de toren. 1878 – 1303.
Valeweerd
Aanbesteding reparatien aan de “Valeweerd”. 1817 – 10.
Veerhuis
Aanbesteding van reparatien en enige vernieuwingen aan het veerhuis. 1848 – 195.
Veerhuis
Verpachting veerhuis met tuin Koepoort B. 295 en 299. (Sectienrs.)
wederom aan Johannes Lambertus Wildenbeest. 1862 – 501.
Vilkuil
Aanbesteding van enige werkzaamheden bij de vilkuil. 1894 – 24.
Vismarkt
Aanbesteding van enige reparatien en vernieuwingen aan de afslagerscapelle der visbank.
1816 – 9.
Vismarkt
Aanbesteding van het repareren van de vismarkt. 1849 – 236.
Waag
Aanbesteding van het leveren en leggen van een nieuwe boven volder op het voorste
gedeelte van de stadswaag. 1815 – 13.
Waag
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Aanbesteding van een nieuwe kast benevens nis en schoorsteen aan de Waag. 1818 – 9 en
10.
Waag
Aanbesteding reparatien aan het Waaggebouw. 1842 – 100.
(met tekening).
Waag
Aanbesteding van enige werkzaamheden aan het Waaggebouw.
1870 – 930.
Waag
In ontvangst nemen van schalen, balansen en gewichten zich bevindende in de Stadswaag en
toebehorende aan de Gemeente Doesborch. 1872 – voor akte 1059.
Waag
Aanbesteding van het gedeeltelijk vernieuwen en herstellen van de keuken van het
Waaggebouw. 1894 – 27.
Weegbrug
Overeenkomst inzake de bouw van een weegbrug aan de Kraakallée in de nabijheid van het
Tolhuis, met tekening.
1865 – 679.
Wilhelminaboom
Het metselen van een grondmuur onder het ijzeren hek om de Wilhelminaboom en het
verven en vergulden van dat hek.
1899 – 14.
Woningen
Aanbesteding van enige reparatien en verbeteringen aan het zogenaamde
scheepstimmermanshuis. 1815 – 5.
Woningen
Aanbesteding van het doen van enige herstellingen aan de Hoofdonderwijzerswoning bij het
nieuwe schoolgebouw in de Bergstraat, 1861 – 463.
Woningen
Aanbesteding van het verbouwen van het huis staande aan het marktplein alhier, bewoond
door J. de Bank. 1864 – 606.
Woningen
Afbraak van het huis bekend onder de naam van Scheepstimmermanshuis aan de Koepoort
wijk A 2. door de scheepstimmerman Egbert de Goede. 1865 – 662.
Woningen
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Aanbesteding van enige herstellingen aan het woonhuis van de Hoofdonderwijzer Biermasz,
staande in de Kloosterstraat.
1872 – 1032.
Woningen
Openbare aanbesteding van het verven van het buitenwerk van de onderwijzerswoning in de
Kosterstraat. 1873 – 1087.
Woningen
Aanbesteding van het verfwerk aan de achtergevel van de onderwijzerswoning in de
Bergstraat. 1878 – 1295.
Woningen
Aanbesteding van enige vernieuwingen en herstellingen aan de onderwijzerswoning in de
Bergstraat. 1878 – 1330.
Woningen
Aanbesteding van het maken van een afscheiding in de woning in de Kosterstraat met
dubbel privaat. 1896 – 11.
Woningen
Aanbesteding verbouwing van het perceel Bergstraat A 222.
(met bestek en tekeningen). 1926 – 12.
Woningen
Aanbesteding tot het bouwen van 20 arbeiderswoningen op een terrein gelegen aan de
Julianastraat. 1929 – 1.
(met bestek en tekeningen).
Woningen
Aanbesteding van 5 woningen met schuurtjes op een terrein gelegen aan de Paardenmarkt
en Hoogestraat, gegund aan L. Kolks en Zn. Silvolde. Glas etc. J.H. Kupers te Doesburg. 1930
– 5.
(bestek met tekeningen).
Woningen
Aanbesteding van de bouw van 19 arbeiderswoninge op een terrein gelegen aan de
Julianastraat, gegund aan L. Kolks en Zn. Silvolde.
Glaswerk etc. aan Th. Wissing. 1930 – 8. (met tekeningen en bestek).
Ziekenbarak
Aanbesteding van het beglazen en verven der ziekenbarak.
1895 – 18.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van het gewone onderhoud van de gebouwen en werken van de Stad. 1818 –
14, 1819 – 8, 1820 – 5, 1821 – 8,
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1822 – 16, 1823 – 10, 1824 – 13, 1825 – 13, 1826 – 8, 1827 – 13,
1828 – 14, 1829 –18, 1830 – 16, en 1838 – 30.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van ’t verven van enige delen van de stadsgebouwen
1816 – 10. Verven van enige gebouwen. 1822 – 14 en 1838 – 31.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van enige reparatien aan het veerhuis, het gewezen Tolhuis en aan de wateren windmolen. 1837 – 26.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van verfwerk aan stadseigendommen. 1841 – 58.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van het verfwerk van het Raadhuis, ambtshuis en van de pompen. 1842- 107.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van de reparatien aan het Raadhuis en het waaggebouw. 1844 – 52. Van het
buiten verven. 1844 – 63. Van enig metsel- en verfwerk. 1848 – 209. Van enige reparatien en
vernieuwingen. 1848 – 196 (Raadhuis). Van het maken van een nieuwe vloer en een boven
een der kamers in het stadswaaggebouw. 1849 – 235.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van het verven van de windmolen en het schutshuis. 1849 – 237.
Diverse gebouwen
Aanbesteding enige herstellingen aan het Waaggebouw, het Veerhuis en het gebouw
bewoond door de scheepstimmermansbaas B. de Goede 1854 – April.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van het buiten verven van enige gebouwen en aan het grootste gedeelte van
de Stadstimmerwerken te Doesburg. 1854 – 211.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van enige herstellingen aan buitenmuren, daken enz. benevens het doen van
buitenverving en kleuring van enige Stadsgebouwen. 1856 – 295.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van het buiten verven en specien van het Waaggebouw en het verven der
Schipbrug en het rekwerk op de duiker bij de Oude Tol. 1863 – na 555.
Diverse gebouwen
Aanbesteding tot het leveren van 87 dennepalen, het verven van een kamer in het veerhuis,
het verven en witten van een kamer in het Raadhuis en het witten en schoonmaken van de
overige vertrekken van het Raadhuis. 1865 – 668.
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Diverse gebouwen
Aanbesteding van het verven van de windkorenmolen. Het verven van elf houten pompen.
Het verven van de stadsschuur. 1865 – 683.
Diverse gebouwen
Openbare aanbesteding van het verven van het houten huisje aan de overzijde van de IJssel
bij de schipbrug. 1874 – 1140.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van enig verfwerk aan de windmolen, het Waaggebouw en de leuning op de
Ooijpoortsedijk. 1876 – 1224.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van het schoonmaken van enige aan de Gemeente behorende gebouwen.
1878 – 1296.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van Timmer- erf- en behangerswerk aan enige Gemeentegebouwen. 1879 –
1331. Aan het Waaggebouw.
1879 – 1334.
Buiten- en binnen verfwerk aan Gemeentegebouwen, o.a. Gemeentehuis en Kantongerecht
en schoolgebouwen alsmede de leuningen der bruggen. 1883 – 23.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van het verven en witten van enige Gemeentegebouwen. 1880 – 9, 1881 – 12,
1882 – 16, 1884 – 9 en 1885 – 11 en 12.
Schoonmaken en het doen van enig onderhoud en herstellingen.
1886 – 19. Aanbesteding van het doen van enige herstellingen, vernieuwingen enz. 1897 –
17.
Diverse gebouwen
Onderhoud gebouwen. 1887 – 8, 1888 – 14, 1889 – 4, 1890 – 16,
1891 – 16, 1892 – 19, 1893 – 14, 1894 – 22, 1895 – 16, 1896 – 14,
1898 – 16, 1899 – 15, 1900 – 16, 1903 – 12, 1904 – 6, (en verdere gem. eigend.), 1905 – 5,
1906 – 6, 1907 – 8, 1908 – 5, 1909 – 5, 1910 – 6, 1911 – 7 en 8, 1913 – 9, 1914 – 10, 1915 –
7, 1916 – 9, 1917 – 7, 1918 – 9, 1919 – 9, 1920 – 6, 1922 – 8 en 1924 – 8.
Verfwerken aan gebouwen en bruggen. 1890 – 8. Herstellingen, verfwerken, schoonmaken
van gebouwen en bruggen. 1901 – 13 en 1902 – 16.
Diverse gebouwen
Aanbesteding van opnieuw bepleisteren van de Waag etc. Het van buiten verven van de
dubbele woning in de Kosterstraat 1909 – 3.
Diversen
Aanbesteding van het verhogen van de Hoge batterij achter de Hoge linie buiten de
Meipoort, bij het schietterrein.
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1864 – 618 en 1864 –644.
Diversen
Aanbesteding van diverse werken t.w.
A. Het metselen van een duikersluis bij de Boterhoek op de Ooy.
B. Het maken van twee nieuwe inrijhekken op de stadsweiden.
C. Herstelling en vernieuwing van de ijsbreker aan de IJsselbrug.
D. Het leggen van een verhoogd voetpad langs de Koepoortsedijk.
1870 – 20.
Diversen
Aanbesteding van het maken van funderingen voor een gasmotor en centrifugaalpomp op
het perceel kad. bekend Sectie C 352.
1884 – 10.
Diversen
Openbare aanbesteding van de levering van kolen en turf voor de verwarming der
Gemeentegebouwen. 1894 – 29 (en gruis).
1895 – 25, 1896 – 18, 1897 – 21 en 1899 – 24.

AANBESTEDING VAN OPENBARE WERKEN BETREFFENDE WEGEN,
VOETPADEN, MUREN, DUIKERS, AFRIGGELINGEN ETC.
Contre-Escarpe
Aanbesteding van het in orde maken van de weg aan de Contre-Escarpe. 1867 – 791.
Gasthuisstraat
Aanbesteding van het leggen van een rioolbuis met kolk enz. in de Gasthuisstraat. 1897 – 12.
Kastanjelaan
Het aanbesteden van een verharde weg vanaf de Kastanjelaan naar de Rensensweide. 1919
– 8.
Kerkstraat
De aanbesteding van het maken van een gemetselde rollaag langs het verhoogde voetpad in
de beide Kerkstraten. 1873 – 1098.
Kleine Wal
Aanbesteding van het maken van een afvloeiingsgoot langs de huizen aan de Kleine Wal met
twee vergaarkolken. 1897 – 20.
Kloosterstraat
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Aanbesteding van het leggen van een riool door de nieuwe Kloosterstraat tot in de
stadsgracht. 1883 – 38.
Koepoortstraat
Het verleggen van de keibestrating en de vernieuwing van de klinkerpaden in de
Koepoortstraat. 1871 – B.
Koepoortstraat
Aanbesteding van het maken van een stenen rollaag langs het te verhogen voetpad aan de
Koepoortstraat. 1872 – 1043.
Koepoortstraat en Kerkstraat
Aanbesteding van de levering van gegoten ijzeren gootbedekkingen in de Koepoort- en
Kerkstraat. 1875 – 1156.
Looierswal
Aanbesteding van het leveren en leggen van een riool met zinkput aan de Looierswal. 1901 –
9.
Meypoort
Aanbesteding van het metselen van een riool aan de Meypoort langs het huis van de bleker.
1818 – 13.
Meipoortstraat
Het aanbesteden van een gemetselde rollaag langs het te verhogen voetpad in de
Meipoortstraat. 1874 – 1139.
Meipoortstraat
Aanbesteding van de leverantie van gegoten ijzeren gootbedekkingen in de Meipoortstraat.
1874 – 1149.
Meipoortstraat
Aanbesteding van het uit de Meipoortstraat wegvoeren van veldkeien naar de ContreEscarpe en de aanvoer van zand en Quenastkeien van daar tot de Meipoortstraat. 1898 – 12
en
1899 – 5.
Ooijpoortsedijk
Uitbesteding van het maken van een bestrating met veldkeien op de Ooijpoortsedijk. 1869 –
889.
Ooijpoortsedijk
Aanbesteding bestrating. 1880 – 8, 1883 – 21, 1888 – 9, 1896 – 10.
1897 – 18, 1898 – 10, 1899 – 6, 1900 – 5, 1901 – 2, 1907 – 9b,
1911 – 6, 1916 – 7.
Aanleggen van een kunstweg op de Ooijpoortsedijk. 1904 – 3.
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Afriggelingen
Aanbesteding van het herstellen van de afriggeling langs de dijk en stadsweiden voor de
Koepoort. 1814 – 5.
Afriggelingen
Aanbesteding van het maken en plaatsen van twee nieuwe afriggelingen langs de dijk voor
de Koepoort. 1815 – 9.
Afriggelingen
Aanbesteding van een nieuwe afriggeling aan de Meipoort.
1824 – 14.
Afriggelingen
Aanbesteding van een nieuwe afriggeling langs de stadsweide en het leggen van enige
gravens aldaar. 1825 – 5.
Afriggelingen
Aanbesteding van het afregelen van de zuidwest zijde van de dijk vanaf de kleine stadsweide
tot aan de Driekoningenbrug.
1842 – 94.
Afriggelingen
Aanbesteding van het verfwerk der afregelingen buiten de Mey- en Ooipoort en de
windkorenmolen. 1842 – 105.
Afriggelingen
Aanbesteding van het verven van langs de weg staande palen vanaf het veerhuis, het
rasterwerk, de hekken een afregeling voor op en over de schipbrug. 1849 – 238.
Afriggelingen
Aanbesteding van het verfwerk aan de afrikking op de Hank aan de Ellecomseweg met de
daarbij behorende herstellingen aan de palen en scheiden. 1873 – 1099.
Bestrating
Aanbesteding van de levering van 30.000 trottoir klinkers
1894 – 19.
Duiker
Aanbesteding van het leggen van een houten duiker in de linie aan de Ooijpoort. 1819 – 9.
Duiker
Aanbesteding van de vervaardiging van een houten duiker in de Veerpoortschendijk. 1822 –
20.
Duiker
Aanbesteding van het maken van een gewelfde doorgang in de binnendijk buiten de
Ooijpoort tot daarstelling van een houtwal en sleepplaats. 1830 – 9.
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Duiker
Aanbesteding van het herstel van de uitgespoelde duiker achter de Tol op de
Ellekomschendijk. 1830 – 15.
Duiker
Aanbesteding van het repareren en vernieuwen van enige stadsduikers. 1831 – 11.
Aanbesteding van reparatie en vernieuwing van de duiker of sluis tussen de twee grachten in
de dijk aan de Meipoort. 1831 – 12.
Duiker
Aanbesteding van een nieuwe stenen duiker of sluis in de Ooijpoortschendijk. 1839 – 13.
Duiker
Aanbesteding van het vernieuwen der duiker in de Veerpoortsedijk 1881 – 5.
Duiker
Het verlengen van de duiker in de Ooijpoortsedijk. 1888 – 8.
Duiker
Aanbesteding van het verlengen van de duiker bij de Ooipoort
1897 – 13.
Dijken en wegen
Conditie van aanbesteding der reparatie van de doorbraak in de Koedijk. 1814 – 1, 2 en 3.
Dijken en wegen
Aanbesteding der verhoging en verbreding van de dijk over de Ooyweide. 1818 – 11.
Aanbesteding van de reparatie van de dijk over de Contre-Escarpe. 1818 - 15
Aanbesteding wegens het maken van een complete dijk aanvang nemende bij het geslechte
bruggenhoofd en eindigde aan de hof voor de plaats door J.W. Wiegman bewoond. 1818 –
22.
Dijken en wegen
Aanbesteding van de herstelling van de Kadijk op de stadsweide. 1820 – 2.
Dijken en wegen
Aanbesteding van de begrinding van de Ellekomschendijk.
1823 – 12, 1824 – 18 en 1828 – 15.
Aanbesteding begrinding van de Kraakse Alléé. 1824 – 19.
Aanbesteding van het repareren en verhogen van de Ellekomschendijk. 1827 – 6.
Dijken en wegen
Aanbesteding van de reparatie van de Zomerdam in de Fraterweerd. 1825 – 6.
Dijken en wegen
Aanbesteding van een dijk in de Oude IJssel voor de grote sluis aan de Ooijpoort. 1825 – 10.
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Aanbesteding van enige reparaties van metsel- en timmerwerk aan de grote sluis en de dijk
aan de Ooijpoort. 1825 – 15.
Dijken en wegen
Aanbesteding van het repareren van de zomerkade langs de IJssel.
1827 – 7.
Aanbesteding zomerdam of kadijk. (reparatie). 1839 – 18.
Dijken en wegen
Aanbesteding van het repareren van de dijk van de grote passage tussen de stadsschipbrug
en de overlaat. 1831 – 14.
Dijken en wegen
Aanbesteding van de reparatie van de dijk aan de Ooijpoort alsmede van de Koedijk op de
stadsooy. 1831 – 17.
Aanbesteding van het herstel van door het water beschadigde stadsdijken. 1834 – 7.
Aanbesteding van de reparatie v.d. Koepoortsendijk, de kadijk langs de IJssel en van de
dijken op de stadsooy. 1837 – 12.
Dijken en wegen
Aanbesteding van de dijken op de Ooy alsmede de Kadijk op de stadsweide. 1840 – 14.
Dijken en wegen
Aanbesteding van het bezoden van de Zuidzijde van de dijk tussen de schipburg en de
Driekoningenbrug. 1837 – 18.
Dijken en wegen
Aanbesteding reparaties aan de Koepoortschendijk. 1841 – 53.
Dijken en wegen
Aanbesteding van het repareren en verbreden van de dijk aan de Veerpoort. 1841 – 62.
Dijken en wegen
Aanbesteding reparaties aan de dijken op de stadsweide en de weide de Ooy. 1844 – 58.
Dijken en wegen
Aanbesteding van het verbreden van de Ellekomschendijk.
1845 – 94.
Dijken en wegen
Aanbesteding van het herstellen van de schaden aan de dijk tussen de schipbrug en de
overlaat. 1848 – 199.
Dijken en wegen
Aanbesteding herstelling aan dijken en zomerdammen. 1850 – 20.
Dijken en wegen
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Aanbesteding reparatie van de Ellekomschendijk vanaf Karbenter tot aan de straatweg. 1852
– 110.
Dijken en wegen
Aanbesteding van het afgraven der bermen van de Ellekomschendijk. 1895 – 23.
Grind
Aanbesteding van de leverantie van grind aan de verschillende grindwegen. 1876 – 1198.
Grind
Openbare aanbesteding van de leverantie van grind.
1877 – 1240 en 1276, 1878 – 1326.
Grind
Aanbesteding van het leveren van grind op verschillende wegen.
1880 – 1.
Aanbesteding van het leveren van gewassen riviergrind op de wal.
1880 – 31, 1881 – 39, 1883 – 22 en 29, 1884 – 8, 1885 – 10,
1886 – 20, 1889 – 5, 1890 – 12, 1891 – 13, 1895 – 24, 1897 – 12 en 1899 – 23.
Muur
Aanbesteding van het zetten van een muur in het klooster achter de grote kazerne. 1827 –
12.
Muur
Aanbesteding van de muur aan de Paardenmarkt. 1828 – 10.
Aanbesteding van muur voor het Provoostgebouw. 1828 – 12.
Muur
Aanbesteding van het bouwen van een steunmuurtje i.p.v. de houten beschoeiing bij de
Molenberg. 1855 – 250.
Muur
Aanbesteding van het bouwen van een tuinmuur op het terrein achter de garnizoens
infirmerie aan de Bresstraat. 1866 – 741.
Muur
Aanbesteding van het afbreken v.d. walmuur langs erf van de wed. Lucassen bij de Ooijpoort
en het weder opbouwen daarvan met het plaatsen van een afrastering. 1890 – 21.
Riolering
Aanbesteding van enige vernieuwingen en het herstellen aan overdekte goten en
gootkommen enz. 1878 – 1282.
Riolering
Aanbesteding van enige vernieuwingen van overdekte goten en goorkommen. 1879 – 1333.
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Riolering
Aanbesteding van het leveren en leggen van drie hoofdriolen uit de bebouwde kom tot de
grachten. Uit de Waterstraat, Gasthuisstraat en Ooijpoortstraat. 1891 – 5.
Riolering
Aanbesteding van de levering en plaatsing van een gesmeed ijzeren straatgoot. 1897 – 14.
Riolering
Aanbesteding van het leveren van 31 meter ijzeren straatgoot in 5 verschillende lengten.
1898 – 8.
Riolering
Aanbesteding van het leggen van een riolering alsmede het maken van bestrating en
trottoirs in de nieuwe wijk v.d. bouwvereniging St. Joseph. 1921 – 5.

BRUGGEN EN VEREN

Pontveer
Aanbesteding van de verandering van de uitrit van het Pontveer op de linker IJsseloever.
1907 – 11.
Driekoningenbrug
Aanbesteding van de leuningen van de brug aan de drie koningen even buiten Doesburg.
1814 – 4.
Schipbrug
Verpachting van de stadsschipbrug en het veer over de IJssel.
1814 – 13, 1820 – 14, 1826 – 18, 1832 – 20, 1835 – 24, en
1841 – 69 en 72.
Schipbrug
Aanbesteding van de levering en de montage van capitaal bint met deszelfs IJsbreker aan de
schipbrug. 1815 – 6. Idem, en een nieuwe balance. 1816 – 6.
Aanbesteding van de levering en de montage van leuningen, stijlen en onderribben. 1815 –
7.
Aanneming der twee laatste binten aan de schipbrug. 1816 – 7.
Aanbesteding van het maken van een nieuwe ijsbok. 1816 – 11.
Schipbrug
P.V. der aanbesteding van het verven der leuningen op de schipbrug en afriggeling op de
dijk. 1817 – 16.
P.V. der vernieuwing van het landhoofd der schipbrug aan de linkeroever van de IJssel. 1817
– 137.
Aanbesteding van een bint met ijsbreker enz. aan de schipbrug.
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1818 – 5.
Aanbesteding wegens het versterken van de IJsbok. 1819 – 11.
Schipbrug
Onderhandse aanbesteding van het maken en leveren van 1 ijzeren brugschip voor de
schipbrug. 1822 – 13.
Schipbrug
Verkoop oude brugschip 1796. 1823 – 9.
Aanbesteding van enige reparatien aan ijsblok en ijsbrekers.
1823 – 15.
Vernieuwing paalwerk der twee gebinten en van een ijsbreker.
1823 – 17.
Schipbrug
Aanbesteding van 2 gebinten aan de ijsbok. 1827 – 17.
Schipbrug
Aanbesteding van het veranderen en vergroten van de uitdrijver van de schipbrug. 1840 –
13.
Schipbrug
Verkoping van een oude brugschip. 1841 – 48.
Schipbrug
Aanbesteding van verfwerk op de schipbrug en de Driekoningenbrug. 1845 – 99.
Driekoningenbrug
Aanbesteding van het verven en teren van enige afregelingen en de
leuningen op de Driekoningenbrug alsmede witten der Lathijnse school. 1850 – 23.
Schipbrug
Verkoop oud brugschip. 1851 – 76 en 1879 – 1365.
Schipbrug
Verpachting Schipbrug en het Veer op de IJssel. (met huis en hof).
1852 – 22 nov. en 1854 - 265.
Stadsbruggen
Aanbesteding van enigen herstellingen en het onderhoud van de Stadsbruggen, 1855 – 246.
Stadsbruggen
Aanbesteding van het teren der Stadsbruggen en enige andere voorwerpen
stadseigendommen zijnde. 1855 – 253.
Bruggen
Aanbesteding van de leverantie van eiken en populieren planken
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voor het herstellen van brugdekken. 1856 – 304.
Schipbrug
Aanbesteding herstellingen aan de schipbrug. 1858 – 354.
Stadsbruggen
Aanbesteding voor het leveren van hout voor de stadsbruggen. 1859 – 393.
Landhoofden
Aanbesteding van het doen van enige herstellingen aan de landhoofden en de daaraan
verbonden beschoeiingen der beide bruggen buiten de Koepoort met de levering van het
nodige hout.
1861 – 460.
Bruggen
Aanbesteding van het leveren van bouwstoffen voor de beide bruggen buiten de Koepoort.
1861 – 461.
Schipbrug
Aanbesteding van het doen van enige herstellingen aan de schipbrug. 1865 – 682.
Schipbrug
Aanbesteding van het herstel de beneden schoeiing van het rechter landhoofd der
schipbrug. 1867 – 792.
Schipbrug
Openbare aanbesteding van het maken van twee losse bruggen aan de schipbrug. 1868 –
802.
Driekoningenbrug
Aanbesteding van reparatie en vernieuwingen aan de Driekoningenbrug. 1868 – 810.
Koepoortschebrug
Openbare aanbesteding van het verfwerk aan de Koepoortschebrug. 1869 – 886.
Schipbrug
Aanbesteding van het linkerlandhoofd van bazalt en de daaruit volgende werkzaamheden
het daarbij behorende bruggenhoofd van de schipbrug. 1871 – C.
Schipbrug
Aanbesteding van het vernieuwen van het linkerlandhoofd met inbegrip van het vaste
bruggehoofd en IJsbrekers aan de Schipbrug. 1872 – 1052.
Bruggen
Aanbesteding van het onderhoud van alle populieren bovendekken van alle bruggen te
Doesborgh. 1873 – 1083.
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Schipbrug
Aanbesteding van daarstellen van twee dubbele afsluithekken voor de uitdrijver op de
schipbrug. 1873 – 1069.
Schipbrug
Aanbesteding van het aanbrengen van enige herstellingen aan de leuning en het verven van
alle houtwerken aan de schipbrug alhier.
1873 – 1084.
Driekoningenbrug
Aanbesteding van enige herstellingen en het verven van alle houtwerken aan de
Driekoningenbrug alhier. 1873 – 1085.
Schipbrug
Aanbesteding herstelling van de beschoeiing langs de voorzijde en de bovenvleugel van het
rechter landhoofd der schipbrug.
1875 – 1186.
Schipbrug
Aanbesteding van het doen van herstellingen aan de schipbrug en de daarnaast staande
ijsbreker. 1877 – 1241.
Bruggen
Aanbesteding van enige vernieuwingen, herstellingen en verfwerken aan de
Driekoningenbrug, De Kempermanssluis, de brug over het Broekhuizerwater en de brug en
afrekking bij de watermolen. 1878 – 1283.
Schipbrug
Aanbesteding van vernieuwingen herstellingen en het onderhoud van de schipbrug. 1878 –
1284 en 1287.
Schipbrug
Aanbesteding van enige vernieuwingen en herstellingen aan de Schipbrug en de
Driekoningenbrug alsmede het onderhoud gedurende 1879. 1878 – 1325.
Schipbrug
Aanbesteding van het leveren van een brugschip ten dienste van de Schipbrug. 1878 – 1329.
Schipbrug
Aanbesteding van enige vernieuwingen en herstellingen aan de Schipbrug en de
Driekoningenbrug alsmede het onderhoud gedurende het volgende jaar. 1879 – 1371 en
1372, 1880 – 29.
Tevens het bij ijsgang of andersints nodig uitdrijven en weder inbrengen van het drijvende
gedeelte van de schipbrug. 1881 – 38,
1882 – 41. 1883 – 57, 1884 – 18, 1885 – 23, 1895 – 29, en 1896 – 1.
Schipbrug
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Aanbesteding van het uitdrijven en weder inbrengen van het drijvende gedeelte der
schipbrug. 1880 – 30.
Schipbrug
Aanbesteding van de vernieuwing van de ijsbrekers bij de schipbrug. 1883 – 37.
Schipbrug
Aanbesteding van het bouwen van twee brugschepen. 1883 – 54.
Loopbrug
Aanbesteding van het maken van een vaste loopbrug over het Broekhuizerwater op de
Koppel. 1886 – 8.
Schipbrug
Aanbesteding onderhoud aan de schipbrug en de Driekoningenbrug
(en het bouwen van een nieuw brugschip. 1886 – 32), 1887 – 16,
1888 – 22, 1889 – 18, 1890 – 26. (incl. het leveren van 12 nieuwe schutbalken. 1891 – 28),
1892 – 35, 1893 – 30, 1894 – 34, 1897 – 1,
1898 – 2, 1899 – 2, 1900 – 1, 1901 – 1, 1902 – 2.
Onderhoud t.b.v. de schipbrug. 1903 – 1.
Driekoningenbrug
Openbare aanbesteding van de vernieuwing van de vaste brug bj de Driekoningen. 1892 – 4.
Schipbrug
Akte van overeenkomst met scheepsbouwer H. de Goede inzake de levering van een nieuw
brugschip. 1892 – na no. 32.
Schipbrug
Aanbesteding van het herstel van de linkervleugel van de schipbrug en het landhoofd. 1897
– 19.
Broekhuizerwater
Aanbesteding van het ophogen der oplopen en toegangen tot de brug tussen de weiden de
Ooy en Koppel over het Broekhuizer- water. 1898 – 6.
Veerpont
Aanbesteding van de levering van een ijzeren veerpont. 1903 – 10.
Schipbrug
Aanbesteding van de bouw van een ijzeren brugschip. 1911 – 16.
Schipbrug
Overeenkomst inzake het onderhouden van de verbindingen tussen de beide IJsseloevers na
het Uitdrijven van de schipbrug vanwege IJsgang door de sleepboot Mr. Harm Smeenge.
1914 – 14.
Idem door sleepboot “Risico”. 1815 – 11.
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Idem betreffende een stoomboot van J. Rozendal (overeenkomst getekend 27 nov. 1916).
1916 – 1.
Idem door de sleepboot “Risico” van C. ’t Mannetje. 1916 – 14.
Driekoningenbrug
Aanbesteding van de vernieuwing van het onderdek van de Driekoningenbrug. 1917 – 6.
Bruggen
Overeenkomst inzake het onderhouden van de verbindingen tussen
de beide IJsseloevers bij eventuele ijsgang. 1919 – 16, 1921 – 8 en 1925 – 13.
Schipbrug
Aanbesteding van het maken en leveren van 4 ijzeren brugschepen voor de schipbrug. 1922
– 1. (met tekening en bestek).
Schipbrug
Aanbesteding van het maken van 2 nieuwe eiken houten paaljukken bij de schipbrug. 1921 –
4. Idem 4 eiken houten paaljukken 1922 – 3. (met tekening en bestek).
Schipbrug
Verkoop van vier buiten bedrijf gestelde houten brugschepen.
1922 – 11.
Schipbrug
Openbare verkoop van 2 buiten bedrijf gestelde houten brugschepen. 1923 – 5.

MOLENS
Molens
Verpachting van de waterkorenmolen en de windkorenmolen.
1813 – 2, 1815 – 3, 1816 – 12, 1822 – 27 en 28, 1828 – 21, 1835 – 5, en 1841 – 70 en 78.
Verpachting van de windkorenmolen. 1819 – 7.
Molens
Aanbesteding van de vernieuwing van de brug aan de watermolen enz. 1818 – 4.
Molens
Aanbesteding van de vernieuwing van de bovenbekleding van de brug bij de watermolen.
1822 – 13.
Molens
Aanbesteding van de vernieuwing van het houten bodem onder de brug nabij de
waterkorenmolen, buiten de Ooijpoort. 1820 – 7.
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Molens
Aanbesteding van reparaties aan de windkorenmolen. 1820 – 8.
Aanbesteding reparaties aan de waterkorenmolen. 1823 – 11.
Aanbesteding van een nieuw waterrad. 1824 – 12.
Molens
Aanbesteding van de vernieuwing van de brug voor de schutdeuren bij de waterkorenmolen.
1822 – 9.
Molens
Aanbesteding van twee bruggen, een ijsbreker en schuttingen bij de watermolen. 1838 – 18.
Molens
Aanbesteding van het repareren en verbreden van de brug bij de watermolen en het
verbreden van de doorlaat in de Ooijpoortse dijk. 1851 – 48.
Molens
Verpachting water- en windmolen. 1853 – 22 november, 1858 voor 382,
1859 – 424, 1860 – 456, 1861 voor laatste akte, 1867 – 794,
1868 – 819, 1909 – 8. Aanvulling der conditien van verpachting. 1869 – 898, 1874 – 1123,
1879 – 1357 (incl. aalvangst).
Verpachting windkoren- en runmolen. 1891 – 24, en 1898 – 9.
Verpachting watermolen. 1893 – 26, 1903 – 16, en 1922 – 5.
Molens
P.V. van de staat waarin windkorenmolen en de waterkorenmolen zich bevonden bij de
overname door de pachter Langeler van de vorige pachter J. Cavadino op 31 december 1853.
(ingebonden bij akten 1852).
Molens
Aanbesteding van het geheel vernieuwen van de zwikstelling van de windkorenmolen. 1855
– 259
Molens
Aanbesteding van enige vernieuwingen van de Stadswatermolen.
1862 – akte ingebonden na no. 530.
Molens
Aanbesteding van het afbreken van de oude en het bouwen van een nieuwe brug over de
sluis der watermolen buiten de Ooijpoort.
1863 – ongenummerde akte na no. 569.
Molens
Aanbesteding van het maken en stellen van een nieuw as-tamrad in de Watermolen. 1870 –
akte na 973.
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Molens
Aanbesteding van het vernieuwen der schoren en het doen van enige herstellingen aan de
Windmolen alhier. 1873 – 1089.
Molens
Aanbesteding van het verrichten van herstellingen aan de brug en waterkering voor de
watermolen. 1875 – 188.
Molens
Aanbesteding van het vernieuwen van een gedeelte onder en het gehele bovendek en het
aanbrengen van kruisschoren van de brug bij de Watermolen. 1877 – 1262.
Molens
Aanbesteding van vernieuwingen en herstellingen aan de Watermolen. 1879 – 1339.
Molens
Openbare verkoop van een buiten dienst gestelde molenroede
1882 – 28.
Molens
Openbare aanbesteding van het wegbreken van de stuw enz. voor de watermolen en het
bouwen van een watergang met vloedkast en waterrad ten dienste van de watermolen.
1890 – 13.

BESCHOEIINGEN – BEKRIBBINGEN, BEKADINGEN – BAGGERWERKEN, ETC.
Beschoeiing
Aanbesteding van het repareren der beschoeiing aan de Molenberg
langs de Windmolenstraat. 1815 – 2.
Beschoeiing
Aanbesteding van de beschoeiing langs de pontvaart. 1817 – 139.
Kolk
Aanbesteding wegens het dichtwerken van de uitgespoelde kolk voor de stadswatermolen.
1819 – 6.
Beschoeiing
Aanbesteding wegens het repareren van de houten beschoeiing langs de haven nabij de
watermolen aan de Ooijpoort. 1819 – 10.
Vonder
Aanbesteding van een vonder en van dijkjes op de Ooij en
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stadsweide. 1838 – 13.
Beschoeiing
Aanbesteding van de vernieuwing der beschoeiing aan de Molenkolk. 1839 – 14.
Vloedbodem
Vernieuwing van de vloedbodem der waterlozing uit de Oude IJssel. 1842 – 104. (met
tekening).
Kade
Aanbesteding van het maken van een kade en beschoeiing langs de haven. 1843 – 2. (met
tekening).
Kribwerk
Aanbesteding van het bekribben van de linker IJsseloever boven de Schipbrug, langs de
kleine stadsweide. 1850 – 12, en 1851 – 42.
Enige werken
Aanvaarding voorwaarde tot het aanleggen van enige werken in de
IJssel. 1850 – 26.
Beschoeiing
Aanbesteding van het vernieuwen van een gedeelte houten beschoeiing langs de noordzijde
van de Molenkolk of haven buiten de Ooijpoort te Doesburg. 1857 – 327.
Beschoeiing
Herstelling van een gedeelte voruitgeschoven beschoeiing der Welbalk langs de Noordzijde
van de Molenkolk. 1859 – 391.
Kribwerk
Aanbesteding leverantie van 3000.- bossen Elsen vierjarig groenhout voor Kribwerk. 1859 –
408.
Beschoeiing
Aanbesteding van het doen van enige herstellingen aan de houten beschoeiingen langs de
Ooijpoortsche dijk tussen de borstwering muur van de drie sluizen en de oprit naar de
losplaats der schepen bij de watermolenbrug. 1860 – 454.
Bazaltkade
Aanbesteding van het maken van een Bazaltkade aan de haven.
1864 – akte na no. 625.
Wal
Aanbesteding van het verwerken van grond van de wal aan de Meypoort. 1865 – 653.
Bazaltkade
Aanbesteding van het maken van een bazaltkade aan de haven.
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1865 – 699.
Kribwerk
Aanbesteding kribwerken. 1867 – na 773.
Kribwerk
Aanbesteding van het leggen van kribben op de linkeroever van IJssel, beneden de
schipbrug. 1867 – 783.
Beschoeiing
Aanbesteding van de reparatie van de hoogstgelegen beschoeiing aan de lage loswal bij de
drie sluizen. 1868 – 811.
Bazaltkade
Aanbesteding van het verlengen der bazaltkade aan de Molenkolk tot tegen de watermolen.
1869 – 902.
Idem van het maken van een bazaltkade aan de Molenkolk vanaf de aalvangst tot aan de
oude beschoeiing der Drie sluizen.
1868 – 903.
Bazaltkade
Aanbesteding van het maken van een bazaltkade aan de Molenkolk in het verlengde van de
bestaande bazaltkade tot tegen de watermolen. 1871 – na 996.
Beschoeiing
Onder de hand uitbesteed aan Gerhardus Reinirus van Ree, timmerman en aannemer van
Rijkswerken te Doesburg: de herstelling en vernieuwingen aan de houten beschoeiingen
langs de Molenkolk bij de drie sluizen te Doesburg. 1871 – 1000.
Beschoeiing
Aanbesteding van het doen van enige herstellingen aan de beschoeiing langs het
rechterpontengat bij de brug over de IJssel.
1872 – 1045.
Kade
Het uitvoeren van enige aardewerken aan de kaden op de weide de Ooy. 1878 – 1328.
Baggerwerken
Aanbesteding van het gedeeltelijk verdiepen van de haven of molenkolk. 1879 – 1366.
Bazaltkade
Aanbesteding van het verlengen der Bazaltkade aan de haven.
1880 – 16.
Kribwerk
Het met rijswerk en puindeklaag bekleden van de IJsseloever langs de stadsweiden met
herstel van de daar langs liggende kribben. 1881 – 23.
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Baggerwerken
Aanbesteding van het verdiepen van de haven, voorlangs de bestaande bazaltkade en het
verbeteren de afscheidingssloten op de stadsweiden. 1885 – 15.
Beschoeiing
Aanbesteding van het leveren en plaatsen van 120 meter houten walbeschoeiing langs de
haven. 1891 – 1.
Beschoeiing
Aanbesteding van 80 meter houten walbeschoeiing aan de
Contre – Escarpe. 1893 – 29.
Bazaltkade
Aanbesteding van het vernieuwen van een gedeelte van de bazaltkade aan de haven. 1895 –
20.
Baggerwerken
Aanbesteding van het uitvoeren van baggerwerken en het vervoer van de gebaggerde
specie. 1899 – 25.
Beschoeiing
Aanbesteding van herstel en gedeeltelijke vernieuwing van de walbeschoeiing aan de Contre
– Escarpe, tevens verlenging.
1911 – 14.
Baggerwerken
Aanbesteden van het baggeren van de havenmond en voorlangs de bazaltkade. 1912 – 3.
Beschoeiing
Het maken van een beschoeiing met loopkraanfundering.
Het verlengen van een bestaande beschoeiing met bijkomende werken. Het bouwen en
herstellen van een gedeelte kademuur.
(met bestek en tekeningen). 1925 – 6.
Baggerwerken
Uitvoering baggerwerken. 1934 – 10.
Rechter IJsseloever
Toestand van de rechteroever van de Gelderse IJssel langs de percelen, sectie B. 224 en 225.
(getekend kaartje).

WONINGEN
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Verhuur woning
Verhuur huis en erf met bijgelegen tuin, kad. bekend Sectie B.
no. 127 en 128. 1852 – 17 dec. en 1858 – 385.
Pacht woning
Pachtovereenkomst met H. Kurvink, agent van politie inzake de linkerhelft van het huis met
tuin aan de Kosterstraat wijk C. 207.
Kad. bekend in Sectie C. 623 en 624. 1883 – 27, en 1886 – 12.
Idem met B. de Clopper, agent van politie, inzake de rechterhelft.
1883 – 28, en 188 – 13.
Verhuur woning
Verhuur huis aan het Marktplein wijk C. 231 aan Gerrit Wolsheimer Gemeentebode. 1886 –
28.
Verhuur woning
Verhuur pand Vischmarkt, wijk D. 192, Sectie C 852, voor huis van bewaring. 1881 – 1.
Pacht woning
Verpachting huis in de Kosterstraat, wijk C. 207, kad. Sectie C,
623 en 624. L. helft aan H Kurvink, R. helft aan B. de Glopper,
beide agent van politie. 1889 – 10, 1890 – 15, 1893 –18, en
1896 – 13. Linkerhelft aan H. Kurvink. 1902 – 17.
Verhuur linker gedeelte aan D.B. Kwerreveld, agent van politie. 1905 – 10.
Rechter gedeelte aan Hendrikus Jansen, nachtwaker. 1906 – 10.
Linker gedeelte aan A.B. Veldhuis, agent van politie. 1907 – 7.
Rechter gedeelte aan H. Jansen, nachtwaker. 1907 – 12.
Verhuur woning
Verhuur huis aan het Marktplein wijk C. 231 aan G. Wolsheimer, Gemeentebode. 1889 – 15.
Verhuur woning
Verhuur van de rechter helft van het huis met tuin in de Kosterstraat, wijk C. no. 207 aan
Hendrikus Jansen, nachtwacht.
(Sectie no. C. 623 en 624). 1896 – 16.

Verhuur woning
Verhuur pand Kosterstraat, wijk C. 237, Sectie 623 en 624.
Linkerhelft aan A.B. Veldhuis, agent van politie. 1913 – 2 en
1919 – 2. Rechtergedeelte aan H. Jansen, nachtwacht. 1913 – 12 en 1919 – 5.
Verhuur woning
Huurcontract met J.G. Joosten, stadsarbeider voor een woning aan de Contre-Escarpe D. 29.
1923 – 3.
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Verhuur woning
Huurcontract met H. Bloembergen inzake een woonhuis aan de Bergstraat A. 221. 1924 – 4.
Met G. Kok, Gemeentearchitect, Bergstraat A. 222. 1930 – 10.
Met J.J. Brouwer, Bergstraat A. 222a. 1930 – 11.
Verhuur woning
Verhuur woonhuis Bergstraat A 222a. 1927 – 5.
Verhuur woning
Verhuur aan D. v.d. Peppel, modelmaker een woning gelegen aan de Julianastraat. 1929 – 9.
Aan R. Velsink, tandtechniker. no. B. 507. 1929 – 12.
Verhuur woning
Verhuur perceel Paardenmarkt A. 177a. aan R. Velsink, tandtechniker. 1930 – 12.
Verhuur woning
Huurcontract met S. Cohen inzake een woning aan de Paardenmarkt no. A. 178 tot 1 october
1933. 1930 – 17.
Verhuur woning
Huurcontract met W.M. Glerum woning Paardenmarkt A. 178a.
tot 1 november 1933. 1930 – 18.
Verhuur woning
verhuur aan Lammert Straalman het perceel Koepoortstraat A. 47.
1933 – 6.
Verhuur woning
Verhuur woning aan de Julianastraat no. B. 535 aan Chr. J. Trentelman. 1933 – 10.

VERHUUR EN VERPACHTING VAN DIVERSE GEBOUWEN
Verhuur gebouwen
Verhuur op dinsdag en vrijdagavonden van 8 – 10 uur van het gymnastiek gebouw van
school A. aan A. Dennekamp, sergeant der infanterie, voor het geven van gymnastiekles.
1807 – 17. ?
Verpachting
Verpachting van het Hoge Huis Gelria ook genaamd De Waag.
1812 – 6, 1817 – 140, 1829 – 22, 1835 – 18, en 1841 – 71 en 75.
Verpachting
Verpachting van het Hooge Huis Gelria of de Stadswaag.
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Sectie C. no. 89. 1854 – 21 febr. 1860 – 429, 1866 – 711,
1871 – 1008, 1877 – 1279, 1883 – 30, 1889 – 11 en 14, 1902 – 9,
1908 – 2, en 1911 – 8.
Verhuur gebouwen
Huurovereenkomst tussen het Bestuur der gemeente Doesburg en het Collegie van toezicht
over het huis van bewaring te Doesburg
betreffende de verhuring van het aan de Gemeente in eigendom toebehorende gebouw
thans gebruikt wordende als Kantonnaal huis van bewaring, staande binnen Doesburg bij de
Vismarkt, gemerkt Wijk D. no. 175 op het kad. bekend Sectie C. no. 852. 1864 – 613.
Verhuur gebouwen
Verhuur van een gedeelte van het beneden huis behorende tot het gebouw van de vroegere
Latijnse school aan het voormalige kerkhof gemerkt wijk C. no. 197 tot het houden der
zittingen van het Kantongerecht. 1864 – 632.
Verhuur gebouwen
Huurovereenkomst met Johan Adam Neeb bierbrouwer die een gedeelte van de kelder
onder het Raadhuis met ingang aan de zijde van de Vismarkt in huur aanneemt. 1865 – 686.
Verhuur gebouwen
Verhuur van een gedeelte van de kelder onder het raadhuis aan
W. Müller, koopman. 1868 – 845.
Verhuur gebouwen
Huurovereenkomst Post en Telegraafkantoor. 1870 – 919.
Verhuur gebouwen
Verhuur kelder onder het Raadhuis. Een gedeelte van de kelder wordt verhuurd aan H.J.
Ketjen, wijnhandelaar. 1873 – 1077.
Verhuur gebouwen
Huurovereenkomst inzake het huis van bewaring aan de Vismarkt
wijk D. 192, Sectie C. 852. 1875 – 1197.
Verpachting
Verpachting van de kelder onder het Gemeentehuis voor de tijdsduur van 6 jaar aan J.
Ketjen, wijnhandelaar. 1885 – 6,
1891 – 22, 1898 – 13, voor de tijdsduur van 1 jaar. 1898 – 9,
1899 – 18, 1900 – 9, 1901 – 6, 1902 – 14, 1903 – 6, en 1904 – 5.
Verhuur aan A. Starink, handelaar in brandstoffen. 1905 – 4.
Verhuur aan A.A. L. Starink, handelaar in brandstoffen.
1908 – 2 en 4.
Verhuur gebouwen
Verhuur gebouw aan het Marktplein wijk C. 230 ten behoeve van het Kantongerecht. 1886 –
30.
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Verhuur gebouwen
Verhuur van het linker boven voor lokaal van het gebouw in de Heerenstraat, Sectie C. 1694
aan G. Wijers en B. Rutgers.
1887 – 12.
Verhuur gebouwen
Verhuur van het portaal boven het brandspuithuisje in de Koepoortstraat voor de inrichting
van een telefooncentrale, de achterzijde van het dak van het Gemeentehuis voor de
overbrenging van verbindingsdraden (en nader aan te wijzen stukjes Gemeentegrond voor
de plaatsing van telefoonpalen.
1900 – 23). 1913 – 13 en 1922 – 9.
Verhuur gebouwen
Verhuur schuur in de Waterstraat wijk D. 73 aan “de Automaat” voor opslag van petroleum.
1902 – 7, 1919 – 3, en 1920 – 1.
Verhuur gebouwen
Verhuur van de Raadzaal aan de gezondheidscommissie. 1903 – 8.
Verhuur gebouwen
Verhuur lokaal in de Bergstraat wijk A. 201 voor bergplaats van papier aan H. Germs,
boekhandelaar. 1903 – 14.
Verhuur gebouwen
Verhuur aan de Firma Stooter en Siemens van twee lokalen van een pand in de Waterstraat
wijk D. 72 als bergplaats van granen 1903 – 15.
Verhuur gebouwen
Verhuur van een der lokalen van het pand Bergstraat wijk A. 201 aan F.J. Meyers, schilder.
1905 – 13.
Verhuur gebouwen
Verhuur aan de vereniging Industrie het pand in de Bergstraat wijk A. 201 teneinde dit
gebouw te gebruiken als ambachtschool.
1907 – 13.
Verhuur gebouwen
Huurcontract met de vereniging tegen drankmisbruik van een lokaal van een lokaal van de
oude school A. in de Bergstraat voor het houden van vertelcurcus voor meisjes en zo nodig
voor een cursus huisvlijt voor jongens. 1910 – 1.
Verhuur gebouwen
Huurcontract met Mevr. R. Ketjen van Bosch van een lokaal van het pand Heerenstraat wijk
A. 220. 1910 – 4.
Verhuur gebouwen
Verhuur van 2 lokalen in school A. aan de Bergstraat wijk A. 201 voor het houden van een
handelscursus aan “Doesburgs Belang”. 1910 – 8.
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Verhuur gebouwen
Verhuur aan de Christelijke Jongelings Vereniging “Daniel” voor een avond in de week het
gymnastieklokaal van school A. voor het houden van een gymnastiek. 1914 – 1.
Verhuur gebouwen
Verhuur van het gymnastieklokaal van school A. voor twee avonden in de week aan de
gymnastiekvereniging “THOR”.
1914 – 6.
Verhuur gebouwen
Verhuur aan de Hr. C.J. Tielenius Kruythoff, Gem. ontvanger een achterkamer van het pand
Beitelstraat D. 192, voor de tijd van 2 jaar. 1918 – 1.
Verhuur gebouwen
Verhuur van een lokaal in de oude Postkantoor in de Heerenstraat,
wijk A. 220. Aan de Geld. Mij. van Landbouw voor het houden van een
winterhuisavondcursus. 1919 – 1.
Verhuur gebouwen
Verhuur aan de “Automaat” een schuur in de Waterstraat wijk D. 73. (als eerder). 1919 – 3.
Verhuur gebouwen
Verhuur aan Atletiekvereniging “Drusus” het gymnastieklokaal van school A. voor 1 avond in
de week. 1919 – 6. Voor 2 avonden in de week. 1920 – 8.
Verhuur gebouwen
Verhuur aan gymnastiekvereniging en schermvereniging “THOR” voor 2 avonden in de week
het gymnastieklokaal van school A. 1919 – 11a.
Verhuur gebouwen
Huurcontract met de N.V. Fabriek van voedingsmiddelen te Doesburg inzake een huis met
erf aan de Bergstraat no. 222.
1925 – 11.
Verhuur gebouwen
Verhuur van een lokaal van school B. aan de Ned. Israëlitische Gemeente voor het geven van
Godsdienstonderwijs. 1926 – 1.
Verhuur gebouwen
Verhuur aan G. de Laak gedurende twee avonden in de week het gymnastieklokaal van
school A. 1926 – 9, en 1927 – 8.
Verhuur gebouwen
Verhuur lokaal in school B. aan de vereniging van volksonderwijs voor het houden van een
naaicursus. 1930 – 6.

123

Verhuur gebouwen
Verhuur van het gymnastieklokaal van school A. zaterdagavond van 6 tot 9 aan de Algemene
Jeugdcentrale Doesburg. 1930 – 14.
Verhuur gebouwen
Verhuur aan het Instituut voor arbeidersontwikkeling een lokaal van school B. voor een
cursus Ned. Taal en Aardrijkskunde.
1932 – 7.
Verhuur gebouwen
Verhuur van lokaal van school B. voor les in Esperanto, aan de Doesburgse
bestuurdersbond. 1933 – 3.
Verhuur gebouwen
Verhuur aan de bond van arbeiders – esperantisten een lokaal van school B. voor een avond
in de week teneinde daarin les te doen geven in Esperanto. 1934 – 17.

VERPACHTING, VERHUUR, GEVEN IN ERFPACHT, EN RECHT VAN OPSTAL, VAN
GRONDEN.
Verpachting
Verpachting van de Rensensweide. 1813 – 1, 1815 – 11, 1818 – 23, 1825 – 2, 1828 – 5, 1836
– 14, en 1840 – 9.
Verpachting
Verpachting van een bouwweide genaamd “Het Oirslag”. 1813 – 3 en 6, 1822 – 4, 1828 – 7,
en 1834 – 8.
Verpachting
Verpachting van; Een bouwweide. 1813 – 5.
59 percelen bouw en hofland. 1822 - 26
52 percelen land. 1829 – 4.
12 percelen land in het Molenveld. 1834 – 4.
Verscheidene percelen land om de stad. 1834 – 23.
Verpachting
Verpachting van 12 percelen land in ’t Molenveld. 1815 – 10.
Verpachting van 60 percelen land rondom de stad. 1816 – 5.
Verpachting van diverse stadsgronden. 1823 – 8.
Verpachting van 12 percelen in het Molenveld. 1840 – 3.
Verpachting
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Verpachting Dominale landerijen. 1821 - 11, 1823 - 13, 1826 - 3, 1828 - 9, 1831 - 18, 1833 14, 1834 - 16, 1835 - 17, 1838 - 20, 1840 - 29, 1841 - 60, 1844 - 66, en 1845 - 98
Verpachting
Verpachting van 12 percelen hofland in het Molenveld. 1828 – 6.
Pacht
Pacht contract met J. van Barneveld, brander waarin deze aanneemt een stuk grond op de
Contre – Escarpe, sectie B. 95 voor de daarop stellen van gebouwen. 1839 – 21.
Verpachting
Verpachting van hoflanden om de stad. 1841 – 41.
Verpachting
Verpachting van de “Rensensweide” Kad. bekend sectie B. 1 en 2.
1843 – 13, 1849 – 222, 1852 – 91, 1855 – 234 (Kad. bekend Sectie B.
no. 2 en 268), 1857 – 340, 1860 – 455, 1863 – 591, 1868 – 908,
1880 – 17, 1886 – 17, 1892 –31, 1898 – 25, 1904 – 13, 1911 – 1,
1917 – 12, 1920 – 3, 1921 – 1, 1923 – 2, 1925 – 9, 1929 – 2, 1932 – 1,
1933 – 1, en 1934 – 4.
Verpachting
Verpachting van de weide “Het Oirslag” in het Zevernaarsche broek. Sectie A. no. 23. 1843 –
14, 1845 – 111, 1852 – 90, 1857 –339,1863 – 592, 1868 – 809, 1869 – 877, 1870 – 26, 1886 –
14 en 16, 1894 – 8, 1900 – 19, 1907 – 14, 1913 – 16, 1919 – 17, 1931 – 9.
Verpachting
Verpachting van 12 percelen land in het Molenveld. 1845 – 110.
Verpachting
Verpachting 12 percelen in het Molenveld. 1852 – 89, 1857 – 338,
1863 – 590, 1869 – 915, en 1875 – 1192.
Verpachting van 20 percelen moesland in het Molenveld. 1881 – 21.
Verpachting
Verpachting percelen hofland en grasland alle gelegen om de stad. 1852 – 17 dec.
Verpachting
Verpachting van de tuin genaamd het Hoornwerk, Kad. bekend Sectie B. no. 222 en 223.
1854 – 207, 1855 – 233, 1856 – 280,
1857 – 317, en 341, 1858 – 383, 1864 – 646, 1870 – 956, en
1876 – 1233. (geen bezwaar tegen de bouw van een kap op palen tot berging van
mandemakershout. 1871 – 973). 1877 – 1243,
1883 – 14, 1894 – 15, 1899 – 26, 1905 – 12, 1912 – 2, 1917 – 11, 1924 – 2, en 1930 – 4.
Verpachting
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Verpachting van twee percelen moes- en hofland. Kad. bekend Sectie B. no. 118 en no. 121.
(langs de Wal nabij de Ooijpoort). 1856 – 279.
Verpachting van hofland en grasgrond gelegen om de stad. 1858 – 382, en 1864 – 647.
(waarbij verschillende pachtcontracten opgezegd). 1870 – 959.
Erfpacht
In erfpacht afgestaan voor de tijd van 99 jaren vanaf 01-01-1863 aan de Heer Johannes
(Ahazueruszoon) Doyer alhier wonende, , een perceel tuin of moesgrond gelegen aan de
Koepoort, thans in pacht bij Berend de Goede, Kadastraal bekend Sectie B. 89. Op deze
grond zullen twee herenhuizen moeten worden gebouwd. 1862 – 520.
Verpachting
Verpachting van twee stukjes Gemeente grond buiten de Meipoort.
1863 – 551.
Huurcontract
Huurcontract tussen de Gemeente Doesburg en Egbert de Goede waarin een gedeelte van
de Renssensweide voor het geheel gekadistreerd Sectie B. no. 268 aan de Goede wordt
afgestaan om daarop voor zijn rekening een woonhuis en schuur te bouwen.
Tot uitoefening van het bedrijf van scheepstimmerman. 1865 – 661.
In erfpacht afgestaan aan de Hr. T.C. d’ Herripon, metselaar een stuk grond aan de Contre –
Escarpe Kad. bekend Sectie B. 245 en 280 voor het oprichten van een Chicoreifabriek. 1866 –
736.
Erfpacht
In erfpacht afgestaan aan Johannes Aalderink, winkelier een gedeelte van het perceel
kadastraal bekend Sectie B. 136 en 138 en 266 voor de oprichting van een woon en
winkelhuis. (aan de Meipoort). 1866 – 737.
Verhuur
Verhuur van grond Kad. bekend Sectie C. 334 aan de Koepoort ? aan Johannes Ahazuerus
zoon Doyer. 1866 – 738.
Erfpacht
In erfpacht afgestaan aan J.H. Kuster een stuk grond gelegen aan de Contre Escarpe, kad.
bekend Sectie B. 103 (deel van) voor de bouw van een woonhuis, waarin door hem een
tapperij en winkel zal kunnen worden uitgeoefend. 1866 – 747.
Verpachting
Verpachting van zes percelen weidegrond op de weide de Koppel en de Ooy. 1868 – 808.
Pacht
In pacht gegeven aan het Gasthuis een stukje Gemeentegrond op de hoek van de
Veerpoortstraat teneinde aldaar een secreetput te metselen. 1875 – 1179.

126

Verpachting
Openbare verpachting van een perceel moesland in het Bolwerk.
(nabij de Kleine Wal). 1875 – 1193.
Pacht
Pachtovereenkomst met G.H.G. Otto, leerlooyer, betreffende een stuk grond in het
Molenveld waarop woonhuis en fabriek.
1976 – 1232.
Verpachting
Verpachting van enige percelen moes- en grasland rondom de bebouwde kom. 1876 – 1234.
Verpachting
Verpachting van een strook grond bij Sectie B. 440 aan J.H.C. Schunck, pottenbakker. 1877 –
1268.
Opstal van gronden
Recht van opstal van B.H. Breukink op perceel grond, Sectie B. no. 104 vervallen. 1879 –
1346.
Pacht
Pachtovereenkomst met H. de Goede, scheepstimmerman betr. een deel van de
Rensensweide bekend in Sectie B. 347. 1889 – 18.
Pacht
Pachtovereenkomst met Vr. C.L. Yntema, wed. van J.A. Doyer inzake een stuk
gemeentegrond, deel uitmakende van de Rensensweide Kad. bekend in Sectie B. 347. 1880 –
24.
Verpachting
Verpachting van een perceel moesland gelegen buiten de Koepoort. 1883 – 12.
Verpachting van 11 koeweiden op de stadsweiden buiten de Koepoort. 1883 – 13.
Verpachting van 3 koeweiden op de stadsweiden buiten de Koepoort. 1883 – 15.
20 koeweiden. 1884 – 2, 1 koeweide. 1884 – 3. 27 koeweiden.
1885 – 5, 1 koeweide. 1885 – 7, 4 koeweiden. 1886 – 4,
35 koeweiden. 1887 – 2, 45 koeweiden. 1888 – 4, 55 koeweiden. 1889 – 3, 34 koeweiden
1885 – 4, 88 koeweiden. 1895 – 11, 62 koeweiden. 1890 – 7, 71 x 1891 – 8, 77 x 1892 – 11.
Verpachting
Verpachting van moes en gras- land rondom de bebouwde kom.
1882 – 23.
Verpachting van een perceel moesland gelegen aan de Koepoort Kad. bekend in sectie B. 85
en 86. 1883 – 52.
Verpachting
Verpachting van 70 percelen moes- en grasland in de bolwerken. 1888 – 15.
Verpachting van 71 percelen. 1893 – 6.
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Verpachting van 68 percelen. 1924 – 11
Verpachting
Verpachting van 20 percelen moesland in het Molenveld. 1887 – 9.
Idem 8 percelen. 1893 – 22.
Verpachting van diverse percelen moes en grasland rondom de bebouwde kom. 1894 – 25,
1897 – 23, 1900 – 4 en 18, 1906 – 9, en 1918 – 11.
20 percelen moesland. 1899 – 27.
18 percelen moesland. 1905 – 11, en 1907 –10.
Verpachting
Verpachting van een stuk grond in het Molenveld, Sectie B. 273 en 274 aan G.H.G. Otto.
1896 – 29.
Verpachting
Verpachting van een stukje grond achter het brandweerhuisje aan
J. Ott, bleeker. 1899 – 12.
Verpachting
Verpachting terrein aan de Kraakselaan, Sectie B. 451 en 452. 1900 – 6.
Verpachting
Verpachting van stukje grond in de Bolwerken aan A. Barink, bleker. 1900 – 20.
Verpachting
Verpachting van perceel 8 der Bolwerken. 1902 – 4.
Perceel 39 der Bolwerken voor 6 jaar aan W. Hulshof, landbouwer.
1918 – 8.
Verpachting van diverse percelen. 1931 – 1, 2 en 3, 1933 – 4,
1934 – 5 en 6, en 1935 – 1.
Verpachting
Verpachting van een stukje Gemeentegrond aan J. Vis achter diens woning aan de
Roggestraat wijk D. 207. 1902 – 8.
Verhuur
Verhuur aan de Bazalt maatschappij te Rotterdam van een stuk grond tussen de rails en de
Kempermansgracht voor opslag van Bazalt. 1903 – 3, en 1913 – 5.
Verhuur
Verhuur van een stukje land aan de Koepoort, sectie B. 255 aan E. de Guliker, landbouwer.
1904 – 11, en 1917 – 1.
Verhuur
Verhuur van een stukje grond van de Rensensweide gelegen aan het pand Koepoortdijk wijk
A. 7. (aan de Hr. Mr. d’ Aumerie.
1904 – 12, 1906 – 8, en 1911 – 5)( aan H.J. Beker. 1916 – 2).
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Verpachting
Verpachting van stukje grond, zijnde perceel no. 9 der Bolwerken aan W. Hulshof,
landbouwer. 1906 – 1.
Verpachting
Verpachting van een stuk grond, zijnde perceel no. 61 der Bolwerken als mede een
aangeplempt gedeelte van de stadsgracht aan A. Barink, bleker. De pacht wordt aangegaan
voor de tijd van 12 jaren. 1907 – 4.
Verpachting
Verpachting van een stukje land aan de Koepoort, Sectie B. 535 aan Everh. Guliker,
landbouwer, voor de tijdsduur van 6 jaren.
1911 – 2.
Verhuur
Verhuur van ongeveer 4 H.A. van perceel Sectie B. 630 aan de Staat der Nederlanden voor
het houden van militaire oefeningen en gymnastische spelen (met situatieschets). 1916 – 10.
Verhuur
Verhuur aan G.H. Hengel een stukje grond aan de Contre – Escarpe.
1921 – 7.
Verpachting
Verpachting van een stuk tuingrond gedeeltelijk met vruchtbomen beplant en behoord
hebbende tot erf en woning van wijlen G.H.G. Otto en gelegen buiten de Meipoort. (voor 6
jaren). 1922 – 4.
Verhuur
Verhuur aan “Sportclub” te Doesburg een gedeelte van de stadswei
voor het houden van voetbalwedstrijden. 1923 – 8, 1926 – 6,
1928 – 7, 1929 – 10, 1930 – 16, 1931 – 12, en 1932 – 8.
Verhuur aan voetbalvereniging “Doesburg”. 1934 – 14, en 1935 – 6.
Verhuur aan de R.K. voetbalvereniging “D.V.V.”. (met schetsje).
1934 – 15 en 1935 – 5.
Verhuur
Verhuur aan de IJsvereniging de stadsgracht gelegen voor de gasfabriek van 1 oct. tot 1 april.
1924 – 1, 1929 – 13, 1930 – 19,
1931 – 11, en 1932 – 9.
Verhuur
Verhuur aan J.H. Janssen, perceel no. 59 der Bolwerken naast zijn stoomwasserij. 1924 – 5.
Verhuur
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Voor de tijd van 25 jaar verhuurd aan N.V. Geldersche Stoomtram Mij. Doetinchem een aan
te plempen gedeelte van de stadsgracht gelegen aan de Contre-Escarpe. (met twee situatie
schetsen). 1925 – 4.
Verpachting
Verpachting van 7 percelen moesland genaamd Wolterdamskamp.
1925 – 10, en 1931 – 13.
Verpachting
Verpachting van 3 percelen van de voormalige asbelt. 1927 – 1.
4 percelen bouwland aan de Looijerswal. 1927 – 2.
1 perceel van de voormalige stadsgracht a.d. Veerpoortwal.
1927 – 3.
Verpachting
Verpachting 1 perceel aan de Looyerswal. 1929 – 3.
5 percelen v.d. Bolwerken. 1929 – 4.
5 percelen v.d. opgespoten gracht aan het plantsoen. 1929 – 5.
2 percelen v.d. Bolwerken. 1930 – 1.
Meerdere percelen in de Bolwerken. 1930 – 2.
15 idem 1 in het Molenveld. 1930 – 3.
1 perceel in de Bolwerken. 1930 – 7.
Verhuur
Verhuur van een stukje grond, een gedeelte van de Rensensweide, achter Koepoortdijk 11
aan wed H.J. Beker. 1928 – 1.
Verpachting
Verpachting van 5 percelen bouwland in het Molenveld. 1928 – 2.
Idem 2 percelen. 1928 – 3.
Verpachting
Verpachting van de naweide van het z.g. Staal- en Walswerk.
1931 – 7.
Verpacht een stukje tuingrond op het terrein van Staal- en Walswerk 1932 – 2.
Verhuur
Verhuur van een stukje gemeentegrond achter perceel van K.G. Engelsman aan de
Looyerswal, deel uitmakende van Sectie C. No. 952. 1933 - 2
Verpachting
Verpacht tuingrond van opgespoten gracht aan W. Hendriksen te Doesburg. 1933 – 9. En aan
H.J. Berendsen. 1935 – 1.
Verhuur
Verhuur een stukje grond op de Ooy aan de “Doesburgse Watersportvereniging voor het
bouwen van een kanobergplaats.
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1934 – 12.
Verpachting
Verpachting van enige percelen weiland, deel uitmakende van de voormalige vestingwerken
en perceel 4 van de dichtgespoten gracht. 1935 – 1.
Verhuur
Verhuur aan E. de Guliker, landbouwer een stukje grond aan de
Koepoort, Sectie B. 535.

RUILING EN VERVREEMDING VAN EIGENDOMMEN
Eigendom afgestaan
In eigendom afgestaan aan Johan Stein voor het leggen van een stoep langs zijn huis
Koepoortstraat Wijk A. no. 8a, Sectie C. no. 2
aan de Walzijde 29 vierkante ellen Gemeentegrond. 1864 – 623.
Ruiling
Ruiling grond door de Gemeente Doesburg 1 roede 19 ellen van perceel. Kadastraal bekend
C. no. 631. met 1 roede 22 ellen van het perceel Sectie C. 630 b. van Herman Derksen,
landbouwer te Doesburg. 1864 – 649.
Verkoop Gronden
Verkoop van gronden waarop o.a. een Olie en Pelmolen sectie no ’s 96, 97, 98, 99, 100 en
101. Aan Rudolphina Johanna Jacoba van Bosse geboren Pfister en jonkvr. Lucia Sophia
Pfister. 1865 - 664.
Eigendomsoverdracht
Eigendomsoverdracht aan J.J. Eerlich, doodgraver, van een stukje grond, kad. bekend Sectie
B. 322 voor de bouw van 2 arbeiderswoningen. (tekening bij de akte ingebonden). 1667 –
785.
Verkoop Grond
Verkoop stukje grond aan de Meipoort aan Geurt Wijers, Geurts zoon, olieslager. 1867 –
787.
Verkoop Veerhuis
Voorwaarden gesteld bij de verkoop van het Veerhuis aan de koper J.J. Pascal, kastelein.
Betreffende de lijn van afscheiding bij eventuele verbouwingen. (2 schetsjes bijgevoegd).
1868 – 805.
Verkoop Grond
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Verkoop van stukje grond, een gedeelte van Kad. perceel Sectie B. 126 aan A. van Hagen.
1868 – 816.
Verkoop Grond
Overeenkomst met Marten Wassink, spekslager en verver, waarbij aan deze een stukje
Gemeentegrond wordt afgestaan Kad. bekend Sectie C. 116 grenzend aan zijn erf voor het
bijbouwen van een pothuis, onder de bepaling dat het slachten van varkens voortaan niet
meer op de publieke straat mag geschieden. 1874 – 1174.
Ruiling
Contract van ruiling afgestaan aan de Mark van Beinum een gedeelte van de weiden de Ooy
en Koppel bekend als Sectie B. 70 van de Gemeente Angerlo. Tegen een stuk grond van de
Kadastrale percelen B. 68 en B. 69 en een ongenummerde weg, alle behorende tot de
Gemeente Angerlo. 1876 – 1207.
Ruiling
Contract van ruiling aan de Mark van Angerlo een deel van de Weiden de Ooy en Koppel
bekend als Sectie B. 70 gem. Angerlo. Tegen een stuk grond van het Kad. Perceel B. 72 en 75
en een ongenummerde weg in de Gemeente Angerlo. 1876 - 1208
Afkoping
Afkoping canon rustende op een gedeelte van de Hr. J. van Barneveld erf Kadastraal bekend
als Sectie B. 423 en 424 v.d. Gemeente Doesburg. 1876 – 1228.
Afstaan Grond
Afgestaan van een stukje Gemeente grond gelegen aan de Boekholtstraat een gedeelte van
het Kad. perceel Sectie C. 115 aan G.W. de Boevé hoofdonderwijzer voor de uitbreiding van
een keuken.
1877 – 1254.
Afstaan Grond
Afgestaan een strookje Gemeente grond aan E. Brandts, wonende te Elten grenzende aan
diens erf tussen de straatweg naar Drempt en de weg naar de Vilkuil. (zie schetsje). 1877 –
1260.
Verkoop Grond
Verkoop van een strook Gemeente grond aan W.H. de Haan. Kad. deel uitmakende van een
ongenummerde weg aan de Duistere Steeg. 1878 – 1321.
Verkoop Grond
Verkoop aan de Stichting “Het Gasthuis” van een stuk grond aan de Kloosterstraat,
uitmakende het perceel Kad. bekend in Sectie C. 1793. 1883 – 46.
Verkoop Gracht
Verkoop van een gedeelte gracht aan de Ooijpoort. Kad. bekend in
Sectie B. 528, hetgeen gedempt moet worden, aan J. Lucassen schipper. 1884 – 16.
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Ruiling Grond
Ruiling van onbebouwde grond. Door de Gemeente Doesburg wordt
afgestaan het Z.O. deel van Kad. perceel Sectie B. 430 en een Z. deel van B. 432. Door de Hr.
D.B.M. Berendsen wordt daarentegen overgegeven een N.W. deel van Sectie B. 551 en een
N. deel daarvan. 1890 – 20.

HUUR, ERFPACHT EN VERWERVING VAN GRONDEN.
Afstand Grond
Acte waarbij B. Sellenraad en B. Albers afstand doen van het gebruik van een stukje grond
t.b.v. de Gemeente, tussen de Mei en Ooijpoort Kad. bekend Sectie B. 130 t.n.v. het
schoenmakersgilde. 1845 – 93.
Afstand Grond
Akte waarbij de erfgenamen van wijlen den Heer Claas van Barneveld verklaren geen
aanspraak te maken op een stuk grond Kad. bekend Sectie B. 364 waarbij de wenselijkheid
wordt uitgesproken dat dit geheel ten name van de Gem. Doesburg wordt gebracht. 1888 –
16.
Verhuur Grond
Verhuur door de Staat der Nederlanden aan de Gemeente Doesburg de vervallen Batterij
aan de linker oever van de IJssel , Kad. bekend Sectie A. no. 4. 1895 – 26.
Verhuur Grond
Verhuur door Staat der Nederlanden aan de Gemeente Doesburg de oppervlakte tussen de
beneden de tien Rijksribben 111 c-e. 1895 – 27.
Idem de oppervlakte tussen de beide Rijkskribben 110 b en e
1895 – 28.
Erfpacht Grond
Akte van erfpacht. (betr. Sectie B. 887). 1925 – 8, en 1926 – 11.
Betr. de oppervlakte aan de rechteroever van de IJssel o-g. 72 c.a. deel uitmakende van
ongenummerde rivier liggende rivierwaarts van Kad. percelen Gem. Doesburg Sectie B. 863
en 847. Door de Staat in pacht gegeven voor de tijd van 30 jaren.
Erfpacht Grond
In erfpacht ontvangen voor de tijdsduur van 29 jaren van de staat der Nederlanden 673 c.a.
Kad. bekend Sectie B. 877. Aan de rechter oever van de IJssel. 1926 – 3.
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VERPACHTING EN VERKOOP VAN GEWASSEN EN BOMEN, AFBRAAK EN BRUGGAARDERING,
ALSMEDE VERPACHTING VAN VISSERIJ EN JACHT BENEVENS WEG-, BOOM EN SLEEPGELD.

Verpachting Weggeld en Boomgeld.
Verpachting van weggeld en boomgeld. 1812 – 1, 1812 – 7,
1813 – 12, 1814 – 11. (weggeld 1815 – 12)( boomgeld 1816 – 3). 1816 – 13, 1817 – 141, 1818
– 24, 1819 – 16, 1820 – 15, 1821 – 13, 1822 – 29, 1823 – 18, 1825 – 18, 1826 – 17, 1827 – 26,
1828 – 19, 1829 – 24, 1830 – 20, 1831 – 21, 1832 – 23, 1833 – 26 en 27,
1834 – 25 en 26, 1835 – 30 en 31, 1836 – 15 en 16, 1837 – 29 en 30, 1838 – 32 en 33, 1839 –
24 en 25, 1840 – 33 en 34, 1841 – 76 en 77, 1842 – 112 en 113, 1843 – 41 en 42, 1844 – 73
en 74, 1845 – 113, 1849 – 219 (boomgeld), 1849 – 154 boom en sleepgeld.
Verpachting Grasgronden
Verpachting grasgronden. 1812 – 4, 1813 – 8, 1814 – 6, 1815 – 4, 1816 – 5,1819 – 6, 1820 – 4
en 9, 1821 – 7, 1822 - 10 en 11,
1824 – 10.
Verkoop grasgewas. 1813 – 2, 1825 – 9 en 11, 1826 – 7, 1827 – 10, 1828 – 11, 1829 – 13.
Verkoop bloot gras. 1824 – 9. Verpachting. 1824 – 16 en 17.
Verpachting grasgewas op de vesting. 1821 – 4, 1823 – 14.
Verpachting van enige percelen hooigras. 1822 – 17 en 19.
Verpachting klaver. 1824 – 6.
Verkoop gras en strooisel. 1825 – 16.
Verpachting Visserij
Verpachting visserij. 1812 – 7, 1815 – 1, 1820 – 16, 1821 – 3 en 4, 1823 – 14, 1829 – 23, 1832
– 42, 1833 – 25, 1835 – 4, 1839 – 3,
1842 – 85, 1845 – 77 en 1848 – 184.
Zie ook dominale verpachting van grasgewas en visserij der vesting.
Verpachting Grasgewas.
Verpachting grasgewas, de tienden, lichte en zware garven, benevens het 1/5 der tienden,
welke de Amortisatiekas gerechtigd is in te houden tot goedmaking der grondlasten. 1813 –
9 en 10.
Verkoop Gras.
Verkoop gras. 1817 – 11, 1818 – 12, 1830 – 11, 1831 – 8, 1832 – 10, 12 en 15, 1833 – 10,
1834 – 13, 1835 – 14. (bloot gras en strooisel 1835 – 16)
Hooigras. 1836 – 9, 1837 – 19, 21 en 22, 1838 – 19, 1839 – 5, 8, 9, 11 en 12, 1840 – 18, 1841
– 56, 1842 – 106, 1843 – 23, 1844 – 62, 1845 – 96, 1848 – 201, 202 en 204. 1849 – 232 en
233.
Openbare Verkoop van Hooi.
Openbare verkoop van hooi uit het hooimagazijn ten behoeve der noodlijdenden buiten
dispositie gebleven is. 1819 – 13.
Verkoop Akkermaalshout.
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Verkoop akkermaalshout. 1826 – 4. (Dominaal) 1835 – 10.
Verkoop snoeihout. 1834 – 6. Iepen en wilgen brandhout. 1840 - 11.
Elsen en wilgen hakhout en eiken snoeihout. 1840 – 12.
Afbraakhout. 1840 – 27.
Verpachting
Dominale verpachting van het grasgewas en de visserij van de vesting Doesburg. 1827 – 5,
1829 – 15, 1832 – 19, 1838 – 17 en 1844 – 53.
Dominale houtverkoop. 1839 – 19.
Verkoop Hout.
Verkoop van enige percelen Elzen hakhout en Iepen snoeihout. 1832 – 7.
Verkoop Iepenbomen. 1835 – 8.
Verkoop Elzenhout. 1836 – 5. Iepen snoeihout. 1836 – 6. Snoeihout 1837 – 11.
Eiken hakhout en een Iepenboom. 1838 – 10.
Openbare Verkoop van Grasgewas.
Openbare verkoop van het grasgewas staande op de stadsweide en om de stad. 1850 – 22,
1852 – 103, 1853 – 164. 1854 – 213, 1855 – 251, 1856 – 291, 1857 – 324, 1858 – 365, 1859 –
402, 1860 – 440, 1861 – akte volgende op 477, 1863 - akte na 567, 1864 – akte na no. 615,
1865 –678 en 680, 1866 – na 728, en 1867 – 767 en 768.
Verpachting Boom en Sleepgeld.
Verpachting boom en sleepgeld. 1850 – 39, 1851 – 87, 1852 – 17 en 12, 1854 – 228, 1855 –
266, 1856 – 308, 1857 – 342 en 1858 – 384.
Verpachting Visserij.
Verpachting visserij. 1851 – 59, 1854 – 21 febr. 1857 – 312, 1859 – 425, 1862 – 543, 1866 –
712, 1869 – 863, 1871 – 1009, 1874 – 1148, 1877 – 1280 en 1878 – 1327.
Het recht van vissen in de stadsgrachten en aan weerszijden van de Oude IJssel. 1878 –1319.
(verkoop van).
Opzegging van pachtovereenkomst met W.H. de Haan. 1883 – 25.
Verkoop Bloot Gras
Verkoop bloot gras. 1851 – 65 en 68, 1853 – 163 en 168.
Gemaaid gras. 1868 – 818, 1871 – 979.
Openbare Verkoop Enige Percelen.
Openbare verkoop van enige percelen snoeihout-afbraakhout-ijzerwerk en oude
straatlantaarns, alsmede Iepen bomen op stam staande aan de Meypoort voor het nieuw
gebouwde huisje van H. Römer, en een buiten dienst gesteld brugschip. 1853 – 158.
Openbare Verkoop Enige Percelen.
Openbare verkoop van enige percelen Iepenbomen aan de weg aan de Ooijpoort. 1856 –
270.
Openbare Verkoop Bomen.
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Openbare verkoop van bomen. 1858 – 351, 1860 – 459 en 1863 – na 545.
Openbare Verkoop Percelen Haver.
Openbare verkoop van 12 percelen haver op de stadsweiden. 1858 – 368.
Openbare Verkoop Gras en Strooysel.
Openb. verkoop van enige percelen gras en strooysel staande op de stadsweiden, de weide
de Ooy en om de stad. 1858 – 373.
Enige percelen strooysel. 1863 – akte na. 579, 1864 – 624 en 631, 1865 – 692, 1866 – 742,
1867 – 779, 1868 – 831, 1869 – 891, 1871 – 993, 1872 – 1041, 1873 – 1095, 1874 – 1137,
1875 – 1184, 1876 – 1222, 1877 – 1264 en 1269.
Grasgewas. 1868 – 820 en na 822, 1869 – 882 en 884, 1870 – 935 en 938, 1871 – akte na no.
981, 1872 – 1034 en 1036, 1873 – 1076,
1873 – 1080 en 1081,1874 – 1127 en 1130, 1875 – 1173 en 1175,
1876 – 1217 en 1220, 1877 – 1256 en 1258.
Openbare Verkoop Snoeihout, Afbraak.
Openbare verkoop van snoeihout, afbraak en een gevelde lindeboom. 1859 – 397.
Openbare Verkoop Strooisel.
Openb. verkoop van enige percelen strooisel alsmede dode Iepenbomen op de Stadswallen.
1859 – 406.
Openbare Verkoop Haver en Strooisel.
Openbare verkoop van enige percelen haver en strooisel en het nagras van de rijswaarden.
1860 – 445.
Openbare Verkoop Strooisel.
Openbare verkoop van enige percelen strooisel. 1861 – akte volgende op de akte 481.
Verpachting Jagtveld.
Verpachting van het jagtveld op de stadsweiden buiten de Koepoort en de weiden de Ooi en
Koppel buiten de Ooijpoort. 1862 – 526.
Verpachting Stadsgracht.
Verpachting van een gedeelte van de stadsgracht Kad. bekend
Sectie B. no. 139. 1862 – 540.
Openbare Verkoop Bomen en Afbraak.
Openbare verkoop van enige bomen en afbraak. 1864 – 603.
Openbare Verkoping.
Openbare verkoping van akkermaalshout en enige percelen onderhoutsbossen in het bos
gelegen aan de Pieriksche straat
Gemeente Hummelo en Keppel. 1864 – 609.
Openbare Verkoop
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Openbare verkoop van enige percelen snoeihout en afbraak. 1865 – 674.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van enige percelen snoeihout. 1866 – 710.
En strooisel 1866 – 716.
Openbare verkoping
Openbare verkoping van enige percelen afbraak. 1865 - 698 en 1866 - 720
Verkoop.
Verkoping van enige Iepenbomen en twee Octrooihuisjes. 1876 – 750.
14 percelen Iepenbomen aan de Doesborgsche dijk. 1881 – 2.
92 percelen Iepen en Linden- bomen aan de wal van de Koepoort
naar de Veerpoort. 1881 – 34.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van oud hout, oud ijzer, oude schoolbanken en
enige bomen. 1868 – 800.
Verpachting Aalvangst.
Verpachting aalvangst bij de Watermolen. 1868 – 843.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van enige bomen, brugplanken en peppelenschalen. 1868 – 856. Enige
bomen. 1869 – 861 en 871.
Enige bomen, afbraak, oud ijzer enz. snoei- en brand-hout. 1869 – 917.
129 Percelen Iepenbomen. 1870 – 953.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van brandhout. 1869 – 881.
Aanbesteding.
Aanbesteding van enige percelen afbraak nabij de Stadstoren. 1871 – 1001.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van afbraak, doode bomen, veeraken, snoei- en brandhout en oude
lantaarns. 1872 – 1021.
Verkoop Gras.
Verkoop van gemaaid gras. 1872 – 1026 en 1029.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van enige percelen afbraak en wilgenhout. 1873 – 1063.
15 percelen Iepenbomen. 1873 – 1068.
Verkoop Iepenbomen en Wilgenbomen.
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Verkoop van 100 Iepenbomen staande in de Kraakschealleé en een partij Wilgenbomen
staande langs de stadsgrachten. 1873 – 1112.
Verpachting Grasgewas.
Verpachting van het grasgewas groeiende langs en op de Ellecomsedijk begrenst door de
gronden en landerijen van de contractant J.E. Hupkens landbouwer te Ellecom, Gemeente
Rheden. 1874 – 1126, 1875 – 1182, 1876 – 1231, 1877 – 1266, 1878 – 1300, 1879 – 1349,
1880 – 4, 1881 – 10, 1882 - 10, 1883 – 26, 1886 – 2, en 1889 – 2. Zie verder grasgewas.
Openbare Verkoop Haver en Heelgras.
Openbare verkoop van 20 percelen haver en 5 percelen heelgras in de Boterhoek op de
weide de Ooy. 1875 – 1177 en 1181.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van oud ijzer, oud koper, brandhout, populerenschalen, lederen slangen,
een dode boom enz. 1875 – 1178.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van een omgewaaide Iep aan de Breswal en een buiten dienst gestelde
molenroede. 1876 – 1203.
Enige zware bovenlandse dennen, palen, brandhout en planken. 1976 – 1212.
89 Iepenbomen staande buiten de Meipoort. 1876 – 1225.
Enige omgewaaide bomen en afval van bomen. 1877 – 1245.
Enige balken, afbraak, oud ijzer, oud lood enz. 1877 – 1270.
191 Iepenbomen tussen de Ooy en de Veerpoort en aan de Koepoort.
1878 – 1323.
Openbare Verpachting.
Openbare verpachting van de naweiden op de Renssensweide.
1876 – 1216, 1877 – 1257, 1878 – 1352, 1880 – 16, en 1919 – 10.
Pachtovereenkomst.
Pachtovereenkomst aangaande de aalvangst bij de Watermolen aan de Ooijpoort. 1876 –
1236.
Openbare verkoop
Openbare verkoop van grasgewas op gronden gelegen in het plantsoen en de Wallen. 1878 1297.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van afbraak van hout, oud ijzerwerk en een boom. 1878 – 1298.
Verkoop Grasgewas.
Verkoop van grasgewas zowel op stam als gemaaid. 1878 – 1304, 1306, en 1307, 1879 –
1345, 1348 en 1351, 1880 – 7, en 10. 1881 – 11, en 17, 1882 – 13, en 17. 1883 – 19, en 20.
1884 – 4, 5, en 6. 1885 – 8 en 9.
Grasgewas en haver, 1878 – 1311, 1316, 1320 en 1322, 1879 – 1359, en strooisel. 1880 – 14.
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Riet en strooisel. 1878 – 1317 en 1319, 1883 – 35, 1884 – 11 en 1885 – 13.
Strooisel. 1880 – 11 en 1881 – 22. haver en strooisel. 1882 – 21.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van hout, oud ijzer enz. 1879 – 1353.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van enige percelen afbraak nabij de stadstoren. 1881 – 37.
Verpachting.
Verpachting van de gaardering van het brug-veer en doorvaart-geld. 1882 – 31.
Verpachting Vissen.
Verpachting van het recht van vissen. 1883 – 51, 1884 – 15, 1886 – 22, 1886 – 27, 1887 – 13,
1888 – 21, 1889 – 17, 1890 – 25, 1891 – 27, 1892 - 34, 1894 – 2, 1899 – 20, 1905 – 7, 1911 –
10, 1917 – 5, 1923 – 9, 1926 – 8, 1929 10a, 1931 – 5. (Staa: en Walswerk). 1934 – 7.
Het recht van vissen in de Blekersgracht voor 6 jaar verpacht aan A.C. Schunck, visser. 1811 –
13. Idem in de Molenkolk. 1913 – 17. (voor 4 jaar).
Verpachting.
Verpachting van de gaardering van het brug-veer en doorvaart-geld. 1883 – 53.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van 44 populierenbomen. 1883 – 59.
Openbare Verkoop Grasgewas
Openbare verkoop van grasgewas gemaaid en op stam. 1886 – 9 en 11, 1887 – 4 en 7, 1888
– 7, 1889 – 7 en 9, 1890 – 10 en 14, 1891 – 10 en 14, 1892 – 17, 1892 – 22, 1893 – 13, 15 en
16, 1894 – 16, 20 en 26, 1895 – 13 en 14, 1896 – 12 en 17, 1897 – 10 en 16, 1898 – 11 en 15,
1899 – 16, 1900 – 14 en 15, 1901 – 11 en 12, 1903 – 9, 11, 13 en 15, 1904 - 7 en 8, 1905 – 8,
1906 – 4 en 7, 1907 – 6 en 9, 1908 – 3 en 5b, 1909 – 4 en 6, 1910 – 3 en 5, 1911 – 9 en 12,
1912 – 5 en 6,
1913 – 7 en 8, 1914 – 8 en 9, 1915 – 5 en 6, 1916 – 6 en 8, 1917 – 3 en 3a, 1918 – 3 en 7,
1919 – 4, 7 en 11, 1920 – 4, 5 en 7, 1921 – 2 en 3, 1922 – 6, 1923 – 6 en 7, 1922 – 10, 1923 –
4, 6 en 7, 1924 – 3 en 7, 1925 – 1 en 2, 1926 – 2 en 4, 1927 –4 en 6, 1928 – 4 en 5, 1929 – 6
en 7.
Openbare Verkoop Strooisel en Rietgewas.
Openbare verkoop van strooisel en rietgewas. 1886 – 18, 1887 – 10, 1888 – 17, 1891 – 21.
Strooisel. 1889 – 13, 1890 – 19, 1892 – 29, 1893 – 19 en 25, 1895 – 21, 1897 – 4, 1898 –20,
1899 – 22, 1900 – 17, 1901 – 14, 1902 – 16, 1903 – 13, 1904 – 9, 1905 – 9, 1906 – 11, 1907 –
4b, 1909 – 7, 1910 – 7, 9, 11 en 15, 1912 – 10, 1913 – 11, 1914 – 13, 1915 – 9, 1916 – 11,
1917 – 9, 1918 – 10, 1919 – 11, 1923 – 7, 1924 – 10, 1925 – 7, 1926 – 5, 1927 – 7, 1928 – 6,
1929 – 8.
Rijswaardhout. 1886 – 23.
Openbare Verkoop.
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Openbare verkoop van 79 populieren en een perceel elzenhakhout. 1887 – 1.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van een molenroede, twee bomen en enige percelen oud hout en ijzer.
1888 – 3.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van oude materialen. 1890 – 2.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van oude materialen (en opgaand geboomte aan het plantsoen binnen
deze Gemeente. 1890 – 24), 1890 – 3, 1891 – 25.
Verkoop van enige percelen afbraak van de oude Driekoningenbrug etc. 1892 – 23.
Verkoop afbraak v.d. schipbrug, oude schoolbanken enz. 1894 – 18.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van enige percelen wilgenbomen. 1893 – 8 en 20.
En peppels. 1894 – 10. Snoeihout. 1895 – 5. En gehouwen bomen. 1895 – 7.
Enige percelen bomen en snoeihout. 1896 – 1.
Enige percelen snoeihout. 1897 – 4, 1898 – 1 en (3) en 1899 – 4.
Enige percelen snoeihout en afbraak. 1898 – 23.
Enige percelen snoeihout en boomstammen. 1903 – 2.
Verpachting Jachtrecht.
Verpachting jachtrecht. 1899 – 19, 1905 – 6, 1911 – 10, 1917 – 4, 1923 – 11, 1926 – 7, 1929 –
11 en 1931 – 5.
Staal en Walswerk. 1934 – 7.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van bomen en snoeihout. 1900 – 3. Bomen. 1902 – 1 en (3).
Snoeihout. 1902 – 5. Snoeihout, bomen, afbraak van huizen, pompen etc. 1905 – 1.
Rijshout, bomen, schutterspakken enz. 1905 – 14.
Oud hout, teenhout, oude palen, veldkeien enz. 1909 – 9.
Snoeihout, bomen en oude straatkeien. 1911 – 3. Bomen. 1913 – 1.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop van bomen. 1914 – 3 en 1915 – 1. Snoeihout. 1914 – 4.
Afbraak van het oude veerhuis. 1914 – 7.
810 k.g. oud lood en 63 k.g. oud koper. 1916 – 2. En oude metalen 1915 – 4.
Openbare Verkoop.
Openbare verkoop grasgewas. 1930 – 6a, 9 en 13, 1931 – 4,6 en 8, 1931 – 8, 1932 – 3,4 en 5,
1933 – 5, 7 en 8, 1934 – 8, 8, 11 en 13, 1935 – 2 en 3.
Strooisel. 1930 – 12, 1931 – 10, 1932 – 6, en riet. 1935 – 4.
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BEVRACHTING EN ONDERHOUD VAN DE STADSWEIDEN
Bevrachten.
P.V. der publieke aanbesteding van het bevragten dezer stadsweiden
Ooy en Koppel, het slechten van de molshopen enz. 1817 – 9, 1823 – 6, 1824 – 4, en 1838 –
29.
Afgraven.
P.V. van de aanbesteding tot het afgraven der zandplaat aan Renssensweide. 1817 – 19.
Afgraven.
Aanbesteding tot het afgraven der zandplaat aan de Renssensweide 1827 – 18.
Afgraving.
Aanbesteding van een afgraving en het vervoer van grond op de Renssensweide. 1837 – 28.
Bevrachting.
Aanbesteding van de bevrachting van de weide de Ooy en Koppel alsmede de stadsweiden.
1845 – 87.
Bevrachting.
Aanbesteding bevrachting stadsweide. 1851 – 45.
Bevrachten.
Aanbesteding van het bevrachten van de Stadsweiden Ooy en Koppel. 1856 – 310.
Aanbesteding.
Aanbesteding van diverse werkzaamheden op de stadsweiden.
1863 – 559 en 1864 – 604.
Verwerken van Grond.
Aanbesteding van het verwerken van grond op de Rensensweide.
864 – 602.
Bevrachten.
Aanbesteding van het bevrachten van de weiden de Ooy en de Koppel. 1869 – 860.
Afgraven.
Openbare aanbesteding van het afgraven van enige Greppen in de Boterhoek op de stads
Ooy benevens dat der afwateringsgraaf langs de trekdijk aldaar. 1874 – 1144 en 1146.
Bevrachten.
Aanbesteding van bevrachten der weiden Ooy en Koppel.
1875 – 1153 en 1155, 1876 – 1201.
Bevrachten.
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Aanbesteding van het bevrachten van de stadsweiden en de Rensensweide. 1879 – 1341, en
1882 – 6.
Het bevrachten van de weiden de Ooy en Koppel. 1880 – 28.
Het bevrachten van de stadsweiden. 1885 – 4.
Aardewerken.
Aanbesteding van aardewerken op de Rensensweide te Doesburg.
1879 – 1370.
Graven.
Het graven en baggeren van de watering lopende van de kolk bij de stadsweide tot de duiker
bij de IJssel in de Weerd. 1880 – 22.
Graafwerk.
Aanbesteding van het doen van graafwerk enz. op de grote stadsweide en de weide de Ooy.
1880 - 25 en 29.
Egaliseren.
Aanbesteding van egaliseren van een gedeelte van de grote stadsweide. 1883 – 41 en 50.
Dichtmaken.
Aanbesteding van het dichtmaken van een kolk op de Rensensweide. 1884 – 17.
Bevrachting.
Aanbesteding bevrachting Stadsweiden en de weiden de Ooy en Koppel. 1888 – 2.
Aanbesteding van de levering op de grote stadsweide van materiaal ten dienste van de
bevrachting. 1893 – 31.
Bevrachting
Aanbesteding van de bevrachting aan weerskanten van de kunstweg vanaf de schipbrug tot
de vaste brug bij Driekoningen. 1888 - 5.
Afmaaien.
Aanbesteding van het uitsteken of afmaaien van distels op de stadsweiden. 1889 – 8, 1890 –
11, 1891 – 12, 1894 – 17, 1895 – 15, en 1901 – 7.
Het uitslaan van mol en mesthopen op alle weiden van de Gemeente. 1903 – 5.
Het slepen van alle weiden van de Gemeente. 1906 – 3.
Diverse Werken.
Aanbesteding van diverse werken aan de stadsweiden. 1891 – 4,
1892 – 10, 1893 – 7, 1894 – 9, 1895 – 8, 1896 – 6, 1897 – 6, 1898 – 5,
1899 – 8, en 1900 – 8.
Het opgraven van bestaande en het graven van nieuwe gruppen en
graven. 1904 – 2.
Graven.
Aanbesteding van het graven van nieuwe en bestaande graven op de Ooi. 1902 – 1.
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ONDERHOUD STADSGRACHTEN
Aanbesteding.
Aanbesteding wegens het wegnemen van enige verlande punten in de stadsgrachten. 1819 –
5.
Aanbesteding.
Aanbesteding van het uitdiepen van de stadsgrachten. 1826 – 14.
Aanbesteding.
Aanbesteding wegens het verbreden van de gracht aan de Ooijpoort. 1843 – 20.
Aanbesteding.
Aanbesteding van het schoonmaken en schoonhouden van de stadsgrachten. 1897 – 15.
Aanbesteding.
Aanbesteding van het schoonmaken en schoonhouden van de stadsgrachten. 1898 – 14,
1899 – 11, 1900 – 13, 1901 – 10, 1903 – 7,
en 1910 – 2. En het in orde brengen van het plantsoen. 1905 – 2, en 1906 – 2, en 1907 – 5.
En het vlak slepen van landerijen. 1908 – 1, en 1909 – 2. Het schoonmaken en
schoonhouden van de stadsgrachten. 1910 – 2, 1911 – 7, 1912 – 4, 1913 – 4, 1914 – 5,
1915 – 3, 1916 – 5, 1917 – 2, en 1918 – 5.

VERLICHTING, EN TRANSACTIES BETREFFENDE DE GASFABRIEK.
Straatverlichting.
Aanbesteding van de leverantie van olie voor de straatverlichting.
1812 – 2, 1813 – 11, 1814 – 9, 1815 – 8, 1816 - 8, 1817 – 21, 1818 – 19, 1819 – 12, 1820 – 12,
1821 – 9, 1823 – 16, 1824 – 21, 1825 – 17,
1826 – 13, 1827 – 16, 1828 – 16, 1829 – 19, 1830 – 14, 1831 – 19,
1832 – 17, 1833 – 15, 1834 – 18, 1835 – 19, 1836 – 11, en 1837 – 24.
Straatverlichting.
Aanbesteding van de straatverlichting. 1849 – 242.
Straatverlichting.
Aanbesteding straatverlichting. 1851 – 75, 1852 – 109, 1853 – 178,
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1854 – 221, 1855 – 258, 1856 – 298. (1857 gasverlichting voor de tijd van 20
achtereenvolgende jaren, akte opgeborgen voor de akte
no. 1857 – 322, en 1857 – 325) 1857 – 329.
Beschrijving.
Beknopte beschrijving van de fotometer der Gemeente geplaatst aan de gasfabriek van de
Hr. Payens te Doesburg. Bevindt zich achter akte no. 1857 – 321.
Straatverlichting.
Aanbesteding verlichting van straten en pleinen door middel van gas voor de tijd van 20
achtereenvolgende jaren akte opgeborgen voor akte 1857 – 322.
Contract van aanbesteding aan de Hr. Claas van Barneveld.
1857 – 325.
Straatverlichting.
Contract met Claas Barneveld voor de verlichting van straten en pleinen door middel van uit
steenkolen bereid pijpgas. 1874 – 1150.
Straatverlichting.
Verlichting van straten en pleinen uitbesteed aan H.J. Payens
fabrikant alhier. 1876 – 1221.
Straatverlichting.
Verlichting van straten en pleinen door middel van gas voor de tijd van 10 jaren uitbesteed
aan J.M. Müller alhier. 1883 – 47.
Contract.
Contract gasfabriek. 1896 – 8.
Straatverlichting.
Aanbesteding van het verlichten van de Koepoortdijk met twee aanwezigen lantaarns
gedurende het jaar 1898. 1898 – 24,
Gedurende 1899. 1899 – 29. Gedurende 1900. 1900 – 21, 1901 – 16,
1902 – 19, 1903 – 18, 1904 – 10, 1905 – 15, 1907 – 2 en 16, en
1908 – 7.
Contract.
Contract tussen de Gemeente en de Asphaltfabriek Wijhe inzake afname van koolteer van de
gasfabriek. 1913 – 1a.

VERGUNNINGEN VOOR OPRICHTING VAN BEDRIJVEN E.D
Vergunning.
Vergunning aan Willem de Vries in het pand Koepoortstraat A 23
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(thans no. 12) ter uitoefening van het bedrijf van broodbakker een oven te plaatsen. 1859 –
396.
Vergunning.
Vergunning tot het oprichten Chigoreyfabriek in het gebouw de Lamoen, Kuiperstraat C 116
(thans Kosterstraat 27). Verleend aan Theodorus Marinus Theunissen, z.b. alhier, en
Theodorus Coenradus d’ Herripon, aannemer te Dieren. 1860 – 450.
Vergunning.
Vergunning aan Derk Maandag, vleeshouwer om zijn slagerij over te brengen en uit te
oefenen in het huis staande in de Roggestraat wijk D. no. 137. (thans no. 6 ). 1861 – 475.
Vergunning.
Vergunning tot het oprichten van een smederij in het pand Meipoortstraat wijk B 23. (thans
no. 45) verleend aan Jan Willem Langeler. 1861 – 491.
Vergunning.
Vergunning om in pand Meipoortstraat B 218 een vleeshouwerij uit te oefenen, aan Antonie
van Doorn. 1862 – 530. (thans no. 10).
Vergunning.
Vergunning aan Hertz van Bingen om in het pand Bergstraat B 70 het beroep van
vleeshouwer uit te oefenen. 1862 – 536.
Vergunning.
Vergunning aan Levie Katz om in het pand Bergstraat B 68 het beroep van vleeshouwer uit te
oefenen. 1863 – 564.
Vergunning.
Vergunning aan Johannes Laurentius Beyer om in het pand Boekholtstraat hoek
Heerenstraat wijk A 189 het beroep van koperslager uit te oefenen. 1863 – 565.
Vergunning
Vergunning aan Antonia ten Oever om in het pand Kerkstraat A 45 en in de schuur
uitkomende in de Boekholtstraat wijk A 195 het beroep van vleeshouwer uit te oefenen.
1863 – 566.
Vergunning.
Vergunning aan Gerhardus Johannes Hoppener om in het pand Ooijpoortstraat C 89 het
beroep van koperslager uit te oefenen.
1863 – 567.
Vergunning.
Vergunning aan A. ten Brink om in het huis aan de Ooijpoortstraat
C 1 een smederij uit te oefenen. 1863 – 586.
Vergunning.
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Vergunning aan Frederik Scholten om in het huis staande in de Waterstraat wijk D no. 72 het
beroep van kuiper uit te oefenen.
1864 – 638.
Vergunning.
Vergunning tot het houden van een blekerij op perceel moesland Kad. bekend Sectie B no.
120 (tussen Ooy- en Veerpoort) aan Jan Hendrik Ott. 1865 – 655.
Vergunning.
Vergunning aan Jacobus Eugenius Lamers om in het huis wijk C 206 op de hoek van
Veerpoort- en Bresstraat een vleeshouwerij uit te oefenen. 1866 – 727.
Vergunning.
Vergunning aan Theodorus Coenradus d’ Herripon tot oprichting van een Chicorijfabriek op
de aan hem erfpacht afgestane Gemeente grond naast de Gasfabriek aan de Contre-Escarpe.
1866 – 730.
Vergunning.
Vergunning aan C. van Barneveld en Zn. om in het gebouw Heilige-Geeststeeg wijk D. 16
gemethiliseerd gedistileerd tot politoer te verwerken. 1867 – 751.
Vergunning.
Voorwaarden waarop aan de Firma van Hengel en Lensvelt vergunning wordt verleend voor
de aanleg en de exploitatie van een
paardenspoorweg. Laatste akte 1883.
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VERGUNNINGEN VOOR DIVERSE WERKEN
Vergunning.
Vergunning om in een huis staande aan de Groenmarkt, aan de zijde van het oude kerkhof
een deur in de muur te maken dienende tot ingang van het kantoor van de Hr. ontvanger der
registratie Buys.
1841 – 57. Deze vergunning wordt verstrekt op voorwaarde dat zodra het huis niet meer
door genoemde ambtenaar wordt bewoond de muur wederom moet worden hersteld in de
staat waarin die zich
thans bevindt.
Vergunning.
Vergunning om door middel van een pijpleiding water van de Stoommolen te lozen in de
Kempermansgracht. (aan Hendrik Breukink, olieslager). 1858 – 346.
Vergunning.
Vergunning aan de erfgenamen van wijlen de Heer Adrianus Colenbrander op eigen grond
aan de Meipoort een huis te bouwen.
Tevens verpachting van bijliggende gronden voor het daarstellen van een looierij. 1859 –
401. Met extract uit het register der besluiten van de Gemeenteraad.
Vergunning.
Vergunning tot het plaatsen van een pomp in de tuin in pacht bij Wildenbeest. Sectie B. 298.
1862 – 538.
Vergunning.
Vergunning tot het opwerpen van een kogelvanger de Hooge Linie
te Doesburg. 1864 – 617, en 629.
Vergunning.
Vergunning tot het leggen van ijzeren buizen door de stadswal tussen de Veer en Ooijpoort
tot in de Kempermansgracht aan
H.W. van Marle, fabrikant. 1866 – 746.
Vergunning.
Vergunning om een zuigbuis te doen werken op de welput der Gemeente gelegen in de
Ooijpoortstraat.
Idem om een buisleiding te leggen vanaf de Ouden IJssel.
Beide kunstwerken om in de Mauritskazerne twee pompen in werking te kunnen stellen. 1
voor drinkwater en 1 voor waswater.
Overeenkomst tussen de Gemeente en het Koningrijk der Nederlanden. 1879 – 1362.

BANK VAN LENING
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Verpachting.
Verpachting van de bank van lening. 1816 – 2, 1822 – 5. 1828 – 8, 1834 – 9, 1837 – 15, en
1838 – 15.
Verkoping.
Verkoping van verstane panden van de leenbank. 1828 – 18,
1829 – 10 en 14 en 21, 1830 – 6 en 10 en 17, 1831 – 5 en 6 en 10 en 13, 1832 – 9 en 13 en
18, 1833 – 6 en 9 en 13 en 22, 1834 – 5 en 9 en 11 en 17 en 22, 1835 – 7 en 13 en 22, 1836 –
3 en 7 en 10 en 12,
1837 – 3 en 10 en 15 en 20 en 25, 1838 – 4 en 11 en 22 en 26,
1839 – 4 en 7 en 17 en 23, 1840 – 5 en 17 en 23 en 30 en 31,
1841 – 40 en 52 en 59 en 74, 1842 – 84 en 102 en 108 en 111,
1843 – 1 en 21 en 27 en 35, 1844 - 51 en 64 en 72, 1845 – 85 en 95 en 101, 1848 – 185 en
200 en 206 en 216, 1849 – 221 en 234 en 244.
Verkoop.
Verkoop van niet uitgeloste panden. 1850 – 11 en 24 en 34,
1851 – 47 en 63 en 82, 1852 – 99 en 107, 1853 – 154 en 2 ongenummerde akten d.d. 3 aug.
en 26 oktober 1854 – 196 en 209 en 218 en 226, 1855 – 230 en 343 en 256, 1855 – 264 en
272, 1856 – 292 en 306, 1857 - 313 en 323, 1857 - 330, 1858 – 330 en 369 en 379, 1859 –
392 en 405 en 416, 1860 – 428 en 438 en 452, 1861 – 470 en 481 en 493, 1866 – 728 en 743
en 754, 1767 – 765 en 784, 1868 – 803 en 821 en 847, 1869 – 862 en 906, 1870 – 924 en
936, 1870 – 848, 1871 – 966 en 980 en 995, 1872 – 1031 en 1053, 1873 – 1078 en 1113,
1874 – 1129, 1875 – 1157 en 1194.
Verpachting.
Verpachting van het houden der bank van lening in Doesburg.
1852 – 98, 1853 - 159, 1854 – 210, 1855 – 240, 1956 – 278.
1858 – 355, 1859 – 400, 1860 – 434, 1861 – 472, 1862 – 515,
1863 – 562, 1864 – 612, 1866 – 717, 1865 – 665, 1867 – 762,
1868 – 814, 1869 – 876, 1870 – 933, 1871 – 970, 1872 – 1025,
1873 – 1093, 1874 – 1134, 1875 – 1165, 1876 – 1209 en 1210, en
1877 – 1265.

VERPACHTING VAN STRATENDREK EN PUIN
Verpachting.
Verpachting stratendrek. 1813 – 7, 1816 – 14, 1817 – 2, 1818 – 15,
1823 – 1, 1825 – 19, 1831 – 22, 1834 – 27, 1837 – 31, 1840 – 35,
1843 – 43, 1844 – 75, 1845 – 114, 1848 – 218, en 1849 – 255.
Aanbesteding.
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Aanbesteding opruimen en vervoeren van straatpuin. 1859 – 399.
Aanbesteding.
Aanbesteding van het opruimen en vervoeren van straatpuin.
1864 – 645, 1865 – 651, 1870 – 958, 1875 – 1196, 1876 – 1237,
1879 – 1338, 1882 – 5, en 1885 – 3.
Verpachting.
Verpachting van stratendrek. 1867 – 795, 1868 – 855, 1869 – 916,
1870 – 957, 1871 – 1007, 1883 – 45, 1888 – 10, 1897 – 22a, 1903 – 17,
1909 –11, 1913 – 14, 1916 – 12 en 13, 1919 – 14 en 15,
(bestek en voorwaarden) 1920 – 9 en 10.
Openbare verkoop later vermengd met latrine vuil. 1870 – 924 en 939 en 947 en 960, 1871 –
967 en 981 - 994 en 1010, 1872 – 1022 en 1030 en 1051 en 1059, 1873 – 1074 en 1079 en
1111 en 1115 en 1118 en 1122, 1874 – 1133 en 1136 en 1138 en 1142 en 1145 en 1152,
1875 – 1161 en 1164 en 1169 en 1176 en 1180 en 1183 en 1191 en 1195, 1867 – 1199 en
1200 en 1205 en 1211 en 1215 en 1219.
Verkoop.
Verkoop stratendrek vermengd met latrinevuil. 1867 – 1227 en 1230
en 1235 en 1238, 1877 – 1244 en 1248 en 1250 en 1253 en 1255 en 1263 en 1267 en 1272
en 1275 en 1277 en 1278 en 1281, 1878 - 1290 en 1291 en 1292 en 1301 en 1309 en 1313
en 1424, 1878 – 1335 en 1340 en 1342 en 1344 en 1347 en 1350 en 1356 en
1360 en 1361.
1880 – 6 en 12 en 15 en 23 en 25 en 27.
1881 – 1 en 3 en 9 en 15 en 18 en 26 en 31 en 36.
1882 – 2 en 7 en 12 en 15 en 18 en 20 en 27 en 36.
1883 – 3 en 9 en 18 en 24 en 31 en 34 en 39 en 44 en 49 en 58.
Aanbesteding.
Aanbesteding van het ophalen en wegvoeren van stratendrek, vuilnis en straatpuin. 1886 –
26, en 1891 – 23.
Aanbesteding.
Aanbesteding Gemeentelijke reinigingswerken. 1921 – 9, 1922 – 14, 1923 – 10, 1925 – 12,
1927 – 9, 1928 – 8, en 1929 – 14.
En het voermanswerk. 1932 – 10, 1933 – 11, 1934 – 18, 1935 – 7.
Aanbesteding.
Aanbesteding van het verrichten van diverse vervoerswerken.
1932 – 14.

NATURALISATIE

149

Naturalisatie.
Naturalisatie van Dr. Hendrik Emanuel Faure Predikant bij de Hervormde gemeente alhier.
1872 – 1028.
Naturalisatie.
Naturalisatie van Wilhelm Giesen, koopman. 1875 – 1154.
Naturalisatie.
Naturalisatie van Johann Mathias Müller, gasfabrikant. 1890 – 17.

MISCELLANEA
Verkoop.
Verkoop tienden. 1812 – 3.
Bekendmakingen.
Bekendmakingen en berichten tot bijvoegsel van het Staatkundig
dagblad van Donderdag 21 januari 1813. 1813 – 2.
Verpachting.
Verpachting van de tol over de Hank naar Dieren.
1814 – 12, en 1821 – 1.
Transactie.
Transactie Valeweerd met pachter Th. Brandts. 1816 – 1.
Verkoping.
Verkoping van 2 op de Gemeente Angerlo geschutte beesten. 1824 – 8.
Transactie.
Transactie ten einde ter voorkoming van de gevolgen van een P.V. door de beambte der
stedelijke belastingen ten laste van Jan Garritsen, voermansknecht opgemaakt. 1835 – 15.
Verkoop.
Openbare verkoop van een veerpont, een brugschip, een molenas en enige percelen
afbraak. 1843 – 24.
Uitloting.
Uitloting aandeel. 1848 – 214, en 1849 – 231.
Aanbesteding.
Aanbesteding van het onderhoud der gevangenen in het huis van bewaring te Doesborgh.
1849 – 250.
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Uitloting.
P.V. uitloting aandelen van lening. 1850 – 21, 1851 – 64, 1852 – 102,
1853 – 161, 1854 – 12, 1855 – 248, 1856 – 277, 1857 – 322 en 336,
1858 – 358, 1859 – 398, 1860 – 441, 1861 – 476, 1862 – 522,
1863 – 563, 1864 – 610, 1865 – 665 en 673, 1866 – 724, 1867 – 764,
1868 – 822, 1869 – 880, 1870 – 944.
Opdrift van Vee.
Recht tot opdrift van vee op de stadsweiden. 1857 – 315 en 316 en 319 en 326, 1858 – 353
en 356 en 359 en 361, 1861 – 467,
1862 – 505 en 514, 1863 – 549 en 561, 1864 – 599 en 608, 1869 – 911 en 912, (1870 – 931)
1870 – 932.
Vrijdom Belasting.
Vrijdom van belasting voor Johan H.C. Schunck op 19/20 gedeelten van de brandstof t.b.v.
zijn pottenfabriek. 1857 – 328.
Verlenging.
Verlenging accoord tot inslag op crediet van steenkolen en gruis wat de Gemeente belasting
aangaat t.b.v. van de Hr. de Jong.
1857 – 334. Idem Hr. W. Giesen. 1857 – 335.
Drukken/Uitgeven.
Inschrijving tot het drukken en uitgeven van het Tijdrekenkundig Register van oorkonden,
berustende in het Oud Archief van de
Gemeente Doesburg. 1864 – 596.
Vervoeren Puin.
Aanbesteding van het vervoeren van puin gelegen aan de straatweg van Doesburg naar
Drempt. 1864 – 622.
Onteigening.
Onteigening landerijen benodigd tot het aanleggen van een plantsoen te Doesburg. 1864 –
648.
Verkoping.
Openbare verkoping van 57 percelen Keulsche delen, op het terrein
aan de Koepoort. 1871 – 986.
Borg.
H.R. Koobs, timmerman borg voor D. Neeb, i.v.b. met crediet van
s’ Rijks Administratie der directe belastingen. In en Uitgaande Rechten en Accijnsen. 1875 –
1168.
Pachtovereenkomst.
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Overdracht pachtovereenkomst van R.J. Bloemendaal met de Staat der Nederlanden aan de
Gemeente Doesburg betreffende de vervallen Batterij op de stadsweide aan de linker oever
van de IJssel Kad. bekend Sectie A 4. 1878 – 1289.
Verpachting.
Verpachting van 36 koeweiden op de stadsweide. 1887 – 2.
Idem 45 stuks. 1888 – 4. Idem 1 koeweide. 1888 – 6.
Idem 25 stuks. 1889 – 3. Idem 62 stuks. 1890 – 7.
Idem 71 stuks. 1891 – 8. Idem 77 stuks. 1892 – 11.
Idem 81 stuks. 1893 – 9. Idem 2 stuks.
183 – 11.
Idem 87 stuks. 1894 – 12. Idem 88 stuks. 1895 – 11.
Idem 89 stuks. 1896 – 7. Idem 101 stuks. 1898 – 7.
Idem 87 stuks. 1899 – 9. Idem 1 stuks. 1899 – 13.
Idem 101 stuks. 1900 – 10. Idem 1 stuks 1900 – 12.
Idem 101 stuks. 1901 – 4.
Aanbesteding.
Aanbesteding van de levering van 250 eikenpalen. 1887 – 15.
Pachtovereenkomst.
Pachtovereenkomst met J.A. Hemmelder, schoenmaker en winkelier te Antwerpen.
Afgestaan wordt aan de Duistere Steeg buiten de Meipoort een strook grond Kad. bekend in
Sectie B.
452 t/m 458 waarop krachtens Raadsbesluit van 28 febr. 1863 arbeidswoningen zijn gesticht.
1888 – 5.
Aanbesteding.
Aanbesteding van een nauwkeurig verslag van de zittingen v.d. Gemeenteraad.1894 – 3 en
35, 1896 – 3. 1897 – 2 en 24, 1899 – 1,
1900 – 2 en 22, 1901 – 15, 1902 – 18, 1904 – 1 en 14, 1905 – 16,
1907 – 1 en 18, 1908 – 6, 1909 – 10, 1910 – 4, 1911 – 1, 1912 – 11,
1913 – 15, 1914 – 15, 1916 – 1 en 15, 1917 – 13, 1918 – 12,
1920 – 2, 1923 – 1, 1924 – 12, en 1925 – 14.
Aanbesteding.
Aanbesteding van het afhakken van het haar op de wilgen. 1897 – 22.
En het afhakken van het rijshout langs de IJssel. 1898 – 22.
Het afhakken en opbossen van wilgenhaar en rijshout. 1902 – 17, en
1907 – 15.
Openbare Verkoop.
Openbare Verkoop van een gasmotor met centrifugaalpomp enz.
1915 – 8 en 10.
Vergunning.
Vergunning, Militaire zweminrichting voor het seizoen 1924 aan de Gemeente Doesburg
afgestaan. 1924 – 6.
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Voor het seizoen 1925, 1925 – 3.
Overeenkomst.
Overeenkomst tussen G. van Vuure en de Gemeente Doesburg aangaande de grenzen van
Sectie B. 957 en 958 en B 114 resp. eigendom van van Vuure en de Gem. Doesburg. 1934 – 1
en 2 en 3.
Verhuur
Verhuurd aan Patent exploitatieonderneming “PATRIX” een gedeelte muuroppervlakte, aan
de zijde van de Gasthuisstraat, van het voormalige Waaggebouw voor het plaatsen van een
verkeers-reclamebord. 1934 – 16.
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