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INLEIDING. 

I. BESTUURSINRICHTING. 

Het bestuur van Harderwijk bestond van ouds uit 18 leden. name
lijk 12 Schepenen (2 zestallen) en 6 Raden. In 1490 zijn hieraan 
Gemeenslieden toegevoegd waarover hieronder bijzonderheden wor
den medegedeeld. Het eene zestal Schepenen verwisselde het eerste 
jaar. het andere het volgende jaar zijn functie met de Raden. zood at 
de Schepenen na 2 jaren aftraden. doch als Raden tot het bestuur 
bleven behooren. De Schepenen vergaderden op Maandag, Woensdag 
en Vrijdag. Zij werden door klokluiding daartoe opgeroepen. De 
Raden. die in bijzondere gevallen werden gehoord. liet men monde
ling tot het bijwonen eener vergadering uitnoodigen. Vier keer in het 
jaar hielden de Schepenen. telkens gedurende 14 dagen. vacantie. De 
voorzitter kon evenwel ook in dien tijd, zoo dikwijls hij dit noodig 
achtte. vergaderingen beleggen. l ) 

Van de 12 schepenen waren beurtelings één lid van het oudste en 
één lid van het jongste zestal. burgemeesters. Jaarlijks kozen de sche
penen op Sint Paulsdag (25 Januari) op de plaats van hun gestorven 
of om andere redenen afgetreden ambtgenooten. nieuwe confraters. 
Het bestuur behartigde de zaken van politie. justitie en financiën. 
De recht- of schepenbank bestond uit 7 leden. Tengevolge van de 
overgave van de stad in 1528 aan keizer Karel, ontsloeg en verving 
hertog Karel van Egmond het volgende jaar haar bestuur en behield 
aan zich de bevoegdheid het elk jaar geheel of gedeeltelijk te ont
slaan of te bevestigen en de 2 burgemeesters of voorzitters te kiezen. 
Dit aan de stad opgedrongen recht van hertog Karel. duurde tot zij n 
overlijden in 1538. Op Zaterdag 18 Mei kozen de gecommitteerden 
van de Staten van Gelderland. die de na te noemen geschillen over 
de keur en de bestemming van de boetegelden. ontstaan tusschen de 

I) (nv. nr. 6 fol. 42 verso. 
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schepenen t. e. en de burgerij t. a. zij de, moesten oplossen, weder 12 
Schepenen en 6 Raden die, voorloopig tot den eerstvolgend en keur
dag hunne functies verdeelden, doch van af dien dag de oude, boven
gemelde bestuursinrichting weder zelf regelden. De burgemeesters 
leidden de vergaderingen, voerden alle binnen de stad en het schepen
dom voorkomende of de stad betreffende zaken uit en hadden het 
recht in lastige of zeer belangrijke gevallen, zich door een van de 
andere schepenen te laten adviseeren en bijstaan_ Bovendien waren 
zij belast met en verantwoordelijk voor de invordering der boeten, 
die gedurende hun presidium aan bekeurden waren opgelegd. In 1568 
werd het bestuur door 's konings stadhouder in Gelderland, door 
roomschgezillde- en in Juli 1578 door zijn opvolger Johan, graaf van 
Nassau, door staatsgezinde burgers vervangen. In Augustus 1673 week 
de geheele magistraat voor de fransche terreur uit de stad. Hierdoor 
ontstond een anarchistische toestand, welke aanleiding was dat een 
aantal ingezetenen den 23en November van dat jaar een tijdelijk 
bestuur koos. I) Deze regeering (ad interim) werd in Juni 1674 door 
gecommitteerden van den prins-stadhouder Willem 111, voorloopig 
vervangen door een schout en 8 regenten, waarna Zijne Hoogheid, 
krachtens de hem bij het regeeringsreglement van Gelderland d.d. 9 
Februari 1675 gegeven bevoegdheid, zelf aanstelde 2 burgemeesters, 
die elk jaar in hun ambt zouden worden bevestigd of vervangen en 
10 schepenen, die 3 jaren in functie moesten blijven en daarna, of 
tusschentijds, door hem, zonder nominatie, gedurende denzelfden ter
mijn. konden worden herbenoemd of ontzet. Te dien einde moest de 
Magistraat 14 dagen vóór den keurdag aan Zijne Hoogheid een lijst 
zenden van de nog in functie zijnde regenten. Doch indien een Sche
pen of Raad binnen het driejarig tijdvak overleed, mochten zijn ambt
genooten een dubbeltal nomineeren, waaruit Zijne Hoogheid dan een 
plaatsvervanger koos. Na het overlijden van den Prins op 19 Maart 
1702 ontstonden in Gelderland de onder den naam plooierijen bekende 
regeeringsgeschillen, die in Harderwijk leidden tot het ontslag van de 
oude- en de aanstelling van nieuwe regenten door de gildemeesters 
en de gecommitteerden van de burgerij op 10 April 1703 en die 
aldaar werden gesloten met een regeeringsreglement dat den 17en 

I) Inv. nr. 1981 fol. 154. 
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Januari 1706 werd aangenomen. I) Dit reglement legde de keur van 
nieuwe schepenen in handen van de gemeenslieden en gilden en 
stelde den zittingsduur van de regenten op 3 jaren. Na afloop van 
dien termijn waren zij aan een nieuwe keur onderworpen. Ridder· 
matige, ten landdage geadmitteerde personen en, volgens eene ampli. 
atie van 22 October 1715 pausgezinde burgers, waren niet verkies· 
baar. 2) Dit en dergelijke aan de regenten van andere steden in Gel
derland opgedrongen reglementen, leidden tot onregelmatigheid in de 
zaken van politie, justitie en financiën, hetgeen de provinciale staten 
deed besluiten, bij plakkaat van 21 October 1717. de triënnale zitting 
van de magistraatsleden door een perpetuëele te vervangen. Ook 
de secretaris. die volgens het reglement slechts 3 jaren in functie 
mocht blijven. moest, voorbehoudens bijzondere gevallen, weder levens· 
lang in zijn ambt worden geduld. 3) De schepenen werden van hun· 
nen eed. aan de burgerij gedaan. ontslagen en deden een nieuwen 
eed volgens het formulier dat vóór de stadhouderlijke regeering had 
bestaan. Het reglement van 1706 en dit plakkaat zijn den 5en October 
1720 tot een nieuw regeeringsreglement van de stad verwerkt. 4) 

Den 17en Januari 1748 droegen de Staten van Gelderland de stad· 
houderlijke waardigheid erfelijk. zoowel in de mannelijke als vrouwe· 
lijke linie, op aan Willem Carel Hendrik Friso, prins van Oranje. 5) 
Voorloopig bevestigde Zijne Hoogheid bij schrijven van 3 April 
1748, den in 1675 vastgestelden regeeringsvorm, doch kort daarna 
ontwierp hij een nieuw provinciaal reglement, dat de Staten den 
17en October 1750 aannamen. Voor zoover de artikelen Harderwijk 
betreffen is deze ordonnantie woordelijk gelijkluidend met het re
glement van 9 Februari 1675. Prins Willem IV overleed in Oc
tober 1751. Krachtens het reglement van tutele dd. 13 Juni 1754, 
vulden, na het overlijden zijner gemalin op 12 Juni 1759. de Staten 
van Gelderland als plaatsvervangende voogden over den minderjarigen 
erfprins, de vacant gekomen schepen stoelen aan uit eene door de 
gemeenslieden en gilden den Magistraat aangeboden nominatie. 6) 

I) Inv. nr. 23 fol. 335 en nr. 24 fol. 125. 
2) Inv. nr. 26 fol. 225. 
3) (nv. nr. 26 fol. 269. 
4) Inv. nr. 162 stuk III fol. 45. 
5) Inv. nr. 27 fol. 417 verso en 429. 
6) Inv. nr. 28 fol. 208 en 210. 
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De electie van de driejarige keur handhaafden de Stat~n, naar het 
schijnt, niet. In ieder geval eindigde hun recht hierop bij de meerder
jarigheid van den prins-erfstadhouder Willem V op 8 Maart 1766. 
De voordracht van een dubbeltal, ingeval van vacatures, werd aan de 
gemeens lieden en gilden, ondanks hun protest, ontnomen en, althans 
sedert 1783, door den Magistraat zelf gedaan. I) Ten slotte werd het 
reglement van 1750 den 28en Juni 1788 geampliëerd en door het 
stedelijk bestuur opnieuw beëedigd. 2) 

De schepenen paarden zich jaarlijks bij loting in commissiën of 
afdeelingen die met bijzondere werkzaamheden waren belast. Er 
waren waardijns, werkmeesters, weidemeesters, straat meesters, servies
meesters, beekmeesters, pootmeesters, keurmeesters, proefmeesters, 
schoolarchen, over-havenmeesters, over-kerkmeesters en over-provisoren 
van het gasthuis, het weeshuis, het pesthuis, het leprozen- of melaten
huis en andere stichtingen. 

Behalve het eigenlijke stadsbestuur bestond er te Harderwijk van 
1490 tot 1795 een gezworen gemeente 0/ college van gemeenslieden, 
dat in het eerstgenoemde jaar, toen de stad door den oorlog met 
schulden beladen was, ontstond. Den 18en Januari 1490 gaf de Magis
straat aan de burgerij het recht 24 personen te kiezen, die steeds, 
geroepen zijnde, in den Raad zouden verschijnen en volgens hun eed, 
het bestuur over zaken, de stad betreffende, moesten adviseeren. 
Zonder hunne toestemming mochten de schepenen geen oorlol~ 

voeren, noch de bezittingel) der stad bezwaren of vervreemden en 
evenmin belastingen verhoogen of invoeren. 3) Over de bevoegdheden 
van de gemeenslieden in bestuurszaken en de bestem ming der boete
geIden, ontstonden, onmiddellijk na het overlijden van hertog Kal el 
van Egmond, geschillen tusschen dit college en Schepenen en 
Raden, welke door gecommitteerden van Ridderschap en Steden 
den 17en Mei 1538 werden geregeld. De gecommitteerden ver
minderden het aantal gemeenslieden tot 12 personen, bestemden de 
eene helft van de boeten voor de stad en de andere helft voor de 
schepenen en gaven aan de gemeenslieden de bevoegdheid, indien 
daarvoor gegronde redenen bestonden, verkozen schepenen te wraken. ') 

I) Inv. nr. 31 fol. 248 en 250. 
2) Inv. nr. 32 fol. 77. 
3) Inv. nr. 798 fol. 62 en 63 en reg. nrs. 451 en 452. 
4) Inv. nr. 198\ fol. 114. Reg. nr. 703. 
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Aan deze regeling hielden de twistende partijen zich niet, tengevolge 
waarvan zij door den nieuwen landsheer, hertog Willem van Gulik 
en gecommitteerden van Ridderschap en Steden den gen October 
1539 werd geinterpreteerd en geampliëerd. I) Volgens deze uitspraak 
moesten de schepenen hunne vacatures zelf aanvullen, doch de gilde
meesters van de in de stad bestaande gilden kregen het recht jaarlijks 
24 burgers te nomineeren, waaruit de Hertog of zijn bevelhebber bin
nen de stad, 12 gemeenslieden zou kiezen, die, daartoe uitgenoodigd, 
Schepenen en Raden in zaken die de stad en haar burgerij betroffen, 
met raad en daad moesten bijstaan, doch zich niet mochten bemoeien 
met zaken die tot de competentie van hunne tegenpartij behoorden. 
De aldus gekozen gemeenslieden bleven één jaar in functie en waren 
in de eerstvolgende 2 jaren niet herkiesbaar. In bijzonder moeilijke 
gevallen, b.v. tijdens de vervolging van Schepenen ~n Raden wegens 
hunne bevordering van de kerkhervorming in 1567, lieten zij zich 
bijstaan door alle 24 genomineerden. 2) 

Het electierecht van den landsheer of zijn bevelhebber ging tn 1542 
of 1543 over op den Magistraat, doch bij het regeeringsreglement van 
9 Februari 1675 verviel het aan den Stadhouder van Gelderland. Dit 
reglement zegt verder, dat de gemeenslieden levenslang in functie 
konden blijven, dat de Stadhouder vacatures, zonder nominatie 
zou aanvullen en dat Schepenen en Raden binnen 14 dagen na het 
ontstaan van een open gekomen zetel, hiervan aan Zijne Hoogheid 
bericht moesten zenden. Bij het regeeringsreglement van 17 Januari 
1706 werd de levenslange zitting van de gemeenslieden weer tot één 
jaar beperkt en hunne verkiezing uit eene door gequalificeerde gilden 
voorgestelde nominatie van een dubbeltal aan den Magistraat opge
dragen. Verder lezen wii in dit reglement, dat de gemeenslieden den 
christelijk gereformeerden godsdienst moesten belijden, dat zij en de 
gequalificeerde gilden zouden voorzien in de tusschentijds openvallende 
schepenzetels en in de benoeming van den stads-secretaris, ingeval 
diens ambt binnen zijn driejarigen diensttijd vacant kwam en dat 
Schepenen en Raden evenals vroeger,') hunne toestemming behoefden 
tot het zenden van vertegenwoordigers naar lands- en kwartiersverga-

I) Tnv. nr. 65. Reg. nr. 725. 
2) Reg. nr. 1104. 
3) Resolutie van 5 September 1659 in inv. nr. 13 folio 120. 
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deringen. Het reglement van 5 October 1720 bracht in deze regeling 
geen verandering, doch den 17en October 1750 herstelde de stadhou
der, prins Willem IV, de verkiezing en de perpetueele zitting van de 
gemeenslieden weder op den door zijn voorganger in 1675 voorge
schreven voet. 

Uit de 12 gemeenslieden werden, krachtens de hooger vermelde 
uitspraken van 1538 en 1539, jaarlijk!o 2 rentmeesters gekozen, 1 door 
Schepenen en Raden en 1 door de Gemeenslieden (anders dan vóór 
1538, toen de rentmeesters door de schepenen alleen werden aange
wezen) welke met de 2 van het vorige jaar de stadsinkomsten invor
derden, op last van den Magistraat de schulden van de stad betaal
den en jaarlijks van hun beheer rekening en verantwoording deden 
aan den Magistraat tot 1706 en daarna in tegenwoordigheid van 2 
van de 8 andere gemeenslieden. Op dezelfde wijze leverde dit college 
2 keurmeesters van droge- en 2 proefmeesters van natte waren. 

De hierboven meermalen genoemde gequalificeerde gilden waren 
ingesteld bij de uitspraak van 9 October 1539. Zij nomineerden, 
uitgezonderd ten tijde van de stadhouderlijke regeering, 24 ge
meenslieden, namelijk de smeden en de mandenmakers ieder 1, de 
wolwevers, snijders of kleermakers, bijlhouwers, linnenwevers, visschers, 
dragers, kramers en het Barbaragilde ieder 2 en het Sint-Jorisgilde, 
dat de meeste leden telde, 6, zood at er destijds 11 gequalificeerde 
gilden bestonden. I) Het linnenweversgild6 bleek echter opgeheven te 
zijn, waarom in zijn plaats de schoenmakers bevoegd werden ver
klaard 2 gemeenslieden te nomineeren. 2) Later nomineerden de sme
den en mandenmakers ook ieder 2 gemeenslieden, kregen de linnen
wevers een nieuwen gildebrie(3) en vervielen de wolwevers- en 
Barbaragilden. Wanneer deze veranderingen plaats hadden is mij niet 
gebleken. Anders staat het met het Sint Jorisgilde. Door zijne ver
eeniging met andere broederschappen werd dit gilde feitelijk reeds in 
] 679 officieel opgeheven, doch eerst in 1706 hebben Schepenen en 
Raad zijn nominátierecht van 6 gemeenslieden verdeeld onder de 
schippers, voerlieden en de niet in een gilde vereenigde burgers. ol) 

I) Inv. nr. 65. Reg. nr. 725. 
2) Inv. nr. 1984 folio 106 verso. 
3) Inv. nr. 670. 
4) Inv. nr. 24 fol. 119 en 120. 
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De stadhouderlijke regeering werd in 1795 afgeschaft. Bij de komst 
van het fransche leger vergaderde de burgerij den 30en Januari 1795 
in de burgerzaal, zijnde het koor van de groote of hervormde kerk. 
Aldaar droegen zij aan eene commissie van 9 personen op de oude 
regenten en de gemeenslieden te ontslaan en eene nieuwe regeering. 
bestaande uit voorstanders der beginselen van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. aan te stellen. Krachtens deze opdracht benoemde. in
stalleerde en beëedigde de commissie den 2en Februari d.a.v. een 
college van Provisioneele Volksvertegenwoordigers. bestaande uit 13 
personen. die uit hun midden zelf een secretaris kozen. I) Ver
volgens ontwierp het lid van de commissie B. Nieuhoff een 
regeeringsreglement. dat, gewijzigd door de representanten. de burgers 
den gen December 1795 goedkeurden. 2) Het reglement was geldig, 
totdat eene algemeene grondstelling en een daaruit voortvloeiende 
andere regeeringsvorm in de republiek zou zijn ingevoerd. Het was 
gegrond op de rechten van den mensch en burger, zooals deze den 
6en Februari waren afgekondigd door de vertegenwoordigers van het 
volk van Gelderland en die Harderwijk aannam den 2en Maart 1795. 
Het voorzag in de keuze. door stemgerechtigde burgers, op 20 Maart, 
van twee colleges. namelijk van Burgervertegenwoordigers (Raad, 
magistraat of gemeentebestuur) en Burgergecommitteerden. 

De Burgervertegenwoordiging of gemeenteraad bestond uit 12 leden, 
die na 2 jaren hun zetel voor 12 nieuw gekozen burgers moesten in
ruimen. In de Burgercommissie zaten 8 personen, die 2 jaren in 
functie bleven, doch waQrvan, na het eerste jaar de helft, bij loting 
aan te wijzen, door nieuwe leden moest worden vervangen Zij koos 
uit haar midden een voorzitter en een ~ecretaris en vergaderde des 
Woendags in de gemeensmanskamer van het raadhuis en op andere 
dagen, zoo dikwijls ah; de voorzitter het noodig vond. De Burger
commissie installeerde en beëedigde de op hun voordracht, in tegen· 
woordigheid van eenige leden van den burger-krijgsraad, door de 
stemgerechtigde burgers gekozen raadsleden. 

De werkzaamheden van de Burgervertegenwoordigers of gemeente
raad bestonden uit de bevordering van rust, veiligheid en het alge
meen welzijn van stad en land, de behartiging van de belangen der 

I) (nv. nr. 32 fol. 325. 
2) (nv. nr. 1459 fol. 2 en nr. 1510. 

2 
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burgerij, de handhaving van wetten en instellingen, de zorg voor de 
stadsfinanciën en de rechtspraak. Evenals voor 1795 verdeelden zij de 
commissiën van werkmeesters, weidemeesters enz. De voorzitter of 
zijn plaatsvervanger was tevens politie meester en hoofdofficier. De 
Raad bleef bevoegd de ambtenaren te benoemen die ter secretarie 
en elders in het raadhuis en het gericht werkzaam waren, doch in 
vacante andere ambten voorzag hij in overleg met de burgercommissie 
op voordracht of na goedkeuring door de stemgerechtigde burgers. 
De stemgerechtigden zelf kozen voor onbepaalden tijd 2 rentmeesters 
uit de hun door de Burgercommissie voorgestelde personen en 2 des
kundige weidemeesters. die verantwoordelijk waren aan de uit en door 
den Raad aangewezen Overweidemeesters. Alle ambtenaren en beo 
dienden werden door den Raad geïnstrueerd en beëedigd. I) Tot de taak 
van de Burgercommissie behoorden kort samengevat: o. de handha
ving van de nieuw gevestigde volksvrijheid ; b. de regeling der verkie
zing van het gemeentebestuur; c. de regeling en leiding der vergade
rïngen en stemmingen van de burgerij en de uitvoering van de door 
haar genomen besluiten en d. de handhaving van de rechten die aan 
de voormalige gemeenslieden, ten aanzien van de vertegenwoordiging 
der stad op land- en kwartierdagen, het maken van oorlog en vrede 
en het invoeren van nieuwe belastingen, waren toegekend. 

Eenige dagen na de aanneming van dit reglement legden de den 
2en Februari gekozen Provisioneele volksvertegenwoordigers hun ambt 
neer met de verklaring dat zij waren teleurgesteld in hunne verwach
ting van samenwerking, hier en elders in de republiek, tot doorvoering 
der beginselen waarop in het begin van dit jaar de omwenteling was 
tot stand gekomen 2), tengevolge waarvan zij gedeeltelijk den 28en en ge
deeltelijk den 31 en December werden vervangen door 12 Represen
tanten van het Volk van Harderwijk. Dit nieuw bestuur bleef, met 
afwijking van de desbetreffende bepalingen van het reglement, in zijn 
geheel in functie tot 20 Maart 1797. Het presidium verwisselde bij 
toerbeurten om de twee maanden, doch de eerstaangewezen voorzitter 
b leef leider der vergaderingen tot 20 Maart 1796. 3) De titel van het 
bestuur veranderde 11 Januari 1796 in Wethouders en Raden. 

I) fnv. nr. 1510. 
2) Inv. nr. 1459 fol. 100-102. 
3) Inv. nr. 1459 fol. 100-102. 
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Het plan van een provinciaal volks bestuur werd door de stemge
rechtigden te Harderwijk den 16en September 1796 verworpen, aan
gezien zij den bestaanden regeeringsvorm wenschten te behouden tot 
tijde en wijle de verwachte algemeene constitutie daarin verandering 
zou brengen. I) 

In Maart 1797 had de eerste verkiezing volgens het reglement van 
5 December 1795 plaats. Eerst kozen de stemgerechtigde ingezetenen 
in plaats van de aftredende leden 4 nieuwe burgergecomrnitteerden, 
waarna dit voltallig college met afgevaardigden van den burgerkrijgs
raad en gecommitteerden uit de hoofddirectie der wijkvergaderingen, 
den 20en Maart den Raad ontsloeg en door nieuwe leden verving. 
Van de gekozenen namen er slechts 4 dadelijk en 1 later de benoe
ming aan; de anderen bedankten, welk voorbeeld den 21 en April door 
nog één lid werd gevolgd, doch 4 dagen later koos men in hunne 
plaats 6 en den 18en Mei nog 2 leden, zoodat de Raad toen eerst 
weder voltallig was. 2) Hierbij wordt opgemerkt, dat men de vergade
ringen der burgers en de verkiezingen niet meer in de burgerzaal 
hield. De stad en haar schependom (Tonsel en Hierden) waren den 
7en December 1796 in 5 wij ken verdeeld. De bewoners dezer wij ken 
vergaderden en stemden in afzonderlijke door den Raad aangewezen 
lokalen, volgens een den 2en Januari 1797 aangenomen reglement. 
De titel Wethouders en Raden veranderde den 25en April 1797 in 
Raad der gemeente. 3) 

Den 22en Januari 1798 had te 's Gravenhage een staatsgreep plaats. 
Een Nationale Vergadering wierp zich op als het eenig Wetgevend 
lichaam van de eene en ondeelbare Bataafsche republiek. Zij decre
teerde dat de gewestelij ke besturen voortaan slechts administratieve 
colleges zouden zijn, ondergeschikt en verantwoordelijk aan het cen
traal bestuur. Verder continueerde zij o.a. alle gemeentebesturen in 
hunne bevoegdheden totdat eene geregelde en met het algemeen 
belang strookende maatregel daarin verandering zou brengen, benoemde 
29 Januari d.a.v. een Uitvoerend Bewind en droeg dit op de provin
ciale en plaatselijke besturen te ontbinden en te reorganiseeren. Tevens 
gelastte zij aan de plaatselijke besturen het Uitvoerend Bewind te 
erkennen en zijn orders te gehoorzamen. Aan de zelfstandigheid van 
de gemeentebesturen was dus een einde gekomen. 

I) Inv. nr. 1459 fol. 180. 
2) Inv. nr. 1459 fol. 248. 257 en 264. 
3) fnv. nr. 1459 fol. 204, 207, 208 en 258. 
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Tengevolge van deze gebeurtenissen en besluiten ontsloeg de Con
stitueerende vergadering den 2gen Januari d'e departementale besturen 
en liet deze door agenten van het Uitvoerend Bewind vervangen door 
Intermediair administratieve besturen I). Een commissie uit dit beo 
stuur in Gelderland, ontsloeg daarop den 6en April den Raad en de 
Burgercommissie te Harderwijk en stelde op hunne plaats een ge
meentebestuur, dat voorloopig uit 6 leden bestond. De secretaris, 
Mr. J. J. Elsevier, behield zijn ambt, doch de Burgercommissie 
werd opgeheven. Eerste voorzitter van dit nieuw bestuur was het 
lid J. H. Wiesell. Richters waren de vice-voorzilter en het op hem 
volgend lid. Alle ambten werden los verklaard, doch de gemeenteraad 
kreeg het recht de stadsofficianten te benoemen, terug. 2) 

Al deze maatregelen waren evenwel van voorloopigen aard. Zij 
waren genomen om verwarring in de verschillende aan het Centraal 
gezag ondergeschikt gemaakte gewestelijke. en plaatselijke besturen te 
voorkomen totdat de reeds lang verwachte constitutie zou zijn aan
genomen. Deze wet of staatsregeling werd den 23en April door het 
volk goedgekeurd en bekrachtigd en den len Mei 1798 geproclameerd. 
Door haar werden de beginselen der omwenteling van 1795 tot een 
geheel gebracht en geregeld voorgedragen en de veranderingen in de 
vroegere orde van zaken, welke tengevolge der heerschende begrippen 
reeds waren ingevoerd, verkregen door haar een staatsrechterlijken 
grondslag. Zij droeg aan het Uitvoerend Bewind op bij elk departe
mentaal bestuur één en voor alle gemeentebesturen in één departement 
hoogstens drie commissarissen te benoemen, die moesten toezien en 
zorgen dat de wetten behoorlijk werden uitgevoerd. Zij regelde verder 
de centrale-, gewestelijke- en plaatselijke besturen en hunne bevoegd
heden, verplichtingen en onderlinge verhoudingen, ontnam aan de 
gemeentebesturen de bevoegdheden en rechten die aan het einde 
van dit hoofdstuk afzonderlijk worden besproken en bepaalde aan
gaande de samenstelling van deze besturen dat het aantal en de jaar
wedden der leden en de tijd en wijze hunner verkiezing, door het 
Vertegenwoordigend Lichaam, op voordracht van het Uitvoerend Be
wind zouden worden gereglementeerd, dat van elk gemeentebestuur 
jaarlijks een derde gedeelte zou aftreden in eene, de eerste keer door 

I) Inv. nr. 36. 
2) Inv. nr. 1460 fol. 116-120 en 132. 
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het lot en verder naar ouderdom van dienst aangewezen volgorde, 
dat de aftredende leden éénmaal dadelijk en daarna 3 jaren na hunne 
aftreding herkiesbaar zouden zij n. I) 

Naar. aanleiding van deze wettelijke regeling verving het Interme
diair administratief bestuur van Gelderland. dat bij besluit van 15 Juni 
1798 (no. 9) door het Uitvoerend Bewind was gereorganiseerd. bij 
resoluties van 3 en 19 Juli 1798 den president en 3 gewone raads
leden van Harderwijk en continueerde het 2 andere bestuursleden 
benevens den secretaris Elsevier, krachtens eene van het Uitvoerend 
Bewind bekomen machtiging dd. 19 Juni 1798 (nr. 28). Dit nieuw 
bestuur koos tot zijn eersten president het lid J. B. Heydendaal en 
verdeelde evenals vroeger, de commissies van werkmeesters. weide
meesters, enz. De secretaris Mr. Elsevier kreeg, op zijn verzoek, den 
6en Juli eervol ontslag. In zijn plaats koos het gewestelijk bestuur 
den 199n Juli uit een door het gemeentebestuur opgemaakte voor
dracht, F. M. Raeber. 2) 

In den len titel van de staatsregeling was het grondgebied van de 
Bataafsche· republiek verdeeld in 8 departementen. Het 2e was het 
departement van den Ouden Ijssel met de hoofdplaats Zwolle. Elk 
departement zou zoo spoedig mogelijk ten dienste der verkiezingen 
van departementale- en gemeentebesturen. worden verdeeld in 7, zooveel 
mogelijk gelijk bevolkte ringen en elke ring in gemeenten. Bovendien 
moest de geheeIe republiek worden gesplitst in grondvergaderingen 
en districten, geschikt tot algemeene verkiezbgen en werkzaamheden 
des volks. Volgens den 2en titel (art. XVIII) bestond elke grondver. 
gadering uit ongeveer 500 ingezetenen, die woonden in naast elkander 
gelegen wijken, buurten of huizen en vormden 40 grondvergaderingen 
één district. De verdeeling in grondvergaderingen en districten kwam 
tot stand bij decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam dd. 13 Mei 
1799. Harderwijk met 7 grondvergaderingen werd hoofdplaats van het 
28e district, dat verder bestond uit de gemeenten Nunspeet, Ermelo. 
Putten, Doornspijk. Heerde, Epe, Oenen. Vaassen. Nijbroek. Apeldoorn 
en Beekbergen. Het in de staatsregeling aangekondigd reglement voor 
de gemeentebesturen en de verdeeling der gemeenten in departementen 
en ringen werden door de 2e Kamer van het Vertegenwoordigend 

I) Artt 147, 155. 191-193. 
2) Inv. nr. 1460 fol. 191, 192, 194 en 200. 
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Lichaam gearresteerd 3 April (nr. 17) en door het Uitvoerend Bewind 
gepubliceerd 9 Juni 1800. Harderwijk kreeg een plaats in den Sen 
ring van het departement van den Ouden IJssel. Volgens het reglement, 
moest in de gemeenten met 6 tot 9 grondvergaderingen elke grond
vergadering één raadslid kiezen. Het gemeentebestuur van Harderwijk 
zou dus bestaan uit 7 leden. Het reglement bevestigde de reeds in de 
staatsregeling voorkomende vereischten om tot lid van een gemeente
bestuur verkiesbaar te zij n, de wijze van aftreding zijner leden en, 
ingeval van plichtsverzuim, hun schorsing door het departementaal 
bestuur en ontslag door het Uitvoerend Bewind. Het Uitvoerend Bewind 
zou jaarlijks op den 2en Dinsdag in October de grondvergaderingen 
oproepen tot vervulling van de opengevallen raadszetels. Op den 
laatsten Dinsdag in October moesten de aftredende raadsleden hun 
zetels aan de nieuw gekozen leden afstaan. In hunne eerste bijeen
komst moesten de leden een president kiezen.Hij behield deze functie 
3 maanden, was direct herkiesbaar, doch daarna eerst weder 6 
maanden na zijne aftreding. De Raad koos zelf een secretaris, 
wiens verplichtingen en werkzaamheden ook in het reglement 
zijn opgenomen, benevens de secretarieambtenaren en boden. 
doch de aanstelling van andere officianten en hunne bezoldiging 
moesten de hierna genoemde gevolmachtigden van de stemheb
bende bur~ers goedkeuren en, indien deze de benoeming weiger
den, beslistte het departementaal bestuur. Het gemeentebestuur riep het 
volk op volgens de wet, bepaalde uur en plaats van de te houden 
grondvergaderingen en zorgde voor de inschrijving van de stembe
voegde burgers in een stemregister. Op den genoemden 2en Dinsdag 
in October kozen de grondvergaderingen ook plaatsvervangende raads
leden en een gelijk aantal (te Harderwijk dus 7) gevolmachtigdel) van 
de stem mende burgers. Over de bevoegdheden van deze gevolmach
tigden is hooger reeds het een en ander gezegd. Er kan nog worden 
bijgevoegd, dat zij toezicht hielden op het beheer der geldmiddelen 
en jaarlijks op een door het departementaal bestuur te bepalen dag 
in Mei, aanwezig moesten zijn bij de rekening en verantwoording 
van de rentmeesters. Zij kregen dus bevoegdheden die de in 1798 niet 
herkozen burgergecommitteerden en de vroegere gemeenslieden hadden 
bezeten. Bij het reglement, dat eigenlijk instructie heet, was als bijlage 
A gevoegd een reglement op de verkiezing der gemeentebesturen en 
van de gevolmachtigde burgers, dat echter eerst den 20en October 
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1800 werd aangenomen en gepubliceerd. De artikelen van dit reglement 
behoeven hier niet afzonderlijk te worden besproken. In verband met 
hetgeen hooger gezegd is wordt alleen vermeld dat artikel 32 voor
schreef dat de voorzitter en secretaris van de kiezersvergadering on
middellijk na afloop eener verkiezing den uitslag ervan aan de muni
cipaliteit en aan het departementaal bestuur moesten bekend maken. 
en dat dit bestuur het Uitvoerend Bewind er bericht van zou zenden. 
Ter voldoening van de in het reglement voor de gemeentebesturen 
aan den Raad opgelegde verplichting werden te Harderwijk aan de 7 
grondvergaderingen ieder een apart lokaal of plaats van samenkomst 
aangewezen. ') 

Bij de nadere verdeeling van de departementen en ringen in ge
meenten, welke het Uitvoerend Bewind den 220n Januari 1801 publi
ceerde, behield Harderwijk haar plaats in den 5~n ring van het depar
tement van den Ouden IJssel en de geringe veranderingen in de in
structie en het reglement van 9 Juni 1800 door het Wetgevend Lichaam 
den 6en Februari 1801 gearresteerd en gepubliceerd zijn te onbelangrijk 
om er hier bij stil te staan, te meer omdat de centrale regeering op 
voordracht van het Uitvoerend Bewind, besloot de staatsregeling door 
eene nieuwe wet te vervangen. 

Deze nieuwe constitutie door het volk in de eerste dagen van 
October 1801 goedgekeurd en bekrachtigd, werd den 16en October 
door het Uitvoerend Bewind afgekondigd. Ingesteld werd een Staats
bewind met een algemeenen secretaris en Secretarissen van Staat voor 
de binnenlandsche zaken, financien en andere takken van het centraal 
bestuur. De artikelen 63 en 71-75 schreven voor, dat in elk depar
tement een com missie van ingezetenen de inrichting van zij n bestuur 
ontwerpen en ter onderzoek aan het Staatsbewind zenden moest 
waarna het ter goedkeuring aan de stemgerechtigden zou worden aan
geboden; dat de departementale besturen, na de aanneming van het 
ontwerp.reglement, zoo spoedig mogelijk de gemeentebesturen moesten 
inrichten op zoodanigen voet als de steden en dorpen hun zouden 
voorstellen, mits hun voordracht gegrond was. op het beginsel van 
volkskeuze en eene geregelde afwisseling; dat de gemeenten de vrije 
beschikking hadden over hare huishoudelijke belangen en daarover 
plaatselijke voorschriften mochten maken. De inrichting van de ge-

I) Inv. nr. 1460 folio 190. 
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meentebesturen werd dus weder aan de plaatselijke keuze overgelaten, 
doch de departementale besturen konden haar goed- 'Of afkeuren. 

Het ontwerp-reglement van Gelderland werd, nadat het den 2gen 

April aan de gemeenten ter goedkeuring was gezonden en deze er in 
hadden toegestemd (te Harderwijk had de stemming plaats van 17 
tot 24 Mei ') door het Wetgevend Lichaam bij besluit van 3 Juni 
1802 (nr. 64) gearresteerd en den volgenden dag gepubliceerd. Aan 
de hand van de staatsregeling bepaalt het ten aanzien van de ge-
meenten o.a. dat het departementaal bestuur zou voorzien in de eerste 
keuze van de gemeentebesturen; dat deze aan het departementaal 
bestuur zouden voorstellen op welke wijze in het vervolg de keuze 
van- en de vervulling der vacatures in hun college zouden geschieden 
en dat van elk gemeentebestuur alle 3 jaren een gedeelte moest af· 
treden, doch dat de aftredende leden telkens weder herkiesbaar waren. 

De magistraat van Harderwijk zou bestaan uit 8 leden. 2) Ter vol
doening aan artikel 22 van de staatsregeling verdeelde het Wetgevend 
Lichaam den 18en Februari 1803 het Bataafsch gemeenebest in de
partementen, ringen en gemeenten, waarbij Harderwijk geplaatst werd 
in den 2en ring van het kwartier Veluwe in het departement Gelder
land. 

Hooger is gezegd, dat het departementaal bestuur de eerste keuze 
van de magistraatsleden zou doen. Uit krachte van dien, benoemde 
het den 1 en October 1802 te Harderwijk een nieuw bestuur van 
8 leden en installeerde deze den 8en November d.a.v. Op denzelf
den dag kozen de benoemden tot hun president het lid 
A. Schilders, tot zijn plaatsvervanger F. H. A. P. van Erckelens 
en tot gemeentesecretaris Mr. J. C. F. de Vries. 3) De president of 
voorzitter was, volgens resolutie van 17 December 1802, tevens 
schout. 4) 

Ter voldoening aan artikel lOS van het departementaal reglement 
droeg het gemeentebestuur, in zijne vergadering van 11 Februari 1803, 
aan 2 leden en den secretaris op een stadsregeeringsreglement te 
concipiëeren. Het opgesteld ontwerp werd, nadat het op verlangen 

I) Inv. nr, 1462 lol. 166 en 171. 
2) Artt. 34, 68, 99, 102-110, 235 en 254. 
3) Inv. nr. 1462 fol. 188 - 193. 
4) lnv. nr. 1462 fol. 207. 
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van het departementaal bestuur eenigszins was gewijzigd, goedgekeurd 
en den 2gen Juni 1804 gepubliceerd. I) 

Overeen.komstig het departementaal reglement regelt het de ver
kiezing van 8 Schepenen en Raden, de vervulling van vacatures die 
langer dan 6 maanden zouden duren en de aftreding, telkens van 2 
leden, in de jaren 1806, 1809, 1812 en 1815. De oude keurdagop 
25 Januari, werd weder hersteld en de voorzitter herkreeg den titel 
van burgemeester. Den 26en November kozen de in de grondver
gaderingen daarvoor a'angewezen kiezers de in het reglement bedoelde 
8 gecom mitteerden uit de stemgerechtigde burgers. 2) 

De nieuwe staatsregeling welke den 26en April 1805 werd gepubli
ceerd, stelde de Uitvoerende macht in handen van een Raadpensionaris 
als vertegenwoordiger van Hun Hoog Mogenden in alle zaken het 
gouvernement van den Staat betreffende. Hij werd bijgestaan o.a. door 
de hooger genoemde Secretarissen van Staat voor de departementen 
van algemeen bestuur. 3) Deze constitutie bevat ten aanzien van de 
gemeentebesturen nagenoeg dezelfde voorschriften als de wet van 
1801. De departementale besturen, bij artikel 62 voorloopig in 
hunne inrichting en gezag gehandhaafd, werden den 1gen Juli 
1805 door Hun Hoog Mogenden gereorganiseerd. De gemeente
besturen en hunne verkiezing bleven voorIoopig op den beo 
staanden voet ingericht, doch de departementale besturen waren be
voegd dienaangaande de noodige algemeene bepalingen voor te dragen, 
met inachtneming van de constitutioneele wet en de uit- krachte van 
dien gemaakte besluiten en verordeningen. O.a. werd bij de staats
besluiten van 25 September 1805 (nr. 7) en 15 November 1805 (nr. 8) 
geordonneerd, dat van dringende vacatures in gemeentebesturen kennis 
behoorde te worden gegeven aan het departementaal bestuur en door 
dit college aan den Raadpensionaris teneinde in de opengevallen zetels 
te voorzien en dat de departementale besturen ook van de gewone 
en op vaste tijden bepaalde aftreding der leden van gemeentebesturen 
bericht moesten ontvangen. 4) 

Den 20en December 1805 werEl een algemeen reglement voor de 

I) Inv. nr. 1510, nr. 1462 fol. 220 en 232 en nr. 1463 fol. 2, 45, 51, 54, 61 en 62. 
2) Inv. nr. 1510 en nr. 1463 fol. 71, 87 en 88. 
3) Artt. 38, 44, 47 en 48. 
4) Inv. nr. 1463 fol. 148, 149 en 155. 
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gemeentebesturen gearresteerd, dat, volgens resolutie van den Secretaris 
van Staat voor de Binnenlandsche Zaken van 3 Januari 1806, vooral 
ten aanzien van de fmancien, zonder uitstel in werking moest treden. 
Het bevat een algemeen stelsel van belastingen en bevestigt de be
voegdheden van de gecommitteerden der stemgerechtigde burgers 
i.h.b. ten aanzien van de jaarlijksche rekening en verantwoording van 
de ontvangsten en uitgaven en het onbezwaard behouden van de 
vaste goederen der gemeenten. Geschillen die hierover ontstonden 
waren onderworpen aan de uitspraak van het departementaal bestuur. 

Den Sen Juni 1806 maakte de Bataafsche republiek plaats voor het 
koninkrijk Holland tengevolge waarvan den 7en Augustus d.a.v. weder 
eene nieuwe constitutie werd afgekondigd. Zij handhaafde de ver
deeJing van het Rijk in departementen, ringen en gemeenten en liet 
de regeling van het stemrecht en de wijze waarop het Zf"\U worden 
uitgeoefend over aan de wet. De kroon van Holland werd opgedragen 
aan Lodewijk Napoleon en zijn wettige mannelijke afstammelingen. 
De koning had bij uitsluiting en zonder restrictie, de volledige uit
voering der regeering en de macht om de uitvoering der wetten van 
den Staat te verzekeren, waarin hij werd bijgestaan door Ministers 
van Staat en andere dignitarissen. De gemeentebesturen waren be
voegd hunne huishoudelijke belangen te regelen op den voet en de 
wijze bij de wet bepaald. 

Naar aanleiding van de circulaire van den Minister van Binnen
landsche Zaken d.d. 8 Augustus 1806, noodigde het departementaal 
beliltuur van Gelderland den 26en Augustus d.a. v. het gemeentebestuur 
van Harderwijk uit om vóór uf op 1 November in te zenden een 
project-reglement van bestuur. dat gegrond moest zijn op het algemeen 
reglement van 20 Decem ber 1805. De gemeenteraad droeg de uitvoe
ring van deze aanschrijving op aan eene Commissie, die daarop een 
regeeringsreglement ontwierp, dat men den 31en October 1806 verzond. I) 

Van dit ontwerp is in het gemeentearchief geen exemplaar te vinden. 
Ook is het mij niet gebleken dat het werd goed- of afgekeurd, wèl, 
dat naar aanleiding van het koninklijk besluit van 27 October 1806 
(nr. 12) Harderwijk bericht kreeg, dat de periodieke aftreding der 
leden van plaatselijke besturen voorloopig was opgeschort en dat 
vacatures onvervuld moesten blijven, doch dat men in dringende ge-

I) Inv. nr. 1463 fol. 230 en 251. 
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vallen zich met een voordracht kon wenden tot het departementaal 
bestuur. I) Deze provisioneele regeling bevestigde de Koning bij decreet 
van 30 Januari 1807 (nr. 33.) Zijne Majesteit verlangde dat de gemeente
besturen op denzelfden voet zouden blijven voortbestaan, totdat zij 
overeenkomstig de constitutioneele wetten opnieuw zouden zijn ge
organiseerd. 2) De verwachte suppletoire wet is, ter voldoening aan Zijner 
Majesteits besluit van 7 April (nr. 1) gepubliceerd 13 April 1807. Zij 
verdeelde het Rijk in 10 departementen, die nader zouden worden onder
verdeeld in kwartieren en gemeenten. In elk departement werd het be
stuur opgedragen aan een Landdrost, met Assessoren en een Secretaris
generaal. Onder den landdrost stonden kwartierdrosten. Landdrost en 
assessoren behartigden de zaken van politie en gedeeltelijk ook de 
justitie. De plaatselijke besturen waaraan de administratieve politie werd 
overgelaten, waren verplicht de orders en bevelen van den landdrost 
betrekkelijk zaken, waarover aan hem en zijn assessoren de beschikking 
en het toezicht was opgedragen, te respecteeren en te doen respec
teereR, zoom ede hen en den drost in hun kwartier te dienen van be
richt. consideratien en advies op alle te dien einde in hunne handen 
gestelde stukken. De kwartierdrosten hadden het oppertoezicht op het 
bestuur van alle in hun am btskring gelegen gemeenten en assisteerden, 
indien zij zulks noodig achtten en dan als voorzitter. in de vergade
ringen der gemeentebesturen. De gemeenten werden in twee klassen 
verdeeld. Tot de eerste klasse behoorden de steden met meer dan 
5000 inwoners. Het bestuur in de gemeenten der tweede klasse, waar
toe Harderwijk behoorde. bleef ingericht op den bestaanden voet. 
voorbehoudens de veranderingen die de Koning noodzakelijk mocht 
achten. De jaarlijksche rekening en verantwoording van de rent
meesters moest den kwartierdrost worden aangeboden, die haar 
onderzocht en, indien hij er termen voor vond, aan den landdrost 
zond. Op een nader te bepalen dag zouden de departementale be
sturen worden ontbonden en de landdrosten c.s. hun ambten aan
vaarden. 3) Deze suppletoire wet en eene regeling der werkzaamheden 
van deze nieuwe bestuursambtenaren, ingediend 13 Februari 1807 
heeft de Koning bij decreet van 29 April 1807 (nr. 3) bekrachtigd. 

I) Inv. nr. 1463 fol. 253. 
2) Inv. nr. 1464 fol. 18. 
3) Inv. nr. 1464 fol. 55. 
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Tevens verdeelde Zijne Majesteit de departementen in kwartieren en 
gemeenten waarbij Harderwijk een plaats kreeg in het eerste kwartier 
van het departement Gelderland. De landdrosten. assessoren en kwar
tierdrosten kregen hunne benoeming bij Kon. decreet van 8 Mei 1807 
(nr. 40). 

Den 20~n van Grasmaand 1809 werd weder eene nieuwe wet ge
publiceerd. Zij verdeelde. door toevoeging van Oost-Friesland, het Rijk 
in 11 departementen en in kwartieren en gemeenten die de Koning 
nader zou bepalen en rangschikken. Ten aanzien van de gemeente
besturen wordt hierin gezegd, dat zij bestaan uit een burgemeester, 
benevens wethouders en vroedschappen; dat de burgemeester alleen 
belast en verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle aan hem ge
zonden wetten en bevelen en de personeele politie; dat burgemeester 
en wethouders te zamen de plaatselijke belangen en geldmiddelen 
behartigen en beheeren en dat zij het oppertoezicht over de compta
biliteit moeten houden. De Koning zou later de wijze waarop burge
meester en wethouders plaatselijke keuren en reglementen konden 
maken en de bevoegdheden van de vroedschappen regelen. I) Deze 
schikking bleef evenwel onuitgevoerd. 

Den 3en Juli 1810 deed Lodewijk Napoléon afstand van den troon, 
waarna de Keizer den gen Juli Holland inlijfde bij Frankrijk. Deze 
vereeniging had tengevolge. dat in 1810 en 1811 hier te lande fransche 
wetten aangaande het gemeentewezen executoir' zijn verklaard. Met 
de vervanging der bestaande staatsinstellingen door de fransche werd 
de hertog van Plaisance. als gouverneur-generaal of Prins-algemeen 
stedehouder van den Keizer. belast. De hertog moest zijn taak vol
brengen vóór 1 Januari 1811. 

Den 18en October 1810 verscheen het keizerlijk decreet nr. 6043, 
bevattende een algemeen reglement ter organisatie der hollandsche 
departementen van het fransche keizerrijk. Préfecten, Raden van 
préfecture en Onderpréfecten vervingen de Landdrosten, Assessoren en 
Kwartierdrosten. Het bestuur der gemeenten werd opgedragen aan burge
meesters, die in steden met meer dan 5000 inwoners door den Keizer 
en in plaatsen met een lager bevolkingscijfer, door de Préfecten werden 
benoemd. Het decreet verdeelde het grondgebied van Holland (zonder 
het gedeelte gelegen aan den linker Rijnoever, dat reeds 24 April 1810 

I) Artt. 8, 11-15. 
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bij Frankrijk was ingelijfd) in 7 departementen. Het derde in de rij, 
genaamd L'Issel Superieur, bestond uit het voormalig gewest Gelder
land, waarvan een klein stuk bij het departement der Monden van 
den Rijn was gevoegd. Het had Arnhem tot hoofdplaats en was ver
deeld in de arrondissementen .Arnhem, Zutphen en Tiel. I) Naar 
aanleiding van artikel 30 verdeelde de Prins" algemeen stedehouder 
den 7en December 1810 de arrondissementen in kantons, waarbij hij 
Harderwijk aanwees als hoofdplaats van het gelijknamig kanton, 
waarin ook de gemeenten Ermelo en Nunspeet gelegen waren 2) en 
besloot hij 25 December 1810 (nr. 5) dat de gemeenteraden na 1 
Januari 1811 hunne functies moesten blijven bedienen. totdat de 
Keizer anders had geordonneerd. Intusschen veranderde hij de titels 
burgemeester in maire, wethouder in adjunct-maire, vroedschap in 
conseil-municipal en secretaris in griffier. 3) De omschrijving der depar
tementen in arrondissementen en van de arrondissementen in kantons 
en gemeenten heeft de Keizer bij decreet van 21 October 1811 (nr. 
7378) definitief vastgesteld. 4) 

Ter uitvoering van de hooger g4i!noemde fransche decreten en be
sluiten werden te Harderwijk op last en aanschrijving van den Préfect 
a. den 13en Maart 1811 de den 4en Maart (nr. 16), bij eene gelijk
tijdige verdeeling van het departement in mairies. door hem aange
stelden maire Mr. J. C. F. de Vries en de adjunct-maires Mr. J. 
Steenwinkel en R. W. H. baron van Broeckhuysen, door het gelijk
tijdig gedemitteerd gemeentebestuur geïnstalleerd. 5) b. de den 18en 

April 1811 door den Keizer, op eene jaarwedde van 2400 francs, 
aangesteld en commissaris van politie Pieter Albert van Dahne 

. beëedigd. 6) c. den 8en Mei 1811 de den 1gen April door den 
maire genomineerde en den 1en Mei door den Préfect benoemde 20 
municipale raden geïnstalleerd en beëedigd ·7) en d. den 20en SePtember 
1811 opdracht ontvangen de doopboeken en andere acten van den 

1;;.'"...-----

I) Bulletin des lois nr. 322. 
2) Inv. nr. 1465 fol. 156 en de brief gemerkt E 59 in inv. nr. 1496. 
3) Inv. nr. 1465 fol. 126 en 135 . 
• ) Bulletin des lois nr. 398. 
5) Inv. nr. 1465 fol. 156, 161, 162 en de brief gemerkt E. 58 in inv. nr. 1496. 
6) Inv. nr. 1465 fol. 203 verso. 
') Inv. nr. 1<165 179/180, 183 en 194. 
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civielen staat van de predikanten en andere bezitters over te nemen. I) 
Verder benoemde de Préfect den 27en Maart 1811 tot adjunct-maire 
A. Schilders in de plaats van Mr. J. Steen winkel die, als zijnde vrede
rechter, gelijktijdig geen ander ambt mocht bekleeden, den 1en Juni 
1812 tot maire Jan Weijer van Overmeer Visscher, in plaats van Mr. 
De Vries, die, op verzoek, eervol ontslag had bekomen, den 22en Juni 
1812 tot adjunct-maire Dr. Joh". Jac". van Loenen in plaats van 
A Schilders, die had bedankt en den 1gen Augustus 1812 uit een\! 
door den maire opgemaakte nominatie van 3 personen, tot gemeente
ontvanger den oud·rentmeester en provisioneelen ontvanger Hendrik 
Verbeek, wiens jaarwedde bedroeg 5% van de ontvangsten beneden 
en 1% van hetgeen hij beurde boven de 20.000 francs. 2) 

De municipale raad werd ter vergadering geroepen door den maire 
op order of met machtiging van den Préfect en slechts om over 
zekere urgente onderwerpen te beraadslagen. De maire was tevens 
secretaris. Hij of een zijner adjuncten teekenden de besluiten en uit
gaaade stukken en regelden alles, doch zij stonden onder controle 
van den préfect en den onder·préfect. 

Na de omwenteling in November 1813 bleven de fungeerende 
gemeentebesturen op denzelfden voet bestaan, totdat de grondwet 
van 29 Maart 1814 hunne samenstelling en bevoegdheden opnieuw 
regele. De titels maire en adjunct-maire waren echter den 21 en 

December 1813 veranderd in burgemeester en vice-burgemeester. 3) 
Tenslotte volgen nog de op blz. 19 toegezegde inlichtingen over de 

door de Staatsregelingen en daarop steunende reglementen aan .de 
gemeentebesturen onttrokken bevoegdheden. 

A. Het kerkelfik toezicht. De ap- en improbatie van de predikanten 
en de zorg voor hunne jaarwedden door de gemeentebesturen zijn 
door de den S~n Augustus 1796 geproclameerde scheiding van Kerk en 
Staat afgeschaft. Artikel 21 van de staatkundige grondregels der Staats
regeling van 1798 bepaalt, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onder
houd van zijn eeredienst, des zelfs dienaren en gestichten. Dientengevolge 
en voornamelijk krachtens de additioneele artikelen droeg het gemeente-

I) Inv. nr. 1465 fol. 271 verso. 
2) Inv. nr. 1465 fol. 126, 176 verso en nr. 1466 fol. 53,77,79,87 verso, 108 en 119. 
3) Inv. nr. 1499 brief nr. 358. 
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bestuur zijn toezicht op de kerk en haar beheer, leeraren en bedienden 
over aan de Commissie tot de zaken vàn het gereformeerd kerkge
nootschap, dat in de stad was opgestaan. I) Dit genootschap kreeg 
vervolgens den eigendom van het kerkgebouw bij contract, gesloten 
tusschen de gereformeerde, roomsche en joodsche gemeenten den 22en 

October 1798. 2) Aangezien echter eene nadere algemeene regeling 
van de kerkelijke zaken door de Centrale regeering uitbleef. hernam 
het gemeentebestuur, krachtens artikel 107 van het departementaal 
regeeringsreglement dd. 3 Juni 1802, den 25en November 1803, het 
oppertoezicht en droeg het op aan 2 raadsleden. Ook het verloren 
toezicht op de kerk en haar leeraar en bedienden te Hierden heeft 
de Magistraat den 14en December 1804 hernomen. 3) 

Bij koninklijk besluit van 2 Augustus 1808 (nr. 26) werden eindelijk 
de betaling der jaarwedden Tan de predikanten door het Rijk en van 
de kosters en andere kerkdienaren door de kerkgenootschappen, zoo
mede den overgang van het beheer der kerkgebouwen aan de kerke
lijke gemeenten, definitief geregeld, waardoor de Magistraat gedwongen 
was den l en Januari 1810 voor goed vad zijn toezicht op de kerken 
en kerkbesturen in de stad en te Hietden afstand te doen. 4) Het 
eigendomsrecht van het kerkgebouw te Hierden, droeg de stad den 
1gen Januari 1810 over aan de kerkelijke gemeente aldaar. 5) 

B. Het toezicht op het armbestuur. Artikel 48 der algemeene 
beginselen voor de Staatsregeling van 1798 gebood het regelen 
van het arm bestuur in de geheele republiek door een bijzondere 
wet, welke den 15en Juli 1800 werd gepubliceerd. Aangezien echter 
de leden van het in deze wet genoemd algemeen bestuur nimmer 
zijn benoemd, er vèrschil van meening ontstond over de vraag 
of het in artikel 15 vermeld verbod der acten van borgtocht of 
indemniteit al of niet moest worden nagekomen en de publicatie 

1) Inv. nr. 1461 fol. 19 en 217. 
2) Recognitieboek aid datum. 
3) Inv. nr. 1463 fol. 31 en 364 verso. 
4) [nv. nr. 1464 fol. 364- verso en de brIef gemerkt C 242 in inv. nr. 1493. 
5) Inv. nr. 1465 fol. 6. 
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van 8 Maart 1802 bekend maakte, dat dit verbod beschouwd moest 
worden als niet in werking te zijn, is deze wet nimmer geïntroduceerd. 
Te Harderwijk had dit tengevolge, dat de Magistraat den gen .April 
1802 het armbestuur in de stad en haar schependom terugbracht op 
den voet zooals het tot 1795 had bestaan, d.w.z. dat de diakenen 
hunne jaarlijksche rekening en verantwoording en alle andere armen
zaken, weder moesten afleggen en behandelen ten overstaan van of 
met de Overprovisoren die het gemeentebestuur daarvoor uit zijn 
midden had aangewezen. I) Inmiddels had zich het armbestuur te 
Hierden (vóór Mei 1801) afgescheiden van dat der stad, doch de 
Magistraat hernam ook het oppertoezicht in deze buurtschap den 11 en 

Februari 1805. 2). De oude beginselen aangaande de verzorging van 
armen en de daarvoor bestaande inrichtingen zijn bij de vereeniging 
van Holland en Frankrijk gehandhaafd 3) en het souverein besluit 
van 17 Augustus 1814 liet de ondersteuning van behoeftigen nog over 
aan de plaatselijke arm besturen. 4). 

C. Het heffen 'Van helastingen. Bij artikel 49, van de staatsre
geling van 1798, behield het Vertegenwoordigend Lichaam van 
het Bataafsche Volk zich vóór algemeene belastingen in te 
VOeren. Artikel 194 verbood den gemeentebesturen alvast nieuwe 
plaatselijke belastingen op te leggen anders dan in overleg met 
de, volgens een algemeen reglement gekozen gecommitteerden 
van stemgerechtigde burgers en met goedkeuring van het Ver
tegenwoordigend Lichaam. Artikel 67 van de Constitutie van 1805 
breidde dit verbod uit met de bepaling, dat de gemeentebesturen 
geen plaatselijke imposten mochten heffen dan ingevolge de alge
meene bepalingen bij de wet vastgesteld en . dat de op te leggen 
belastingen niet hinderlijk mochten zijn aan de nationale financiën. 
Het staatsbesluit van 12 Juli 1805 (nr. 3) kondigde het hooger bedoeld 
algemeen stelsel van belastingen aan, dat den 3en Januari 1806 werd 

I) Inv. nr. 1462 fol. 162. 
2) Inv. nr. 1462 fol. 94 en nr. 1463 fol. 108 
3) Art. 49 v. h. decreet van 18 October 1810 (nr. 6043). 
4) Bijvoegselll van het Staatsblad. deel I stuk I, blz. 149 .. 
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gepubliceerd. De gemeenten verloren hierdoor een zeer belangrijke 
bron van inkomsten. Alle plaatselijke imposten vervielen. Plaatsen 
met minder dan 2000 inwoners mochten de kosten hunner huishou
delijke behoeften door een hoofdelijken omslag dekken, doch grootere 
gemeenten konden ten behoeve hunner uitgaven, in overleg met de 
gecommitteerden van de stemgerechtigde burgers en na goedkeuring 
van het departementaal bestuur vergunning bekomen tot heffing van 
imposten op middelen die in het algemeen stelsel ter invordering 
waren vrijgelaten en tot het verhoogen met opcenten of één of meer 
additioneele stuivers te ponde van de verponding en andere in te 
voeren directe belastingen. Bovendien mochten zij weg-, straat-, brug-, 
poort-, lantaarn- en marktgelden en meer andere lasten van dien aard 
heffen en prachtvertoon bij begrafenissen en trouwpartijen belasten. 
AI deze bronnen van inkomsten der steden worden nader aangeduid 
in het reglement voor de gemeentebesturen van 20 December 1805. 
De door de gemeente gevraagde additiont:ele stuivers werden jaarlijks 
toegestaan indien de behoefte eraan bij de inzending van eene raming 
of begrooting hunner ontvangsten en uitgaven aan het departementaal 
bestuur, was gebleken. De invordering van de aldus verhoogde lands
middelen werd gedaan door een rijksambtenaar, die de opcenten 
verminderd met het pondspondsgewijze berekende aandeel van de 
gemeenten in de administratie- en invorderingskosten maandelijks aan 
de rech.thebbenden moest uitkeeren I) 

De aan het tractaat van 24 Mei 1806, waarbij Holland en Frank
rijk tot één Rijk werden vereenigd, toegevoegde wet van denzelfden 
dag, verbiedt in artikel 7 aan de departementale- en gemeentebesturen 
belastingen op te leggen anders dan ingevolge de wet en na bekomen 
machtiging van de Kroon. Ten slotte zij n bij decreet van 21 October 
1811 (nr. 7340) met ingang van 1 Januari 1812, de fransche belasting
wetten in de hollandsche departementen ingevoerd. De gemeenten, 
wier eigen in komsten de uitgaven niet dekten, konden, evenals tijdens 
de republiek en het koninkrijk Holland, voor hun tekorten octrooi 
bekomen tot heffing van sommige imposten, waarop het keizerlijk 
decreet van 17 Mei 1809, bevattende een reglemellt "relatif aux 
octrois municipaux et de bienfaisance," van toepassing was verklaard. 

I) Artt. 13-40. De met additioneeJe stuivers te ponde te verhoogen Jandsmiddelen 
worden ook genoemd in eene publicatie van 30 November 1807. 

3 
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Op de in- en uitvoering van dit reglement hebben ook betrekking de 
decreten van 15 November 1810 (nr. 6110) en 29 Juni 1811 (nr. 7040), 
zoomede een besluit van den Prins-algemeen stedehouder dd. 21 
December 1811. 

Bij besluit van den Prefect in het departement van den Boven
IJssel van 4 November 1811 (nr. 10) kreeg Harderwijk, op een be
trekkelijk verzoek, ten bescheid, dat haar voorslag tot dekking van 
haar tekort over 1811 door eene hoofdelijke quotisatie, niet voor in
williging vatbaar was, doch dat het moest worden gevonden door 
opcenten op de verponding, het personeel en andere directe belastin
gen en door octrooien tot belasting van jenever, bier, visch, kalk, steen 
en dergelij ke verbruiksarti kelen. I) 

Op aanschrijving van den Prefect dd. 4 November 1811 (nr. 1) 
benoemde de gemeenteraad den 12en November de heeren P. van 
Meurs, B. van Aken en A. Gelderman tot participanten die, geholpen 
door den controleur der directe belastingen en met den Maire als 
voorzitter, het bedrag, waarop de gemeente zou worden aangeslagen 
in de grond-, personeele, meubilaire- en andere directe belastingen 
omslaan en de contributie van de patenten regelen moesten. Verder 
stelde de Prefect zelf den 1gen Februari 1812 aan tot ontvan~ers van 
het octrooigeld aan de stadspoorten Hendrik Cirkel, Hermanus van 
't Land en Leonard Adriaan de Gids, tot surveiIleerende ambtenaren 
de heeren Brasser en Tardy en den 21 0n Februari 1812 tot ontvan
ger-bureaulist van de geoctrooieerde middelen Herbert van Westerveld. 2) 

De plaatselijke octrooien zijn bij besluit van den Souvereinen Vorst 
van 23 December 1813 (nr. 8) afgeschaft, doch de gemeenten behiel
den een ad-ditioneelen stuiver van de grond-, personeele- en meubi
laire belastingen en mochten, indien deze niet voldoende opbracht, het te 
kort komende dekken door een hoofdelijken omslag of de huurwaarde 
van gebouwen, zoomede het geslacht en andere consumptieartikelen, 
belasten. 

I) Bulletins des 10is nrs. 239, 327. 378 en 397. Feuille politique du departement du 
Zuyderzee nrs. 16 en -27 en missives gemerkt E 328, 335 en 384 in inv. nr. 1496 en 
F 25 en 26 in inv. nr. 1497. 

2) Inv. nr. 1465 fol. 281 verso, 283. 284 en 290, Nr. 1466 fol. 26 en 29 en de brie
ven gemerkt E 334 in inv. nr. 1496 eu F 39 en 44 in inv. nr. 1497. 
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D. De rechtsPraak. 
Titel VIII der staatsregeling van 1798 regelt de rechtspraak in de 

geheele republiek. Opgericht en benoemd zouden worden: in de steden 
vrede- of kantongerechten, in de departementen burgerlijke recht
banken en schouten-crimineel, benevens gerechtshoven ter behandeling 
van de civiele- en crimineele zaken in hooger beroep. De misdrijven 
begaan door leden van het Centraal bestuur en hooge ambtenaren 
van staat, zoomede de vorderingen ingesteld tegen andere bestuurs
lichamen en ambtenaren qq, werden onderworpen aan de uitspraak van 
een Nationaal gerechtshof. De gemeentebesturen mochten, in overleg 
met de gevolmachtigden hunner stemgerechtigde burgers, slechts plaatse
lijke keuren en reglementen herzien en vaststellen, mits het departe
mentaal bestuur er zijne goedkeuring· aan hechtte. Deze nieuwe vorming 
van de rechterlijke macht, werd in Augustus 1798 opgedragen aan 
eene personeele commissie. Van de uitvoering kwam evenwel niet 
veel terecht, waarschijnlijk omdat de administratieve regelingen den 
voorrang genoten en deze, door de spoedig op elkander volgende 
nieuwe constituties, slechts langzaam vorderden. Steunend op de staats
regeling van 1801 bepaalde het departementaal regeeringsreglement 
van 3 Juni 1802 zelfs, dat alle wetten sedert 1795 gemaakt over de 
uitoefening der zaken van politie en justitie, voor zoover zij den voet 
en de inrichting van het bestuur of der rechtspraak hadden aangetast, 
waren vernietigd en dat de gemeentebesturen het recht, gezag en autoriteit 
behielden in het stuk van politie en justitie dat hun van ouds had 
gecompeteerd, voor zoover daarin bij de staatsregeling en dit reglement 
geen verandering was gebracht. Volgens artt. 69 en 70 mochten de 
steden de crimineele rechtspraak echter niet verder uitoefenen dan tot 
con1Ïnement in het tuchthuis. Vonnissen van bannissement of daarboven 
moesten zij met de stukken ten fine van approbatie of reformatie. 
zenden aan het departementaal gerechtshof dat overigens de crimineeIe 
zaken moest behandelen. 

De staatsregeling van 1805 bracht in deze regeling geen verandering. 
Zij draagt de uitoefening van de rechterlijke macht op aan de inge
volge de wettelijke bepalingen aangestelde rechters. De departemen
tale besturen moesten nieuwe regeerin~sreglementen ontwerpen en 
voordragen, hetgeen Harderwijk aanleiding gaf den 1 en Juli 1805 aan 
den Raadpensionaris te verzoeken het recht van het gemeentebestuur 
op de crimineele rechtspraak in haren vollen omvang te herstel-
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len. l ) Dit verzoek bleef echter onbeantwoord. Het koninklijk decreet van 
30Januari 1807 (nr. 33) liet de plaatselijke rechtbanken op denzelfden 
voet voortbestaan, totdat zij overeenkomstig de constitutioneele wetten 
zouden zijn georganiseerd. Deze organisatie, door de ] e sectie van 
den Staatsraad ontworpen en ingediend 13 April. werd door den 
Koning bij decreet van 29 April 1807 nr. 3) bekrachtigd. Zij kende 
aan de gemeentebesturen de administratieve politie toe onder toezicht 
van kwartierdrosten. alsmede het recht keuren te maken betreffende 
de dagelijksche politie, mits de straf niet meer dan f 50 of opsluiting 
gedurende 3 dagen bedroeg en de landdrost ze had goedgekeurd. 
Den 20en van Grasmaand 1809 werd weder eene nieuwe wet ge
publiceerd welke niet toeliet dat Burgemeester en Wethouders van 
gemeenten met meer dan 8000 inwoners rechterlijke bedieningen waar
na men. Zij liet dus dit recht in plaatsen met een lager zielental, 
waarbij Harderwijk behoorde, bestaan. 

Zooals gezegd kwam van al deze voorschriften niet veel terecht. 
Schepenen en Raden van Harderwijk gingen dan ook voort recht te 
spreken zoowel in civiele als crimineeIe zaken terwijl hun schout de 
zaken van den vreemden man berechtte. 2) 

Aan dezen zonderlingen toestand heeft het keizerlijk decreet van 
18 October 1810 (nr. 6043) een einde .gemaakt. Met ingang van 1 
Januari 1811 werd het recht, overeenkomstig de algemeene wetten van 
het keizerrijk. uitgeoefend door rechtbanken. Opgeritht werden in de 
hoofdplaatsen van kantons vredegerechten. in de hoofdplaatsen van 
de departementen rechtbanken ter eerste instantie en in Den Haag 
een keizerlijk gerechtshof ter behandeling van de appèlzaken der 
rechtbanken van alle qepartementen. Vervolgens decreteerde de Keizer 
den 8en November 1810 (nr. 6105) een reglement op de rechterlijke 
organisatie en de administratie van de justitie in de in April bij 
Frankrijk i.ngelijfde departementen der Monden van den Rijn en van 
de Schelde en in het arrondissement Breda. welk reglement bij artikel 
101 van het decreet van 18 October 1810. bij voorbaat op de 7 
hollandsche departementen toepasselijk was verklaard. 3) Naar 
aanleiding van artikel 30 van dit decreet, verdeelde de Prins 

I) lnv. nr. 1463 fol. 124. 
2) Inv. nr. 1463 fol. 220 en nr. 1464 fol. 301. 
3) Bulletins des lois nrs. 322 en 327 en de brief gemerkt E nr. 58 in inv. nr. 1496. 
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algemeen stedehouder van den' Keizer den 7an December 1810 de 
arrondissementen in kantons, waarbij Zijne Hoogheid Harderwijk aan
wees als hoofdplaats van het gelijknamig kanton, waarin ook de ge
meenten Ermelo en Nunspeet gelegen waren I) en bepaalde hij bij 
besluit van 22 December 1810, dat de hollandsche rechtbanken, zoo
wel in ei vide als crimineele, zaken nà 1 Januari 1811 nog zouden 
blijven rechtspreken op den ouden voet tot aan de installeering van 
het keizerlijk gerechtshof, hetgeen den 1en Maart d.a.v. plaats vond. 
Op dien dag werden ook de codes van het keizerrijk hier in werking 
gebracht 2) en verloor het gemeentebestuur dus de rechterlijke be
voegdheden die zij van ouds had bezeten. Gedeeltelijk werden zij op
gedragen aan den vrederechter, zijnde het raadslid Mr. J. Steenwinkel. 3) 
Aan hem stond het gemeentebestuur den 17en Februari 1811 de oude 
raadkamer tot bureau af. De zaken betreffende de administratieve 
politie werden voorloopig behandeld door zijn griffier tot aan de 
definitieve inrichting van het notariaat en de benoeming van notarissen, 
wier taak bij de fransche wet van 25 Venlose an XI (16 Maart 1803) 
was geregeld. 

Het spreekt van zelf dat de rechterlijke archieven aan de nieuwe 
rechters moesten worden afgestaan. Reeds vroeger was hiervan sprake. 
Ter uitvoering der staatsregeling van 1798 besloot de Ie kamer van 
het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafsche Volk den 2ell 

Mei 1800, dat de archieven betreffende de administratie der justitie 
van de gemeentehuizen moesten worden overgebracht naar de bur
gerlijke rechtbanken. De 2e kamer, die de resoluties van de 18 kamer, 
indien zij er mede instemde, in decreten veranderde, stelde dit besluit 
in handen eener commissie, welke adviseerde de bedoelde archieven 
eerst te laten sorteeren en inventariseeren. Met dit advies vereenigde 
de Ie kamer zich 26 Mei 1800. Zij verlangde dat de municipaliteiten 
en andere colleges van civiele- en crimineele justitie lijsten zouden 
vervaardigen van de onder hen herustende protocollen en stukken 
betreffende de justitie en politie, incluis de transport-, hijpotheek- en 
soortgelijke registers. Dit besluit werd door de 2e kamer bij decreet van 
29 Mei 1800 (nr. 7) bekrachtigd, doch ter kennis van Harderwijk ge-

J) Inv. nr. 1465 fol. 156 en de brief gemerkt E 59 in inv. nr. 1496. 
2) Inv. nr. 1465 fol. 134 en 156. 
3) Inv. nr. 1465 fol. 152 verso. 
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bracht, maakte het gemeentebestuur· tegen de voorgeschreven inven· 
tariseering bezwaar. Het berichtte den 21 en Juni aan het departemen
taal bestuur van den Ouden IJssel, dat het aan zijne betrekkelijke 
aanschrijving van 10 Juni I) niet kon voldoen, omdat de voornaamste 
papieren van de stad, ten tijde van den hertog van AlvaJ waren in· 
gepakt, ten einde ze voor hem te verbergen. Later weder ontpakt, 
bleven zij in wanorde liggen, hetgeen ook het geval was met alle 
andere ter secretarie bewaarde stukken. 2) Dit schrijven had tengevolge, 
dat de 2e kamer den 23en Augustus 1800 decreteerde, dat in plaatsen 
waar dergelijke bezwaren bestonden, indien de waarheid ervan aan 
het departementaal bestuur was gebleken, dispensatie van haar decreet 
van 29 Mei moest worden verleend ten aanzien van de archieven 
loopende tot 1 Januari 1760. Nadat dit decreet aan Harderwijk was 
medegedeeld, droeg het gemeentebestuur zijnen secretaris op hieraan 
te voldoen. 3) Daarna bleef de afgifte rusten totdat de fransche wetten op 
het stuk van rechtspleging in werking waren gebracht. Op last of aan
schrijving van den Préfect droeg de municipaliteit van Harderwijk den 28en 

Februari 1811 aan den Raad van préfectuur E. A. Verhuel over de 
papieren, registers. protocollen van bezwaar en van transport van 
onroerende goederen. benevens al hetgeen verder tot de administratie 
der justitie behoorde en den 4en Mei d.a.v. gaf de Maire de onafgedane 
processtukken en loopende protocollen over aan den keizerlijken pro
cureur bij het tribunal ter eerste instantie. 4) 

II. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF. 

De secretaris beheerde het archief. Bij het aanvaarden van zijn 
ambt deed hij een eed volgens formulieren die voorkomen in de oude 
keur- en de latere resolutieboeken. De eerste algemeene instructie 
ontving hij 26 Mei 1694. 5) Vóór dien datum gaven Schepenen en 
Raad hem slechts bijzondere opdrachten. In Juli 1614 verboden zij 
hem papieren, verbalen of andere bescheiden, zonder hunne toestem-

I) Inv. nr. 1486. 
2) fnv. nr. 1462 fol. 18 en 37. 
3) fnv. nr. 1462 fol. 18 en 37. 
4) fnv. nr. 1465 fol. 134, 156, 157. 188 en 192. 
5) fnv. nr. 161, nr. 23 fol. 19 en nr. 38 fol. 5 
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ming uit te leenen, welk verbod zij in de instructie van 1694 herhaal
den. Waarschijnlijk werd aan deze resoluties niet de hand gehouden, 
aangezien Schepenen en Raad den 8en November 1709 besloten van 
hen, "die voor dezen burgemeester of secretaris geweest zijn onder 
eede af te vorderen de charters en papieren, die zij van de stad moch
ten hebben." Ook de aan den secretaris in 1757 gegeven order de 
uitgeleende stukken in èen reçuboek te noteeren en, na verloop van 
eene maand, terug te vorderen. wijst op nalatigheid in het teruggeven 
van geleende stukken. De secretaris zelf mocht de stadszegels en de be
noodigde boeken en papieren mede naar huis nemen, waarvan het 
gevolg was dat deze, na zijn overlijden of bedanken, eerst na her
haalden aandrang van Schepenen en Raad in het raadhuis terugkeerden. I) 

Het archief werd geborgen in kasten, laden en doozen. Eene, om
streeks het jaar 1500 gemaakte aanteekening op folio 201 van inven
taris nr. 798 zegt dat de aldaar vermelde rentebrieven liggen "int 
screen geteykent myt D n en een in 1568 vervaardigde inventaris ver
meldt 222 privilegiebrieven en andere oorkonden die lagen in een 
privilegiekist in met letter- en andere teekens gemerkte laden en doo
zen, benevens 20 banden, gemerkt met de letters A-U welke gedeel
telijk in de raadkamer en gedeeltelijk in de schrijfkamer berustten. 2) 
De bedoelde laden zijn waarschijnlijk in 1619 gekocht. In dat jaar 
betaalden de rentmeesters voor 4 eikenhouten laden, bestemd om 
er de stadsprivilegiebrieven in te leggen, 10 hollandsche guldens. 3) 
N aar gelang van de behoefte werd de ruimte tot berging van het 
archief vergroot. De thesauriers betaalden in 1583 de vracht van eene 
voor het raadhuis bestemde kast, die uit Zwolle via Amsterdam, Har
derwijk had bereikt en in 1640 voor eelle, ingevolge resolutie van Sche
penen en Raad dd. 8 November 1639, door den kistenmaker Cornelis 
Aeltszoon vervaardigde bibliotheekkast f 96.-. 4) Verder ontvingen de 
werkmeesters in 1627 opdracht eene nieuwe kist te laten maken, 
waarin stadsbrieven en zegels zouden worden geborgen. 5) 

Waarschijnlijk heeft voor het archief of de bibliotheek ook nog ge-

I) fnv. nr. 32 fol. 67, nr. 2 fol. 483, nr. 21 fol. 140, nr. 23 fol. 26, nr. 26 fol. 49 
en 288. nr. 28 fol. 126, 136, 137 en 157 en nr. 32 fol. 327 en 331. 

2) lnv. nr. 1583. 
3) fnv. nr. 202. 
4) fnv. nr. 261 afd. Uitgaven: Cap, raadhuis, nr. 317 fol. 10~ en nr. 6 fol. 35~. 

6) fnv, nr. 4 fol. 2S9. 
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diend de kast die in 1697 van het oudemannenhuis naar het raad
huis werd overgebracht. I) 

Toen eenige jaren geleden het archief naar 's Gravenhage werd 
getransporteerd om aldaar te worden geïnventariseerd, lagen de losse 
stukken in doozen die even hoog als breed waren en, evenals de 
banden, gestaan hadden in een lokaal naast de kamer van den secre
taris in van breede deuren voorziene, tegen de muren getimmerde 
boven- en benedenkasten genummerd 1 tot 22. 

De in 1583 in de stad gearriveerde kast stond enkele jaren geleden 
doormiddengezaagd, op den zolder van het bureau van den directeur 
der gemeentewerken in de Academiestraat. De fraai gebeeldhouwde 
versieringen op haar deuren waren M zeer geschonden M, evenals het 
slot, geheel verdwenen. Zij is destijds gerestaureerd, doch de loketten, 
waarin zij, zooals nog te zien is, was verdeeld, zijn niet weder hersteld. 
Tegenwoordig staat de kast op de bovengalerij van het raadhuis. 

De inventaris van 1568 was niet volledig. Hij kon dit ook niet zijn, 
aangezien Schepenen en Raad het overige archief in kisten verpakt, 
voor den herrog van Alva verborgen hielden. 2) In de eerste helft van 
de 17e eeuw heeft men echter een nieuwe, zoo het schijnt, meer vol
ledige inventariseering van de losse stukken ondernomen, hetgeen 
blijkt uit opschriften, meestal door den in 1650 overleden secretaris 
OUo Schrassert op den achterkant van verschillende stukken geschre
ven. Genoemd worden: a. "Nouvelles, plackaten enz. van koning 
Philips en den Landraad;" b. "Verscheyden missives van allerhande 
datums ende oock etlicke copiën ende minuten;" 3) c. Varia van 
inventaris ende andersins den 27 Februari 1618 afgeleyt. 4) d. "De 
besoignen van Arckemeede de anno 1589. 5) e. "Placcaten van de 
jaren 1560 ende daeromtrent. Gevisiteert." 6) en f. "Allerhande brie
ven, meest van kleyn belangh." ') 

In de tweede helft van de 17e eeuw moeten de geïnventariseerde 
stukken weder in wanorde zijn geraakt, alth.ans den 24en Juni 1694 

I) Inv. nr. 369 fol. 56. 
2) Inv. nr. 1459 fol. 137 en 142. 
3) Brief van 27 Mei 1585 in inv. nr. 1292. 
4) Tarief van de veerschepen te Arnhem in 1612, in inv. nr. 705. 
5) Brief van 19 December 1589 in inv. nr. 1963. 
6) Plakkaat van 30 Aug. 1571 in inv. nr. 1284. 
'1) Brief van 19 Mei 1618 in inv. nr. 1404. 
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nam de nieuwe secretaris Dr. Hendrik Schrassert, aan de secretarie, 
voor eene behoorlijke belooning in orde te brengen. I) Vermoedelijk 
heeft hij dit werk niet uitgevoerd, aangezien Schepenen en Raad den 
18en Juni 1720 het noodig vonden aan zijn opvolger Mr. Johan 
Schrassert dezelfde opdracht te geven en den 30en Juni 1721 consta
teerden, dat aan hun verlangen was voldaan. Gelijktijdig beloonden 
zij den secretaris met f 200.- en den roeden drager Staal met 2 du
catons. 2) 

Op welke -wijze Mr. Schrassert de opdracht heeft uitgevoerd. is niet 
nauwkeurig na te gaan. Waarschijnlijk heeft hij de vroeger gevormde 
dossiers hersteld. met stukken van lateren datum aangevuld en ze 
daarna, naar hunne rubrieken, in loketten gelegd. De tijdens den duur 
van zijn ambtsbediening ingekomen en de minuten van de verzonden 
brieven, bewaarde hij echter, aan liassen geregen, afzonderlijk. 3) Bo
vendien schreef hij, ingevolge de artt. 4 en 5 zijner instructie van 26 
Mei 1694, de resoluties en decreten, de mondelinge pleidooien en 
sententien en andere gerichtelijke acten, die vroeger in denzelfden 
band werden opgenomen, in afzonderlijke re~isters. Na het overlijden 
van Mr. Schrassert in 1756, liet zij nopvolger Mr. Abraham van de 
Graaff, de in de loketten geborgen stukken, aangevuld met de brie
venverzameling van zijn' voorganger en de betrekkelijke acten voor
komende in het "Kerckeboek" 4) en andere registers van godshuizen 
en corporatiën, in een uit 9 dikke deelen bestaanden inventaris. naar 
rubrieken in extenso beschrijven,5) doch de door hem zelf ontvangen 
brieven en zijn minuten hield hij, evenals zijn voorganger gedaan 
had en zijn opvolgers tot 1794 deden, afzonderlijk. 6) Vóór de be
schrijving waren de dossiers uiteengenomen en de stukken en hunne 
bijlagen in chronologische volgorde gelegd en gesorteerd. Het gevolg 
hiervan was, dat vele bijlagen in andere rubrieken van den inventaris 
terecht kwamen dan de stukken of geleidebrieven waarin zij bij de 
ontvangst gevat waren. Ook kan met vele voorbeelden worden aan
getoond, dat de ingekomen brieven en de erop gegeven antwoorden 

I) Inv. nr. 23 fol. 25. 
2) Inv. nr. 26 fol. 315 en nr. 27 fol. 6. 
3) Inv. nr. 41 en 57 gedeeltelijk. 
4) Inv. nr. 798. 
5) Inv. nrs. 1584-1592. 
6) Inv. nrs. 41--43 en nr. 57 gedeeltelijk. 
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lang niet altijd in dezelfde rubriek werden gesorteerd. J) Later hebben 
zoowel de heer Van de Graaft" als zij n opvolgers, aan verschillende 
rubrieken stukken die nog voor den dag gekomen en niet beschreven 
waren en brieven en acten van lateren datum zelfs tot in de eerste 
helft van de 199 eeuw, toegevoegd. 

Zoo als gezegd is werden de door secretaris Schrassert aan liassen 
geregen ingekomen- en zijn minuten van uitgaande brieven ook in 
den inventaris opgenomen. Vergelijkt men de cijfers in den boven
hoek van elk dezer stukken gesteld met de door den heer Van de 
Graaft" in de resolutieboeken geschreven getalmerken, dan blijkt dat hij 
later die brieven weer uit de loketten nam, hun chronologische volg
orde herstelde en ze, evenals zijn eigen verzameling, in bandvorm 
heeft gefoliëerd. 

In 1853 en de e.v. jaren publiceerde burgemeester Mr. G. A. de 
Meester de charters en bescheiden, loopende tot het jaar 1585 in de 
Bijdragen en Mededeelinl1en van het Hist.orisch Genootschap te Utrecht. 
Te dien einde had hij den geheelen inhoud van alle loketten in chro
nologische volgorde gelegd en laten liggen, doch omstreeks 1884 heeft 
de latere rijksarchivaris in Friesland, Mr. J. L. Berns, toen hij ter 
plaatse de uitgave der rechtsbronnen van Harderwijk bewerkte, de 
stukken zooveel mogelijk weder in de door den inventaris aangewezen 
volgorde gelegd en een aantal bescheiden die hij er niet in kon vin
den, benevens banden en gedrukte stukken in een supplement-inven
taris beschreven. 2) 

Van 1795 tot 1811 vormden de secretarissen van de voor de stad 
meest gewichtige ingekomen- en uitgaande brieven en .andere stukken 
eene serie, die genum merd is van 1 tot 204 en in de resolutiën wordt 
aangeduid aanvankelijk als "insertae et extraordinaire acta" en later 
"in de portefeuille nr.-" 3) Verder bewaarden zij van 1795 tot 1802 
de brieven, circulaires en decreten in chronologische volgorde. Op 
sommige dezer brieven is de datum van ontvangst aangeteekend, op 
andere niet, waardoor men den indruk krijgt, dat hier twee verzame-

I) Vgl. rubriek of loket 7 nr. 1 met 14 nr. 46 en 30 nr. 2, rubriek 5 nr. 211 met 
60 nr. 21, rubriek 37 nr. 4 met 65 nr. 37. rubriek 15 nr. 48 en 49 met 82 nr. 47, 
rubriek 44 nr. 42 met 60 nr. 91, rubriek 60 nr. 5 met 82 nr. 59, rubriek 36 nr. 5 
met 42 nr. 33, rubriek 53 nr. 1 met 60 nr. 24 enz. 

2) Inv. nr. 1594 en het daarin bevestigd schrijven van Mr. Berns i. d. 12 Oct. 1920. 
3) Inv. no. 1473. 
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lingen zij n vereenigd. De in dit tijd vak ontvangen brieven van de 
Burgercommissie en de geleidebrieven van plakkaten. publicatiën en 
notificatiën bestaan uit afzonderlijk gehouden collecties. 

Van 1803 tot 1813 werden de voornaamste ingekomen brieven. 
resoluties en decreten jaarlijks doorloopend genummerd en ingebon
den. Bovendien dragen de banden de lettermerken A-F. Tabellen. 
staten en dergelijke stukken bewaarde de Maire in eene portefeuille 
gemerkt A. De lettermerken en num mers van de banden en brieven 
staan ook aan den kant van de betrekkelijke besluiten in de resolu
tieboeken. waarin ook herhaaldelijk verwezen wordt naar loketten. 
genaamd stadszaken. veerzaken. haven- en zeewerken. financiën. mili
tairia. signalementen, criminalia en conscriptie. I) 

Ten slotte wordt nog opgemerkt, dat van ongeveer 1740 af de door 
den Magistraat goedgekeurde minuten van uitgaande brieven in de 
resolutieboeken zijn afgeschreven. 

Bij den brand. die Harderwijk in 1503 bijna geheel verwoestte. is 
ook "de trysoer met brieven in de raadkamer" verbrand. 2) Vermoe
delijk gingen toen ook de rekeningen van de rentmeesters van vroegere 
jaren. met hunne bijlagen verloren. In 1519 verscheen de landsheer, 
hertog Karel van Egmond. in de stad en liet een kist met privilegie
en andere brieven naar Arnhem brengen. Betwijfeld mag worden of 
de stad deze oorkonden alle heeft terugbekomen, aangezien de ook 
in de kist liggende pandbrief van den heerengulden te Ermelo in 1539 
in bezit was van den heer Erckelentz. i) 

Verdere vermissingen worden bij verschillende nummers van den 
hierachter volgenden in ventaris genoteerd. Hier wordt echter de aan
dacht gevestigd dat o. a. ontbreken: o. de resolutiën van vóór 1593. 
In inv. nr. 1990 leest men op folio 23 "Register der namen van 
Schepenen bevonden in de resolutieboeken der stadt Harderwijck van 
den jare 1437 af tot 1502 exc1uys. gecollecteert door burgemeester 
Johan Schrassert de oltste." 4) b. de kladresolutiën van de jaren 1593 
tot 1619, 1647 tot 1649, 1695 tot 1704 en 1710 tot 1794. Van de 

I) Inv. nr. 1463 fol. 103 en 217, nr. 1464 fol. 42 en 115 en nr. 1465 fol. 37, 76, 
83, 137, 164, 261 en 276. 

2) Inv. nr. 928 fol. 14 en nr. 1588 fol. 223. 
3) Inv. nrs. 505 en 1983 fol. 125 verso. 
4) obiit 9 Februari 1668. 
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meeste dezer kladden zijn net-exemplaren aanwezig, doch van de 
jaren 1643-1684, '1692, 1693, 1707 en 1708 niet. Toch moeten zij 
hebben bestaan, want op folio 318 van het kladregister (inv. nr. 11) 
is een volledige resolutie van 11 Februari 1654 bevestigd die geëxtra
heerd werd uit een resolutie boek, doch in het klad niet voorkomt. 
Ook in inv. nr. 661 ligt een volledige resolutie van Schepenen en Raad 
dd. 12 Mei 1682, eveneens geëxtraheerd uit het resolutieboek, welke in 
het klad in een uiterst beknopten vorm voorkomt. De secretarissen 
streepten gewoonlijk de in het net geschreven resolutiën in hun kladregis
ters door. Ten bewijze moge worden verwezen naar folio 194 van 
inv. nr. 18 waar aan den kant van eene acte staat "te boeck gebracht 
daerom doorgehaelt," Waarschijnlijk hebben zij na het overschrijven 
de ontbrekende kladden vernietigd. c. de meer dan 1000 charters, 
brieven andere stukken, die in den ouden inventaris (nrs. 1584-1592) 
werden beschreven doch bij onderzoek niet te vinden waren. Bij een 
aantal dezer stukken maakten burgemeesters omstreeks 1860, de kantteeke
ningen: ontbreekt, I)' niet te vinden,2) vergaan,3) vernietigd,4) van geen 
waarde 5) en verbrand. 6) d. de manuscripten betreffende de stad, die 
in Decem ber 1767 door professor P. Bondam voor haar gekocht 
werden op eene auctie van den heer Van Zuylen, bij een boekhan
delaar te Arnhem. 7) e. de liassen met kwitanties die, volgens inv. nr. 
1589 blz. 104 en 105, gehangen hebben naast de groote loketten ter 
secretarie. De geïnventariseerde kwitanties lagen meest in de rekenin
gen van de rentmeesters, doch de geliasseerde acquitten tot 1813 
worden vermist. f de reeds genoemde, door den Maire gevormde 
portefeuille A, waarin hij, volgens verwijzingen in zijn verbaal, stuk
ken bewaarde, die genummerd waren 1 tot 80, waarvan slechts 2 
nummers konden worden teruggevonden 8) en g. de papieren, die be-

I) Inv. nr. 1584 fol. 8-10 enz. tot nr. 1588 fol. 149. 
2) Inv. nr. 1586 fol. 189 en 200. 
3) Inv. nr. 1584 fol. 206 en 275, nr. 1585 fol. 3, 18 en 169, nr. 1586 fol. 72 e. v. 

nr. 1587 fol. 6 e. v., nr. 1588 fol. 36 e. V., nr. 1589 fol. 60 e. V., nr. 1591 fol. 52, 
159 e. v. 

4) Inv. nr. 1585 fol. 30 en nr. 1588 fol. 81. 
5) Inv. nr. 1586 fol. 200. 
6) fnv. nr. 1591 fol. 252. 
') Inv. nr. 29 fol. 202 en 203. 
8) Inv. nr, 1477. 
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rust hebben in de eveneens reeds genoemde, nà 1803 gevulde loket
ten. Hiervan konden slechts 7 stukken, afkomstig uit de vakken stads
zaken, financiën en militaria worden geïnventariseerd. 1) De signale
menten en criminalia kunnen met het rechterlijk archief in ]811 naar 
Arnhem zijn verhuisd, doch de stukken die in de andere loketten 
hebben gelegen, zijn alle verdwenen. Tevergeefs heb ik, zoowel in het 
raadhuis en elders als bij de familie van overleden archiefbeheerders 
getracht van al deze vermiste archivalia iets terug te vinden. 

lIl. ORDENING EN BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF. 

In den ouden inventaris bleken bandjes en stukken opgenomen te 
zij n, die niet tot het archief van de stad behoorden. Van dien aard 
waren archieven en archivalia van Ridderschap en Steden van Veluwe 
de curatoren van het Veluwsch gymnasium en van de provinciale 
academie, de te Harderwijk wonende geërfden in de Arkemheen, de 
gildemeesters van ambachtsgilden en broederschappen, den drost Joseph 
van Arnhem, kloosters en andere instellingen en ambtenaren. Deze 
archieven werden van het eigenlijke stadsarchief afgezonderd, waarbij 
het tevens gelukte vele ingekomen brieven en hunne bijlagen en ant
woorden, die bij de vroegere sorteering gescheiden waren, weder te 
vereenigen. Vervolgens zij n de stukken afkomstig van het bestuur 
der stad, aangevuld met banden en nog niet beschreven brieven en 
acten, waarna alle bescheiden loopende tot 1795, zij n gesorteerd in 

. rubrieken die weder zijn onderverdeeld in zaken. De in den ouden 
inventaris genoemde rubrieken zijn zooveel mogelijk behouden, doch 
de daarin afzonderlijk beschreven stukken zijn tot dossiers van zaken 
samengevoegd en geinventariseerd. 

Van het archief van het bestuur der stad zijn 2 afdeelingen gevormd. 
De eerste afdeeling bevat de bovenbedoelde tot 1795 aangevulde 
banden en stukken, waarbij ook werden aangetroffen en gelaten zijn: 
a. afschriften van privilegiebrieven en andere oorkonden, die in de 
17e eeuw. op verzoek van Schepenen en Raad en op kosten van de 
stad, vervaardigd werden door Dr. Arend van Slichtenhorst en Jan, 
zoon van den stadsprocureur Willem Greven. 2) b. Stukken betreffende 

I) Inv. nrs. 1501, 1543 en 1557. 
2) fnv. nr. 12 fol. 32, 179 en 199/200. nr. 331 fol. 92, nr. 334 fol. 114. nr. 336, 

fol. 114 en nr. 348 fol. 131. 
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het schoutambt. loopende van 1640 tot 1781. omdat de schout sedert 
1626 ambtenaar van de stad was en de stukken alle op zijn ambt 
betrekking hebben. 

In de tweede afdeeling zijn opgenomen de banden. brieven en 
andere bescheiden van het gemeentebestuur van 1795 tot ] 813. 

Aan deze twee afdeelingen werden als aanhangsel toegevoegd de 
oude inventarissen en de door de secretarissen vervaardigde indices 
en repertoria. waarbij ik zoo vrij was te voegen de door volontairs 
aan het Algemeen Rijksarchief vervaardigde fiches van de meer dan 
1000 vermiste stukken. waarop in hoofdstuk 11 de aandacht werd ge
vestigd. 

Gaarne had ik van het archief van den Maire en den Conseil
Munucipal eene afzonderlijke afdeeling gevormd. doch aangezien ver
schillende banden van de 18 en 28 afdeeling doorloopen tot 1813 en 
soms nog later. I) besloot ik. met tegenzin. hiervan af te zien. 

De hooger genoemde afgezonderde archivalia zijn. voor zoover zij 
afkomstig zijn van in de stad gevestigde of verblijf houdende colle
ges. corporatiën en ambtenaren. tot een derde afdeeling vereenigd. 
terwijl in een vierde afdeeling zijn opgenomen handschriften van 
burgemeesters en andere personen. onderscheiden in handschriftea 
betreffende a. de stad. h. van particulieren aard en c. Amsterdam en 
Overijse!. 

De archivalia betreffende pompen en putten. ambachtsgilden. kloos
ters. het Veluwsch gymnasium en de provinciale academie. bleken 
gedeeltelijk van het stedelijk bestuur en gedeeltelijk van de pomp
en putmeesters. de gildemeesters en de curatoren van de genoemde 
stichtingen van middelbaar en hooger onderwijs afkomstig te zijn 
en moesten naar hun herkomst worden ondergebracht in de afdeelin
gen 1. 2 en 3. De rekeningen van de pomp- en putmeesters loopen 
door tot 1853 en het archief van het Veluwsch gymnasium tot zijne 
opheffing in 1878. Zij konden niet worden gescheiden in papieren 
van vóór en nà 1813. Daarom besloot ik. ook om hun bestaan vast 
te leggen. ze in hun geheel in den inventaris op te nemen. 

De oorkonden. brieven en andere stukken. waarvan regesten zijn 
vervaardigà. eindigen ten tijde dat de resoluties van Schepenen en 
Raad aanvangen. d. i. in 1593. Ik had mij voorgesteld van alle tot 

I) Inv. ms. 38. 39. 1465, 1471, 1495 en 1595. 
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dat jaar aanwezige stukken één regestenliist te maken, doch beper
king van dit plan bleek noodzakelijk, ten eerste om den groo
ten omvang die de lijst dan kreeg, ten tweede omdat de belangrijkste 
oorkonden en brieven van en betreffende de stad, het kwartier van 
Veluwe en de provincie Gelderland bijna zonder uitzondering reeds 
zijn gepubliceerd in werken van de heeren Sloet, Nijhoff, Bondam, 
Van Hasselt en andere schrijvers van de geschiedenis van Gelderland, 
ten derde omdat de drukkosten te hoog zouden worden en te., vierde, 
omdat de mij, bij het aannemen van het werk, beloofde publicatie 
op kosten van het Rijk, door den ongunstigen toestand van zijn 
financiën niet kon worden nagekomen. Ten einde het drukken van 
den inventaris toch mogelijk te maken, zonderde ik van de ge
maakte regesten af de meeste oorkonden en andere acten betreffende 
het kwartier van Veluwe en andere, waarbij de stad slechts indirect 
belang had en de in het " Kerckeboek" en enkele andere banden 
voorkomende rentebrieven. Hiervan behield ik echter de stichtings
brieven van corporatiën, fundaties van liefdadigheid, vicarieën in de 
kerken en eenige andere belangrijke stukken. De uitgeschoten, niet 
gebruikte regesten zullen van een index voorzien worden, opdat be
langstellenden ze toch kunnen raadplegen en om, als de geldmiddelen 
van Stad en Land ruimer worden, als supplement van de regestenJijst 
te kunnen worden gedrukt. 

P. BEREN DS. 



INVENT ARIS. 

EERSTE AFDEELING. 

ARCHIEF VAN HET STADSBESTUUR TOT 1795. 

A. ALGEMEEN. 

1-21. Resolutiën, pleidooien en sententiën, 1593-1646, 1650-1694 
en 1705-1709. 20 banden en 1 portefeuille. 

N.B. Alle banden bevatten de resolutien van den 
Magistraat rakende de handhaving van de admini
stratieve politie binnen de stad en de stadsvrijheid 
over de stedelijke-, kerkelijke- en particuliere instel
lingen en stichtingen, de verpleging, opvoeding en 
goederen van minderjarigen, weezen en armen, de 
desolate boedels en erfhuizen en de curateele- en 
matrimonieele zaken; Voorts pleidooien door par
tijen of hun gemachtigden in htt gericht mondeling 
voorgedragen, zoomede sententiên van de schepenen 
in deze en in crimineele zaken, waarvan de regio 
stratie tusschen de resolutien, voor zoo veel zij civiele 
zaken betroffen, ophield ingevolge een resolutie van 
29 April 1701. Echter bleef de secretaris tot 1709 
voortgaan ze in de kladregisters te schrijven, doch 
in ~e net-registers schreef hij van toen af uitsluitend 
resolutiêr. De oudste besluiten zijn zeer kort geredigeerd 
en daardoor dikwijls onduidelijk, hetgeen Schepenen 
en Raden aanleiding gaf tot opdracht aan den secretaris 
ze zooveel mogelijk uit te breiden en de namen der 
schepenen, die bij het nemen van de resolutien en 
uitspraken aanwezig waren erbij aan te teekenen. I) 

1. 1593 Januari 31-1605 October 21. Net. 1 band. 
2. 1605 October 21-1620 December 1. Net. 1 band. 
3. 1620 Januari 29-1626 Mei 15. Klad. 1 band. 

I} tnv. nr. 16 folio 259 verso. 
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4. 1620 December 6-1632 Februari 22. Net. Met index 
1 band. 

5. 1627 Mei 11-1634 September 15. Klad. 1 band. 
N.B. Op de bladen 42, 47 en 101 staan acten van transport; 

op 45, 94 en 95 volmachten, op 163 een testament; 
op 194 aanteekening van het overlijden van majoor 
Lubbert Casijns, op 201 en 234 borgstellingen en op 
blad 245 een schuldbekentt:nis. 

6. 1632 Februari 22-1641 October 27. Net. 1 band. 
Reg. nr. 1408. 

N.B. De chronologische volgorde in dezen band volgt 
aldus: fol. 1-88, 125-195, 89-124 en 196-~84. 

7. 1634 October 24-1642 Januari 5. Klad. 1 band. 
8. 1641 November 1-1642 November 4. Net. 1 band. 
9. 1642 Januari 12-1646 Maart 18. Klad. 1 band. 

10. 1650 Maart 11-1651 December 6. Klad. 1 band. 
N,B. Op blad 80 staat een borgstelling. 

11. 1651 December 6-1654 October 27. Klad. 1 band. 

N,B, De in den band voorkomende vrijwillige acten zijn 
doorgestreept. Aan dell kant staat daarbij bovendien 
meestal reg (istrata), waaruit volgt, dat zij in een 
anderen band werden overgeschreven. 

12. 1654 November 8 -1658 Mei 12. Klad. 1 band. 
13. 1658 Juli 19-1665 Januari 30. Klad. 1 band. 

N,B. Op blad 171 verso staat een brief van Wageningel', 
Elburg en Hattem dd, 4 September 1660 en op de bladen 
332 en 333 staan schuldbekentenissen van Judit van 
de Capellen, weduwe van Lucas van Essen aan het 
pesthuis, de vrouw van Mehen, het melalenhuis, het 
oudemannenhuis en de diaconie, dd. 10 Juli 1645, 
5 November 1642, 15 Maart 1641, 23 October 1641, 
15 Juli 1643, 26 November 1651 en 23 October 1641. 

14. 1665 Februari 1-1672 Juni 2. Klad. 1 band. 

N.B. Op blad 224 staat het verhandelde in een, op 5 Juni 
1672 met den burgerkrijgsraad gehouden vergadering. 
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15. 1672 Juni 3-Juli 10, September 5-8, October 2 en 
November 11. Kladden. 21 vellen. 

16. 1672 Juli 9-1681 October 30. Klad, 1 band. 

NB. Door de vlucht van den Magistraat voor de 
fransehen, ontbreken de resolutil!n van 17 Augustus 
1673 tot 13 Juni 1674. In inv. nr. 1981 is 
op folio 154 geplakt een gelijktijdig afschrift van de 
verkiezing, in een op 23 November 1673 door ruim 
40 ingezetenen gehouden vergadering, van een be
stuur ad interim, dat bestond uit een schout en 
regenten. Van dit tusschenbestuur zijn de resolutil!n 
van 14 Juni 1674 tot Februari 1675. Daarna her
vatten de teruggekeerde Schepenen en Raden hun 
ambt. De bladen 48-53 en 97-102 zijn niet be
schreven. Op blad 91 staat het verhandelde van 
Schepenen en Raden met de gildemeesters en den 
burgerkrijgsraad over de verkiezing van den prins 
van Oranje tot hertog van Gelderland Ld. 2 Januari 
1675. 

17. 1685 November 17-1684 October 3. Klad. 1 band. 

N.B. Op folio 1 staat een aanteekening Ld. 11 Februari 
1680 en op folio 83 leest men: "Wat van tijt tot 
tijt in absentie van den secretaris Heeck, bij burge
meester Schrassert is aengeteyckent ten tijde van 
vergaderingen en daer niet aengelegen omdat de 
secretaris tselve heeft te boeck gebraght". 

18. 1681 October 4-1686 October 14. Klad. 1 band. 
19. 1687 Augustus 22-1694 September 21. Klad. 1. band. 

N.B. Op folio 138 aan den kant eener resolutie van 23 
Januari 1689 schreef de secretaris: "Te boeck ge
bracht in het resolutieboeek". 

20. 1705 Januari 7-1705 September 11. Klad. 1 band. 

N.B De in dezen band voorkomende resolutil!n zijn door
gestreept. Op de bladen 39, 47 en 49 staan reso
lutil!n van 6 November en 1. 2, 3 en 5 December 
1704, op de bladen 180-183 een index en resolutil!n 
van 15 en 16 September 1704 en op blad 183 verso 
het formulier van het gebed van den Magistraat. 
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21. 1705 Septemher 14-1709 Januari 23. Klad. 1 band. 
N.B. De band bevat nog tot 17 Februari 1706 pleidooien 

en sententi~n in civiele zaken. De resolutien tot dien 
datum zijn doorgestreept. Op blad 27 werd aange
teekend hethuwelijk van den krijgsgevangen frauschen 
officier Rudolph Croon met Aleida Penninck Ld. 17 
December 1705. 

22 -32. Resolutiën en, van ongeveer 1740 af, uitgaande brieven, 
1~85-1795. 10 banden en 1 portefeuille. 

N.B. De resolutien betreffende academische- en kerkelijke 
zaken werden respectievelijk vanaf 1709 en 1719 in 
afzonderlijke banden geregistreerd. (Zie inv. nra• 652 
en 799.) 

22. 1685 April 6-1691 December 28. Net. 1 band. 
23. 1694 Januari 24-1703 Juni 6. Net. 1 band. 
24. 1703 Juni 8-1706 Februari 6. Net. 1 band. 

N.B. Op de bladen 54 en 55 staan nog crimineele infor
matien en op blad 60 een crimineele sententie. Be
halve met de Gemeenslieden of de gezworen gemeente 
hielden Schepenen en Raad in dit tijdvak ook vele 
vergaderingen met de gilden. 

25. 1704 Januari 5-0ctober 9. Duplicaten. 49 vellen. 
26. 1709 Januari 25-1721 Februari 10. Net. 1 band. 

N.B. Door de schepenen voltrokken huwelijken worden 
vermeld op de bladen 184, 209, 210, 211, 282, 304, 
305 en 307, echtscheidingen op de bladen 265 en 
267. De niet beschreven bladen 163-165 werden 
waarschijnlijk bestemd voor de tusschen 10 Juli en 
4 September 1713 genomen, doch niet geregistreerde 
besluiten. 

27. 1721 Februari 17-1749 Maart 21. Net. 1 band. 
28. 1749 Maart 20-1762 November 1. Net. 1 band. 
29. 1762 November 1-1769 November 3. Net. I band. 
30. 1769 November 1O-L776 Mei 10. Net. 1 band. 
31. 1776 Mei 13-1786 December 18. Net. I band. 

32. 1787 Januari 2-1795 Februari 2. Net. 1 band. 
N.B. De band loopt door tot 1 Juni 1795. Vanaf 2 Fe-
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bruari 1795 zijn de resoluti!!n van het op dien dag 
opgetreden Comité revolutionnair en van de toen ge
kozen Provisioneele volksvertegenwoordigers. (Zie 
inv. nr. 1459.) 

33 -36. Publicatiën, 1534-1795. 2 doozen en 2 banden; 

33. 1534-1188, 85 stukken in een doos. 

Reg. nrs. 671, 707, 729, 738, 871, 877, 1012, 1031, 1047, 
1204, 1208, 1214, 1287, 1296, 1308 en 1384. 
N.B. Sommige exemplaren werden afgeschreven in nr. 35 

(zie nr. 51 lett. c.) 

34. 1689-1755. 132 stukken in een doos. 

N.B. Sommige exemplaren werden afgeschreven in nra. 35 
en 36. Hierbij liggen 3 huwelijksafkondigingen ge
dateerd 7, 20 en 28 Juni 1691. 

3S. 1573 Mei 3-1676 Juli 24. Met index. 1 band. 

Reg. nra• 1208, 1214, 1280, 1287, 1296, 1371, 1379, 
1384, 1395 en 1447. 

36. 1710 Juni 11-1795 Januari 8. 1 band. 

N.B. De band loopt door tot 31 December 1802 (zie nr. 
1471). Op blz. 2 schreef de secretaris H. Schrassert 
den lOen April 1703: .,Het welvaren van 't Volk is 
en blijft bij ons de hoogste wett". 

37. Beschikkingen op requesten en mondelinge verzoeken, 1694 
Februari 7-1794 November 14. 1 band. 

38-40. Instructiën, reglementen, ordonnantiën en octrooïen. 1556-
1794. Concepten en afschriften. 2 banden en 1 omslag. 

38. 1556-1794. 1 band. 

Reg. nr. 976. 

N.B. De inhoud van den band loopt door tot 1816. (Zie 
nr. 1471.) Later werden er nog in bevestigd: vóór 
het eerste blad een gedrukte ordonnantie en lijst van 
het salaris en de vacatiegelden van advocaten en 
procureurs d.d. 27 October 1640 en tusschen de bladen 
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23 en 24 de oorspronkelijke nadere conventie over 
het wagenveer op Zutphen, gesloten 17 December 
1746. 

39. 1556-1794. Duplicaat. 1 band. 

Reg. nr. 976. 

N.B. De inhoud van den band loopt door tot 1804. (Zie 
nr. 1471). 

40. 1643-1787. Afschriften en gedrukt. 9 stukken. 

N.B. Inhoud: Ordonnanties voor den doodgraver, 1643 en 
voor de gezworen bierdragers, 1644, instructies voor 
den bierpeiler 1673, den jachtschut 1734, de portiers 
van de landpoorten 1767, de turfmeters 1787 en de 
nachtwacht. (Zie de nrs. 476 en 679 en 680.) 

41-43. Ingekomen- en verzonden brieven, 1709-1794. Oorspr. en 
minuten, 3 portefeuilles. Met index in nr. 41. 

N.B. Zie hoofdstuk II van de inleiding. 

41. 1709-1754, gefoliëerd 1-103, 1 portefeuille. 

N.B. De brieven gefoliêerd 34-37, 64-67, 104-107, 
110-113,132,152-159,164-175,178,179,187-196, 
209. 210, 215, 216. 225. 228, 229, 231-236,247,248, 
259-262, 267-276, 285-289, 294-298, 301 en 302, 
ontbreken. 

42. 1756-1783, gefoliëerd 1-364. Met tafel. 1 portefeuille. 

N.B. De brieven gefoIiêerd 157 en 158, ontbreken. 

43. 1785-1794, gefoliëerd 1-340. Met tafel. I portefeuille. 

44. Ingekomen en verzonden aanbevelings- of z.g.n. voorschrij· 
vingsbrieven aangaande particuliere belangen van burgers, 
1318-1783. Oorspr. en minuten. 2 charters en 31 stukken. 

Reg. nrs. 28, 45, 577, 691 en 713. 

N.B. Een brief van 17 September 1599 betreft de uitgave 
van de geschiedenis van Gelderland door professor 
Merule te Leiden. Latere brieven zijn gebonden in 
inv. nr. 42 fol. 23-28, 44-48, 74-77 en in nr. 43 
fol. 93 en 209. 
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45. Requisitiën van den hertog, den stadhouder en het hof van 
Gelderland en andere autoriteiten, betreffende crimineeie. en 
civiele zaken, 1531-1760. ] 05 stukken. 

Reg. nra• 644, 645, 1225, 1226 en 1228. 

46. Ingekomen brieven en requesten over schot- en schimp
schriften en van eenige in 1787 naar Utrecht uitgeweken 
burgers, 1761-1790. Met bij lagen. 17 stukken. 

47. Ingekomen requesten van verschillenden aard, 1666-1793. 
34 stukken. 

48. Zoenbrieven, 1280-1520, 20 charters in 2 doozen. 

Reg. nrl. 5, 14. 31. 32, 33. 35, 86, 157.234,251, 363. 364. 
408. 413. 416. 417. 418. 419. 421, 422 en 576. 

49. Bestand tusschen Haarlem en andere hollandsche steden t.e. 
en Harderwijk, Elburg, Hattem en Nijkerk La. zijde. 1479 
October 13. 1 stuk. 

Reg. nr. 412. 

50. Ingekomen extract-resolutiën van de gezworen gemeente. 
1785-1789. 4 stukken gemerkt 1, 2, 5 en 15. 

51. "Liber juramentorum" etc .• aangelegd in 1503 geb. tn een 
kJ. 4° perk. omslag. 

Reg. Nr.. 496, 498. 499, 501. 502, 509, 511, SB, 517. 
522. 525, 526, 527. 530. 535, 584. 609. 650. 658. 665 
en 1054. 

N.B. Het bandje bevat: 

a. Formulieren van de eeden van Schepenen en Raden 
en stadsofficianten. met aanteekening van de na
men van de aangestelde beambten en der data 
hunner aanstelling. 1554-1565 (fol. 1-4). (Zie nr. 52 
lett. , en e). 

b. Geboden die jaarlijks op den dag der verkiezing 
van nieuwe schepenen worden afgelezen (folio 2.) 
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c. Keuren, resolutiên en publicatiên, o.a. keuren en 
resolutiên tegen de aanneming van lijfeigenen tot 
poorters, 1503-1556. (fol. 4-6, 8-10, 25, 26 en 
28.) 

d. Formulier van den eed van den pastoor (c. 1508) 
(folio 7.) 

e. Lijst van Schepenen en Raden, 1502-1565. Met 
aanteekening van hunne aftreding door overlijden 
en andere oorzaken. (fol. 11-24.) 

j; Absentielijsten van Schepenen en Raden, 1511, 
1513,1514 en 1516. (fol. 24-30.) 

g. Aanteekening van de lengte der stadsgracht ver
deeld in 4 perceelen, (z.d.) (folio 29). (Zie deze aan
teekening ook in nr. 1985 op fol. 84 verso). 

h. Aanteekening van de dagen in 1510, waarop de 
fraters en de zusters niet hebben gewaakt (fol. 30 
verso.) 

i. Sententie, borgstelling en een andere contentieuse 
acte, 1513. (fol. 30 verso.) 

j. Aanteekening van den verkoop van de stadsverre
of stier 1) (c. 1513) (fol. 31). 

k. Kwijtschelding vaR een boete aan Croen en aan· 
teekening van de In 1510 van de burgers geroofde 
paarden, koeien, visch enz., (fol. 31 verso.) 

52. .. Keurboeck beginnende aO 1540", kJ. 4° perk. band. 

Reg. nra. 525, 526, 725, 934, 1073, 1076, 1084, 1093, 1285. 
1286, 1401 en 1453. 

N.B. Het bandje bevat: 

a Aanteekening van keurbare daden, begaan door 
burgers en ingezetenen, 1544, 1545,1547·-1552,1603 
en 1607 (fol. 1-6, 192 en 193.) 

I) Zie Oudemans, Bijdr. Middel- en Oud Nederl. Woordenboek, deel VII blz. 446. 
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b. De geboden vermeldt in nr. 51 lett. b. 

c. Formulieren der eeden van Schepenen en Raden, 
gemeenslieden, gildemeesters die de gemeenslieden 
nomineeren, schouten, secretarissen en andere stads
ambtenaren, met aanteekening van de namen der 
aangestelde personen en van de data hunner benoe
ming, 1566-1630. (Zie nr. 51 lett. a. en nr. 53 let!. b.) 

d. Keuren en resolutien o.a. tegen de aanneming van 
lijfeigenen tot poorters. (c. 1500)-1604. (fol. 18-20 
verso, 187 en 188 verso). 

e. Lijsten van Schepenen en Raden. 1560 -1631, met 
aanteekening van de data hunner aftreding door over
lijden en andere oorzaken. (Zie nr. 51 let!. e). 

j. Uitspraak in de geschillen tusschen den Magistraat 
en de Gemeente. 1539 October 9. (fol. 51-57.) (Zie 
nr. 65.) 

g. Lijst van gemeenslieden, met aanteekening van de 
uit hun midden gekozen rent-. keur- en proef
meesters, 1540-1631. (fol. 58-92.) 

h. Formulier van den eed tegen de Spanjaarden 
en Don Juan van Oistenrijck door schepenen. 
gemeenslieden. hoplieden, vaandrigs. bevelhebbers. 
rotmeesters. gemeene burgers en ingezetenen gedaan 
op 27 en 28 Augustus 1578. (fol. 104 en 105.) 

i. Register van doodslagers en van de door hun 
vrienden en bloedverwanten aangewezen daders, be
nevens sententien 1566-1628. (fol. 111-126.) (Zie 
no. 102 en het vervolg van 1632-1639 in nr. 53 fol 
202 en 203.) 

j. Borgstellingen voor ontslagen gevangenen en oir
veden, 1575-1622. (folio 136-166.) 

k. Lijst van rte maten en gewichten. overgedragen 
aan den gezworen ijker Oerrit Rutgersz. 1579 Juli 
11. (fol. 154 verso.) 

l. Register van verbannen personen en van sententiên 
tegen zelfmoordenaars, 1588-1661. (fol. 174-176.) 
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53. ..Keurboeck, 1632 beginnende". kt. 4° perk. band. 

N.B. De bladen 19,61-91 en 128-201 zijn niet beschreven. 
Het bandje bevat: 

a. De stukken vermeld onder leU. b. c. en f van inv. 
no. 52 (foi. 1 en 92-99.) 

b. Eeden van stads-officianten met aanteekening 
hunner namen en de data hunner aanstelling, 1630-
1753, (fol. 2-13, 18 en 100.) (zie nr. 52. leU. c en nr. 
51 leU. a.) 

c. Keuren en resoluti!!n vermeld in inv. nr. 52 JeU. d. 
(fol. 14-16.) 

Reg. nrl • 525, 526, 725 en 934. 

d. Formulieren van den eed der officieren van het 
garnizoen, met aanteekening van de namen der 
be!!edigden, 1716-1748. (fol. 16 en 17.) 

e. Lijsten van Schepenen en Raden. 1632-1720 en 
1742 met aanteekening van de data hunner aftreding 
door overlijden en andere oorzaken. fol. 20-60), (zie 
nr. 51 lelt. e en nr. 52 leU. e.) 

f. Lijst van gemeenslieden, met aanteekening van de 
uit hun midden gekozen rent-, keur- en proef
meesters, 1632-1702, (zie nr. 52 lett. g.) 

g. Register van doodslagen en van de door de bloed
verwanten aangewezen daders, 1632-1639, (fol. 202 
en 203.) (zie Jett. i van nr. 52.) 

54-56. Afschriften van in het archief aanwezige oorspronkelijke 
stukken, 1231-1681. 3 portefeuilles. 

54. 1231-1555, 59 stukken. 

Reg. nr., 6, 7, 10, 14, 20, 27, 40, 79, 84, 93, 103, 137, 
138, 412, 454, 477, 480, 622, 700, 703,711, 712, 715, 751, 
785, 803, 867, 895, 899, 901, 915 en 923. 

SS, 1555-1580, 56 stukken. 

Reg. nra, 977, 982, 983, 987, lOOD, 1026, 1036, 1083, 
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1085, 1109. 1111, 1112, 1113, 1123, 1126. 1133, 1144. 
1152. 1168, 1178. 1243 en 1346. 

56. 1581-1681, 62 stukken. 

Reg. nrs. 1387. 1427, 1464, 1471. 1495 en 1500. 

B. BIJZONDERE ONDERWERPEN. 

l. Stedelijk bestuur. 

N.B. Zie de naamlijsten: a. van Schepenenen Raden van 1372 
en van 1437 tot 1700 in inv. nr. 1980 fol. 44-59, 
van 1437 tot 1560 in nr. 1999 stuk 11, fol. 1-32; van 
1437 tot 1705 in nr. 1990 folio 23-51; van 1502 tot 
1565 in nr. 51 fol. 11-24. van 1502 tot 1585 in nr. 
1975 fol. 1-8. van 1560 tot 1631 in nr. 52. fol. 
28-50, 98-103 en 188, van 1632 tot 1720 en 174:? 
in nr. 53 fol. 20- 60: b. van gemeenslieden of de 
gezworen gemeente: van 1490 in inv. nr. 798 fol. 63. 
van 1538 in nr. 63, van 1540 tot 1631 in nr. 52 fol. 
58-92. van 1632 tot 1702 in nr. 53 folio 101-127. 
van 1540 tot 1703 in nr. 1990 fol. 57-71 en 92; 
c. van gilden die de gemeenslieden nomineeren in reg. 
nr. 725. 

57. Brieven van- en aan de stadhouders van Gelderland. 1568. 
157.8. 1612. 1622. 1675-1702 en 1747-1794. 189 stukken. 

Reg. nrs. 1125. 1314, 1315, 1316 en 1317. 

N.B. De brieven betreffen de vervanging. nominatie en 
electie van burgemeesters. schepenen, raden en ge
meefIslieden. 

58. Brieven van- en aan afwezige schepenen en anderen. 1567. 
1694-1794. 81 stukken. 

Reg. nr. 1095. 

N.B. De brieven betreffen vergaderingen. de benoeming. 
het ontslag en overlijden van regenten en adviezen 
van afwezige leden over de vervulling van vacatures 
en andere stadszaken. (zie nr. 168.) 

59. Request van Sweder tho Boeckop aan den stadhouder (c. 
1574.) Afschrift. 1 stuk. 
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60. Commissoriaallijsten van Schepenen en Raden, 1625, 1680. 
1682-1688. 9 stukken. 

N.B. Zie dergelijke naamlijsten van 1633 en 1635 in inv. 
nr. 6 fol.41 en 151, van 1643 en 1644 in nr. 9 fol. 
106 en 209, van 1658-1673 en 1687-1703 in nr. 
1990 fol. 79-81 en 86-89, van 1691 in nr. 19 fol. 
286, van 1705 en 1706 in nr. 24 fol. 79 en 132 en 
verder in de resolutieboeken van latere jaren. 

61. 8rieven van de uitgevers van regeeringsboekjes en almanak
ken, 1785-1794. Gedrukt. 18 stukken. 

62-67. Stukken betreffende de geschillen tusschen Schepenen en 
Raden t.e. en de Gemeenslieden t.a. zijde. 1538-1543. 6 
omslagen. 

N.B. De kwesties betreffen de voorziening in vacatures en 
de verdeeling en bestemming van boetegelden. Zij 
leidden tot oproerige daden van de burgers en tot 
vervolging, door of op last van den hertog van 
Gelderland, van de raddraaiers, die werden ver
bannen. Waarschijnlijk uit weerwraak, poogden in 
1541 andere tegenstanders van den Magistraat, de 
stad aan de Bourgondiêrs te verraden. Deze delin
quenten werden, voor zoo ver zij niet waren gevlucht, 
geexecuteerd. 

62. Bekendmaking van de instelling en de bevoegdheden 
van het college der gemeenslieden, 1490 Januari 18. 
Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 451. 

63. Keuren en onderhandelingen, 1538 en 1539. 3 stukken. 

Reg. nrs. 695, 697 en 698. 

64. Ingekomen- en verzonden brieven en requesten, 1538, 
1539 en 1543. 7 stukken. 

Reg. nrs. 699, 700, 701, 702, 706. 711, 723 en 805. 

N.B. Het stuk van 1543 is een request van den banneling 
Willem Brantszoon aan- en met kantbeschikking 
van den Stadhouder. Een dergelijk request van zijn 
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lotgenoot Gerrit Janszoon aan het Hof. gedateerd 
7 Maart 1547 ligt in inv. nr. 97, (zie reg. nr •. 843 
en 844.) 

65. Verdragen en uitspraken, ] 538 en 1539. 6 stukken. 

Reg. nrs. 703, 712, 716, 717, 718 en 725. 

N.B. De oorspronkelijke uitspraak van 27 Juli 1538 is 
bevestigd in inv. nr. 1982 folio 106. (Zie reg. nr. 
705 en inv. nr. 83 lelt. b.) 

66. Borgstellingen voor beklaagde- en verbannen burgers, 
1539. Concepten. 2 stukken. 

Reg. nrs. 724, 726 en 727. 

67. Bekentenissen, citatiën en publicatiën, 1541. Concepten 
en afschriften. 9 stukken. 

Reg. nrs. 754, 758, 759 en 760. 

N.B. Zie duplicaten van sommige stukken en de sententien 
in inv. nr. 101. 

68. Informatiën genomen naar beschuldigingen gedaan door 
Goert van Coeth. schout van Ermell, ten laste van Schepenen 
en Raad, 1585. Concepten, 1 stuk. 

69. Protest van Otto Gansneb genaamd Tengnagel en andere 
raadsleden tegen het ontslag van burgemeester Dibbolt Feijth, 
1672 Juli 10. 1 stuk. 

70-75. Stukken rakende de geschillen ontstaan tusschen den Magistraat 
t.e. en de gevolmachtigden der burgerij en den schepen 
Aert Brantsen t.a. zijde, 1674-1677. 6 omslagen. 

N.B. De kwesties betroffen a. de bestuursdaden van de 
gevolmachtigden der burgerij. tijdens de afwezigheid 
van den Magistraat in 1673, i.h.b. hunne ontvangsten 
en uitgaven en de citatie van de gevluchte schepenen 
voor het Hof; b. het ontslag gegeven aan den schepen 
Aert Brantsen, die de zijde van de gevolmachtigde 
burgers had gekozen. 
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70. Resolutiën van Schepenen en Raad. 1676 November 
6 en 28. Extracten. 2 stukken. 

NB. Zie ook de resolutien van 20 Juli 1674, 17, 19 en 
21 Mei en 13 September 1675, 21 en 25 April, 30 
Augustus, 6, 10 en 25 September 1676, 19 Februari, 
IS, 21 en 22 Maart, 2 April, 13 Juni, 23 en 25 
September 1677, 22 Maart en 9 December 1678. 

71. Brieven en requesten, 1674-1677 en 1682. Oorspr., 
minuten en afschriften. 19 stukken. 

N.B. De brief van 1682 is een verzoek van den advocaat 
van Schepenen en Raad om zijn rekening te voldoen. 

72. Cautiestellinl! en verklaring van den Magistraat in de 
zaak tegen Aert Brantsen, 1676 December 29 en 1677 
Februari. Concepten. 2 stukken. 

73. Verklaringen van getuigen, 1677 Januari 24. Afschrift 
en klad. 2 stukken. 

74. Rekening van ontvangsten en uitgaven van de gemeene 
burgers en hun gevolmachtigden. 16730ctober-1674 
Juni en loquatur van de schepenen en rentmeesters, 
(1677 Maart 22). 4 stukken. 

N.B. De rekening werd door de rendanten ingediend 19 
Mei 1675. Volgens hun brief van 20 Maart 1677 
(inv. nr. 71) zonden zij op dien dag een nadere of 
aanvullende rekening aan Schepenen en Raad. 

75. Accoorden gesloten door bemiddeling van gecommit
teerden der Staten van Gelderland, 1677 Februari 9 
en 12. Oorspr. en afschriften. 5 stukken. 

76 -79. Stukken betreffende de geschillen over het bestuur van de 
stad ontstaan na het overlijden van den koning-stadhouder 
Willem lIl, 4 omslagen. (Zie inv. nre. 1320 en 1321.) 

76. Brieven, 1704-1707. Oorspr. en minuut. Met bijlagen. 
8 stukken. 

N.B. Zie de publicatien van Januari 1704 in inv. nr. 34. 
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77. Request van het Sint Jorisgilde aan de Staten van 
Gelderland, (z.d.) Met bijlagen A-K. 1 lias. 

Reg. nrs. 703, 705 en 725. 

N.B. Bij kantbeschikking van 4 April 1705 zonden de 
Staten dit request om advies aan den Magistraat. 

78. Ontslag en aanstelling van Schepenen door de ge
zworen gemeente en de gilden, 1704 November 13. 
2 stukken. 

79. Lijst van personen. die den eed van trouw hebben 
gedaan aan de Souvereine landsheeren, de Staten van 
Gelderland en i.h.b. aan de door zijne Hoogheid aan
gestelde regeering van de stad, volgens de 3-jarige 
keur, 1705 Januari 30-Maart 2. 2 stukken. 

80. Contraprotest van H. van Westervelt en 5 andere regenten 
ingediend op het protest van hun confraters tegen de nomi
natie van een Schepen op de plaats van wijlen Herman 
Hendrik Pannekoek, 1788 Februari 5. 1 stuk. 

Il. Privile!!iën. 

81. Privilegiebrieven, 1231-1542. Oorspr. en afschriften. 40 
charters en 8 stukken. 

Reg. nrs. 3, 7, 10, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 29,36,37, 
39, 40, 42, 44, 46, 53, 60, 61, 70, 72, 75, 82, 84, 87, 88, 
103, ilO, 122, 130, 149, 152. 229, 236, 271, 272, 273, 337, 
409, 414, 424, 432, 465 en 768. 

N.B. Deze brieven zijn titels van de rechten, vrijheden en 
grenzen der stad, de vrijheden harer burgers in het 
binnen- en buitenland en de vrijheden aan ingezetenen 
van andere steden in Harderwijk verleend. Een oor
konde van 4 December 1312, waarbij hertog ReinaId, 
op last van keizer Henrick, aan de stad haar rechten 
ontneemt en weder opnieuw verleend, berust in het 
rijksarchief in Gelderland te Arnhem en is gedrukt 
bij Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel I, blz. 141. 
no. 142. De confirmatiebrieven van de stadsrechten 
i.d. 2 Juli 1528, 27 Juli 1538 en 29 September 1543 
vindt men in inv. nrs. 1354 en 1355. 
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82. Quitantie van 2500 pond, door de stad betaald voor de haar 
verleende Zutphensche rechten, 1348 Februari 14. Afschrift, 
1 stuk. 

Reg. nr. 62. 

83. "Privilegieboeck". 1280-1783. Afschriften. 1 band. 

N.B. De nummers van de van den inhoud vervaardigde 
regesten vindt men vermeld op de vóór in den band 
beves1igde lijst. 
Van de 254 bladen waaruit de band bestaat. werden 
de bladen 120. 170-192. 237. 238, 248 en 250-254 
niet beschreven en de bladen 22. 23. 24, 219 en 220 
eruit gescheurd. Hij werd vervaardigd en in gebruik 
genomen in 1598 I) en bevat behalve afschriften van 
privilegiebrieven, daarop betrekking hebbende senten
tien en andere stukken, namelijk: 

a. Tijnsrechten van de Veluwe. (c. 1570) (fol. 
82-c 87.) (Zie inv. nr. 2006 lett. b. en codex Gelro
Zu1phanicus. deel 11, blz. 511-519.) 

b. Uitspraken in de geschillen tusschen Schepenen 
en Raad t.e., en de Gemeenslieden t. a. zijde. 1538 
en 1539. (fol. 131-140.) 

c. Sententien over de visscherij in de Zuiderzee, 
gewezen tusschen de provincien Holland en Overijs
sel, 1559 (fol. 141-151.) 

d. Ordonnantie van het schoutambt (c. 1551); 
instructien en eeden van schouten, 1626-1723 en 
aanteekening van de aflossing der pandpenningen 
van het schoutambt door de stad in 1626. fol. 160, 
193-205). (Zie eeden en aanstellingen van schouten 
in inv. nrs. 51-53, hun instructie in nr. 38 en 39 en 
hun rechten en bevoegdheden in nr. 4 folio 310.) 

I) De schoolmeester Peter van Mill verdiende 18 s1uivers voor het maken, in
binden en den "Caperckell (band of omslag). Zie rentmeestersrekening 1598/1599. ged. 
Uitgaven voor was. inkt en papier. 
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e. Grensregelingen tusschen Hierdrn en Leuvenum 
in 1597, Hierden en de ge!!rfden in Tripmakersgoed 
in 1600, Hierden en Ermelo in 1637 en tusschen 
Harderwijk, Elspeet, Hierden en Hulshorst in 1715. 
(fol. 165, 168, 206 en 244.) 

f. Processen-verbaal der vernieuwing van de grens
palen der stadsvrijheid en der civiele- en crimineele 
jurisdictie en jacht, 1634 en 1750. (fol. 167 en 245-
247. 

g. Brieven en contracten over de afschaffing van 
het recht van exue te Amsterdam, Eukhuizen, Rotter
dam, Brielle, Hoorn en Haarlem, 1713-1783. Oorspr. 
(fol. 207-216.) 

h. Brieven over de executie van een door de vier
schaar van Amsterdam uitgesproken civiele sententie 
tegen Benjamin Heeser te Harderwijk, 1731. Oorspr. 
(fol. 218-225.) 

i. Brieven over de judfcature van- en over offici
anten van de Munt in 1721. Oorspr. en minuten (fol. 
226-233.) 

j. Declaratie dat de crediteuren van een munt
meester op diens muntmaterialen geen beslag mogen 
leggen, 1773. (fol. 233.) 

k. Brieven over de voorzlemng in de vacature 
van Ontvanger der convooien en licenten te Harder
wijk. 1716. Oorspr. (fol. 234-239.) 

I. Acten van afstand van het collatierecht der 
lIicarie Sint-Agatha alias PapenerlIe, aan de stad, 1753 
en 1755. Oorspr., (fol. 240-243.) 

m. Lijst van het .geschenck" door den nienwen 
Schepen Wolter Voet, gedaan op Zondag 29 Januari 
1560. (fol. 249. verso.) 

84. Extracten uit de handvesten van Amsterdam (c. 1650). 1 stuk. 

N.B. Inhoud: a. dat de burgers van Harderwijk te Amster
dam en die van Amsterdam te Harderwijk niet mogen 
worden gearresteerd voor de door die steden ver
schuldigde Iijf- en los renten, 1498; b. dat Amsterdam 
aan Deventer voor den cotertol zal betalen 1 oud 
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fransch· of keizersschild totdat Campen, Harderwijk, 
Amersfoort, Haarlem, Leiden en Delft een verklaring 
geven, op de vool'brieven die beide steden van 
elkander hebben, 1388. 

85-95. Stukken betreffende maatregelen aangewend tot behoud van 
de stadsprivilegiën in Denemarken en Zweden, 1594-1645. 
11 omslagen. 

5 

N.B. Door den brand in 1503, de daarop gevolgde oor
logen, den achteruitgang van de macht der hanze
steden en andere oorzaken, konden de voorrechten 
door de koningen van Denemarken, Noorwegen en 
Zweden aan Harderwijk verleend, niet voldoende 
onderhouden en gebruikt worden, hetgeen tengevolge 
had dat koning Christiaan IV van Denem..arken in
en na 1590 aan haar schippers en kooplieden het 
genot van de privilegil!n in zijn gebied onthield en 
hen gelijk stelde met- en behandelde als Hollanders. 
De bij zijn kroning in 1596 door een Nederlandsch 
gezantschap gedane poging tot herstel van de oude 
rechten en vrijheden in de Sond gelukte niet. De 
koning slor.g het verzoek niet af, doch stelde zijn 
besluit uit. Toen in 1608, op verzoek van de Staten· 
Generaal, een Deensch gezantschap in Nederland 
kwam om H. Ho. Mogenden met raad en daad te 
dienen bij de vredesonderhandelingen met Spanje, 
werden de wenschen van Harderwijk en andere steden 
aangaande den handel en scheepvaart in de Sond aan 
de gezanten voorgedragen, die beloofden de inwilli
ging ervan te zullen bevorderen. Van ee1\e gunstige 
beschikkin2 vernam men echter. niets. Eerst in 1645 
werd de moeite van de belanghebbende steden, 
door bemiddeling van de Staten·Generaal beloond. 
H. Ho. Mogenden sloten mei den Koning een trac
taat, hetwelk in artikel 12 bepaalt, dat de privilegil!n 
door Z.M's. voorgangers aan Nederlandsche steden 
en i. h. b. aan Harderwijk geschonken, door dit 
tractaat niet zouden worden verkort, doch dat zij 
als van ouds bleven bestaan. 

85. Brieven aan Burgemeesters, Schepenen en Raad, 1596, 
1597, 1608 en 1645. 4 stukken. 

86. Brieven aan den secretaris, 1608 en 1645. 2 stukken. 
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87. Brief van de burgemeesters Johan van Wijnbergen en 
OUo Schrassert, gecommitteerd ter Generaliteit, aan 
de ambassadeurs van H. Ho. Mogenden naar den 
koning van Denemarken, 1645 Mei 10/20. Duplicaat, 
met bijlage. 2 stukken. 

N.B. De bijlage is een exemplaar der resolutie van 2 April 
1645. (Zie n.r 93.) 

88. Privilegiebrieven en kondschappen, 1316-1594. Af
schriften, met nederl. vertalingen. 2 katernen. 

Reg. nrs. 25, 26, 43 en 75. 

N.B. Zie de oorspronkelijke privilegiebrieven in inv. nO. 81. 
Waarschijnlijk werden deze afschriften in 1645 aan 
de Staten-Generaal gezonden om te gebruiken bij de 
onderhandelingen over de tractaten met Noorwegen 
en Zweden. In 1596 had de raadsheer en gezant naar 
Denemarken Dr. Voeth, ook reeds afschriften van 
deze stukken medegenomen en ze aldaar aan den 
kanselier Ramel ter hand gesteld. Bovendien werden 
in 1608 afschriften naar Den Haag gezonden op ver
zoek van de toen aldaar aanwezige Deensche ge
zanten. 

89. Verklaringen van tollenaren te Helsingör en Omerack, 
1542 Juli 8. Afschriften. 1 stuk. 

90. Verbond, gesloten door den koning van Denemarken 
met den hertog van Gelre, 1536 Juli 19. Afschrift. 1 
stuk. 

N.B. Dit of een ander afschrift deed dienst bij de in 1608 
gevoerde onderhandelingen. 

91. Kondschappen van Jan Wi\1emszoon van de Wal en 
Gerrit Ribbe te Harderwijk, 1594 Mei 2. 2 stukken .• 

N.B. Deze kondschappen werden afgeschreven in nr. 88. 

92. Credentiebrieven voor den raadsheer Dr. Gerrardt Voet, 
1599 Mei 25 en voor burgemeester Otto Schrassert, 
1645 Maart 27. 2 stukken. 
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93. Resolutién van de Staten-Generaal. 1645 April 2 en 
1646 Februari 19. Afschriften. 3 stukken. 

N.B. In de resolutiên van 1646 ligt een uit het hoogduitsch 
vertaald afschrift van een tol rol in de Orisond voor 
de onderdanen der geuniêerde nederlandsche provin
ciên, gedateerd 13 Augustus 1645. Het stuk werd 
namens den Koning, door den resident Cracou aan 
H. Ho. Mogenden gezonden. 

94. Extract uit de (nadere) instructie van de Staten· 
Generaal aan de ambassadeurs naar Denemarken en 
Zweden, (1645 April 19). J stuk. 

95. Tractaten door de Staten-Generaal gesloten met Dene
marken, 1645 Augustus 13/23 en met Zweden, 1645 
Augustus 15/25. Afschriften. :2 stukken. 

96-100. Stukken rakende de verdediging van het erfhuisrecht. 5 
omslagen. 

N.B. Zie reg. nr. 731 en het besluit van den Magistraat 
i. d. 12 April 1616 in inv. nr. 2003 fol. 19 verso. 

96. Inventaris van brieven en andere bescheiden, 1469-
1761. 2 stukken. 

97. Ingekomen· en verzonden brieven, 1536-1572. Oor· 
spr. en minuten. 7 stukken. 

Reg. nrs. 681, 841, 843, 844, 849 en 1182. 

N.B. Zie voor de kwestie over de nalatenschap of het erf· 
huis van Noeye Brants in 1536 de regesten nrs. 680 
689 en 719. 

98. Vergunning gegeven aan de erfgenamen Mauritii 
(Maurijssen) en acte van depot van eenige tot zijn 
nalatenschap behoorende voorwerpen, 1547. 2 stukken. 

Reg. nrs. 848 en 858. 

N.B. Zie brie\'en over dit erfhuis in nr. 97 en andere 
stukken in nr. 1388. 
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99. Weete aan Johan van Heerde c.s., om het erfhuis 
van zijn broeder Dr. Daniel van Heerde naar het 
stadsrecht te verborgen, 1680 Februari 2. 1 stuk. 

100. Brieven en andere stukken over het erfhuis van 
luitenant Georg Angelicus Jacobus Markloff, 1761 en 
1764. Minuten en afschriften. 3 stukken. 

101.-103. Stukken over de uitoefening van de civiele. en crimineele 
rechtspraak. 5 omslagen. 

101. Ingekomen- en verzonden brieven, sententiën en 
andere bescheiden, (c. 1339)-1714. Met bijlagen. 
Oorspr., minuten en afschriften. 42 stukken en Ilias. 

Reg. nrs. 52, 756, 757, 786, 815, 1000, 1004, 1014, 1017, 
1023, 1026, 1034, 1036, 1037, 1063, 1065, 1066, lQó8, 1069, 
1163, 1167, 1168, 1169, 1312 en 1313. 

N.B. De -meeste brieven betreffen kwesties met het Hof en 
andere autoriteiten over de judicature in zekere 
civiele- en crimineele processen. (Zie nrs. 64--':67). 

102. Oirveden van· en borgstellingen voor gevangenen, 
zoomede vredezettingen tusschen partijen, 1518-1566. 
1 bandje 12° en 1 stuk. 

N.B. Zie nr. 52 lett. i en j en nr. 53 lett. g. Gedeeltelijk 
gedrukt in de rechtsbronnen van Harderwijk. uitge
geven door Mr. J. L. Berns in de werken der ver
eeniging tot uitgave der bronnen van he! Oude VaderJ. 
recht, ie reeks, nr. 8. 's-Gravenhage, 1886, 8°. 

102* Requesten van gedetineerden in het tuchthuis te Arn
hem, om kwijtschelding of vermindering van straf, 
1755-1791. 6 stukken. 

103. Rekening der vacatiën van Schepenen en Raad en 
den secretaris inzake den doodslag begaan aan Jhr. 
Nagel door Jhr. Creinck, 1665 Mei 25. 1 stuk. 
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104-108. Stukken betreffende geschillen over de tolvrijheid van de 
burgers in Gelderland, 1423-1616. 5 omslagen. 

N.B. Zie den privilegiebrief i. d. 20 September 1372 in inv. 
nr. 81. (Reg. nr. 82.) 

104. Bevel aan dt: tollenaren. 1423 October 14 en 1424 
Maart 24. 2 stukken. 

Reg. nrs. 150 en 153. 

105. Pandbrief, 1435 Maart 3. 1 charter. 

Reg. nr. 172. 

106. Ingekomen- en verzonden brieven, 1550-1616. 13 
stukken. 

Reg. nrs. 908. 924,995,1133,1235,1241,1245 en 1248. 

N.B. De brieven van 1550 tot 1577 raken kwesties met 
den tollenaar te Arnhem, die van 1568 den tol te 
Nijmegen, die van 1579 de Iicentgelden te Dotichem 

. en die van 1615 er. 1616 den landtol te Ter Hunnepe. 

107. Verklaringen van getuigen, 1557 en 1574. 4 stukken. 

Reg. nrs. 982. 983, 1236 en 1257. 

108. Uitspraak van het Hof, 1577 November 16. Afschrift. 
1 stuk. 

Reg. nr. 1303. 

N.B. Zie een uitsdraak of sententie van 29 September 1574 
in nr. 106. 

109 en 110. Stukken over geschillen met Deventer over den CotertoJ. 
2 omslagen. 

109. Verdrag, 1291 April 27. 1 charter. 

Reg. nr. 11. 

N.B. Zie reg. nr. 12. 

110. Brief aan Deventer, 1562 Juni 1. Klad. 1 stuk. 

Reg. nr. 1022. 
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111-114. Stukken betreffende het geschil met Deken en Kapittel van 
Sint Marie te Utrecht over de tolvrijheid te Emmerik, 
1569-1571. 4 omslagen. 

111. Ingekomen brieven, 1569 en 1570. 3 stukken. 

112. Verklaringen van getuigen, 1569. 2 stukken. 

Reg. nrs. 1159 en 1160. 

113. Interlocutoire uitspraak van het Hof, 1570 Februari 
25. 1 stuk. 

114. Verdrag, 1571 Juli 20. 1 charter. 

Reg. nrs. 1184 en 1211*. 

115 en 116. Stukken van een geschil over het kraangeld te Arnhem, 
1549 en 1550. 2 omslagen. 

115. Ingekomen- en verzonden brieven, 1550. Oorspr. en 
minuut. 2 stukken. 

Reg. nrs. 907 en 909. 

116. Verklaringen van getuigen, 1549. 1 stuk. 

Reg. nr. 889. 

117 en 118. Stukken betreffende een geschil tusschen den tollenaar 
van den Egmondschen- of Anholtschen tol te Arnhem en 
Geertgen Jacobs, burgeres van Harderwijk, 1574 en 1575. 
2 omslagen. 

N.B. De Magistraat, intervenii!erde in deze kwestie voor 
Geertgen. Zij was voor het stadgericht van Nijmegen 
gedagvaard tot betaling eener boete wegens ont
duiking van den tol, waarvan destijds Oiderich van 
Bronekhorst en Batenbareh, heer van AnhoIt, 
eigenaar was. 

117. Ingekomen brieven, 1574. Met bijlagen. 5 stukken. 

Reg. nrs. 1243, 1247, 1255 en 1267. 
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118. Sententie, 1574 November 16. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 1251. 

119 en 120. Stukken betreffende het geschil met den collecteur van 
het vadergeld en andere onraadsgelden te Amsterdam, 
1544-1648. 2 omslagen. 

N.B. Zie de priviJegiebrieven in reg. nrs. 15 en 46. Van 
de Harderwijker schippers en kooplieden werd te 
Amsterdam, ten behoeve van den Landsheer, betaling 
gevorderd: a. in 1544 van den 100en penning van de 
aldaar aangekomen, voor Gelderland, doch niet voor het 
buitenland bestemde goederen; b. in 1552 van vader. 
geld voor het te Amsterdam, met bestemming naar 
Harderwijk, aangekomen Hamburger bier. Over de 
eerstgenoemde vordering klaagden Schepenen en 
Raad aan den Stadhouder, over de tweede wendden 
zij zich tot de gedeputeerden van Bannerheeren. 
Ridderschappen en Steden. 

119. Ingekomen. en verzonden brieven, 1544-1553. 
Oorspr. en minuten. Met bijlagen. 4 stukken. 

Reg. nrs. 818, 819, 920, 930 en 931, 

120. Verklaring van J. van der Haer, geadresseerd aan 
den heer Schrassert, gecom m itteerde in de Staten
Generaal, 1648. 1 stuk. 

121. Brieven aan· en van de Raden van Holland en hun voor
loopige uitspraak in een geschil ontstaan met Edam, 
over het gevangen nemen van eenige burgers van Harderwijk, 
1438. Afschriften. 1 stuk. 

Reg. nrs. 188, 189 en 190. 

N.B. De oorzaak van dit geschil wordt medegedeeld door 
Schrassert, Beschrijving van Harderwijk, dl. 11, blz. 
30 en gaat ook vooraf aan het in reg. nr. 190 be
doeld stuk. Het origineel van de uitspraak staat in 
het 3e memoriaal van het Hof van Holland folio 212, 
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berustende in hel Algemeen Rijksarchief te 's-Graven
hage. In dit memoriaal worden op folio 213 de namen 
genoemd van 6 door Hoorn gevangen genomen 
Harderwijkers, te weten: Steven Braems. Tyman 
van Bylair, Jacob van Dieren, Jan Ottenszoon en 
Barent van Estvelt. 

122 en 123. Stukken betreffende geschillen met Enkhuizen, 1525-1556. 
2 omslagen. 

N.B. De kwesties liepen in hoofdzaak over den handel in 
haring en andere koopwaren door de wederzijdsche 
burgers, den door schippers van Enkhuizen te Harderwijk 
verschuldigden roertol en andere rechten en verplich
tingen. (Zie reg. nr. 229). 

122. lngekomen- en verzonden brieven en andere stukken, 
1525-1556. 8 stukken. 

Reg. nrs. 601, 659, 660, 661, 676, 771, 966 en 967. 

123. Uitspraak van scheidslieden, 1526 Juni 6. Afschrift. 
'1 stuk. 

Reg. nr. 610. 

124. Ingekomen brief over het arresteeren van een schipper 
van Hoorn door Cornelis Janszoon Toffel te Harderwijk 
wegens het onrecht dat hem in zijn proces tegen de zusters 
in het Sint Claraconvent aldaar zou zijn aangedaan, 1540 
Januari 24. Met bijlage. 2 stukken. 

Reg. nrs. 633, 652, 722 en 732. 

N.B. Zie over de oorzaak van het proces tegen het Sint 
Claraconvent reg. nr. 633. 

125-130. Stukken betreffende geschillen tusschen den Magistraat en 
den drost of bewaarder van 's konings huis, Ou van den 
Zande, 1567-1580. 6 omslagen. 

N.B. De kwesties liepen over de vergoeding der schade 
geleden door den Drost aan zijn huisraad en andere 
bezittingen bij de bezetting van het Huis door de 
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burgers in 1566 j het treden van den Drost in de 
rechten en bevoegdheden van den Magistraat en der 
burgerij en over ontoelaatbare daden van- en leeningen 
voor zijn soldaten. 

125. Memoriaal van punten door gezanten van de stad 
met Zijn Genade (den stadhouder) te bespreken, 
(c. 1574 Februari). Concept. 1 stuk. 

N.B. Het stuk noemt ook kwesties, welke in dezen inven
taris onder andere nummers worden vermeld. (Zie 
b.v. nr. 140.) 

126. Ingekomen- en verzonden brieven en requesten, 
1567-1576. 19 stukken. 

Reg. nrs. 1153, 1183. 1185. 1188. 1227, 1237, 124û, 1246, 
1265, 1293. 1294, 1298 en 1299. 

N.B. Hierbij zijn gevoegd afschriften van brieven aan den 
Drost en aan de schouten van Ermell. Putten en 
Nijkerck, waarop de secretaris heeft aangeteekend 
wanneer zij door den Magistraat werden ontvangen. 
Deze afschriften zijn dus hoogst waarschijnlijk bijlagen 
van ontvangen doch niet meer aanwezige brieven. 

127. Quitantie van een leening aan den Drost, ten be
drage van f 300, 1576 November 21. 1 stuk. 

N.B. Zie de opdracht tot betaling in nr. 126. 

128. Specificatiën van de door den Drost geleden schade, 
(c. 1571.) Afschriften. 2 stukken. 

N.B. Zie reg. nr. 1185. 

129. Voorloopige uitspraak over de kwestie der schade
vergoeding, 1571 October 3. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 1190. 
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130. Brieven over het ontslag en de vervolging van den 
Drost, 1577-1580. 4 stukken. 

Reg. nrs. 1301, 1305, 1306, 1336. 

N.B. De Drost werd uit zijn ambt ontzet omdat hij de 
partij hield van Don Juan van Oistenrijck. I) 

131. Ingekomen- en verzonden brieven over een geschil van 
den Magistraat met den engelschen kapitein Johan Prijs, 
1586 Juli. Met bijlage. 5 stukken. 

Reg. nrs. 1434, 1435 en 1436. 

N.B. Kapitein Prijs was den 8en Juli 1586 door den graaf 
Van Leycester aangesteld tot gouverneur van de 
stad. Met dezen titel gewapend maakte hij aanspraak 
op bevoegdheden welke aan de burgemeesters toe
kwamen. Zij klaagden hierover aan den Gouverneur
generaal, met het gevolg dat beklaagd es titel werd 
veranderd in superintendent van het krijgsvolk te 
Harderwijk. 

132-134. Stukken over een geschil tusschen den Magistraat en 
kapitein Werner Ou Bois, 2) 1586. 3 omslagen. 

N.B. Boeren van Ermelo hadden in een handgemeen een 
troep ruiters van Du Bois, gedeeltelijk gedood en 
gedeeltelijk verdreven en waren daarna met de 
paarden en wapens dezer soldaten binnen Harderwijk 
geweken. Daarentegen hadden de gevluchte ruiters 
den volgenden dag 2 huislieden van Putten doodge
slagen en 11 andere personen gevangen genomen, 
die zij met eenige wagens en paarden naar Nijkerck 
brachten. Het geschil liep nu over de restitutie van 
de wagens, paarden en wapens en de bestraffing van 
de daders. 

I) Zie reg. nr. 1302, Dr. N. japikse, Resolutien van de Staten-Generaal, deel I blz. 
577 (nr. 724) en Mr. P. Bondam, Verzameling van onuitgegeven stukken, deel IV 
blz. 214. 

2) Werner van den Houte, genaamd Du Bois, was adjudant van prins Maurits 
in den slag bij Nieuwpoort. (zie Bosscha, Neder!. heldendaden te land. I 281, noot 2.) 
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132. Resolutie van den Magistraat, 1586 April 29. 1 stuk. 

Reg. nr. 1430. 

133. Ingekomen- en verzonden brieven, 1586. 5 stukken. 

Reg. nrs. 1426, 1428 en 1431. 

134. Ordonnantie of uitspraak van den gouverneur-generaal 
Leycester, 1586 Mei 7. Oorspr., 1 stuk. 

Reg. nr. 1427. 

135. Brief van de Staten-Generaal, 1629 Augustus 15/25. 1 stuk. 

N.B. In den brief worden Burgemeesters, Sçhepenen en 
Raad naar aanleiding hunner klacht van 13/23 Augus
tus, vermaand zich met den commandant van het 
garnizoen, Jhr. Reynier van Goltsteijn, te verstaan 
over zijn verlangen het wachtwoord uit te geven en 
de sleutels van de stadspoorten te bewaren zoolang 
de vijand in de Veluwe zou zijn en tegen afgifte eener 
acte de non-prejuditie van klagers privilegi!!n. (Zie 
de resoluti!!n van 9 en 12 Augustus 1629 in inv. 
nr. 5.) 

136. Ingekomen- en verzonden brieven over de weigering van 
den Magistraat plakkaten, uitgegaan van het Hof van 
Gelderland, in de stad af te kondigen, 1626, 1630 en 1631. 
6 stukken. 

137-139. Stukken betreffende kwesties over de visscherij in de 
Zuiderzee. 3 omslagen. 

137. Ingekomen- en verzonden brieven over het door on
bevoegden visschen in de Zuiderzee op het territoir 
van Harderwijk, 1556-1700. Met bijlagen. 60 stukken. 

Reg. nrs. 964. 973, 974, 977 en 986. 

N.B. De vrijheid of het gebied van Harderwijk werd 21 
October 1450 door den hertog van Gelderland uit
gebreid tot een kenninge in zee, hetgeen volgens een 
verklaring van eenige Elburger visschers Ld. 22 
Februari 1678 beduidt: "Zoover als men het hol van 
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een schip (in zee) kan kennen I) Geschillen over dit 
privilegie en over het elders langs de kust der Veluwe 
visschen door onbevoegden en met verboden netten, 
had Harderwijk in 1556 met Bunschoten, in 1556, 
1558, 1610, 1611, 1694 en 1700 met Elburg, in 1646 
met Doornspijk en van 1670 tot 1682 met Oost
Zaandam. Dit laatste geschil werd minnelijk geregeld 
door de gedeputeerden van Gelderland en van 
Holland in de Staten-Generaal, te 's-Gravenhage 17 
December 1682. 

138. Brieven van Amsterdaul over de geschillen tusschen 
Overiissel en eenige steden in Holland, 1556 en 
1599. Met bijlagen, 7 stukken. 

Reg. nr. 965. 

N.B. De bijlagen zijn afschriften van sententien in deze 
kwesties uitgesproken door den Grooten Raad te 
Mechelen. (zie nr. 83 lett, c.) 

139. Brief van Elburg over de uitvoering van een plakkaat 
van de Staten van Gelderland i. d. 14 Februari 1708. 
1708 Maart 12. Met bijlage. 2 stukken. 

N.B. De bijlage is een exemplaar van het plakkaat. 

140-143. Stukken betreffende het geschil met Henrick van Zevener 
en andere in de Bruggestraat wonende burgers over het 
recht van Schepenen en Raad tot verpachting van den 
vischafslag, 1575. 4 omslagen. 

N.B. Met de verpachting van den afslag werd in 1529 
begonnen door den rentmeester die door den Lands
heer met het beheer en de administratie der stedelijke 
fjnancien was belast. In 1542 besloten Burgemeesters, 
Schepenen en Raad, die intusschen het geldelijk be
heer hadden terugbekomen, teneinde tegemoet te 
komen aan bezwaren zoowel van in- als uitheemsche 

I) Bijlage A A van den brief van 11 Februari 1682. Zie de beteekenis van een 
kenninge in zee ook in de Hanzerecessen, 2e Abth. Band I: (1431-1476) blz. 339. 
in /(. '/(oppman: Seebuch en in dt: verklaring ervan gegeven door het Hof van Gel
derland 7 November 1677, in inv. nr. 137' 
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kooplieden, de verpachting te staken en den afslag 
tijdelijk over te laten aan 2 particuliere personen 
voor 50 gouden rijderguldens per jaar, welke zij 
moesten betalen aan 4 daarvoor aangewezen buren. 
Hierbij wordt opgemerkt dat in 1536 aan den pachter 
de verplichting was opgelegd de visch in- en niet 
buiten de Bruggestraat af te slaan. Bij de verlenging 
van den afs' and op 3 December 1547 werd echter 
bedongen dat de 50 rijderguldens jaarlijks aan de 
stad moesten worden betaald. 1) IA November 1574 
besloten Burgemeesters, Schepenen en Raad, gesteund 
door de Gemeenslieden, den afslag weder in het open
baar te verpachten, waartegen zich eenige bewoners 
van de Bruggestraat, daartoe aangezet door den drost 
Otto van den Zande, verzetten. Zij beweerden dat de 
afslag van ouds een bijzonder voorrecht hunner 
buurt was en dat door de openbare verpachting de 
gansche burgerij de possessie ervan zou bekomen. 

140. lngekomen- en verzonden brieven, 1575. Oorspr. en 
minuten. 10 stukken. 

Reg. nrs. 1259, 1263 en 1272. 

N.B. Bij den brief van 8 Januari 1575 ligt een verweer
schrift van den Magistraat waaraan het begin en het 
slot ontbreken. 

141. Brief van Kanselier en Raden aan den Drost. 1575 
Januari 10. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 1260. 

142. Volmacht aan burgemeester Evert van Domseler en 
den secretaris Hessell Albertsz., 1575 September 24. 
Oorspr. 1 stuk. 

143. Interlocutoire sententie van het Hof, 1575 September 
28. 1 stuk . 

. Reg. nr. 1283. 

I) fnv. nr. 474, fol. 30, 52-68, 170 en 171. . 
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144-148. Stukken betreffende de procedures door de geërfden in 
Hierden gevoerd tegen de buren van Hulshorst en van 
Leuvenum. over de heide- of heetvelden in Ermelo, 1548-
1597. 5 omslagen. 

N.B. Zie de handvesten regelende de limieten der stads
vrijheid in inv. nr. 81. (regesten nrs. 21, 271, 272 en 
273.) De gel!rfden in Hierden maakten aanspraak op 
het mede-gebruik der bovengenoemde velden en 
werden in hun eisch gesteund door Schepenen en 
Raad van Harderwijk. De behandeling van het eerste 
door Leuvenum begonnen proces, werd door het Hof 
verwezen naar het gericht van Ermelo. Een inciden
teele kwestie diende voor het stadgericht van 
Harderwijk. 

144. Ingekomen- en verzonden brieven, 1548-1552. Oorspr. 
en minuten. 9 stukken. 

HS. Aanspraak en andere processtukken (c. 1550-1592.) 
Minuten en afschriften. 5 stukken. 

146. Verklaringen van getuigen, 1548-1564. Oorspr. en 
afschriften. 1 katern en 14 stukken. 

Reg. nrs. 900 en 1027. 

N.B. De getuigenissen werden afgelegd ten overstaan van 
de schepenen van Harderwijk en voor de schouten 
van Harderwijk, Putten eu Ermelo. Het zijn meest 
bijlagen van de processtukken, vermeld ondernr. 145, 
waaraan omstreeks 1600 een kort overzicht van den 
inhoud der door de Hierder-gel!rfden geproduceerde 
16 kondschappen werd toegevoegd. 

147. Uitspraken van het Hof en van het gericht van 
Ermelo, 1550-1562. Oorspr. en afschriften. 4 stukken. 

Reg. nrs. 898, 912, 923 en 1027. 

148. Accoord, gesloten 1597 Juni 3. Oorspr., 1 stuk. 

N.B. De onderteekenaars van de zijde van Hierden waren 
daartoe door de burgemeesters van Harderwijk ge-
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commiUeerd. Ben afschrift van deze overeenkomst en 
latere regelingen der wederzijdsche limieten d.d. 25 
Augustus 1634, 19 Juni 1637 en 26 October 1750 
zijn geregistreerd in inv. nr. 83 fol. 165-169 en 245. 

14gen 150. Stukken betreffende de kwestie van de geërfden in Hierden 
met de erfgenamen van Tripmaeckersgoed. 2 omslagen 

N.B. Het geschil liep over het gebruik van het veld gelegen 
over de Hierderbeek in het ambt van Ermelo. 

149. Verklaringen van getuigen, 1597 April-Juni. Oorspr. 
4 stukken. 

150. Uitspraak van scheidslieden, 1600 Maart 28. Concept. 
] stuk. 

N.B. Een afschrift van dit stuk staat op folio 206 verso 
van inv. nr. 83. 

151. Rekening van onkosten, gemaakt bij het omslaan der 
kosten van de kwestie ontstaan tusschen de "geart:esteerden 
van de stadsvrijheid" en den drost van de Veluwe, 1598. 
1 stuk. 

152. Procesverbaal door Corne1is van Cooth. schout van Ermell. 
opgemaakt over het maaien van plaggen bij Swickhul/ 
door Jan Nellen en andere Hierders. 1657 October 28. 
1 stuk. 

153-155. Stukken betreffende de kwestie van de Harderwijker im· 
kers met de eigenaren van de 7 oude hoeven te Elspeet. 
1648 en 1670. 3 omslagen. 

N.B. Zie de resolutie van 26 September 1670 in inv. nr. 
14. De Harderwijker imkers beweerden kosteloos 
bijenkorven te mogen plaatsen in de heiden te Ermelo. 
Nunspeet en Elspeet. De eigenaars van de 7 oude 
hoeven te Elspeet ontkenden dit, vorderden van eiken 
korf 1 blank en namen de door de Harderwijkers in 
hun veld geplaatste immen in beslag. Hierover ont
stond een proces dat werd gevoerd voor het schouten-
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gericht van Harderwijk, doch hangende deze proce
dure citeerden de Elspeters de imkers voor het Hof, 
waartegen Schepenen en Raad van Harderwijk 
protesteerden. Zij beweerden dat deze citatie in strijd 
was met hun privilegie de non evocando. 

153. Ingekomen- en verzonden brieven, 1648 Februari en 
Maart. Oorspr. en kladden. 7 stukken. 

154. Verklaring van Schepenen en Raad, 1648 Maart 3. 
klad. 1 stuk. 

155. Brief van Gerrit Henderiks Brouwer te Elspeet aan 
zijn neef Tyman Hendericks Suyck te Harderwijk, 
1670 October. Oorspr. 1 stuk. 

156. Vragen beantwoord door personeel van de Munt, inzake 
Dr. Jacob van Roosendael, advocaat-fiscaal van Harderwijk 
qq. tegen den waardijn Dr. Melchior van Griethuysen, 
wegens beleediging van de nieuwe regenten, 1704 Novem ber. 
5 stukken. 

N.B. Het verhoor werd afgenomen door den smidmeester 
Prederik Klots, omdat de muntgezellen beweerden, 
dat de schepenen niet het recht hadden hen te ver
hooren. (Zie de privilegien van het muntpersoneel in 
inv. nrs. 1383 en 1384.) 

157 en 158. Stukken betreffende een geschil met den landdrost van 
de Veluwe, over het beletten aan de schuitevoerders van 
Harderwijk hout te laden aan- en te vervoeren van ket 
Palmbosch te Ermelo naar de veerschepen, 1735. 2 om
slagen. 

157. Ingekomen- en verzonden brieven, 1735 Januari 21-
Februari 18. Oorspr. en minuten. 4 stukken. 

158. Verklaring van getuigen. 1735 Juli 2. Afschrift. 1 stuk. 

159. Ingekomen- en verzonden brieven over het arresteeren en 



INVENTARIS 81 

detineeren te Elburg van Abraham Gabriëls, burger en in
woner van Harderwijk, 1764 en 1765. Oorspr. en afschriften. 
12 stukken. 

N.B. Harderwijk beweerde, dat dit arrest in strijd was met 
het algemeen privilegie de non evocando en i. h. b. met 
de Zutphensche rechten welke haar poorters van ouds 
hadden genoten. 

160. Ingekomen- en verzonden brieven van- en aan het Hof, 
over het pressen van Gerrit Hendriksen, voerman van 
Harderwijk, tot het verrichten van diensten ten behoeve 
van den koning van Pruisen, te Wezel, 1727 en 1728. 3 
stukken. 

N.B. Bij een brief van het Hof ligt als bijlage afschrift 
eener resolutie der Staten-Generaal d.d. 7 Jan. 1728. 

lIl. ffi//ekeuren. 

161. Willekeuren tot 1472. Hs. (c. 1400) met wi.jzigingen, aan
vullingen en bevestigingen van verschillende artikelen tot 
1564. 

Reg. nrs. 340, 341, 385, 386, 587, 591, 598, 880,890, 1008, 
1048, 1049 en 1052. 

N.B. Uitgegeven door Mr. j. C. Berns onder den titel: 
"Rechtsbronnen van Harderwijk" in de werken der 
Vereeniging tot uitgave der bronnen van het Oude 
Vaderlandschc recht te Utrecht, Ie Reeks, nr. 8. 
's-Gravenhage, 1886. 80. 

162. Willekeuren, 1 perk. band met koperen krapsluiting. 

6 

N.B. Op folio 1 schreef de secretaris Dirck Voet Jans
zoon: "Dit boeck is bij mij begonnen den XX en 
Februarij anno XV c ende LXII und uyt die olde 
willekeuren gescreven". De band bestaat uit 3 stukken 
namelijk: : 

a. Willekeuren tot 1561, met aanvullingen en 
wijzigingen tot 1606, gefolieerd 1- 46. 
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Reg. nrs. 340. 341. 385. 386, 587, 591, 598, 673.742. 
877, 981. 1008, 1009, 1012, 1051, 1052. 1057, 1107, 
1212, 1373, 1374, 1375, 1376, 1385, 1389. 1407,1409, 
1454. 1455, 1356, 1492. 1498 en 1504. 

b. Willekeuren tot 1582, met aanvullingen en wijzi
gingen tot 1597. gefolieerd 1-40. 

N.B. In dit exemplaar zijn de keuren ge
schreven onder hoofden. Het handschrift 
is, evenals stuk a. van den secretaris 
Dirck Voet Janszoon. 

c. Willekeuren en statuten tot 1598, met aanvullin_ 
gen en wijzigingen tot 1728. Doorschoten, met tafel, 
gefolieerd 1-91. 

N.B. In dit exemplaar zijn de keuren ge
schreven onder hoofden. Het handschrift 
is van den secretaris Coop Schrassert. 
Op folio 45 staat een afschrift van het 
regeeringsreglement der stad gearres
teerd 5 October 1720. 

163. Willekeuren en andere acten, Hs. (c. 1600), in perk.band. 

Reg. ors. 2. 340. 341, 385, 386, 587, 591, 598, 663, 673. 
725. 742. 798, 877. 981, 1008, 1009, 1012, 1057,1212, 1373. 
1374, 1375, 1389, 1407, 1409 en 1486. . 

N.B. Inhoud van den band: 

a. Willekeuren tot 1561, met aanvul1ende artikelen 
van 1579 tot 1602 (fol. 1-20 en 28) en Willekeuren 
tot 1561 met aanvul1ende artikelen tot 29 Januari 
1595 (fol. 75-101.) 

N.B. In het 2e stuk zijn de keuren gerang
schikt onder hoofden. 

b. Willekeuren van Zutphen z.d.; met gedateerde 
keuren van de jaren 1332, 1339, 1342 en 1551 (foi. 
29-54.) Landrechten van Zutphen en Veluwenzoom, 

. 1493 Januari 24 (fol. 55-58.) 
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C. Hofrechten : over horige- en eigen luiden in de 
graafschap Zutphen en in de Veluwe, in den hof toe 
HengelI en in de hoven van Zutphen en Lochem. 
Z.d. (fol. 71-73.) 

d. Ordonnantien van "die c1aringe an Bngelander
holt" (c. 1500) en "de tijnsrechten mijns genedigen 
heren" (c. 1514.) (fol. 180, 184-186.) 

e. Waardeering van verschi11ende binnen- en buiten
landsche gouden- en zilveren munten, 1465-1493. 
(fol. 66-69.) 

N.B. Zie inv. nrs. 1384 en 2082b. 

f. Extracten uit sententien over het erfrecht van 
het hofhorig goed SteenIer, 1568 (fol. 74.) 

g. "Echtordeninge" gearresteerd op den landdag te 
Arnhem, 1597 Maart 18. (fol. 102.) 

N.B. Zie de publicatie van deze ordonnan
tie in inv. nr. 1985 fol. 39. 

h. Ordonnantie op de begeving van vicariel!n en 
benelicil!n, gearresteerd op den kwartiersdag te 
Arnhem (1594 Juni.) (fol. 116.) 

i. Sententie van het Hof, deductie en institutiebrief 
rakende het recht van collatie en presentatie van de 
vicarie O.L. Vrouwe ter Noot en Sint Theobald, 
gefundeerd in de kerk te Harderwijk. kwestieus 
tusschen dr. Gerrit Voet c.s. en den raad Gerrit 
Voeth, 1602. (fol. IV en 103-105.) 

N.B. De deductie geeft een overzicht van de 
geschiedenis dezer vicarie van 1495 tot 
1602. 

j. Manier waarop de Drost gericht houdt en op
drachten en andere voluntaire- en contentieuse zaken 
behandelt en ~dat leste ordell dat op Veluwen in de 
gerichten uytgewezen wort". (fol. 177-179 en 187.) 
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k. Quota van Eede, Bernevelt, Niiekerck, Putten, 
Ermell, Scherpenzeel en Hoevelaken in eene schatting 
van 100.000 daalders, berekend in geld en in paarden. 
z.d. (fol. 188.) 

I. Memoriaal van gedenkwaardige gebeurtenissen in 
hoofdzaak betreffende keizer Karel en de belegering 
van steden in het binnen- en buitenland, 1444-1572. 
(fol. 188 en 189.) 

N.B. Van Harderwijk wordt hierin vermeld 
den brand op 31 Juli 1503 en haar ver
overing op 30 Juni 1528 door den Keizer 
en op 4 Juli 1572 door den graaf Van 
den Bergh. 

IV. Bevolking. 

164 en 165. Burgerboeken, 1436-1794. 2 fol. deden in perk. banden. 

N.B. Het burgergeld en de van (c. 1612) tot 1665 in 
de burgerboeken aangeteekende trouw·, cIaring
en consignatiegeJden, werden onder de leden van den 
Magistraat en den secretaris verdeeld. 

164. 14360ctober 27-1572 (Januari) 24. 1 band. 

N.B. Op folio 202 verso van inv no. 798 staat, dat An
dries Lambertszoon de smid den 6en Augustus 
1484 burger is geworden. 

165. 1572 November 4-1794 October 6. 1 band. 

NB. De band werd volgens het opschrift op folio 2 in 
gebruik genomen na de herovering der stad op 4 
Juli 1572 en loopt door tot 12 Februari 1808 (zie 
inv. nr. 1518). Op het eel1lte blad staat, behalve de 
keur tegen het aannemen van lijfeigenen tot burgers 
(zie inv. nr. 52 lett. d). het formulier van den bur
gereed. Folio 28 recto is de eerste bladzijde van een 
boek van publicatien, beginnende (c. 1572) met de 
bekendmaking van een door den Magistraat met de 
kerkmeesters gesloten overeenkomst over het bevloe
ren van het kerkgebouw, de grafbedekking en de plaat
sing van kerkbanken. Voor het kennen der bevolking 
raadplege men ook de nrs. 623, 628-633 en 1445.· 
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166. Ontslag van een' vrouw uit de lijfeigenschap der kelnerij 
van Putten, 1589 September 2. 1 stuk. 

Reg. nr. 1477. 

167. Attestatie van den doop van Gefaraell de Loper Franszoon, 
op 12 Februari 1576. 1590 September 8. 1 charter. 

N.B. Francais en EJnatum de Lopere werden burgers 
van de stad 7 September 1594. Zie over dit kind de 
resolutie van 14 Januari 1631 in inv. nr. 4 fol. 419 
verso. 

V. Stads-ambtenaren. 

N.B. Zie hun instructien in inv. nrs. 38, 39 en .. 0 en de 
formulieren hnnner eeden. met aanteekeningen van 
de namen der beêedigde personen: van 1554 tot 1565 
in nr. 51 (lelt. a.) van 1566 tot 1630 in nr. 52 (lett. 
e) en van 1630 tot 1753 in nr. 53 (lelt. b). 

168. Ingekomen- en verzonden brieven en requesten, 1572, 1574, 
1641-1794. Oorspr. en minuten. 81 stukken. 

Reg. nr. 1217. 

169-174. Stukken betreffende den koster en zijn inkomsten, 1473-
1723. 6 omslagen. 

N.B. Zie zijn instructies van (c. 1490) in nr. 798 en van 
20 Februari 1768 in nr. 38 folio 139 en brieven in 
nr. 168. 

169. Aanstelling van Loys Prevost. 1473 Juli 29. 1 charter. 

Reg. nr. 391. 

170. Lijsten van renten en andere inkomsten, 1589 en 
(c. 1600). 2 stukken. 

N.B. Een dergelijke lijst, met aanduiding der perceelen 
waarop de renten waren gevestigd en andere aan
teekeningen dd. 24 Augustus 1629, staat in nr. 4 fol. 
351-354. 
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171. Advies over den ruil en den verkoop van landerijen 
te Ermelo en aan de zee gelegen. 1634. 1 stuk. 

N.B. Zie de resolutie van 18 Augustus 1630 over den 
ruil van een hof met Ds. Johannes Rhodius. 

172. Verklaring van Frederick van Zuylen van Nyevelt 
aangaande hout liggende op land in den Buitenenck. 
] 642 Februari. 1 stuk. 

173. Brieven en andere stukken over de tiendplichtigheid 
van een stuk kosterij land genaamd Het Coninckrijck 
te Ermelo in den Veld wij kerenk, 1721-1723. 8 stukken. 

174. Weete aan den Magistraat van den rentmeester en 
tijnsrechter van Veluwe en Veluwenzoom. 1606 
Septem ber 3. 1 stuk. 

N.B. Dit stuk is een kennisgeving van het beslag gelegd 
op een stuk land te Hoophuizen tot verhaal van den 
sedert 1575 onbetaald gebleven tijns van de Sint 
Georgius-vicarie en eene waarschuwing om die vica
rie in het tijnsboek van Doornspijck te laten over
schrijven. De inkomsten dezer vicarie werden in 1606 
genoten door den koster Jan van Eijbergen (Zie de 
noot onder nr. 814). 

175. Belofte aan den gewezen waker Aelt Killeszoon, 1533. 
Januari 25. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 667. 

176. Ingekomen brieven over scherprechters, 1588, 1562 en 1580. 
3 stukken. 

Reg. nrs. 984. 1032 en 1350. 

177. Sententien uitgesproken tegen den beul Henrick OUen en zijn 
dochter Griet, gepubliceerd 1660 Mei 24. Mschriften. 2 
stukken. 

N.B. Hierbij liggen a. een lijst der benoodigdheden voor 
zijne terechtstelling en b. zijn grafschrift, vervaardigd 
door burgemeester Joh. Witten. 



INVENTARIS 87 

178. Aanstellingen van vroedvrouwen, 1589-1599. Concepten. 
3 stukken. 

Reg. nrs. 1475 en 1499. 

179. Aanstelling van Dr. Anthonius Deusinck tot stadsgenees
heer, 1640 Juni 24. Extract·resolutie. 1 stuk. 

180. Aanstelling en instructie van Jan Willem Muntz tot post
meester van Harderwijk op Deventer. 1688 Juli 21. 2 stuk
ken. 

N.B. Zie de resolutil!n van.22 en 25 Juli en 18 October 
1687 in inv. nr. 22. Een brief over den postwagen op 
Zutphen dd. 4 Januari 1747 met een concept-regle
ment als bijlage. ligt in nr. 698, een reglement of or
donnantie op dien wagen van (c.1690) in nr. 715 en 
reglementen van 1719, 1746 en 1749 in nr. 38 fol. 
21-24. 

181. Cedel van de jaarlijksche contributie door de ingezetenen 
van (Hierden ?) en Tonsel bij te dragen voor het loon van 
den armenjager. 1705 October 5. 1 stuk. 

N.B. Deze lijst werd door den Magistraat vastgesteld in 
tegenwoordigheid van de buurmeesters van Hierden. 

182. Acte van afstand van de dispositie over de eerst vacant 
komènde poortiersplaats aan de Smeepoort, aan burge
meester De Meester, 1750 December 16. Extract-resolutie. 
1 stuk. 

183. Borgstellingen voor den adjunct-brievenbesteller op Am
sterdam Jan Dump, 1733 Mei 29 en Juni 5. 1 stuk. 

N.B. Dit ambt werd ingesteld 21 Januari 1657. Zie de in
structie dd. 10 Februari 1759 in inv. nr. 38 fol. 98. 

184. Bekendmaking der aanstelling van boden op Amsterdam 
1748 Jan uari 8. 1 stuk. 

N.B. De 2 boden Cia es Knienenberg en Jacob Petersen 
benoemd 23 Januari 1747, moesten, als de vaart door 
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de vorst gestremd was. tweemaal per week pakjes 
en brieven naar Amsterdam brengen:en van daar halen. 
Den Hen October 1799 werd hen opgedragen de 
reis heen en terug driemaal te doen namelijk op 
Maandag, Woensdag en Vrijdag. 

185. Borgstelling voor Jan Cornelissen, besteller van de wagen
veren op Zutphen en Deventer, 1787 Maart 5. 1 stuk. 

186. Protest tegen- en contra protest voor de aanstelling van 
Boon van Voorst tot substituut-wagenschout, 1788. 2 stukken. 

N.B: Het protest is van de burgemeesters W. de Meester 
en J. H. van Apeldoorn. het contraprotest van den 
burgemeester E. Scheltinga. (zie de resolutie van 
18 Januari 1788 in inv. nr. 32.) 

187. Aanstelling van Jan Snel tot vischteller 1794 October 27. 
Extract-resolutie. 1 stuk. 

N.B. Zijn voorganger was Beert Olofsen. 

188- 192. Stukken betreffende het schoutam bt, 1640-1781. 5 omslagen. 

I) Reg. nr. 464. 
') (nv. nr. 4 folio 183. 

N.B. Dit ambt werd tot 1626 door of namens den hertog 
van Gelderland verpand aan particuliere personen I). 
Na het overlijden van den schout Coenraad van 
Tongeren in December 1625 2) en- de aanstelling van 
zijn opvolger Pouwel Sluysken door prins Frederik 
Hendrik, als stadhouder van Gelderland, i. d. 5 Ja
nuari 1626. loste de stad de pandpenningen af en ver
kreeg daardoor de collatie van het ambt 3). Schepe
nen en Raden benoemden daarna de schouten. zijnde 
gewoonlijk een hunner confraters of den secretaris. 
uitgezonderd van 1675 tot 1702 toen in de vacatures 
door den koning-stadhouder Willem 111 werd voorzien. 
De benoemingen door de Vroedschap gingen ge
paard met haar verzoek aan het Hof om den be-

3) fnv. nr. 83 fol. 160 en kwitantie dd. 28 Maart 1626 in het slads-recognitieboek. 
dat berust in het rijksarchief in Gelderland te Arnhem. 
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noemde te bel!edigen en van een instructie te voor
zien 1) Behalve aan het Hof deden de officianten ook 
een eed aan de stad, Z) waarvan het formulier voor
komt in inv. nr. 51 folio 2 verso en in nr. 83 fa Iio 
202. De stad ontving de pandpenningen terug van 
den eersten door de Vroedschap gekozen officiant; 
vervolgens werden zij door de benoemden aan hun 
voorganger of diens erfgenamen gerestitueerd, totdat, 
na het overlijden van den burgemeester en schout 
dr. Hendrik Johan Schrasserl in Juni 1786, Schepe
nen en Raad ze aan zijn zuster mevrouw Markeloff 
lieten aflossen 3). Daarna werden geen schouten meer 
benoemd, doch liet men het ambt waarnemen eerst 
door den secretaris Mr. Johan Cornelis Franciscus 
de Vries en na hem door den president-burgemees
ter 4). Instructil!n van de schouten dd. 29 April 1626 
en 31 October 1653 benevens een ordinantie van het 
schoutambt en zijn zeerechten van het jaar 1551, 
komen voor in inv. nr. 83 fol. 159, 160, 193-200en 
202-205 5). Uit deze stukken kennen wij zijn ver
plichtingen en bevoegdheden, die beperkt waren tot 
het regelen der belangen en kwesties in eerste in
stantie, van vreemdelingen en gasten. Partijen konden 
zijn sententil!n onderwerpen aan eene nadere uit
spraak van de schepenen. Crimineele zaken behan
delden de schepenen, doch de schout had het recht 
bij het verhooren van gevangenen aanwezig te zijn 
en hun vragen te stellen. Bij hel opsporen van mis
dadigers was hij het stadsbestuur behulpzaam en bij 
hunne terechtstelling sloot hij den ring. Bovendien 
behoorde tot zijn ambt de strandvonderij. 

188. Extract uit een klapper op de resolutiën van Sche
penen en Raad. letter S (schout), 1711-1742.1 stuk. 

189. Aanstelling van den secretaris Dr. Johan Schrassert, 

1) Inv. nr. 21 fol. 44 verso en nr. 26 fol. 165 verso. 
Z) Zie de formulieren in inv. nr. 51 fol. 2 verso, nr. 53 fol. 6 en in nr. 83 fol. 202. 
3) Inv. nr. 32 fol. 116 verso. 
4) Inv. nr, 32 fol. 116 verso en 172 verso en nr. 1462 fol. 207. 
5) Zie ook de resolutie van 7 October 1628 in inv. nr. 4 fol. 310 verso. 
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tot substituut-schout, 1713 April 30. Oorspr. 1 stuk. 

N.B. Zie de eeden en de namen van de belledigde schouten 
van 1564-1723 in inv. nr. 51 fol. 2 verso, nr. 52 
fol. IS, nr. 53 fol. 6 en nr. 83 fol. 160 en 205. 

190. Lijst van het salaris "van die aan de stadt- en het 
sc holten gericht dienen", 1640 October 27. Afschrift. 
1 stuk. 

N.B. Aan de keerzijde staat .Scholtenbank," 

191. Waarschuwing van Schepenen en Raad tegen het 
verduisteren van drift- of strandgoederen, het beroo
ven van aangespoelde lijken enz., 1736 Juni 1. Af
schrift. 1 stuk. 

192. Staten van verkochte drift- of strandgoederen en ver
klaringen van het recht der schouten op een gedeelte 
van den opbrengst, 1738-1781. 12 stukken. 

VI. Geldmiddelen. 

N.B. Met het beheer der geldmiddelen waren tot 1490 
twee burgemeesters belast, die in Januari van dat 
jaar hun bewind moesten afstaan aan 4 uit- en door 
het toen ingesteld college van Gemeenslieden geno
mineerde personen, waaruit Schepenen en Raad en 
de Gemeenslieden ieder 2 rentmeesters kozen I). Deze 
beheerders der geldmiddelen bleven slechts één jaar 
in functie, totdat den 13en Mei 1626 werd besloten 
er elk jaar 2 te laten aftreden en te vervangen, de 
eene door Schepenen en Raad, de andere door de 
Gemeenslieden. Op verzoek van de Gemeenslieden 
werd echter dit besluit den 24en Januari 1623 weder 
ingetrokken. Eveneens mislukte een voornemen, om 
in de instructie van de rentmeesters van 1683 3) 
op te nemen, dat Schepenen en Raad de 2 oudsten 
in bediening, na verloop van 2 jaren, bij meerderheid 
van stemmen, door 2 andere Gemeenslieden zouden 

I) Reg. nr. 451. 
I) Inv. nr. 469. 



INVRNTARIS 91 

vervangen, doch 13 Januari 1684 besloot de Magis
traat de rentmeesters elk jaar te bevestigen of te ont
slaan. Door dit besluit verloren de Gemeenslieden 
hun recht tot verkiezing van 2 rentmeesters. Den 4en 
Januari 1703 kregen zij weder vergunning uit hun 
midden 2 rentmeesters te eligeeren, die het ambt van 
jaar tot jaar moesten bedienen met de beide Gemeens
lieden die Schepenen en Raad zouden benoemen. 
Van het toen in functie zijnde viertal werden er 2 
bedankt en in hun plaats kozen Schepenen en Raad 
en de Oemeenslieden ieder een anderen beheerder. 
In de volgende jaren ruimden jaarlijks de 2 oudsten 
hun zetels in voor 2 op de geschetste wijze gekozen 
opvolgers. Bij de keuze van een nieuw en rentmeester 
op 5 Augustus 1754, besloten Schepenen en Raad, 
evenals zij in 1684 hadden gedaan, voortaan jaarlijks 
te zullen besluiten over het bevestigen of ver
vangen van de rentmeesters. Hierbij moet nog wor
den vermeld, dat het beheer en de administratie der 
stedelijke financi~n in October 1528 door den hertog 
van Oelre werd opgedragen aan zijn dienaar Maurits 
Marijssen, die rekenplichtig was aan de Rekenkamer 
te Arnhem I). Eerst in 1535 kregen de regenten het 
beheer over de stadsinkomsten en uitgaven terug. 

193-458. Rekeningen van de rentmeesters, 1503/4-1793/94. 267 
banden. 

N.B. Meestal in Februari, doch ook wel later, deden de 
rentmeesters verantwoording van hun inkomsten en 
uitgaven en wel tot 1704 aan Schepenen en Raad 
en daarna aan Schepenen en Raad en gecommitteerde 
Oemeenslieden. Deze verantwoording blijkt vóór 1578 
nu en dan, doch daarna geregeld, uit een aan het slot 
der rekening gestelde verklaring, welke van 1631 af 
door den secretaris werd geteekend. Bijna zonder 
uitzondering loop en de verantwoordingen over een 

. boekjaar, dat begint op 25 Januari. Afwijkingen van 
dezen regel en andere bijzonderheden worden bij de 
hieronder volgende nummers vermeld. Het formaat 
der banden tot nr. 274 is oblong, daarna folio. 

I). Reg. nr. 662 en de rekeningen nrs. 211 en 212. 
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193. 1503/4. 1 band. 222. 1541/42. 1 band. 
194. 1506/7. 1 band. 223. 1543/44. 1 band. 
195. 1508/9. 1 band. 224. 1544/45. 1 band. 

N.B. Vele bladen zijn uit 225. 1545/46. 1 band. 
den band gescheurd. 226. 1546/47. 1 band. 

227. 1547j48. 1 band. 
196. 1510/11. 1 band. 228. 1548/49. 1 band. 
197. 1511/12. 1 band. 229. 1550/51. 1 band. 
198. 1512/13. 1 band. 230. 1551/52. 1 band. 
199. 1515/16. 1 band. 231. 1552/53. 1 band. 
200. 1516/17. 1 band. 232. 1553/54. 1 band. 
201. 1517/18. 1 band. 233. 1554/55. 1 band. 
202. 1518/19. 1 band. 234. 1555/56. 1 band. 

Reg. nr. 568. 235. 1556/57. 1 band. 
Reg. no. 978. 

203. 1519/20. 1 band. 
204. 1520/21. 1 band. 236. 1557/58. 1 band. 
205. 1523/24. 1 band. 237. 1558/59. 1 band. 
206. 1524/25. 1 band. 238. 1559/60. 1 band. 
207. 1525/26. 1 band. 239. 1560/61. 1 band. 
208. 1526/27. 1 band. Reg. nr. 1005. 

209. 1527/28. 1 band. 
2~0. 1561/62. 1 band. 

210. 1528/29. 1 band. 
241. 1562/63. 1 band. 

211. 1529/30 st.L 1 band. 
242. 1563/64. 1 band. 212. 1529/30 st.ILl band. 
243. 1564/65. 1 band. 213. 1530/31. 1 band. 
244. 1565/66. 1 band. 214. 1531/32. 1 band. Reg. nrs. 1064 en 1067. 

215. 1532/33. 1 band. 

N.B. Vele bladen zijn uit 245. 1566/67. 1 band. 

den band gescheurd. 246. 1567/68. 1 band. 
247. 1568/69. 1 band. 

216. 1534/35. 1 band. 248. 1569/70. 1 band. 
217. 1536/37. 1 band. 249. 1570/71. 1 band. 
218. 1537/38. 1 band. 250. 1571/72. 1 band. 
219. 1538/39. 1 band. 251. 1572/73. 1 band. 
220. 1539 tot Oet. 1 band. 252. 1573/74. 1 band. 
221. 1539 Oet.-1541 253. 1574/75 1 band. 

Februari 1 band. 254. 1575/76. 1 band. 
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255. 1576/77. 1 band. 293. 1616/17. 1 band. 
256. 1578/79. 1 band. 294. 1617/18. 1 band. 
257. 1579/80. 1 band. 295. 1618/19. 1 band. 
258. 1580/81. 1 band. 296. 1619/20. 1 band. 
259. 1581/82. 1 band. 297. 1620/21. 1 band. 
260. 1582/83. 1 band. 298. 1621/22. 1 band. 
261. 1583/84. 1 band. 299. 1622/23. 1 band. 
262. 1584/85. 1 band. 300. 1623/24. 1 band. 
263. 1585/86. 1 band. 301. 1624/25. 1 band. 
264. 1586/87. 1 band. 302. 1625/26. 1 band. 
265. 1587/88. 1 band. 303. 1626/27. 1 band. 
266. 1588/89. 1 band. 304. 1627/28. 1 band. 
267. 1589/90. 1 band. 305. 1628/29. 1 band. 
268. 1590/91. 1 band. 306. 1629/30. ' 1 band. 
269. 1591/92. 1 band. 307. 1630/31. 1 band. 
270. 1592/93. 1 band. 308. 1631/32. 1 band. 
271. 1593/94. 1 band. 309. 1632/33. 1 band. 
272. 1594/95. 1 band. 310. 1633/34. 1 band. 
273. 1595/96. 1 band. 311. 1634/35. 1 band. 
274. 1596/97. 1 band. 312. 1635/36. 1 band. 
275. 1597/98. 1 band. 313. 1636/37. 1 bal)d. 
276. 1598/99. 1 band. 314. 1637/38. 1 band. 
277. 1599/1600. 1 band. 315. 1638/39. 1 band. 
278. 1600/1. 1 band. 316. 1639/40. 1 band. 
279. 1601/2. 1 band. 317. 1640/41. 1 band. 
280. 1602'3. 1 band. 318. 1641/42. 1 band. 
281. 1603/4. 1 band. 319. 1642/43. 1 band. 
282. 1604/5. 1 band. 320. 1643/44. 1 band. 
283. 1605/6. 1 band. 321. 1644/45. 1 band. 
284. 1606;7. 1 band. 322. 1645'46. 1 band. 
285. 1608/9. 1 band. 323, 1646/47. 1 band. 
286. 1609/10. 1 band. 324. 1647/48. 1 band. 
287. 1610/11. 1 band. 325. 1648/49. 1 band. 
288. 1611/12. 1 band. 326. 1649/50. 1 band. 
289. 1612/13. 1 'band. 327. 1650/51. 1 band. 
290. 1613/14. 1 band. 328. 1651/52. 1 band. 
291. 1614/15. 1 band. 329. 1652/53. 1 band. 
292. 1615/16. 1 band. 330. 1653/54. 1 band. 
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331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. 

350. 
351. 
352. 
353. 
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1654/55. 
1655/56. 
1656/57. 
1657/58. 
1658/59. 
1659/60. 
1660/61. 
1661/62. 
1662/63. 
1663/64. 
1664/65. 
1665/66. 
1666/67. 
1667/68. 
1668/69. 
1669/10. 
1670/71. 
1671/72. 
1672/73 en 

1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1673/74. 1 band. 

N.B. Zie de rekening van ontvang
sten en uitgaven van de ge
volmachtigden der burgerij 
betreffende het afkoopen der 
brandschatting "als anders 
van de financiên ontvangen" 
ingediend 19 Mei 1675, in 
inv. nr. 74. 

1674/75. 
1675/76. 
1676/77. 
1677/18. 

1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 

N.B. In deze en de volgende reke
ningen boekten de rentmees
ters vele posten die betaald 
werden in het laar volgende 
op het op den band aange
duid rekenjaar. Soms loopen 
deze betalingen zelfs tot aan 
den dag waarop de rekening 
werd afgehoord. 

354. 1678/79 en 1679/80. 
1 band. 

N.B. Afgehoord 9 Febr. l683. 

355. 1680/81 en 1681/82. 
1 band. 

NB. Afgehoord 9 Febr. 1683. 
In deze rekening komen 
nog ontvangsten voor 
van 22 Maart 1684. 

356. 1682/83-1684/85. 
1 band. 

357. 1685/86. 1 band. 
358. 1686/87. 1 band. 
359. 1687/88. 1 band. 
360. 1688/89. 1 band. 
361. 1689/90. 1 band. 
362. 1690/91. 1 band. 
363. 1691/92. 1 band. 
364. ] 692/93. 1 band. 
365. 1693/94. 1 band. 
366. 1694/95. 1 band. 
367. 1695/96. 1 band. 
368. 1696/97. 1 band. 
369. 1697/98. 1 band. 
370. 1698/99. 1 band. 
371. 1699/1700. 1 band. 
372. 1700/1. 1 band. 
373. 1701/2. 1 band. 
374. 1702/3. 1 band, 
375. 1703 4. 1 band. 
376. 1704/5. 1 band. 
377. 1705/6. 1 band. 
378. 1706/7. 1 band. 
379. 1707/8. 1 band. 
380. 1708/9. 1 band. 
381. 1709/10. 1 band. 
382. 1710/11. 1 band. 



INVENTARIS 95 

383. 1711/12. 1 barrel. 415. 1745/46. 1 band. 
384. 1712/13. 1 band. 416. 1746/47. l' band. 
385. 1713/14. 1 band. 417. 1747/48. 1 band. 
386. 1714/15. 1 band. 418. 1748/49. 1 band. 
387. 1715/16. 1 band. 419. 1749/50. 1 band. 
388. 1716/17. 1 band. 420. 1750/51. 1 band. 
389. 1717/18. 1 band. 
390. 1718/19. 1 band. N.S, De ontbrekende rekening van 

391. 1719/20. 1 band. 
1751/52 werd volgens de 
resoluti!!n (inv. nr. 28), afge-

392. 1720/21. 1 band. hoord 22 Januari 1753. 

393. 1721/22. 1 band. 
421. 1752/53. 1 band. 

N.S, De ontbrekende rekeningen 422. 1753/54. 1 band. 
van 1722/23 en 1723/24 wer- 423. 1754/55. 1 band. 
den volgend de resoluti!!n(inv. 424. 1755/56. 1 band. 
nr. 27), afgehoord 14 .Januari 

425. 1756/57. 1 band. 1724 en 4 Januari 1725. 
426. 1757/58. 1 band. 

394. 1724/25. 1 band. 427. 1758/59. 1 band. 

395. 1725/26. 1 band. 428. 1759/60. 1 band. 

396. 1726/27. 1 band. 429. 1760/61. 1 band. 

397. 1727/28. 1 band. 430. 1761/62. 1 band. 

398. 1728/29. 1 band. 431- 1762/63. 1 band. 

399. 1729/30. 1 band. 432. 1763/64. 1 band. 

400. 1730/31. 1 band. 433. 1764/65. 1 band. 

401. 1731/32. 1 band. 434. 1765/66. 1 band. 

402. 1732/33. 1 band. 435. 1766/67. 1 band. 

403. 1733/34. 1 band. 436. 1767/68. 1 band. 

404. 1734/35. 1 band. 437. 1768/69. 1 band. 

405. 1735/36. 1 band. 438. 1769/70. 1 band. 

406. 1736/37. 1 band. 439. 1770/71. 1 band. 

407. 1737/38. 1 band. 440. 1771/72. 1 band. 

408. 1738/39. 1 band. 441. 1772/73. 1 band. 

409. 1739/40. 1 band. N.B. De ontbrekende rekening van 

410. 1740/41. 1 band. 1773/74 werd volgens de 

411. 1741/42. 1 band. 
resolutie in inv. nr. 30, afge-

412. 1742/43. 1 band. 
hoord 20 Januari 1775. 

413. 1743/44. 1 band. 442. 1774/75. 1 band. 
414. 1744/45. 1 band. 443. 1775/76. 1 band. 
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444. 1776/77. 
445. 1777/78. 
446. 1778/79. 
447. 1779/80. 
448. 1780/81. 
449. 1781/82. 
450. 1782/83. 
451. 1783/84. 
452. 1784/85. 
453. 1785/86. 
454. 1787/88. 

1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 

N.B Vóór in den band afschrift der 
resolutie dd. 19 Februari 1787 
waaruit blijkt waarom de 
rekening van 1786 ontbreekt. 

455. 1789/90. 1 band. 

N.B. De ontbrekende rekening van 
1788j89 werd volgens de 
resolutie in inv. nr. 32, afge
hoord 23 Januari 1789. 

456. 1790/91. 1 band. 

N.B. De ontbrekende rekening 
van 1791/92 werd volgens 
de resolutie in inv. nr. 32, 
afgehoord 23 Januari 1792. 

457. 1792/93. 1 band. 

N.B. De bladen 13-31, 33 - 36, 
38-40, 53, 58-60, 67 en 
vlg. ontbreken. Zij zijn uit 
den band gescheurd. 

458. 1793,94. 1 band. 

459-463. Manualen van ontvangsten en uitgaven, 1597 -1794. 2 
banden, 2 katerns en 2 stukken. 

459. 1597 Juli 9 en 1598 April 14. 2' stukken. 
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460. 1643 Maart-I646 Maart. 1 katern. 

461. 1676 Juni-1679 April. 1 do. 

462. 1768 Januari 22-1775 Januari 18. 1 band. 

N.B. Op de voorzijde van den band getiteld "Corpus 
juris 1768". 

463. 1787 Januari 27-1794 Februari 2. 1 band. 

464-468. Acquitten en andere bijlagen van de rekeningen, 1324-
1755. 5 omslagen. 

464. 1324-1479. 4 charters en 4 stukken. 

Reg. nrs. 41, 59, 65, 89, 90, 92, 98 en 411. 

465. 1503-1550. 165 stukken. 

Reg. nrs. 541, 558, 564, 585, 685 en 693. 

466. 1551-1591. 264 stukken. 

Reg. nrs. 929, 1070, 1072, 1177, 1191, 1203, 1329 en 
1416. 

467. 1592-1649. 189 stukken. 

468. 1651-1755. 228 stukken. 

469. Instructie van de rentmeesters en eenige daarop betrekking 
hebbende resolutiën, 1683 -(1686?). Afschriften en con
cepten. 12 stukken. 

N.B. Zie instructies van 22 Januari 1727 en 13 Januari 
1796 in inv. nr. 38 fol. 29 en 241 en de resolutil!n 
i.h.b. die van 5 Januari 1703 en 22 Januari 1724. 

470. Ordonnantiën van betalingen, 1683 Juni ] 5-1689 October 
1. 1 katern. 

471 en 472. Stukken over de waarde van verschillende munten. 2 om 
slagen. 

7 
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471. Ingekomen brieven, 1541 en 1542. 2 stukken. 

Reg. nrs. 764 en 765. 

472. Waardeering van den enkelen- en den reynaldus
gulden, 1469-1491. 1 stuk. 

N.B. Zie verder de publicatien en de ordonnantien over 
de waarde van het geld: van 1465 tot 1493 in inv. 
nr. 163 leU. e., van 1548 tot 1707 in inv. nrs. 1284-
1288 en 1292-1300 en dd. 15 April 1586 en 27 
Decemher 1701 in inv. nrs. 33 en 34. 

473-476. Processen-verbaal en conditien van verpachtingen, 1416-
1628 en 1696-1794. 3 banden en 1 omslag. 

473. 1416":"1516. 1 band. 

Reg. nrs. 104, 160, 161, 168, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 
192, 200, 210, 233, 244, 258,,283, 300, 304, 305, 317, 318, 
331, 334, 346, 519 en 520. 

N.B. Behalve de processen-verbaal, resolutien, enz., bevat 
de band: 

a. "Wilkeur van der draperij", 1434 (fol. 1-3.) I) 

b. Contracten van de door de stad gekochte metsel
steenen, 1434-1437. (fol. 10.) 

c. Aanteekening van de munten waaruit de door 
Harderwijk aan Arnhem geleende f 100.- hebben 
bestaan, (c, 1434). (fol. 10 verso.) 

d. Willekeuren van de draperie te Amsterdam. (c. 
1413). (fol. 11-17.) 

e. Ordonnantie op het tappen en den verkoop van 
wijn en bier te· Amsterdam. (fol. 17 verso.) 

f. "Liber reddituum civitatis de Herderwijek, copu
latus anno Domini MCCCCXXIlIlo feria sexla post 

1) Uitgegeven door Mr. j. C. Berns: oude Vaderl. rechtsbronnen 1e reeks, nr. 8. 
's-Gravenhage, 1886. 80. 



lNVENt AIDS 

Valentini (Februari 18) inhoudende: L verpachtingen 
van 1416 tot 1424 en van 1431 tot 1516; (fol. 19-21 
en 48-183.) 2. Memoriaal van de door de stad 
verkochte lijfrenten, 1413-1436 (fol. 21 en 22.) 3. Koop
en transportbrieven van lijfrenten en uitgiften in erf
pacht van huizen en landerijen, 1383 Mei 15 en 1431-
1453 (fol. 22 verso - 35.) 

474. 1517-1599. 1 band. 

Reg. nrs. 625, 677, 763, 767, 778, 779, 808, 821, 863, 
868, 913, 975, 1002. 1250, 1284, 1300, 1343, 1344, 
1378, 1399, 1406, 1432, 1442, 1444, 1448, 1452, 1467, 
1468 en 1502. 

N,B, In 1529 werden de verpachtingen gehouden door een 
door den hertog van Gelre aangesteld en rentmeester. 

475. 1480-1628. 20 stukken. 

Reg. nrs. 766 en 780. 

N.B. Op het vel papier waarop de verpachting geh'ouden 
12 Juli 1597, geschreven werd, staat ook den 
verkoop van het bouwhuis van het zustersklooster 
en van een huis aan den Brink. 

476. Conditien van verpachtingen, 1696-1794. Met index. 
1 band. 

N.B, De inhoud van den band loopt door tot 1814 (zie 
afd. 11 Geldmiddelen (noot), Behalve verpachtingen 
bevat de band ook conditien der aanbestedingen van 
onderhoudswerken aan wallen, slooten, wegen en 
grachten, gehouden in 1762, 1765 en 1768 en op 
fol. 9 en 41 instructien van den afslager en den 
vischteller d.d. 27 Augtustus 1650 en 13 Juli 1777. 

477--480. Stukken betreffende de stadsaccijnzen. 4 omslagen. 
N.B. De stadsimpos!en werden gewoonlijk verpacht, doch 

ingeval zij niet genoeg konden opbrengen, gecollec
teerd. (Zie de resolutien o.a. van 26 Juni 1772, 1 Juli 
1797 en 1 Juli 1799). 
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477. Verdragen gesloten door Schepenen en Raad met de 
Gemeenslieden, 1516-1521. 3 stukken. 

Reg. nrs. 544, 545, 554, 562 en 566. 

478. Naamlijsten van brouwers en vleeschhouwers, die 
den voorgeschreven eed hebben gedaan, 1535 -1563. 
4 stukken. 

N.B. Zie inv. nr. 161 artt. 85 en 92. De lijst van de 
vleeschhouwers begint met het jaar 1551. Formulieren 
van den eed der tappers en bierschooiers (d.d. 7 
Februari 1614) en van de brouwers (dd. 27 Januari 
1673) komen voor in inv. nr. 479. 

479. Ordonnantien van den wijn- en bieraccijns, 1614, 
1673 en 1724. 4 stukken. 

N.B. Een ordonnantie van dit :middel i. d. 26 Juni 1762, 
staat op folio 117 van nr. 38. 

480. Volgbriefjes van ingevoerd bier, 1615. 11 stukken. 

481. Tarief van het bruggegeld dat zal worden geheven ter be
strijding der kosten van den herbouw der hooge brug, 
1601 Mei 18. 1 stuk. 

N.B. Ten einde aan de bezwaren van de Gemeenslieden 
tegemoet te komen besloten Scbepenen en Raad 28 
Juli 1601 het tarief te handhaven als zou blijken, dat 
de kosten niet door een collecte konden worden 
gedekt. 

482. Verpachtingen van tienden der abdij van Sint Pauwel te 
. Utrecht in Tellicht, Ermel en Horst, 1663-1670. kladden. 

6 stukken. 

N.B. De verpachtingen werden gehouden ten overstaan 
van de schepenen van Harderwijk. Deze tienden be
hoorden in 1698 tot den boedel van het echtpaar 
Engelbert Schrassert en Geertruijdt van Halewijn, 
dochter van Sijward van Halewijn en Geertruijdt van 
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Hoeclum, die ze van de abdij hadden gekocht. Bij de 
scheiding van dezen boedel op 30 April 1698, vielen 
zij ten deel aan hun zoon Roederick Schrasserf. I) 

483. Schuldbekentenissen en rentebrieven van- en aan de stad, 
met daarop betrekkelijke stukken. 1319-1671. 14 charters 
en 12 stukken. 

Reg. nrs. 30, 91, 97, 170, 289, 326, 367, 371, 393, 423, 
430, 431, 454, 455. 518, 838, 839 en 885. 

N.B. De schuldbekentenissen van 1650 tot 1671 werden 
afgelost in 1694 (zie nr. 498). Lijfrentebrieven en 
andere schuldbekentenissen van de stad komen voor 
In nr. 473. 

484. Stukken betreffende borgstellingen door de stad gedaan 
voor schulden en huwelijks-voorwaarden van hertogen 
van Gelderland. 1345-1381. 5 charters en 4 stukken. 

Reg. nrs. 58, 64, 76, 77, 83, 100, 101 en 102. 

485. Gift- en erfpachtsbrieven van den Hu/st en ander land, 
1331, 1332 en 1335. 3 charters. 

Reg. nrs. 47, 48 en 49. 

486. Volmacht tot overdracht aan de stad van het huis of de 
woning van den hertog van Gelderland te Harderwijk, 
1393 October 2. 1 stuk. 

Reg. nr. 114. 

487. Uitspraak in een geschil over een aan de stad, door 
wijlen Goessen van Vanevelt verschuldigde rente, 1537 
Maart 14. 1 stuk. 

Reg. nr. 690. 

488. Stukken over de betaling van een door de stad aan 

I) Inv. nr. 2009. 
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Claes IJsbrandsz. en aan de leprozen te Amsterdam ver
schuldigde rente, 1538-1540. 3 stukken. 

Reg. nrs. 676, 714 en 739. 

N.B. Vgl. de reg. nrs. 959 en 960 en inv. nr. 798 fol. 86. 

489. Kennisgeving van keizer Karel V over den nakoop van 
opgekochte stadsschulden. 1547 September 14. 1 charter. 

Reg. nr. 859. 

490. Koopbrief van het door de stad in erfpacht gegeven 
Po/manser! te Hierden. 1555 Januari 30. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 945. 

N.B. Zie de reg. nrs. 952, 957 en 958. 

491. Ingekomen- en verzonden brieven over de betaling van 
schulden aan- en van de stad. 1542. 1684-1787. ûorspr. 
en minuten. 18 stukken. 

Reg. nr. 769. 

N.B, Zie dergelijke brieven in nrs. 465 en 466 en op den 
brief van 1542 betrekkelijke stukken in nr. 483. 

492, Mandement van het Hof van Holland beteekend aan Jhr. 
Jasper van Poelgeest. 1587 Juni 11. 2 stukken. 

493. Interlocutoire sententie inzake van de stads-rentmeesters 
teg~n Marten Coelwagen. áls borg voor Giisbert Francken, 
1629 Augustus 9. 1 stuk. 

N.B. Uit eene aanteekening op de keerzijde blijkt, dat het 
geschil betrof de smalle tienden van de stad. 

494. Sententie in het proces over de door Elisabeth Brinck, 
weduwe Dompseler, aan de stad geschonken goederen, 
1660 September 10. Afschrift. 1 stuk. 

495. Rekening van Johan Nuck, wegens ten behoeve van de 
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stad ontvangen en geleverde rogge en andere waren en 
van zij n tractement als kapitein en rentmeester, 1678-1683. 
Oorspr. en afschrift. 4 stukken. 

N.B. Na het overlijden van declarant werd deze rekening 
opnieuw ingediend 15 Augustus 1688 en 4 November 
1691. (Zie de resolutie van 29 Februari 1692 in nr. 
19.) 

496. Sommatie aan A. S. van der Impel, douairière van den 
drossaard Clout te Moers, tot betaling van de rente gaan
de uit hoPman He/'s huis of het paterhuis van het nonnen
klooster, 1684 Maart 3. 1 stuk. 

N.B. Zie o.a. nr. 348 fol. 71 verso. Het huis werd volgens 
resolutie van 26 November 1684 verkocht. 

497. Staten van inkomsten, uitgaven, restanten en schulden, 
1651, 1656, 1673 en 1681. 10 stukken. 

498. Staat van oude schulden, 1694. Met bijlagen. 21 stukken. 

N.B. Deze staat noemt 32 genummerde en 4 ongenummerde 
posten, ingekomen naar aanleiding der resolutie van 
21 Maart 1694. De bijlagen zijn genummerd I, 3, 7, 
9. 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 25 en 29. De overige 
bijlagen zijn niet genummerd. Bij vele posten werd 
aangeteekend wanneer zij werden voldaan. 

498·. Brieven en andere stukken betreffende de liquidatie met 
Johan van Heerde, burgemeester van Hattem, van het 
restant eener vordering van f 1200. door den Ontvanger
generaal van Veluwe. geassigneerd aan zijn overleden 
broeder Daniel van Heerde, in leven burgemeester en 
scholarch te Harderwijk, 1692-1694. 27 stukken. 

499. Liquidatie gehouden met Oerck Avercamp. nom. ux. 
Reinira Schrassert, als erfgenamen van burgemeester (Johan) 
de Beyer (overleden 27 Juni 1682), 1698 Januari 3. 9 
stukken. 

N.B. Zie de resolutien van dien datum en van 4 Mei 1685. 



104 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

500. Ingekomen- en verzonden brieven over de door Schepenen 
en Raad bij resolutie van 28 Juni 1724 aangenomen 
loterij, 1730-1733. Ûorspr. en minuut. 6 stukken. 

N.B. Schepenen en Raad benoemden 4 Juli 1724 (burge
meester) P. Oosterbaan tot directeur dezer loterij. In 
een brief van 12 Februari 1733 ligt de gedrukte 6e 
trekkingslijst van de 4e klasse. 

501-510. Stukken betreffende de aan de stad verpande provinciale 
domeinen, 1399-1791. 10 omslagen. 

N.B. Aan de stad waren verpand: a. de gruit; b. de tienden 
der nieuwe landen van de Oostermeente; c. de land
en de water- of roertollen te Harderwijk: d. de oude 
Nunspetertienden in het ambt Ermelo; e. de smalle 
tienden, accijnzen en heerengulden aldaar en f. het 
schoutambt van Harderwijk. De aanwezige stukken 
betreffende het schoutambt zijn reeds onder nrs. 
188-192 geïnventariseerd. De andere pandgoederen 
werden gewoonlijk door de stad verpacht of, indien 
zij niet genoeg konden gelden, gecollecteerd I) De 
tienden van de Oostermeente loste de Rekenkamer te 
Arnhem in 1554 af 2) en de Oude Nunspetertienden 
veranderde zij, volgens een in December 1743 met 
Schepenen en Raad gemaakt accoord, in eene vaste 
jaarlijksche recognitie van f 42.- 3) 

501. Pand- en pachtbrieven, 1339-1554. 11 charters en 2 
stukken. 

Reg. nrs. 118, 127, 136, 139, 145, 151, 165, 242, 325. 327, 
369, 477, 480 en 93S. 

502. Ingekomen- en verzonden brieven, 1558-1612. Ûorspr. 
en minuten. 8 stukken. 

Reg. nrs. 989, 1001, 1021, 1141, 1170 en 1171. 
N.B. Zie ook den brief van 22 Januari 1539 in inv. nr. 64. 

De brieven van 1608 en 1612 betreffen vrije heeren
goederen in de stadsvrijheid en in Ermelo. 

t) (nv. nrs. 474 en 475. 
2) Reg. nr. 935. 
3) Inv. nr. 504. 
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503. Memorialen van de pacht en de pachters der Oude 
Nunspetertienden, 1552, 1559, 1570 en 1571. 4 stukken. 

503*. Sententie van het schouten gericht over de vraag of 
van een bouwhuis op nieuw aangegraven land te 
Leuvenum, aan de stad smalle tienden moeten worden 
betaald, 1655 Mei 31. 2 stukken. 

504. Accoord over den afkoop van de Oude Nunspeter
tienden, 1743 December 13. Afschriften. 2 stukken. 

N.B. Dit accoord staat ook in nr. 27 fol. 341-343. 

SOS. Uitspraak in een kwestie over den pandbrief van den 
heerengulden te Ermelo, 1539 Juni 9. 1 charter. 

Reg. nr. 715. 

N.B. De stad verkocht dezen pandbrief in 1698 aan 
Cornelus Nuck. I) 

506. Extract-resolutien en andere stukken betreffende de 
gerechtelijke invordering van de pacht der lammer
tienden, behoorende tot de smalle tienden in het 
oosteinde van Nunspeet, 1789-1791. 10 stukken. 

N.B. De stukken zijn gemerkt A-H en 1 en 2. 

507. Rollen of lijsten van de smalle tiendplichtigen in 
Hulshorst, Hoophuizen, het Westeinde, 't Hul, het 
Oosteinde, Hierden, Horsten Tellicht, Tonsel, 
Leuvenum en Ermel, 1698-1766. 17 stukken. 

N.B. Eén stuk is gemerkt L, een ander M. 

508. Rekening van collecteurs van de smalle tienden in 
Horst en Tellicht, 1760. 1 bandje, 12°. 

N.B. Deze rekening werd afgehoord door een gecommit
teerde van Schepenen en Raad, 27 November 1761, 

I) Zie de resolutien van 20 Juni en 27 Juli 1698 en in inv. nr. 83 folio 110 
verso. 
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509. Verklaring aangaande het tolgeld van wijn en zout, 
1551 December 31. 1 stuk. 

N.B. Tarieven van tol- en weggelden komen voor in nrs. 
474 en 475 en in de resolutien van 11 Mei 1597 -
waarbij werd aangeteekend dat de steden Campen, 
Deventer. Swolle, Amsterdam, Alckmaar en Staverden 
geen tolgeld betaalden -, 19 Augustus 1605, 28 
November 1662 en 3 April 1767. Instructies voor den 
oppasser van den sluitboom op het Jufferenpad dd. 
13 Juni 1793, staan in nr. 38 fol. 51, 52, 134 en 212. 

510. Koninklijk verbod tolgeld te vorderen van burgers 
van 's Hertogenbosch, 1563. 1 stuk. 

Reg. nr. 1040 en 1043. 

511-524. Rekeningen van de stadsrentmeesters. als collecteurs van 
de gemeene landsmiddelen in de stad en de stadsvrij heid, 
1582/84--1598/99. 14 obI. bandjes. 

N.B. De gemeene middelen werden in Gelderland inge
voerd bij plakkaat van 27 September 1582. Gewoonlijk 
had de stad deze middelen in haar gebied voor een met 
den ontvanger te Arnhem overeengekomen bedrag, 
afgelost of nam zij de pacht van de pachters ervan 
over. I) De coIlecte, aangevangen op 14 December 
1582, bepaalde zich aanvankelijk tot de accijnzen van 
wijn en bier, doch van Augustus 1589 af, werden 
ook de imposten van het gemaal en het geslacht of 
bestiaal gecollecteerd door de stads-rentmeesters die 
hun ontvangsten en uitgaven jaarlijks aan de Schepe
nen verantwoordden. 2) Den 20en December 1611 
besloten Schepenen en Raad de ontvangst van de 
ge mee ne middelen binnen hun territoir, over te laten 
aan den ontvanger van de Veluwe, Jan van Dans, 
mits hij aan de stad assignatien gaf voor haar voor
schotten van servitien en andere landslasten. De col
lecte door de rentmeesters duurde dus tot 1611, doch 

I) Zie o.a. de re~olutien van 11 Maa rt 1594 en 31 December 1599 in inv. nr. 1 
en nrs. 513 fol. 44 en 516 fol. 67. 

ZJ Zie nr. 511 fol. 83 verso. 
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de rekening en verantwoordingen zijn slechts tot het 
jaar 1598 in het stadsarèhief bewaard gebleven. De 
accijnzen van wijn en bier, welke de stad van ouds 
zelf had geheven, verantwoordden de rentmeesters in 
hunne gewone jaarrekeningen. 

afgehoord 6 April 1584. 1 bandje. 
afgehoord 13 Maart 1585. 1 bandje. 
afgehoord 5 Maart 1586. 1 bandje. 
afgehoord (niet ingevuld). 1 bandje. 

1589 Augustus-1590 Februari. 1 bandje. 

1590/91, afgehoord 4 Maart 1591. 1 bandje. 
1591192, afgehoord 3 Februari 1592. 1 bandje. 

·1592/93, afgehoord 15 Februari 1593. 1 bandje. 
1593/94, afgehoord ? 1 bandje. 
1594/95, afgehoord 7 Februari 1595. 1 bandje. 
1595/96, afgehoord 11 Februari 1596. 1 bandje. 
1596/97, afgehoord 22 Februari 1597. 1 bandje. 

N.B. In deze rekening ligt een nota van onkosten, gemaakt 
voor de soldaten van de kapiteins Veer en Japlice 
in Februari en Maart 1596. 

1597/98, afgehoord 21 Februari 1598. 1 bandje. 
1598/99, afgehoord 9 Februari 1599. 1 bandje. 

525-529. Stukken betreffende de verponding in de stad en de stads
vrijheid, 1750-1794. 

N.B. De verponding werd ingevoerd 1 Januari 1643. I) 
Zij verving de tot dat jaar geheven schildschatting. 
De invordering van dit provinciaal middel duurde tot 
1805 waarna het, krachtens staatsbesluit van 12 Juli 
1805 nr. 3, tot de belastingen van het Rijk behoorde en 
geheven werd volgens eene ordonnantie van 20 Januari 
1807 en het reglement van uitvoering i. d. 8 Mei 
d.a.v. Zoolangde verponding eene provinciale belasting 
was, had de stad haar binnen haar territoir gepacht 
en is zij aldaar ingevorderd: van 1643 tot 1657 door 
2 burgemeesters en 2 gemeenslieden, van 1658 tot 

I) Zie de instructie van 27 Mei 1643 in inv. nr. 1290. 
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1674 door de stads rentmeesters en 2 gel'lleenslieden. 
van 1675 tot 1702, 1750 tot 1797 en van 1803 tot 
1805 door een door de Vroedschap aangestelden 
ontvanger, van 1703 tot 1749 door de stadsrent
meesters en van 1798 tot 1802 door een collecteur. I) 
De ontvangers en de collecteurs WAren rekenplichtig 
aan Schepenen en Raden. 

525. lngekomen- en verzonden brieven over de aanstelling 
van een ontvanger, 1750. Oorspr. en minuten. 3 
stukken. 

526. Kohier. 1754. Met aanteekening van de eigendoms
overgangen der aangeslagen perceelen van 1745 tot 
1794. Oorspr., 1 band. gr. folio. 

N.B. Het kohier werd opgemaakt 12 November 1754 door 
den ontvanger Dr. H. J. Ardesch uit de maancedels 
van vroegere jaren. Volgens den titel op het eerste 
bla4 vervaardigde hij een duplicaat voor de Gedepu
teerde Staten van de Veluwe en, ter voldoening aan 
artikel 2 zijner instructie van 28 September 1750. 2) 
een afschrift voor de secretarie van Harderwijk. De 
aanteekeningen van de eigendomsovergangen loopen 
door tot 1804. Behalve dit kohier vindt men onder 
nr. 1991 van dezen inventaris beschreven een afschrift 
van het oudste of oorspronkelijke kohier, dat in 1708 
werd vervaardigd door burgemeester Wolter van 
Speulde en dat. blijkens zijne handteekening op het 
titelblad. zijn eigendom is geweest. In 1787 heeft de 
ontvanger Ardesch een nieuw kohier vervaardigd. 
dat echter niet meer aanwezig is, doch dat, evenals 
het exemplaar van 1754. voor rekening van de stad 
werd geschreven. 3) 

527. Kohier als nr. 526. Afschrift. 1 band gr. folio. 

1) Zie de resolutien van 28 Sept. 1750 en 27 Nov. 1797 en de instructien van 
30 Mei 1687 en 20 April 1792 in inv. nr. 39 fol. 29 en 116. 

2) Inv. nr. 28 fol. 39 verso. 
l) Inv. nr. 28 fol. 155 en nr. 32 fol. 1 (resolutien van 4 Febr. 1757 en 8 Jan. 1787.) 



INVENTARIS 109 

528. Maancedels, 1755-·1794. 1 band. 
N.B. De cedels werden opgemaakt door den ontvanger H. 

J. Ardesch. De aanteekeningen van betalingen loopen 
door tot 1796. 

529. Memoriaal van eigendomsovergangen van aangeslagen 
gebouwen en landerijen, 1776-1794. 1 katern. 

N.B. Het memoriaal loopt door tot 1803. (Zie nrs. 1545-
1547.) 

VII. Stadswerken. 

N.B. Het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden 
aan de stadsgebouwen, muren, bruggen enz., was 
opgedragen aan 2 uit den Magistraat gecommitteerde 
werkmeesters, die bovendien moesten zorgen dat de 
ingezetenen hun huizen en andere panden, overeen
komstig de stadswillekeuren, bouwden en repareerden. 
Ook moesten zij waken tegen de verontreiniging van 
pleinen, straten, bruggen en grachten en verhinderen 
dat door onbevoegde personen in de grachten werd 
gevischt. I) Een opzichter of werkbaas leidde den 
arbeid van de stadswerklieden. 2) 

530. Ingekomen brieven, 1415, 1617, 1666, 1708, 1759, 1766. 
1773 en 1774. 20 stukken. 

Reg. nrs. 133, 134 en 135. 

N.B. De brieven betreffen den torenbouw in 1415, werk
zaamheden in de raadkamer 1617. herstellingen 
aan het uurwerk in den toren in 1666 en 1759, het 
weven van wapens in stoelkussens van de raadsleden 
in 1708 en het maken van dekstukken of klapmutsen 
en vazen op de pilaren van de Luttekepoort in 1766. 

531-535. Rekeningen van de werkmeesters. 1588/89, 1603/4,1614/15. 
1619/20 en 1626/27. 3 bandjes en 2 katernen. 

N.B. De rekeningen loopen over een jaar dat begint op 
25 Januari. Zij werden afgehoord of gesloten door 

I) Willekeuren, gedrukt 1734, deel I. Cap. 111 en IV. 
2) Resolutie van 7 October 1665 in inv. nr. 14 fol. 17. 
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531. 
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533. 
534. 
535. 
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1588/89, 
1603/4, 
1614/15, 
1619/20, 
1626/27, 

Schepenen en Raad. Vele andere rekeningen van de 
werkmeesters staan achter of aan het slot van de 
rentmeestersrekeningen. 

gesloten 1589. 1 bandje. 
verrekend 1 Aug. 1603en 7 Febr. 1604.1 katern. 
afgehoord 28 September 1615. 1 bandje. 
afgehoord 28 Januari 1620. 1 katern. 
afgehoord 23 Januari 1627. 1 bandje. 

535.... Liquidatie gehouden met burgemeester Engelbert Schrassert 
van zijn ontvangsten en uitgaven als werkmeester, 1686 
April 2. 20 stukken. 

536. Acquitten. 1588. 1619, 1620. 1683-1685. 40 stukken. 

N.B. Een kwitantie van 1685 is geschreven onder nr. 542. 
Een andere van f 250, betaald voor een schilderij, 
bestemd voor den schoorsteen in de raadzaal, ligt in 
nr. 740. Bij resolutie van 31 Januari 1634 besloten 
Schepenen en Raad de koopsom te laten betalen door 
de serviesmeesters. 

537. Contract en bestekken van de herstellingen aan het uur
werk van het raadhuis. 1618, 1667 en 1669. 3 stukken. 

N.B. Zie conditien der aanbesteding van werken aan wallen 
wegen, grachten, slooten en plantagien van 1699 tot 
1765, op fol. 306-308, 311 en 312 van inv. nr. 1997. 

538. Rekening van den werkmeester Johan Witten. van ont
vangsten en uitgaven voor een nieuwen uurwijzer (maan
wijzer) in den gevel van het raadhuis. 1667. Met bijlage. 
2 stukken. 

N.B. Zie het bestek in nr. 537. 

539. Advies van Jac. Doorschot, over het metselen van een 
privaat in het raadhuis. 1771 April. Met teekening. 2 
stukken. 

N.B. Dit werk werd aanbesteed 6 Mei 1771. 
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540. Conditien der aanbesteding van een steiger aan de Lage 
brug. 1612 Augustus 7. 1 stuk. 

541. Bestek van werken aan muren en portalen van de kerk, 
aanbesteed 1668 Augustus 11. 1 stuk. 

542. Bestek van de boter- en kaasmarkt aan den Broederen, 
aanbesteed 1685 Juni 16. 1 stuk. 

N.B. Aan het slot staat de kwitantie voor de aannemingssom. 

543. Bestekken en rekeningen van reparatien aan het uurwerk 
in den toren, 1663 en 1760. 5 stukken. 

N.B. Zie hierover brieven in nr. 530. 

544-547. Rapporten en andere stukken over werken aan den toren, 
1772-1781. 4 omslagen. 

N.B. Zie hierover brieven van 1772-1774 in nr. 530. 

544. Rapporten, bestekken en berekeningen van kosten, 
1772-1774. 13 stukken. 

545. Publicatien van aanbestedingen en inschrijvingsbiljet
ten, 1774 en 1775. 24 stukken. 

546. Teekeningen. 1772. 11 stukken. 

547. Aanteekeningen van de kosten der herstellingen. ge
daan van 1774 tot 1781. (c. 1781). 2 stukken. 

548. Bestek en teekeningen der verbouwing van het doodenhuis 
tot barakken, 1789. 5 stukken. 

N.B. Het doodenhuis was een gedeelte van het voormalig 
Sint Agnietenklooster. I) 

549. Lijst van ladders. schragen en andere materialen. aanwe
zig in het stadsmagazijn. 1773 October 20. 1 stuk. 

I) Zie de resolutien van 2. 13 en 22 Juni 1789 in inv. nr. 32. 
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550-583. Stukken en registers betreffende havenwerken, 1591-1791. 

N.B. Het eerste plan om te Harderwijk een haven te ma
ken ging uit van den bekenden schilder, ingenieur, 
architect en domheer van Sint Marie te Utrecht Jan 
van Schoorl l ) die, volgens zijn schrijven van Octo
ber 1549, daarvoor octrooi had bekomen van keizer 
Karel V.2). Van dit plan zijn geen andere berichten 
tot ons gekomen en uit niets blijkt, dat het werd 
uitgevoerd. Het tweede plan om door middel van een 
haven de stad te verzekeren van hulp uit zee tegen 
vijandelijke aanvallen en haar schepen te beveiligen 
tegen storm en onweder, dat Schepenen en Raad in 
1595 met financieel en steun van den Raad van State 
hadden willen uitvoeren naar een door den Alkmaar
schen ingenieur Adriaan Anthoniszoon gemaakt ont
werp, mislukte wegens gebrek aan geld. 3). Eerst in 
1650 slaagde het bestuur van de stad erin zijn lang 
gekoesterden wensch door te zetten en te verwezen
lijken. De benoodigde fondsen werden verkregen door 
subsidien van de Generaliteit, den Raad van State, 
de Amiraliteit te Amsterdam, de provincien Gelder
land en Overijssel en de stad Amsterdam, door lee
ningen en vrijwillige bijdragen van de gilden en bur
gers en door taxatie van de tot het geven van bij
dragen onwillige ingezetenen. Volgens het door La
gewater gemaakt model, 4) strekte deze haven van de 
brug af 84 voeten in zee. 5) Ten behoeve van haar 
onderhoud verhoogden Schepenen en Raad 17 Juni 
en 29 November 1650 sommige accijnsen en hief de 
stad havengeld van veer- en andere schippers en 
schuitevoerders. 6) Het beheer en toezicht was opge
dragen aan 2 uit en door den Magistraat gekozen 
(Over-) havenmeesters die, bijgestaan door den secre
taris, de ontvangsten en uitgaven jaarlijks aan hun last
gevers verantwoordden. Dikwijls gebruikten deze de 
kas voor uitgaven die niets met de haven uitstaande 
hadden. O. a. boekten zij op folio 151 hunner reke-

I) Dr. Aljred lIon Wurzbach: Niederl. Kunstler-Iexicon. Band Tl, blz. 598. 
2) Inv. nr. 1980 folio 7 verso. 
S) Brief van 11/21 April 1591 in inv. nr. 550. 
4) Waarschijnlijk Jan Adriaansz. Leechwater, ingenieur en mr. timmerman te De Rijp. 
5) Resolutien van 26 April en 16 Mei 1650. 
6) fnv. nrs. 696 en 710. 
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ning van 1652 een post van f 100.- betaald aan Dr. 
Slichten horst voor 2 à 3 maanden werk in de stads
archieven. Den 22en October 1669 werd de haven 
door een zwaren storm vernield en in 1715 werd zij 
voorloopig door een s::huilplaats voor kleine vaartui
gen vervangen. I) 

550. Ingekomen. en verzonden brieven, resolutiën en re
questen, 1591-1791. 104 stukken. 

Reg. 1493. 

N.B. Zie de stukken genummerd 152, 171 en 192 van inv. 
nr. 1475. 

551. Rekening van ontvangsten van de werkmeesters, 
voorafgegaan door eene aanteekening van de midde
len en subsidiën, Maart 1650-April 1651. 1 katern 
en 1 stuk. 

N.B. Zie de resolutie van 24 Februari 1651 in nr. 10. 

552-570. Rekeningen van de over-havenmeesters, 1652 
-1672. 19 banden en 2 stukken. 

552. 1652. afgehoord 1653 Juli 27. 1 band. 
553. 1653, Net en klad, met restantlijst, 

afgehoord 1654 Nov. 21 1 band. 2 stukken. 
554. 1654, afgehoord 1655 Febr. 12. 1 band. 
555. 1655. afgehoord 1655 Juni 9. 1 band. 
556. 1656, afgehoord 1657 Dec. 31. ] band. 
557. 1657. en 1658 afgehoord 1659 Maart 22. t band. 
558. 1659. afgehoord 1660 Febr. 11. 1 band. 
559. 1660. afgehoord 1661 Nov. 12. 1 band. 
560. 1661. afgehoord 1662 Mei 24. 1 band. 
561. 1662. afgehoord 1663 Maart 9. 1 band. 
562. 1663, afgehoord 1664 Jan. 28. 1 band. 
563. 1664, afgehoord 1665 Jan. 26. 1 band. 
564. 1665. afgehoord 1666 Jan. 25. 1 band. 
565. 1666, atgehoord 1667 Jan. 24. 1 band. 

1) Zie de resolutien van 22 October 1669 en 17 Juni 1715. 
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566. 1667, afgehoord 1668 Jan. 24. 1 band. 
567. 1668, afgehoord 1669 Jan. 28. 1 band. 
568. 1669, afgehoord 1670 Jan. 27. 1 band. 
569. 1670, afgehoord 1671 Jan. 26. 1 band. 
570. 1671 en 1672, afgehoord 1673 Jan. 26. 1 band. 

571. Acquitten en andere bijlagen van de rekeningen, 
1652-1672. 30 stukken. 

572. Rekening van de havenmeesters wegens ontvangsten 
en uitgaven van het havengeld, 1692. 1 katern. 12°. 

N.B. Deze rekening werd afgehoord 12 December 1692. 
De ontvangsten bestonden uit het 1/7 part van het 
veer op Amsterdam, dat, volgens het met de gilde
meesters \lan het schippersgilde den 26en Februari 
1692 gesloten accoord, werd vervangen door een 
vast bedrag van f 14.- om de 14 dagen te betalen. 
Zie kwesties over dit havengeld, voorgekomen met 
de Amsterdamsche schippers, in nrs. 696 en 716. 

573. Bestekken, conditiën en contracten der aanbelitedin
gen van haven-, paal· en kribwerken, 1649-1784. 
38 stukken. 

574. Teekeningen. (1609 ?)-1783. 15 stukken. 

575. Aanteekeningen en berekeningen van de winst, welke 
de stad ten behoeve van de haven kan maken uit 
de pacht van de landschaps. en stadsimposten van 
wijn, bier en brandewijn, 1648-1651. 10 stukken. 

576. Technische en financiëele berekeningen, 1648 en 1650. 
9 stukken. 

577. Staten van baten: (subsidien. leeningen en contribu· 
tiën), 1650-1653, 1659 en 1692. 16 stukken. 

578. Schuldbekentenis aan kapitein Joan Colve (Kolft) en 
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kennisgeving aan de contribuanten, 1651. Afschrift en 
concept. 2 stukken. 

579. Volgbriefjes en rekeningen van leveranciers van palen, 
planken en ander houtwerk, 1651-1653 en 1666. 
15 stukken. 

N.B. De briefjes zijn meest geadresseerd aan den Mr. tim
merman Evert Jacobsz. Maten. 

580. Tarief en aanteekeningen van de opbrengst van het 
havengeld, 1715, 1748 en 1766. 4 stukken. 

581. Contracten en andere stukken betreffende het plan 
van een ieehaven, te maken door Abraham Gabriels 
c.s.. 1762 en 1763. Oorspr. en concepten. 23 stukken. 

N.B. De kosten van deze haven, begroot op f 200.000, 
zouden worden gevonden door eene tontineleening en 
eene loterij. Den 7en Mei 1764 moest Gabriels erken
nen, dat hij de benoodigde gelden niet kon bijeen
brengen en dat zijn plan was mislukt. I) De deelne
mers in de tontineleening werden toen van hunne 
verplichtingen ontslagen. 

582. Conventie, adviezen, reglementen en andere stukken 
betreffende het bouwen van een zeehaven door een 
societeit van contribuëerende leden, naar plannen en 
onder directie van Jan Hamaker te Amsterdam, 1771 
en 1772. 43 stukken. 

N.B. Zie de betrekkelijke brieven van 1771 tot 1773 in 
nr .. 550 en stukken van Jan Hamaker zelf in nr. 1994. 

583. Considerans voor een bericht aan het Hof tegen het 
havenplan van Nijkerk, (1645). 1 stuk. 

I) Zie de resolutiên van 19 Augustus 1762 in inv. nr. 28. 



116 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

584-597. Stukken betreffende de stads-fortificatiewerken en de daar
voor door de Staten-Generaal, de Staten van Holland e. a .• 
verleende subsidiën, 1528-1773. 14 omslagen. 

N.B. Zie berichten over het aanleggen van wallen in 1512, 
in reg. nrs. 529 en 1275. 

584. Resolutiën, 1528 en 1552. 2 stukken. 

Reg. nrs. 621 en 922. 

585. Ingekomen- en verzonden brieven, requesten en reso-
lutien, 1545-(c. 1668). 88 stukken. 

Reg. nrs. 825, 830, 988, 990, 992, 993, 1059. 1339. 1340, 
1341, 1355, 1410, 1412, 1422 en 1489. 

N.B. Zie ook de brieven van de gedeputeerden ter Gene
raliteit in inv. nr. 1171. 

586. Advies over het herstellen van een ingestorte muur, 
1532 Januari 12. 1 stuk. 

Reg. nr. 657. 

587. Contract gesloten met den walmeester Arnt Reijers
zoon, 1581 April 14. Afschrift. 1 stuk. 

588. Credentiebrief voor Johan van Wijnbergen, 1585 
Juni 28. 1 stuk. 

Reg. nr. 1413. 

589. Memoriaal van vergraven hoven en landerijen. (1586). 
1 stuk. 

590. Ordonnantien van subsidien, met kwitantien, 1586. 
1589, 1605. 1614 en 1629. 7 stukken. 

Reg. nr. 1429. 

591. Contract gesloten door gecommitteerden van de Sta
ten van Holland en Harderwijk, 1589 Juli 23. 
1 stuk. 

Reg. nr. 1476. 
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592. Commissiebrieven voor gecommitteerden van West
Friesland en het Noorderkwartier, 1597 en voor de 
ingenieurs Mr. Adriaan Anthonisz., 1597, Simon Ste
vin en Davidt van Orleans, 1598 en 1599 en Hen
drick van Gelder, 1665. Oorspr. en afschriften. 4 
stukken. 

N.B. Hierbij ligt een afschrift van een door Van Orleans 
in December 1598 uitgebracht rapport. 

593. Brieven van Amsterdam aan de Gecom mitteerde 
Raden van Holland en West-Friesland en van Hoorn 
aan Alkmaar, 1597. Afschriften. 2 stukken. 

N.B. De brieven zijn oorspronkelijke aanbevelingen, ter 
hand gesteld aan de gecommitteerden van Harderwijk 
naar Holland. 

594. Reversbrief voor de subsidie van f 12.000 door de 
Generaliteit en de provincie Holland verleend voor 
de bolwerken aan de Smeepoort, 1600 Maart 26. 
Oorspr. en afschrift. 2 stukken. 

595. Ordonnantien en andere stukken van- en over de 
betaling van de f 320, waarvoor het jaarlijksch 
onderhoud van de wallen en grachten, in 1626 door 
het bestuur der stad werd aangenomen, 1652 en 
1666. 3 stukken. 

596. Rekening van ontvangsten en uitgaven van burge. 
meester Dompseler, voor werken aan den wal aan 
de oostzijde der stad, 1666 Mei en Juni. Met 
bijlagen. 6 stukken. 

597. Bestekken, berekeningen en nota's van kosten en 
conditien van aanbestedingen, 1594-1773.41 stukken. 

Reg. nrs. 672, 1397 en 1425. 

N.B. Hierbij liggen als bijlagen teekeningen: a. van de 
brug aan de Smeepoort (1584) en b. van den zeeberm 
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aan de westzijde der stad (1634). Een teekening van 
de wallen en de gracht tusschen de Oroote- en Smee. 
poorten van (1621 ?) ligt in de portefeuille met tee
keningen en een kaart van de fortificatil!n, waar
schijnlijk in 1665 I) vervaardigd door den ingenieur 
Henrick van Oelder, is gebonden in nr. 1981 folio 173. 

598-600. Stukken over de verplichting van Nijkerk, Putten en 
Ermelo, pioniers te leveren voor werken aan de grachten 
en wallen van Harderwijk, 1542-1587. 3 omslagen. 

598. Ingekomen. en verzonden brieven, 1542-1580. Oor
spr. en minuten. 17 stukken. 

Reg. nrs. 776, 1137, 1138, 1210, 1211, 1220, 1223, 1276 en 
1277. 

599. Brief van het Hof aan de schouten van Niikerck, 
Putten en Ermell, 1580 Augustus 22. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 1348. 

600. Obligatie van de geërfden te Niikerck, (c. 1586). 
1 stuk. 

601-603. Stukken betreffende den bouwen de afbraak van het kas· 
teel of huis des konings. 3 omslagen. 

N.B. Zie over den oorsprong van dit gebouw reg. nr. 725 
en over zijne bezetting door de burgers in 1566, nrs. 
805 en 806. 

601. Ingekomen- en verzonden brieven, 1553-1555. Oor· 
spr. en minuten. 6 stukken. 

Reg. nrs. 932, 954, 955 en 956. 

602. Resolutie van de Rekenkamer, (c. 1569 April 27). Af
schrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 1154. 

I) Zie de resolutie van 7 Maart 1665 in nr. 585 en den commissiebrief in nr. 592. 
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603. Vergunning tot afbraak van het huis en een daarop 
betrekking hebbende commissiebrief van het Hof, 
1581 October 9. Oorspr. 2 stukken. 

Reg. nrs. 1366 en 1367. 

604. Ingekomen- en verzonden brieven over de aanstelling van dros
ten of bevelhebbers op het Huis, 1541-1580. Oorspr. en con
cept. 7 stukken. 

Reg. nrs. 755. 785, 787, 788, 789, 1200 en 1302. 

VIII. De stadsweide en wegen, stegen, slooten, erven, hoven, landerijen 

en zandbergen in de stadsjurisdictie buiten de stadspoorten. 

1) Reg. nr. 48. 
2) Reg. nr. 587. 
3) Reg. nr. 271. 

N.B. Op het land, dat Reinoud, graaf van Gel re, in 1332 
aan de stad had geschonken, kregen de burgers het 
recht hun vee te weiden. I) Dit recht. dat volgens 
resolutie van 1 Mei 1620 onvervreemdbaar was, bleef 
langen tijd het uitsluitend bezit van de binnen de 
stadspoorten wonende burgers. Nog bij een keur van 
1523 sloten Schepenen en Raad kloosterlingen en 
buitenlieden van het medegebruik der weide uit, 2) 
doch later stonden zij het toe: eerst 3 Mei 1594 aan 
de molenaars en anderen die buiten de stad woon
den en 7 Mei 1599, krachtens het privilegie van her
tog Arnoud, dd. 21 October 1450,3) aan de ingezete
nen die van ouds te Hierden hadden gewoond en 
aldaar of in de stadsvrijheid waren geboren, mits zij 
den burgereed deden. Het weiderecht - bij de bo
vengemelde keur en ook nog bij de resolutien van 
29 Januari 1613 en 1 Mei 1620 beperkt tot 3 à 4 
koeien van iederen burger of uit elk burgerhuis en van 
de burgemeesters bovendien een paard -, werd 
27 April 1716 ongelimiteerd toegestaan. Met bijzon
dere vergunning van Schepenen en Raad mochten 
ook paarden van andere personen en kleinere dieren 
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worden geweid. Het vee kwam in het begin van Mei 
op het land. Den vorigen dag was het met brand
ijzers gemerkt of, zooals het heet, opgebrand, bij 
welke gelegenheid de eigenaren voor elk dier dat zij 
in de weide brachten een kleinigheid betaalden voor 
het onderhoud van het land. Bovendien bestemden 
Schepenen en Raad hiervoor den cànon van f 150., 
waarvoor zij 9 December 1765 aan Jacques de Leuze 
de Carmizolle octrooi hadden verleend een papier
molen op de weide te plaatsen. In 1743 werd door 
het veld een wandelpad gemaakt. I) Toezicht op de 
weide hielden weidemeesters, zijnde 2 uit en door 
den Magistraat gecommitteerde leden, die tevens 
zorgden dat de willekeuren en resolutien op het schut
ten van vee, op het gebruik, de verontreiniging van 
de wegen, stegen en slooien en op de erven, hoven, 
landerijen en zandbelten buiten de stadspoorten, zoo
wel van de stad als van haar ingezetenen niet wer
den overtreden. 2) De weide meesters werden bijge
staan door een koeherder of weiwaarder en een scho
ter. ') Het regeeringsreglement van 9 December 1795 
stelde de weide onder toezicht van particuliere des
kundigen, die, gekozen door de stemgerechtigde bur
gers, overleg moesten plegen met de door den ge
meenteraad gekozen over-weidemeesters. Een besluit 
van de burgerij bracht het beheer der weide in Ja
nuari 1798 weder geheel aan het gemeentebestuur, 
de weidemeesters werden ontslagen en den l1en Mei 
d.a.v. de zoogenaamdeweidekas gemortificeerd. Daarna 
waren de stadsrentmeesters ontvangers van het 
weidegeld. 

605. Ingekomen brieven, 1580, 1619, 1631, 1691, 1692 en 1752. 
8 stukken. 

I) Inv. nr. 27 fol. 335. 

Reg. nr. 1349. 

N.B. De brief van lS80 betreft de verhooging van het 
ruimgeld door de huislieden van Hierden verschuldigd 

2) Zie de resolutie van 29 Januari 1613 in inv. nr. 2 folio 417 en de willekeuren 
gedrukt in 1734, deel I. Cap. VII. 

3) Zie de instructil!n in inv. nr. 38 fol 65, 244 en 255. 
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voor het beweiden en gebruiken van wegen en ste
gen in de Veluwe. 

606 en 607. Rekeningen van de weidemeesters, 1668 en 1689. 2 
omslagen. 

606. 1668, afgehoord 1669 Januari 28. 1 katern. 

607. 1689, Klad. afgehoord? 3 stukken. 

608. Acquitten, 1668 en (c. 1692). 4 stukken. 

609. "Stadtsweij-boeck" alias cedels van opgebrand vee, 1750-1794. 
1 band. 

N.B. Zie de cedel~ van 1668 en 1689 in inv. nrs. 606 en 
607. Zij noemen de namen der eigenaren van het vee 
en het voor het opbranden verschuldigd weidegeld. 

610 en 611. Stukken betreffende het maken en onderhouden van de 
Zand- en Saldenensteeg (c. 1640), van de Enck- en 
Bredestegen en van den weg achter de hoven, 1724. 2 
omslagen. 

N.B. Zie een request van de aan deze wegen gelande ge
erfden dd. 1631, in inv. nr. 605 en de resolutien van 
27 October en 24 November 1723 en 7 Januari 1724 
in nr. 27 fol. 46. 

610. Rekening van arbeidsloonen, betaald door burge
meester P. Oosterbaan, 1724 Januari 3. 1 stuk. 

611. Lijsten van de aangelanden en contribuanten, (1724). 
2 stukken. 

612. Extract-resolutiën en andere stukken aangaande de actie inge
gesteld door den Magistraat tegen de huislieden van Hierden, 
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wegens hun verzet tegen het graven van een schouwsloot in de 
Broeksteeg, 1717 en 1718. 3 stukken. 

N.B. Zie resolutie van 10 September 1717 in inv. nr. 26 
fol. 267. 

613 en 614. Stukken betreffende de Leuvenummer- of Hierderbeek. 
2 omslagen. 

N.B. De beek scheidde Hierden van Leuvenum en Hulshorst. 
Schepenen en Raad besloten 26 October 1635 er 
"op halve kosten van Ermelo", een brug over te laten 
leggen en 7 September 1636 haar tot 12 voeten te 
verbreeden en jaarlijks te laten schouwen door een 
graaf en heelf.raden. I) 

613. Erfpachtsbrief van een gedeelte der beek, 1368 April 
4. 1 charter. 

Reg. nr. 74. 

614. Verzoekschrift van Harderwijk aan den landdrost 
van de Veluwe, om de brug over de beek te laten 
herstellen, (c. 1767). Afschrift. 1 stuk. 

N.B. Het oorspronkelijk contract der aanbesteding van 
een nieuwe brug ligt in inv. nr. 1983 fol. 70. 
Het onderhoud kwam van ouds ten laste van 
Ermelo, doch Harderwijk betaalde, onverplicht, een 
gedeelte van de kosten. 2) 

615-617. Stukken betreffende het vóórkomen van zandverstuivingen 
te Hierden en elders in het rechtsgebied der stad. 3 
omslagen. 

N.B. Bij resolutie van 22 September 1650 droegen de Gede
puteerde Staten van de Veluwe het toezicht op de 
zanden in hun kwartier op aan een, toen voor het 
eerst, benoemden Zandgraaf, die o.a. moest zorgen 
dat niemand in zijn recht van "maalschap" werd be-

I) Inv. nr. 6 fol. 186, nr. 7 fol. 106, nr. 11 fol. 72 verso en nr. 13 fol. 59 verso. 
2) Inv. nr. 13 fol. 367, nr. 14 fol. 76, nr. 23 fol. 47 en 276 en nr. 26 fol. 108. 



INVENTARIS 123 

nadeeld. I) Later gelastten de Staten van Gelderland 
aan de hoofdofficieren, ambtsjonkers en magistraten 
in Veluwe en Veluwenzoom - bij een reglement 
dat de Stadhouder den Sen Mei 1691 heeft be
krach~igd - met gecommitteerde. geêrfden of zand
raden. door het plaatsen en onderhouden van be
schuttingen en bepotingen het onvruchtbaar worden 
van gecultiveerde stukken grond door zandverstui
vingen. te voorkomen en de bepotingen elk jaar te 
schouwen. 2) De kosten ervan werden door de ge
êrfden gedragen. In 1718 betaalden de belanghebben
den te Hierden wegens de aldaar uitgevoerde werken, 
voor 290 mudden zaailand 15 stuivers per mud en 
voor 13 huizen zonder zaailand f 1 per huis. Boven
dien moèst de molenaar f 5 bijdragen. a) Volgens 
de stadswillekeuren, gereformeerd en gedrukt in 
1734, Cap. VII art. 28 en 29. behoorde het toezicht 
op de zandweringen in het territoir der stad tot de 
bemoeiingen van haar weidemeesters. 

615. Ingekomen brieven, 1575, 1576 en 1692. Met bijlage. 
5 stukken. 

Reg. nrs. 1261 en 1262. 

N.B. De bijlage is een afschrift van het bovengenoemde 
reglement van 5 Mei 1692. 

616. Rapport van de commissie ingesteld bij resolutie 
van den Magistraat van 16 Maart 1692. Concept. 
1 stuk. 

617. Request van den zandgraaf Peter Oosterbaan aan 
de ambtsionkers te Ermelo en de burgemeesters 
van Arnhem en Harderwijk, (1723). Met bijlagen. 4 
stukken. 

N.B. Requestrant verzoekt zijn uitgaven voor de bepoting 
van het zand in de buurtschappen Veltwijk en Hors1, 
bij Emmaus, om te slaan over de geêrfden aldaar. 

I) Algemeen Rijksarchief: Resolutien van de provincien. nr. 62 (Gelderland) fol 77. 
2) Inv. nr. 615. 
3) (nv. nr. 26 folio 275 verso. 



124 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

IX. De straten en de heek hinnen de stadspoorten. 

N.B. Met het onder- en schoonhouden van de stra ten 
waren, volgens de willekeuren, de eigenaren van de 
aanliggende huizen en andere gebouwen belast. 
Bleven zij hierin nalatig, dan lieten, voor hunne reke
ning, de na te noemen straat meesters het werk uit
voeren. Voor nieuwe straten leverde de stad de 
steenen. I) In 1767 kwam aan deze gewoonte een 
einde. Op voorstel van een den 12en Juli 1765 be
noemde Commissie, besloten Schepenen en Raad de 
bestrating geheel te vernieuwen op kosten van de 
stad. Met goedvinden van de Gemeenslieden bestem
den zij voor dit werk de f 3786-6-. welke de stad 
had geprofiteerd door verkoop van het Papenerve, 2) 
werd geld geleend en, met ingang van 1 Augustus 
1767, straatgeld geheven van de vroegere onderhouds
plichtigen. Tot ontvangers van deze belastillg wer
den 2 stadsrentmeesters benoemd, die de inkom
sten en uitgaven elk iaar aan Schepenen en Raad 
verantwoordden. '). De afzonderlijke beurs der straat
gelden werd in 1798 met de gewone kas van de 
rentmeesters vereenigd, doch in 1802 er weder van 
afgescheiden en apart gehouden. 4) De straten stonden 
onder toezicht van straatmeesters 'zijnde 2 uit en 
door den Magistraat aangewezen leden,diegewoonlijk 
tevens opzichters waren van de door de stad loopende 
beek, welke evenals de straten, door de eigenaren 
van de eraan en erover staande gebouwen, moest 
worden schoongehouden en beschoeid. 5) Een lijst 
van de namen en den loop der straten omstreeks 
1512, komt voor in inv. nr. 798 folio 95 verso. 

618. Rekening van de straatmeesters Brinck van Vanevelt en Arend 
van Hoeclum, 1601. 1 stuk. 

N.B. De ontvangsten en uitgaven betreffen het vervoer 
van keien voor de bestrating van den Broederen. 

I) Resolutie 20 April 1657 (inv. nr. 12 fol. 176 verso) en publicatien van 24 Januari 
1727 en 17 December 1737 in nr. 36 folio 26.) 

2) Zie inv. nr. 896 en resolutie van 3 Januari 1763 in nr. 29 folio 11. 
3) Zie de resolutien en instructief! in inv. nr. 29 fol. 178-187 . 
• } Zie de resolutien van 24 Mei 1798 en 17 December 1802 in inv. nrs. 1460 fol. 

158 verso en nr. 1462 fol. 205 verso. 
5) Zie inv. nr. 4 fol. 11 en 28, nr. 6 fol. 84, nr. 12 fol. 180 verso en nr. 16fol. 218. 
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619. 18e-28e rekening van de ontvangers der straatgelden 1784/85-
1794/95. 1 band. 

N.B. De band is getiteld: ,,3e straetboeck der stadt 
Harderwijck." Het boekjaar begon 1 Mei. De rekenin
gen werden onregelmatig afgehoord. 

620-624. Stukken over de vernieuwing der bestrating en het straat
geld, 1765-1768. 5 omslagen. 

620. Ingekomen- en verzonden brieven, 1768. Oorspr. en 
minuut. 3 stukken. 

621. Extract-resolutien, 1765-1767. 7 stukken. 

622. Financiëele berekeningen, 1766. 5 stukken. 

623. Liggers van de in het straatgeld aangeslagen huizen 
en andere gebouwen, 1767 en z. d. 5 katerns. 

N.B. Deze liggers vermelden, behalve het bedrag van den 
aanslag, de namen van de eigenaren en van de be
woners .of gebruikers van de aangeslagen perceelen. 

624. Conditien der aanbesteding van het vervoer van ma 
terialen per kar en (of) slede, 1767 Juli 6. 1 stuk. 

625. Rapport over het beslag en de breedte der raderen van 
molenaars-, eek- en andere karren en advies over de route 
van zwaar beladen wagens door de stad. 1771 November. 
1 stuk. 

626. Specificatie van de kosten der bestrating in de 3 land poorten, 
1774 Juni 6. 1 stuk. 

627. Memoriaal der resolutien van den Magistraat over de door de stad 
loop ende beek, 1608-1636. 2 stukken. 

N.B. Over de verplichting van het schoonmaken der beek 
door de eigenaars van de aangelande huizen, wordt 
ook een bewijs, gedateerd 2 Juni 1646, aangetroffen 
in het stads-recognitieboek. 
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gehakt. I) Bepalingen over de verplichtingen van de 
ingezetenen ingeval van brand. komen voor in de 
artt. 26-31 der willekeuren van 1472. 2) In 1593 
koos de Magistraat 2 schepenen in elk der 4 kwar
tieren waarin de stad was verdeeld, om te onder
zoeken of de voorgeschreven brandbluschmiddelen bij 
de burgers voorhanden waren en te zorgen dat zij aan
wezig bleven. 3) Den 7en Augustus 1699 besloten 
Schepenen en Raad een groote- en een kleine brand
spuit te koopen op kosten van de huiseigenaren. de 
gilden en colleges. die voor eIken emmer, welke zij 
ingeval van brand moesten leveren. f 1 bijdroegen. 
Aan elke spuit waren 3 brandmeesters verbonden. 
Zij werden benoemd door Schepenen en Raad, die 
zelf Over-brandmeesters waren. Na het in gebruik 
nemen der brandspuiten. werden de verplichtingen 
van de ingezetenen en de brandschouw, bij afzonder
lijke resolutien en ordonnantien geregeld. ') 

628-633. Pomp- en putcedels. alias liggers van de eigenaren en 
bewoners der huizen ressorteerende onder de respectieve 
pompen en putten, aangelegd 1768. 6 banden: groepen A. B. 
C. D. E. en F. 

N.B. Inhoud: a. Nota van het aantal brandemmers, ladders 
en haken van elke pomp; b--d. in de onder nrs. 
1612-1639 aangeduide volgorde der pompen en 
putten: naamlijsten van Over-pompmeesters, 1768-
1812, van pompmeesters 1768-(c 1818) en van de 
eigenaren en bewoners der huizen 1768-{c 1850) 
en e. in band A afschrift van het reglement d.d. 7 
November 1768. Zie de archieven van de put- en 
pompmeesters, geïnventariseerd in de derde afdeeling 
van dezen inventaris. 

634. Ordonnantie waarnaar de putmeesters zich moeten gedragen. 
geëxtraheerd uit de putrol van 1596 en gerenoveerd 25 Febru-

I) Resolutien van 1 Dec. 1788 en 25 Febr. 1803 in inv. nrs. 32 en 1462. 
2) Inv nr. 161. 
3) Resolutie van 12 Nov. 1593 in inv. nr. 1. 
4) Zie o.a. inv. nr. 637 en de resolutie van 10 April 1805 in nr. 1463. 
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X. Putten, pompen en brandhluschmiddelen. 

N.B. De waterputten op en in de openbare pleinen en 
straten stonden onder het opzicht van de door Sche
penen en Raad benoemde putmeesters. I) Het onder
houd van de putten kwam ten Jaste van de eigenaren 
der volgens cedels eronder ressorteerende huizen. 2) 
In 1653 werden reeds enkele putten door pompen 
vervangen, doch de algemeene verandering begon 
eerst nadat Schepenen en Raad bijdragen in de 
kosten uit de stadskas, hadden toegezegd. 3) De 
oudste cedels waarvan gewag wordt gemaakt, zijn 
van het jaar 1595 of 1596. Zij zijn herzien in 1651, 
1676 en 1768. Men onderscheidde de putten en pom
pen door buurtletters (in 1768 A, B, C, 0, E en 
F) en nummers. Bij elke put of pomp moesten 
aanwezig zijn 1 (brand)ladder, 1 haak en een aantal 
emmers, welke gemerkt waren met het lettermerk en 
nummer van de put waarbij' zij behoorden. Deze 
brandbluschmiddelen werden jaarlijks op den 2en 
Woensdag in April geschouwd. 4) De pomp- en put
meesters raamden elk jaar hunne uitgaven, maakten 
daarvan, in overleg met de Over-pomp- en put
meesters, zijnde 2 leden van den Magistraat, 5) een 
omslag, inden deze van de buurtbewoners - die hun 
aanslagen of quota's aan de huiseigenaren moesten 
voorschieten- en verantwoordden op den reeds ge
noemden Woensdag in April de ontvangsten en uit
gaven aan de Over-pompoen putmeesters. 8) De 
pomp- en put meesters waren tevens wijkmeesters en 
in die hoedanigheid verplicht aan den Magistraat 
kennis te geven van de vreemdelingen die in hunne 
respectieve buurten waren komen wonen. Ook 
moesten zij in den winter het ijs laten verwijderen, 
dat de ingezeten vóór hunne woningen hadden los-

I) Resolutie van 21 Juni 1593. in inv. nr. 1. 
2) Resolutie van 4 April 1597 in inv. nr. 1. 
3) Resolutien van 17 April 1739 en 8 Jan. 1740 in inv. nr. 27. 
4) Resolutien van 29 Dec. 1596, 7 Aug. 1699 en 10 Aug. 1719 in inv. nrs. I, 

23 en 26 en inv. nrs. 628-634. Zie ook de resolutien van 19 Nov. 1642, 5 Febr. 
1710 en 15 Dec. 1723. 

5) Zie o.a. de resolutie van 1 Juli 1653, in inv. no. 11. 
8) Resolutie van 28 April 1721 in inv. nr. 27 en de ordonnantie van 7 Nov. 1768 

in nrs. 628 e.v. 
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ari 1651, voorafgegaan door een cedel van de put in de Markt
straat aan den wal. 1 stuk. 

N.B. Zie ordonnantil!n aan de putmeesters d.d. 18 Oct. 
1596 in inv. nr. 1989 folio 85, van 7 Aug. 1699 
In nr. 23 fol. 229 verso, van 11 Dec. 1719 in 
nr. 26 fol. 302 en van 7 Nov. 1768 en 1 Dec. 
1788 in nrii. 628 en 1612-1639. 

635. Kwitantien van de brandspuiten, 1699 en 1700. 1 stuk. 

636. Instructie van het gebruik en het onderhoud van slangbrand
spuiten, door Jan en Samuel van der Heyden gegeven (c.1690). 
Gedrukt. 2 stukken. 

637. Ordonnantien op de brandspuiten van Harderwijk, 1739 en 
1740. Gedrukt. 2 stukken. 40. 

N.B. Zie andere ordonnantien van 1 October 1700 in inv. 
nr. 23 en van 11 November 1709tusschen de bladen 
126 en 127 van nr. 1986. 

XL Onderwijs. 

N.B. De volgende stukken betreffende het onderwijs zijn 
afkomstig van Schepenen en Raad en moeten dus 
onderscheiden worden van de archieven der curatoren 
van ket Veluwsch gymnasium en van de Universiteit 
van Gelderland, die geïnventariseerd zijn in de derde 
afdeeling. Van het bestaan eener stadsschool vindt 
men het eerste bewijs in 1440. I) Toezicht op deze 
school hielden 2 scholarchen, zijnde leden van den 
Magistraat. Het onderwijs werd gegeven door een 
rector en praeceptoren, wier jaarwedden door de 
stad betaald, in 1580 of 1581 door het kwartier van 
Veluwe met f 1000 werden gesubsidieerd, aangezien 
de stad de geestelijke goederen in haar gebied had 
afgestaan onder voorwaarde dat haar kerk- en schooI
dienaren uit de inkomsten dezer goederen zouden 
worden onderhouden. De oorlog en de ongeregelde 
betaling der subsidie en dientengevolge van de jaar
wedden der leeraren, hadden tengevolge, dat de school 

I) Reg. nr. 199. Zie ook Cchrassert: Hardervicum antiquum I. blz. 93 en inv. nr. 
1461 fol. 85. 
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omstreeks 1590 in verval was geraakt. Haar herstel 
en voortbestaan werd evenwel op aandrang van 
Schepenen en Raad en met medewerking van prins 
Maurits, door de Staten van Veluwe verzekerd. 
Bij resolutie van 4 Juni 1600 verhoogden zij de 
bovengenoemde subsidie en maakten van de school 
een Veluws eh gymnasium, dat prins Maurits in 1603 
nader heeft geregeld. De school bestond daarna uit 
twee afdeelingen; de eene .de gemeene schaIe", 
werd geleid door een rector en praeceptoren, 
de andere "de hoge schaie" waar gedoceerd werd 
door professoren. Het bestuur bestond uit 2 door de 
Staten van de Veluwe benoemde curatoren en den 
schoolraad. Leden van den schoolraad waren 2 ge
committeerde leden van den Magistraat of scholar
chen, een predikant, de professoren en den rector. I) 
Den len Juni 1647 is "de hoge schole" door de 
Staten van Gelderland veranderd in een Provinciale 
academie, doch de triviale school bleef bestaan ten 
laste van het kwartier van Vefuwe. 2) Zooals gezegd 
is, bestond deze last in subsidien aan Harderwijk 
uit de geestelijke goederen. Na de centraliseering 
van de geldmiddelen werden zij betaald door het 
Rijk en geregeld bij de Kon. besluiten van 10 
December 1808 (nr. 25), 9 Juli 1814 (nr. 80), 13 
Februari 1816 (nr. 58) en 8 Februari 1855 (nr. 68.) 
Bij het eerstgenoemd besluit werd zij op f 5388, bij 
het laatste op f 3000 gesteld, die betaald zijn tot de 
opheffing van het gymnasium bij, of naar aanleiding 
van het Kon. besluit van 26 September 1878 (nr. 3), 
waarbij zijn inkomsten, bezittingen en gebouwen aan 
Harderwijk werden afgestaan ten behoeve van een 
door de gemeente te stichten Pro-gymnasium. 

De in Juni 1647 door de Staten van Gelderland 
gestichte provinciale academIe werd bestuurd door 
6 curatoren, die gekozen werden door de kwar
tieren Nijmegen, Zutphen en Arnhem. Dit instituut, 
opgeheven in 1812 naar aanleiding van het keizer
lijk decreet van 22 October 1811,3) werd gesloten 
13 Juni 1812. 4) 

') Zie de "Wetten van de heerlijke schoIe" in inv. nr. 1647. 
2) fnv. nr. 1981 fol. 26 verso. 
3) Conrrier d' Amsterdam, 1811 (nr. 299.) 
4) Kroniek van Harderwijk, blz. 208. 
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638-641. Stukken betreffende de stadsschool. 1515-1599.4 omslagen. 

638. Ingekomen- en verzonden brieven. 1571-1599. Oor
spr. en minuten. 22 stukken. 

Reg. nrs. 1193. 1195, 1196, 1205, 1325, 1481 en 1483. 

N.B. Zie ook brieven in nr, 1392. 

639. Contracten met- en aanstellingen van rectors, 1515-
1594. Concepten. 6 stukken. 

Reg. nrs. 542, 582, 740, 876, 1180 en 1289. 

N.B. Zie ook reg. nrs. 199, 213, 243, 267. 287. 316, 479, 
521 en 532. 

640. Prospectus der school, 1540 October 6. Gedrukt. 
1 stuk. 

Reg. nr. 737. 

N.B. Gepubliceerd in "het Boek", jrg. XVII ~1928) blz. 1 
en 197. 

641. Rooster der lesuren en bepalingen aangaande prijzen 
en vacantiën, 1594. Afschriften. 2 stukken. 

N.B. Op het eene stuk staan de voorwaarden door D. 
tlenTicus Betulius gesteld voor zijn aanvaarding van 
het recto raat. 

642-651. Stukken betreffende het Veluwsch gymnasium. 1599-1708. 
10 omslagen. 

642. Ingekomen- en verzonden brieven en resolutiën, 
1600-1702. Oorspr. en minuten. 41 stukken, 

N.B. De brieven betreffen de aanstelling en het ontslag 
van rectors en andere leeraren, de huisvesting van 
studenten. de aanstelling van een-oeconoom in het Fra
terhuis, de belooning van de scholarchen, een subsidie 
aan "die van de musique" verleend (c 1610),_ het 
onderhoud van de school, het fraterhuis en de 
woningen van den rector en de praeceptoren (1611 en 
1645) en de poging van prins Maurits om alle kwar
tieren van Gelderland in de kosten der school te laten 
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bijdragen (1617). (Zie ook de brieven in inv. nr. 1170 
en de resolutie, van 4 Februari 1709 en 14 en 19 
September 1710 in inv. nr. 652 en van 1612 tot 1708 
op folio 285 van inv. nr. 1997.) 

643. Beloften van Wageningen, Elburg en Hattem te zul
len medewerken tot vestiging van een Veluwsch gym
nasium te Harderwijk, 1599 October 12 en 13. Oor
spr. 3 stukken. 

644. Besluit van Ridderschap en Steden van Veluwe en 
ordonnantie tot betaling van den eersten termijn der 
nagenoemde subsidie, 1600 Juni 4. Oorspr. 2 stukken. 

N.B. Bij het besluit werden aan de stad toegestaan a. een 
jaarlijksche subsidie van f 2000 uit de geestelijke 
goederen, boven de f 1000 die zij er reeds uit genoot, 
voor de bezoldiging der leeraren en een tafel in het 
fraterhuis voor arme studenten; b. het gebruik van 
de geestelijke gebouwen binnen de stad. 

645 Instructie voor burgemeester Jacob Voeth. om zich 
te verzetten tegen het plan om de school elders te 
vestigen, (c. 1618). Concept. 1 stuk. 

646. Financiëele staten, o. a. van tractementen en andere 
lasten van de school. 1637 en (c. 1640). 2 stukken. 

N.B. Aan de keerzijde van den eersten staat, staan aan
teekeningen van vacantien. 

647. Staten van betalingen der jaarlijksche subsidie van 
f 1200 door het kwartier van Veluwe (1 October 
1671) toegestaan voor het onderhoud van het frater
huis, 1672-1684. 4 stukken. 

648. Bestek van timmerwerk aan het schoolgebouw, 1676 
Augustus 14. Afschrift. 1 stuk. 

649. Resolutie van den schoolraad, 170h April 6. Afschrift. 
1 stuk. 
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650. . Resolutie van Schepenen en Raad, waarbij zij de 
bibliotheek van de stad en de kerk aan den school
raad in bruikleen geven, (1608 Augustus 8). Concept. 
1 stuk. 

N.B. Zie de noot onder nr. 800. 

651. Sententie van den Senaat der school tegen den stu
dent Laurens Cocx van Sittard, 1641 Augustus 14. 
Afschrift. 1 stuk. 

652-669. Stukken betreffende de provinciale academie, 1647-1794. 
1 band en 17 omslagen. 

652. Resolutien van Schepenen en Raad betreffende acade
mische zaken, 1709 Februari 1-1794 December 27. 
1 band. 

N.B. De inhoud van den band loopt door tot 8 October 
1810. (Zie nr. 1459.) Er staan ook resolutien over het 
Veluwsch gymnasium in, n.l. van 4 Februari 1709 en 
14 en 19 September 1710. 

653. Ingekomen- en· verzonden brieven, 1647-1708. Oor
spr. en minuten. 22 stukken. 

N.B. Hierbij ligt een verzoek aan den Magistraat om het 
herdrukken en verkoopen van het boekje getiteld 
"Epicrisis", uitgegeven door prof. Ds. Paulus Colo
nius, te verbieden, als zijnde den inhoud beleedigend 
voor (p rof. Michael) Wolfardus en andere geleerden. 
(Zie ook de brieven in inv. nr. 1170.) 

654. Indult van de Staten van Gelderland der verheffing 
van het Veluwsch gymnasium tot provinciale acade
mie, 1647 April 14. 2 Afschriften. 

655. Resolutie van Ridderschap en Steden over de oprich
ting, subsidiëering en huisvesting van de academie. 
1647 Juni 1 en 1649 Juni 21. Afschriften. 2 stukken. 
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656. Statuten der school en instructies voor de leeraren 
en studenten, 1648 Maart 10. Afschriften. 1 stuk. 

657. Publicatien van Schepenen en Raad tegen de opdrij
ving van het kostgeld en de kamerhuur van studen
ten, 1648 en 1651. Concepten. 2 stukken. 

658. Ordonnantien en andere stukken over de aan de 
cives academiae verleende vrijstelling der betaling 
van imposten op wijn en bier, 1649-1655 en z.d., 
Concepten en afschriften. 12 stukken. 

659. Resolutien van den Senaat en den Magistraat, over 
de verplichting van de professoren om bij de jaar
lijksche visitatie van de brandbluschmiddelen, tobben 
en lantaarns buitenshuis te zetten, 1773 Maart 29. 
Afschriften. 2 stukken. 

660. "Extract uit de betaelsboeckjes", aangaande betalingen 
(ten behoeve van de stad) gedaan uit het overschot 
van de redemptie der gemeene middelen, boven de 
jaarlijksche subsidie van f 8000, door de provincie 
aan de stad verleend, 1662 Augustus 1-1668 Juli 12. 
1 katern. 80. 

N.B. Zie over de subsidie nr. 655. 

661-664. Stukken over de poging van de kwartieren Nij
megen en Zutphen zich aan de betaling van hun aan
deel in de aan Harderwijk verleende subsidie te ont
trekken en over de restauratie en de continuatie der 
school. 4 omslagen. 

N.B. Zie hierover brieven in nr. 653. 

661. Resolutien van Schepenen en Raad, 1682. 
Afschriften. 3 stukken. 
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662. Resolutien en brieven van Ridderschap en 
Steden van Veluwe aan Zijn' Hoogheid, 1678-
(c. 1685). Afschriften. 5 stukken. 

663. Protest van Harderwijk, overgelegd op den 
landdag te N ij megen, 1681. Afschrift. 1 stuk. 

664. Brief van Zijn' Hoogheid aan het kwartier 
van Nijmegen, 1684 Juli 14. Afschrift. 1 stuk. 

665. Approbatie en ratificatie van het door de curatoren 
aan prof. dr. Cornelius à Thiell gegeven ontslag, 
1657 Maart 7. Afschrift. 1 stuk. 

666. Getuigschrift van den senaat en den rector aan den 
student Jan Burgaart Wolfsen, 1693 Januari 4. Oor
spr. 1 stuk. 

667 en 668. Stukken aangaande jurisdictie-kwesties tusschen 
den magistraat en den senaat van de academie. 2 
omslagen. 

667. Ingekomen- en verzonden brieven, resolu· 
tien en andere stukken over delicten van pro
fessoren en studenten, 1654-1788. Oorspr., mi
nuten en afschriften. 50 stukken. (zie nr. 1997 
lett. h.). 

668. Resolutien en andere stukken over boedels
zaken van cives academiae, 1716-1776.0orspr. 
en afschriften. 10 stukken. 

669. Resolutien van den magistraat en den senaat, over 
het bezetten in de kerk van het gestoelte der 
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professoren door officieren van het garnizoen. 1708. 
Afschriften. 3 stukken. 

N.B. Zie over deze kwestie brieven in nr. 653. 

XII. Ambachtsgilden. 

N.B. De volgende stukken betreffende de gilden, zijn af
komstig van de secretarie en moeten dus worden 
onderscheiden van de in de derde afcleeling be
schreven archieven van de gilden, die na hunne op
heffing ter secretarie der stad werden gedepo
neerd. Zooals in de inleiding is gezegd. hadden 
de gilden in 1539 het recht bekomen de gemeens
lieden te nomineeren. Hieraan ontleenden zij den 
naam van gequalificeerde gilden. Zij werden 
opgeheven ingevolge artikel LIII van de algemeene 
beginselen der staatsregeling van 1798, waarop den 
gen Mei inbeslagneming van hunne kassen en den 
1gen October 1799 hunne ontbinding en de vervan
ging van de gildemeesters door commissarissen, een 
en ander ingeyolge publicatie van het Uitvoerend 
Bewind der Bataafsche republiek dd. 5 October 
1798 I). 

670. Ingekomen brieven en requesten met tegenberichten. c. 1600-
1794. 44 stukken. 

670·. Gildebrieven, 1425-1791. Afschriften. 1 band. 

Reg. nrs. 156, 254, 259 en 495. 

N.B. Zie ook reg. nrs. 260, 406 en 567. De band werd 
aangelegd door den secretaris, ter voldoening aan de 
opdracht hem door Schepenen en Raad gegeven bij 
resolutie van 12 April 1641. 

671. Voorstel van de gemeenslieden aan de gequalificeerde gilden, 
om de keuze van pausgezinden in het bestuur der stad te be
letten. (c. 1715). Afschrift. 1 stuk. 

f) Inv. nr. 1460 fol. 144 en 199 en nr. 36. 
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XII/. Markten, Neringen en Bedrijven. 

N.B. Het toezicht op de jaar- en weekmarkten, op den 
afslag van visch en op de zetting van het brood, was 
van ouds overgelaten aan keurmeesters, zijnde 2 leden 
van den Magistraat. Zij waren tevens belast met de 
controle op den ijk van maten en gewichten, de 
waag en op den verkoop van vee en natte- en droge 
waren I) en zorgden dat de hierop gemaakle wille
keuren en publicatien werden nagekomen. Hun functie 
was dikwijls gecombineerd met die van proefmeesters, 
doch hiervoor werden ook wel andere leden van de 
Vroedschap gecommitteerd. De keur- en proefmeesters 
gekozen uit den Magistraat, werden over-keurmeesters 
en over-proefmeesters genoemd nadat zij (in 1539) 
hun direct toezicht hadden moeien afstaan aan keur
en proefmeesiers die, evenals de rentmeesters, ge
koze!l werden uit de gemeenslieden. In 1640 werd, 
zoowel aan de over- als aan de onderkeur- en proef
meesters jaarlijks 10 pond uit de stadskas toegelegd en 
den 21en Februari 1718 kregen zij ieder f 2.50 voor 
vertering op den eersten dag van hun controle of 
rondgang bij de neringdoende ingezetenen. 2) Door 
hei monopoliseeren van de brandewijn en gebrande 
wateren in 1692 ten behoeve van het kwartier van 
Veluwe, de aanstelling in 1706 van een marktmeester, 
die tevens keurmeester van visch en van de op de 
markt gebruikte maten en gewichten was 3) en het 
contract dat de stad in 1733 mei den monopolist 
sloot over de redemptie van haar branderijen, 4) ver
minderden allengs de werkzaamheden van de keur
meesters en werden in 1742 en later geen proef
meesters meer gekozen. 5) 

672. Ingekomen- en verzonden brieven en requesten, 1510-1791. 
Oorspr. en minuten. Met bijlagen. 63 stukken. 

Reg. nrs. 514, 822, 823, 1016, 1244, 1258, 1264 en 1307. 

I) Zie de willekeuren gereformeerd in 1734, deel I. Cap. VI, artt. 1-39. 
2) Inv. nr. 6 fol. 370 verso en nr. 26 fol. 275 verso. 
3) Inv. nr. 24 fol. 132 en nr. 1462 fol. 150 en 157. 
4) Inv. nr. 19 fol. 330 en nr, 27 fol. 163. 
5) Zie de resolutien van 26 Januari en 25 April 1742 in inv. nr. 27 fol. 299 en 305 
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673. Publicatien van te houden jaarmarkten, 1549, 1591 en 1646. 
Gedrukt. 3 stukken. 

Reg. nr. 887 en 1491. 

N.B. Zie de privilegiebrieven in reg. nrs. 3 en 61 en de 
publicatien in inv. nrs. 33-36. 

674. Keur tegen voorkoopers op markten, 1616 April 12. 1 stuk. 

675. Resolutie aangaande de broodzetting, 1661 Maart 25. Extract. 
1 stuk. 

676. Ordonantien aangaande de broodzetting, 1625-1675. 4 stukken. 

677. Aanteekening van den priis der rogge, 1634-1650. 1 stuk. 

N.B. In inv. nr. 672 liggen in brieven van het jaar 1574, 
ordonnantien op het gemaal en de maalderij te 
Deventer en Nijmegen en in een brief van 1647 een 
notitie van den prijs van rogge, witte weit en witte
brood te Arnhem. 

678. Cedels der verloting van de vischbanken op de markt, (c. 1600) 
en 1609 November 20. 2 stukken. 

679. Ordonnantien, resolutien, publicatien en conditien van verpach
tingen van den afslag van visch, 1431-1782. Afschriften. 17 
stukken. 

Reg. nrs. 643, 1045 en 1250. 

N.B. Zie ordonnantien op de verpachting van den afslag, 
in een den 1gen November 1697 geappostilleerd 
request, in inv. nr. 672, den privilegiebrief van den 
opslag of het stapelrecht van visch in inv. nr. 81 en 
geschillen met andere steden over dit recht in nrs. 
122, 123, 137 en 140-143. 
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680. Ordonnantien van de waag, 1570, 1585, 1627, 1633 en 1697. 
4 stukken. 

Reg. nr. 1408. 

N.B. Zie de verpachtingen van de waag in inv. nrs. 473, 
474 en 475 en van het jaar 1533 ook in nr. 679. 

681. Lijsten van de maten en gewichten aanwezig in de groote
en kleine waag, 1588 en bij de waagmeesters in 1752 en 1790. 
3 stukken. 

682. Rapport van de over-keurmeesters, bij resolutie van 11 Febr. 
1791 aangewezen tot het ontwerpen van een instructie voor 
den stads-ijkmeester, (1793 Januari 28). Concept. 1 stuk. 

N.B. Zie de instructie in inv. nr. 38 fol. 209 en in nr. 39 
fol. 117. 

683. Brief van het Hof aan Hun Edel Mogenden (Gedeputeerde 
Staten van Veluwe), 1731 Maart 7. Met bijlage. Afschriften. 2 
stukken. 

N.B. De bijlage is het concept van een verbod andere 
maten en gewichten te gebruiken dan die waarmede 
te Arnhem wordt gewogen. 

684. Contract gesloten door de molenaars te Harderwijk en te 
Hierden, 1718 Januari 23. 1 stuk. 

N.B. De contractanten werden wegens het sluiten van dit 
voor, de burgerij nadeelig accoord, bij sententie van 
25 Februari 1718, ieder veroordeeld tot betaling eener 
boete van 40 pond. 

685. Requesten van het Sint Nicolaasgilde en van winkeliers om het 
venten door vreemdelingen, buiten de vrije jaar- en weekmarkten, 
te verbieden, 1739-1785. 11 stukken. 
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686. Vergunningen' van den landdrost van Veluwe, aan burgers 
van Harderwijk gegeven om in zijn kwartier te venten, 1778 
en 1779. 4 stukken. 

N.B. 'Zie de publicatien van de Staten van Gelderland Ld. 
30 October 1777 en den brief van 22 November 1777 
in inv. nr. 1297. 

687--693. Stukken betreffende de vestiging in de stad van engelsche 
en andere manufacturiers (laken-, deken- en sajetwevers), 1593 
en 1594. 7 omslagen-

N;B. De weverijen welke van ouds in de stad hadden 
bestaan en waarvoor de Magistraat in 1434 wille
keuren had gemaakt en in 1448 en 1536 gildewetten 
gaf, 1) waren in den loop van de 16e eeuw in verval 
geraakt. Teneinde dit bedrijf weer tot bloei te bren
gen vestigden zich in 1593, op uitnoodiging van het 
stedelijk bestuur, in de stad een aantal wevers af
komstig uit Norwich, Colchester en Santwich in 
Engeland, Bergen en Ingen in Henegouwen en andere 
plaatsen. l) Aanvankelijk gelukte het deze arbeiders 
het bedrijf eenigszins te herstellen, doch na eenige 
jaren werken, konden zij zich ook niet handhaven, 
niettegenstaande de Vroedschap hen op verschillende 
manieren steunde. Het werk van de wevers werd 
beoordeeld door waardijns, zijnde daartoe gecom
mitteerde of gekozen leden van het stadsbestuur 3). 

687. Ingekomen- en verzonden brieven, 1593 en 1594. 
11 stukken. 

688. Privilegie brieven, 1593. Afschriften. 3 stukken. 

689. Conditien door de meesters van "de nije neeringe" 
gesteld, (1593). Afschrift. 1 stuk. 

') Reg. nrs. 169, 2óO, 450 en 684. 
l) Zie hunne namen in inv. nrs. 165, 690 en 692. 
3) Zie resolutie van 21 Augustus 1594 jn in v, nr. 1. 
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690. Voorloopige ordonnantie van ·Schepenen en Raad, 
1594 Augustus 19. Afschrift. 1 stuk. 

N.B. Aan het slot staat een naamlijst van de gouverneurs, 
raadslieden, looiers, "provisenaers en persenaers", 
den baljuw, den prenter en den knaap van de hal. 

691. "Copie van 't gene de stadt ontfangen sall volgens 
d'ordonnantie van die van Leyden van de laeckenbe
reydonge, (1594). 1 stuk. 

692. Naamlijst van de manufacteurs, verdeeld naar hunne 
huisvesting in de Sint Agniet- en Catharinekloosters, 
het huis van den commandeur (van Sint Jansdal) en 
in woningen van burgers, (c. 1594). 1 stuk. 

693. Formulier van den eed der waardijns, (c. 1594). 1 
stuk. 

694. Verzoek van Hendrik Westerhuys te Haarlem om zijn zijde
winderij te Harderwijk te mogen overdoen aan Arnoldus Vee
nendaal te Amersfoort, 1715 Februari 16. 1 stuk. 

N.B. Zie de resolutien van 21 en 22 September 1713 en 27 
Februari, 19 April en 29 Mei 1715 in inv. nr. 26. 

Scheeps- en wagenveren. Algemeen. 

695-698. Ingekomen· en verzonden brieven, rapporten en requesten, 
1589-1794. 4 portefeuilles. 

695. 1589, 1597, 1610-1619, 119 stukken. 

696. 1627-1666. 85 stukken. 

697. 1669-1699. 66 stukken. 

698. 1703-1794. 142 stukken. 

N.B. Zie ook brieven over deze onderwerpen in inv. nrs. 
41-43 en van 1776 en 1794 van· en aan Amsterdam, 
in nr. 705. 
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699. Verklaring over de met fam iliewapens beschilderde glazen in 
het veerhuis, 1684 December 31. 1 stuk. 

N.B. Het stuk is gemerkt nr. 12. Het veerhuis was ge
vestigd in de Bruggestraat in de herberg genaamd 
"Het wapen van Amsterdam. I) 

700-704. Stukken over de poging het veer van Deventer op Am
sterdam. te leiden over Nulde onder Putten, 1614 en 1615. 
5 omslagen. 

N.B. Zie brieven over deze kwestie, van 1613-1615, in 
inv. nr. 695 en in inv. nr. 32 folio 265 een brief van 
24 Januari 1794 aan Amsterdam over een plan van 
Deventer en Zutphen het station Harderwijk te ver
leggen naar Nijkerk. 

700. Verklaring van den veerman Mighel Pieterszoon, 
1614 Augustus 22. Afschrift. Met kantteekeningen. 
1 stuk. 

701. Klacht van Harderwijk (aan het Hof), (1614). Afschrift. 
1 stuk. 

702. Gravamina door gecommitteerden van Deventer voor
gedragen en antwoord van Harderwijk, (1615). Af
schrift en concept. 2 stukken. 

703. Instructie-memoriaal en credentiebrie{ voor de gecom
mitteerden van Harderwijk, 1615 April 11 en Juli 
17. Afschrift en oorspr. 2 stukken. 

704. Overeenkomst, gesloten te Beekbergen 19 Juli en 
door het Hof opgemaakt en uitgegeven 25 Juli 16l5. 
Oorspr. 2 stukken. 

I) (nv. nr. 29 fol. 255. 
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SCheepsveer Op Amsterdam. 

N.B. Een overzicht der geschiedenis van dit veer, van de 
door de schippers te Harderwijk verschuldigde haven
gelden en van de beurten der wederzijdsche veer· 
schippers, staat in inv. nr. 30 fol. 235-239. 

705. Resolutien, ordonnantien en tarieven, 1547-1794. Hs. cn gedrukt. 
41 stukken. 

Reg. nrs. 845, 846, 847, 1018, H61, 1405 en 1457. 

N.B. Zie brieven in nrs. 695-698, ordonnantien en tarieven 
van 18 Augustus 1617 en 26 Maart 1654 in inv. nr. 
710 en de noot onder nr. 698. De resolutien van 1640 
betreffen het plaatsen van een lantaarn op de Hooge
brugpoort ten gerieve van de schippers. Hierbij 
liggen afschriften eener ordonnantie van' het veer van 
Kampen op Amsterdam in dato 30 Januari 1579 en 
lijsten waarnaar (te Arnhem) de groote veerschepen, 
varende van' Harderwijk op Kampen, Doesburg, 
's-Oravenweerd en Nijmegen, worden betaald, 1612. 

706. Instructie voor den com missaris van het veer, (c. 1775). Con
cept. 2 stukken. 

N.B. Het ambt werd ingesteld 22 Januari 1668 en opge
dragen aan den commissaris van de wagenveren 
Bernard Pannekoeck. I) In inv. nr. 1473 ligt een 
vernieuwde instructie van Juni 1695, gemerkt nr. 23. 

707. Publicatie en andere stukken over het voornemen van Elbert 
Vlyck (Vlieck) te Nulde, om aldaar een veer op Amsterdam te 
vestigen, 1664. Concepten en afschriften. 4 stukken. 

N.B. Zie brieven over deze zaak in nr. 696. 

708 -710. Stukken rakende de geschillen over de door de Amsterdam
sche schippers verlangde deelneming in de beurtvaart of het 

I) Zie de resolutien van dien datum en van 5 Maart 1664 in inv. nrs. 13 en 14. 
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veer, de tarieven en de door· hen te Harderwijk verschuldigde 
havengelden, 1616-1662. 3 omslagen. 

N.B. Vóór 1616 werd het veer op Amsterdam door Harder
wijker schippers alleen bediend. (Zie brieven over 
deze kwesties van de jaren 1616,1617 en 1659 -1662 
in nrs. 695 en 696, van het jaar 1743 in nr. 1719 en 
van 25 September 1775 in nr. 30 fo1. 235-239.) 

708. Brieven van Kanselier en Raden aan prins Maurits 
en aan de regeering van Amsterdam, 1616 Juli 26. 
Met bijlage. Afschriften. 3 stukken. 

709. Adviezen van rechtsgeleerden, 1617. Oorspr. en 
afschriften. 9 stukken. 

710. Conventien, 1617, 1654, 1659 en 1662. Oorspr. en 
afschriften. 7 stukken. 

711. Sententie van het stadsgericht in een geschil van het schippers
gilde met Jan Fr~nken Apeldoorn, over de in 1698 en 1699 
gemaakte kosten tot behoud van het veer, 1700 Februari 10. 
Met bijlagen. 4 stukken. 

N.B. Op een bijliggend adres staat: • Dit zijn de stukken 
wegens het verpagten van 't veer (en) om (het) met 
vier platboomde scheepjes te bevaren". (Zie brieven 
over dit door den koning-stadhouder Willem 111 aan
bevolen plan, van 1698 en 1699, in inv. nr. 697.) 

712. Verklaringen van deskundigen over de deugdelijkheid van veer
schepen, 1712, 1733 en 1734. 4 stukken. 

N.B. Zie brieven en requesten over dit onderwerp van de 
jaren 1652. 1695 en 1703 in inv. nrs. 696,697 en 698. 

713 en 714. Stukken over de veer- of tentboot, 1720-1752. 2 om
slagen. 

N.B. Bij resolutie van 3 October 1701 besloten Schepenen 
en Raad een overdekte tentboot te laten maken 
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waarmede de voor Amsterdam bestemde passagiers, 
beschut tegen regen en wind, naar de op de reede 
liggende veerschepen konden worden gebracht. I) 
(Zie reglementen of ordonnantien voor de boot en de 
haar bedienende bootschuivers dd. 2 Januari 1753, 2 
Maart 1787 en 30 October 1789, in inv. nr. 38 fol. 
43 en 44.) 

713. Ingekomen brief, rekeningen en acquitten van aanne
mers en leveranciers, 1720 en 1752. 5 stukken. 

714. Verbaal van het verhandelde over de veerschuit, 1752 
November 27. Met biiIage, Concepten. 2 stukken. 

Wagenveren. 

715. Ordonnantien en tarieven van de veren op Deventer en Zut
phen, 1618-1793. Met bijlagen. 29 stukken. 

N.B. Zie de hierover en over een ordonnantie van het 
veer op Deventer in 1715 gewisselde brieven, in nrs. 
41, 42, 43, 695 en 696 j de verdragen gesloten met 
Zutphen 19 Mei 1719 en 17 ,December 1746, de 
ordonnantie vall het veer op Deventer en Zutphen 
d.d. 10 Mei 1741 en een voorloopige ordonnantie 
van de wekelijksche retourkarren van Harderwijk op 
Arnhem d.d. 17 Februari 1747 in inv. nr. 38 fol. 22-
24 en 93. In brieven van 4 Juli 1649 en 18 Mei 1669 
wordt gesproken over accoorden, gesloten met 
Deventer 21 Juli 1608, 1618, 1620 en 1650. (Inv. nrs. 
695 en 696.) 

716. Algemeene ordonnantien en tarieven van de wagen· en karre
lieden, 1620-1793. Hs. en gedrukt. 14 stukken. 

N.B. De ordonnantien van 1665 tot 1693 zijn tevens in
structien van den commissaris of wagenschout. 
Afschriften der ordonnantien van 20 April 1637, 
27 November 1665, 6 September 1747 en 16 Juli 
1793 staan op fol. 13, 17 en 214 van inv. nr. 38 en 
op fol. 183 van inv. nr. 1990. 

I) fnv. nr. 23 fol. 277, 178 en 307. 
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717. Rapport van de gecommitteerden tot het ontwerpen van een 
instructie voor den commissaris der (wagen) veren, 1755 Januari 
18. Met ontwerp.instructie. 1 lias. 

N.B. Dit ontwerp werd 23 Januari 1775 door Schepenen 
en Raad goedgekeurd. Een afschrift ervan staat op 
folio 193 van inv. nr. 38. (Zie de ins(ructien van 1665-
1793 in inv. nr. 716 en de betrekkelijke resolutien 
van 4 October 1720 en 2 Juli 1721 in inv. nr. 38 
folio 17.) 

718. Schuldbekentenis van voerlieden voor de door hen van de stad 
ontvangen voorschotten tot aankoop van paarden en rijtuigen, 
1793 September 7. Oorspr. 1 stuk. 

719. Accoord gesloten met Zutphen over het aannemen van vrach
ten door de wederzijdsche voerlieden, 1616 Septe.mber 26. Ont
werp en afschrift. 2 stukken. 

720. Bericht van den wagenschout Derck Boonen, tegen de klachten. 
ingekomen van de voerlieden of den wagenschout te Zutphen. 
(c. 1689 Mei 31). 1 stuk. 

N.B. Het bericht is een "Memorie" over "het afleggen der 
vrachten". (Zie de reglementen voor de voerlieden op 
Zutphen Ld. 8 April 1663 en 19 Mei 1719 in inv. 
nr. 715.) 

721. Debat van den schout en de overlieden van het voerliedengilde 
te Arnhem. tegen het bericht van de voerlieden te Harderwijk, 
(c. 1682). Afschrift. 1 stuk. 

10 

N.B. De kwestie liep over den eisch van de Arnhemmers, 
dat de Harderwijkers visch en andere koopwaren. 
welke zij door of voorbij Arnhem voerden. aldaar 
zouden verbodemen of overladen. (Zie brieven over 
dit geschil. van 1682 en 1683. in inv. nr. 697.) 

XIV. Bank van leen;ng. 

N.B. Octrooien tot het houden eener bank van leening, 
verleenden de schepenen, met toestemming der ge
meenslieden. voor het eerst op 14 Mei 1590 aan An-
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tony Fontaine en het laatst in 1690 aan Ottovan 
Dijkhuisen. I) Na den afloop van dit octrooi in Octo
ber 1714, besloten zij de bank te verpachten. 2) De 
bank- of tafèlhouders 'waren o.a. verplicht jaarlijks 

.. ,I 20. à f 25. .te geven. aan het burger-weeshuis 
en aan het gasthuis of van (c. 1695) af aan het kin

,derhuis. In de oudste octrooien bedongen Schepenen 
.en . Raad' bovendien een rantsoen van f 250. per 

jaar, dat zij onder elkaar verdeelden. Dit emolument 
van de regenten hield echter spoedig op en de uit
keering aan de wees- en gasthuizen is gaandeweg 
verminderd. In 1698 bedroeg zij 1/16 gedeelte van het 
rendement der bank. 3). Ook schijnt aan de armen af
gestaan te zijn het overschot van de niet ingeloste 
en daarom verkochte panden, dat de bankhouders, 
indien de eigenaren zich niet bin men een bepaalden 
tijd na den verkoop aanmeldden oni het in ontvangst 
te nemen, aan de schepenen moesten overdragen. 

722. Ingekomen brieven en requesten, 1590,' 1622 en 1754. Met bij
lage. 4 stukken. 

723. Bijlagen van ingekomen brieven, 1626, 1660. ] 734 en 1735. 
Afschriften. 4 stukken. 

N.B. Inhoud: çontract gesloten met den leentafelhouder 
te Arnhem, 1626 Februari, instructie van den leen
tafelhouder te Zutphen, 1660 November 144) en publi
catien van Burgemeesters, Schepenen en Raad van 
Arnhem betreffende de bank aldaar i. d. 8 Januari 
1734 en 20 Juli 1735. . 

724. Octrooien, 1590-1690. 3 stukken. 

Reg. nr. 1484. 

N.B. Zie octrooien van 24 Augustus 1615 in inv. nr, 6 
fol. 141 en van 1615 en 1626 op fol. 145-147 van 
inv.nr 1990. 

I) Resolutie van 27 October 1690. 
2) Resolutien van 19 Februari en 5 Maart 1714. 
3) Resolutien van 8 Deèember 1596, 23 April 1591 en 29 October 1798 en inv. 

nr. 724 en 725. 
'4) Zie een afschrift van deze instructi'e achter de resolutien van 5 Maart 1714. 
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725. Conditien van verpachtingen, 1772 en 1778. Met b.ijlagen. 5 
stukken. 

N.B. Zie de cQnditien vanS Maart 1714 in inv. nr. 26 
folio 185"":'189 en in nr. 38 fol. 38en de ordonnantie 
van de bank i. d. (20 Maart) 1755 in nr. 38 folio 40 
bis. 

XV. Krijgszaken, garnizoen, schutterijen en burgerwachten. 

726. Ingekomen- en verzondt n brieven, 1536-1629. 50 stukken. 

• Reg. nrs. 687, 708, 709, 720, 748, 753, 770, 774, 775, 797, 
1197, 1222, 1230, 1242, 1254, 1278,1304,1352,1354 en 1463. 

N.B. De brieven bevatten legertijdingen, 1542-1629, waar
schuwingen tegen aanslagen op de stad, 1536-1629, 
militaire hulp van Harderwijk aan Utrecht, Deventer 
en Hattem, 1576-1580 en het ontslag van eenige te 
Harderwijk gevangen genomen ruiters, 1588 en 1594. 
(Zie over deze en andere militaire berichten ook inv. 
nrs. 1170 en 1171.) 

727.· Ingekomen- en verzonden brieven over het aanhouden en arres
teeren in de Zuiderzee van schepen en schippers van Munster, 
Hamburg, Keulen, Bremen en Kampen, door uitleggers van 
Harderwijk, 1543. Oorspr. en minuten. Met bijlagen. 10 stukken. 

Reg. nrs. 549, 790, 791, 792, 794, 795, 799 en 804. 

728. Naamlijst van de krijgshelden die eertijds gediend hebben onder 
overste Hegheman, (c. 1640). Hs. 1 stuk. 

N.B. De lijst vermeldt de namen van 49 personen. Overste 
Wolter Hegheman was in 1578 in Staatschen dienst. I) 

729. Formulieren van den eed van trouw aan de stad, gedaan door 
ingekomen en uitgeweken personen die niet staan onder ding
taal en sauvegarde van den vijand, 1588 en 1589. 3 stukken. 

Reg. nrs. 1466 en 1478. 

I) Brief van 20 April 1578 in inv. nr. 726 en brief van 28 Februari 1578 in nr. 
1981 folio 143. 
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730-746. Brieven en andere stukken over het garnizoen, 1536-1794. 
1 bandje en 17 omslagen. 

N.B. De zorg voor het onderhoud en de huisvesting van 
het garnizoeA en het verstrekken van vivres en andere 
behoeften aan de voorbij of door de stad trekkende 
militairen, was opgedragen aan serviesmeesters, zijnde 
2 leden van den Magistraat, die werden bijgestaan 
door den secretaris. De kosten betaalden voorloopig 
de burgers, direct of indirect, uitgezonderd de van 
schattingen en andere lasten vrijgestelde personen. 
In 1598 werden opgezetenen van Hierden, in 1603 
de huizen van elders wonende burgers en .n 1606 
de buiten het muntgebouw wonende munters, de pro
fessoren en de chirurgijns, die haar vroeger niet had
den betaald, in deze belasting aangeslagen. De ser
viesgelden werden afzonderlijk beheerd en geadmini
streerd. eerst door de roedendragers geïnd en 
later verpacht. De uitgaven van de serviesmees
ters, die niet door de commandeerende officieren 
waren terugbetaald, kortte de stad aan haar quota's 
in schattingen en andere landslasten, waarna zij ze 
verrekende met de waarden en andere burgers die 
ze hadden voorgeschoten. De administratieve werk
zaamheden van de serviesmeesters gingen, ingevolge 
resolutie van Schepenen en Raad van 22 Juni 1789, 
over op den stads·secretaris, doch zijn ontvangsten 
en uitgaven moest hij in 1792 nog aan hen verant
woorden. Ten slotte mortificeerde de Magistraat 
deze afzonderlijke administratie del! 24en Mei 1798 
en droeg haar op aan de stads-rentmeesters. I) 

730. Ingekomen- en verzonden brieven en requesten, 
1536-1794. Oorspr. en minuten. 96 stukken. 

Reg. nrs. 686, 777, 807, 1055, 1139, 1142, 1143, 1145,1166, 
1172, 1173, 1198, 1199, 1201, 1202, 1224, 1229, 123', 1330, 
1331, 1338, 1356, 1358, 1396, 1404, 1423. 1433, 1437, 1438, 
1443, 1473, 1490 en 1503. 

I) Zie de resolutien van 18 Mei 1593, 2 November 1603, 15 April 1605, 8 Dec. 
1606, 20 Juli, 26 October en 30 November 1608, 28 Juni 1609, 28 Januari 1610, 22 
Januari 1612, 22 Juni 1789, 10 Februari 1792 en 24 Mei 1798. 
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731. Rekening van betalingen gedaan op de serviesgelden 
van de officieren en soldaten van hopman Johan 
Thoenissen, 1587 October 17-1588 April 3. 1 
bandje, obI. folio. 

N.B. Deze rekening is tevens een rol der soldaten van 
genoemden hopman. 

732. Rekeningen van kosten door de .. tad gemaakt in 
1585, 1586, 1629, 1665/66 en 1672. Met bijlagen. 
14 stukken. 

N.B. De bijlagen der rekeningee van 1629 en 1665/66 ont
breken. De rekening van 1629 werd ingediend aan 
de Gedeputeerde Staten- en die van 1672 aan den 
ontvanger-generaal van de Veluwe. 

733. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de ser
viesmeesters, 1662/63, 1663/64 en 1665/66. 3 stukken. 

N.B. De rekening van 1663/64 werd afgehoord 10 April 
1665. Bij resolutie van 14 Januari 1665 ontvingen de 
rendanten den last hunne rekeningen elk jaar te 
sluiten. 

734. Rekeningen van betalingen gedaan door de pachters 
van de serviesgelden, 1663/64, 1664/65 en 1665/66. 
1 stuk. 

N.B. De pacht bedroeg in 1663 en 1664 respectievelijk 
f 1650 en f 1600. 

735. Acquitten, 1634, 1659. 1664 en 1665. 25 stukken. 

N.B. Hierbij ligt een kwitantie van f 250 door de servies
meesters betaald voor een schilderij voorstellende 
keizer CambiRes, bestemd voor den schoorsteen in 
de raadzaal. I) 

I) Zie resolutie van 31 Januari 1634 in inv. nr. 6. 
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. 736. Belofte van kapitein Hesseis, dat hij het serviesgeld 
van zijn compagnie aan de waarden zal betalen, 
1640. Maart 6. 1 stuk. 

N B. Zie een dergelijke verklaring van kapitein M. Otmarsum 
dd. 5 Maart 1615, in inv. nr. 730. 

737. Lijst van de in de stad voorradige rogge en ander 
graan, opgemaakt door Loys van Hamme, commis
saris der victualien van het leger, 1572 December 4. 
1 katern, obI. folio. 

738. Verklaringen van militaire cOm mandanten van aan 
hen door den Magistraat geleverd brood, kaas, bier 
en kruit, 1584-1588 en 1606. 16 stukken. 

739. Memorialen van de proviand door kapiteins en ande
ren gehaald bij verschillende ingezetenen, 1586 April 
5-Augustus 16. 2 stukken. 

N.B. De kapiteins waren genaamd Aart HesseIs, Peter van 
Gendt, Gerrit de Jonck of de Jong, Morr. Bayst, 
Henrick van Brenen, Martin WolffswÎnkel, Berendt 
Rijckman, Greving of Gruwing, Prijsse, Lucas Hettyng 
en ritmeester Van Campen. 

740. Extract uit de liquidatie van het aandeel der Veluwe 
in de consenten van het jaar 1611. Met bijlagen. 
Afschriften. 3 stukken. 

N.B. De stukken betreffen de verrekening van de door 
Harderwijk betaalde serviesgel.den van 19 Augustus 
1609 tot 31 December 1611. De bijlagen zijn patenten 
van Zijne Hoogheid aan de kapiteins Preton en Denhirst 
dd. 9 Juni en 21 September 1610. (Zie nr. 743.) 

741. Ordonnantien van den Raad van State op de ver
effening van serviesgelden, 1609 September 9 en 1616 
April 25. Afschriften. 2 stukken; 
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742. - Besluit· van de sèrviesmeesters welke hoeveelheid turf 
en kaarsen ter beschikking van de militaire wacht 
zal worden gesteld, 1715 November 15. 1 stuk. 

'743: 'Patenten en marschorders, 1598-1640. Oorspr. en 
afschriften. 10 stukken. 

N.B. Patenten van 1610 liggen in nr. 740. Zie ook nr. 1689. 

744. Kladlijsten der biljetteering van Courlanders, 1674 
November 3-10. 8 stukken. 

745. Orders vanL
' den Magistraat aan Commandanten van 

het garnizoen, 1731, 1748 en zonder datum. Con
cepten en afschriften. 4 stukken. 

746. Commissiebrieven van monster-commissarissen, 1579 
en 1581. 2 stukken. 

747 -752. Stukken over leverantien aan het le~er, i. h. b. van kar
ren en paarden aan doortrekkende troepen en van pioniers. 

. 6 omslagen. 

N.B. Zie betrekkelijke brieven van 1568 tot 1748 in nr. 
730. In een brief van 21 Juni 1701 liggen naamlijsten 
van pioniers door de stad geleverd voor werken 
boven Gent in de Over·Betuwe. 

747. Brief van den Raad van State aan de Staten van 
Gelderland, 1632 Maart 13. Afschrift. 1 stuk. 

N.B. Het schrijven betreft de ordonnantie op de vrachten 
van legerschepeJl. 

748. Request van schippers aan de Gedeputeerde Staten 
van de Veluwe, 1669. Met bijlagen. Afschriften. 1 
katern. 

N.B. Requestranten verlangden betaling voor het vervoer 
van militairen in 1666. 
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749. Marschorder van de Staten van Holland en West
Friesland aan kapitein Thomas Gravesteyn naar het 
leger aan den Ijssel, 1672 Juni 4. Afschrift. 1 stuk. 

N.B. Deze kapitein kwam den 28en Mei (7 Juni) 1672 te 
Harderwijk en kreeg van den Magistraat karren voor 
het verder transport van zijn volk. 

750. Reglement op de levering van stroo aan de door 
Arnhem passeerende militie, 1688 Augustus 22. 1 stuk. 

N.B. Het reglement is gei!xtraheerd uit de resolutien van 
de Gedeputeerde Staten van de Veluwe. 

751. Memoriaal van de pioniers, op order van den inge
nieur Coehoorn, te leveren door de kwartieren Nij
megen, Zutphen en Veluwe, voor werken te en 
bij Pannerden, 1701. Afschrift. 1 stuk. 

N.B. Geleverd moesten worden door Nijmegen 1800, door 
Zutphen 1200 en door de Veluwe 1500 manschappen 
met karren, kruiwagens en schoppen. Aan het slot 
van het stuk staat een naamlijst van de pioniers uit 
Harderwijk en Hierden gezonden. (Zie den brief van 
21 Juni 1701 in nr. 730.) 

752. Garantiebewijzen aan den Magistraat voor de terug
betaling der kosten van transportkarren, 1725 en 1750. 
3 stukken. 

753-767. Stukken betreffende de bezetting der stad door Mun
stersche- en Fransche troepen, 1672-1674. 15 omslagen. 

753. Ingekomen- en verzonden brieven en requesten, 1672 
Juni 4-1673 Augustus 13. 38 stukken. 

754. Volmacht aan gecommitteerde schepenen en ge
meenslieden ; belofte van bescherming gegeven door 
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den bisschop van Munster en zijn instructie aan den 
overste Nicolaes Haultin tot bezetting der stad, 1672 
Juni 10-22. Oorspr. en afschriften. 6 stukken. 

755. Notificatien van burgerlijke- en militaire officieren, 
1672 en 1673. Gedrukt. lO stukken. 

756. Contract, gesloten met Durban de Forstia, over de 
soldij der soldaten van den hertog van Luxemburg, 
1672 Juni 24. 1 stuk. 

757. Order van koning Lodewijk aan de militairen en de 
burgerij, om kapitein Maisonville als gouverneur der 
stad te gehoorzamen, 1672 Juli 23. Afschrift. 1 stuk. 

N.B. Dit afschrift werd door den gouverneur den 10en 
Augustus 1672 ingewisseld voor het origineel. 

758. Rol der compagnie van den prins van Wolffenbuttel, 
(1672). 2 stukken. 

759. Cedels der biljetteering van fransche- en zwitsersche 
militairen, 1672. Kladden. 13 stukken. 

760. Staten, nota's, acquitten en restantlijsten van de door 
de stad te betalen contributien en brandschattingen, 
1672 en 1673. 27 stukken. 

N.B. Zie hierover brieven in nr. 753. Een lijst van de (in 
1673) verbrande huizen, opgemaakt in 1678, ligt in 
nr. 1445. Gedeputeerde Staten van de Veluwe gaven 
hiervoor, bij resolutie van 30 Mei 1685, aan de stad 
f 6500 remissie op de verponding. 1) 

1) Zie de resolutien van 22 April 1678. 8 Sept. 1684 en 19 Jan. en 11 Febr. 
1685 in inv. nrs. 16-18. Deze f 6500 werden 12 Nov. 1686 met de stad verrekend. 
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. 761. Rekeningen en andere stukken over geleverd tafel
linnen en beddegoed en van vereeringen aan den 
gouverneur en zijn majoor, 1672 en 1673. 5 stukken. 

762. Rekeningen van timmerlieden, metselaars en smeden 
en van !everanciers van wagens, haver, hout, hooi 
en eek, 1672. 35 stukken. 

763. Order aan de stad tot levering van kamizolen, 1672 
December 23. Met reçu's. 3 stukken. 

764. Orders aan de ingezetenen van Apeldoorn, Putten, 
Ermelo, Nijkerk, Barneveld en Vaassen, tot levering 
van 16500 palissaden, 1672 September. 3 stukken. 

765. Lijsten van de bij de burgers aanwezige geweren en 
. andere wapens, 1673 September 5. 2 stukken. 

766. Verklaringen van getuigen over delicten begaan door 
munstersche- en Jransche nJÏters, 1672 en 1673. 
4 stukken. 

767. Sententie van den krijgsraad te 's·Gravenhage, in 
zake van den secretaris Willem Heeck, 1674 Maart 
10. Afschrift. 1 stuk. 

N.B. De secretaris werd vrijgesproken van alle "calangien" 
welke hem waren ten laste gelegd .. 

768-773. Stukken betreffende de in de stad geïnterneerde fransche 
en zwitsersche officieren en de betaling hunner schulden, 1702-
1714. 6 omslagen. 

768. Ingekomen en verzonden brieven, 1702-1714. Met 
bijlagen. 82 stukken. 

N.B. Een brief van 28 Maart 1706, geadresseerd aan 
kapitein On Flaux, betreft zijn ontslag en is waar-
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schijnlijk te dien einde door hem aan den Magistraat 
vertoond en afgestaan. In brieven van 16 November 
1702, 22 Maart en 18 April 1703 en 22 November 
1708 liggen naamlijsten van de geïnterneerden. (Zie 
nrs. 770. en 771.) , 

769. Publicatie van den Magisträat, 1713 April 18. Con
cept. 1 stuk. 

770. Parole d'honneur van geïnterneerden, dat zij, zonder 
verlof van de Staten-Generaal of van den Raad van 
State, zich niet uil Harderwijk zullen verwijderen, 
1706 November 29. 'Oorspr. en afschrift. 2 stukken. 

N.B. Het origineel is onderteekend door 34 personen. 

771. Lijst van de zwitsersche officieren die van Maastricht 
naar Harderwijk zijn dvetgebracht. 1706 Juni 5. 
1 stuk. 

N.B. Zie de: noot onder nr. 770. 

772. Lijst der schulden v'an' de geïnterneerden aan bur
gers, 1708 October 31. 1 katern. 

773. Sententie tegen Rudolphus Cron (Croon), luitenant 
in het regiment van Montfort. 1705 December 11. 
Afschrift. 1 stuk. 

,'~ .. 

N.B. Zie resolutien: o,a. betreffende zijn huwelijk met 
Aleida -Pennink dd. 17 December 1705, in inv. nr. 
21 folio 27 verso. 

774-783. Stukken over de voorziening der stad en het uitlee
nen door haar aan andere steden, van geschut, kruit en andere 
krijgsbehoeften, 1529-1740. 10 omslagen. 
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774. Ingekomen- en verzonden brieven en requesten, 
1545-1740. Oorspr. en minuten. 42 stukken. 

Reg. nrs. 987, 1181, 1194 en 1327. 

N.B. Hierbij bevinden zich brieven over de restitutie van 
het aan de stad in 1568 ontnomen geschut, (zie ook 
in inv. nr. 125), 2 brieven van 1638 en 1647 aan den 
commies van het magazijn te Harderwijk en afschrift 
van een brief van burgemeester S. van Wijnbergen, 
heer van Oudenaller, aan zijn confrater N. Witsen te 
Amsterdam, over het in 1665 van die stad geleend 
geschut, waarover in dit nummer 21 brieven voor
komen. 

775. Resolutie van den magistraat en de gemeenslieden, 
1543 Augustus 3. 1 stuk. 

Reg. nr. 793. 

776. Brief van het Hof aan den proost Blomendall, 1543 
Augustus. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 796. 

777. Brief van den Raad van State aan de Gedeputeerde 
Staten van Hollandsch Noorderkwartier, 1589 Sep
tember 1/11. 1 stuk. 

778. Contracten, gesloten met geschutgieters, 1529 en 1533 
-1587. Met bijlagen. 10 stukken. 

Reg. nrs. 630, 1392 en 1400. 

N.B. Bij het contract van 1583 liggen een schuldbekentenis 
en andere stukken tot 1587, aangaande de kwestie 
met ;den gieter Thomas BoH te Amsterdam over de 
voldoening zijner rekening wegens in 1583 en 1584 
aan de stad geleverd geschut. 
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779. Contracten gesloten met constabels of bussenmeesters, 
1584 en 1585. Concepten. 2 stukken. 

Reg. nrs. 1402 en 1414. 

N.B. De in 1585 aangenomen constabel was tevens stads
uurwerkmaker. 

780. Rekening van de stads-artilleriemeesters, 1589 Februari 
19. 1 stuk. 

Reg. nr. 1469. 

781. Lijst van hetgeen de stad schuldig is wegens de aan 
haar door Pieter Egberts Mol te Amsterdam, op last 
van de burgemeesters aldaar, gezonden kanonnen en 
andere wapens, 1629. Afschrift. 1 stuk. 

782. Verklaring van burgemeesters en regeerders van 
Enckhuysen, dat zij het in 1629 aan Harderwijk ge
leend geschut hebben terug ontvangen, 1630 Februari 
10/20. 1 stuk. 

783. Memoriaal van de in de stad aanwezige kanonnen, 
musketten, kogels en andere krijgsbehoeften en van 
hetgeen daaraan en aan de wallen en borstweringen 
ontbreekt of verbeterd moet worden, (c.1666). 3 stukken. 

N.B. Op een der stukken staat een berekening der kosten 
van te maken affuiten en voorwagens, opgemaakt 
door 's lands affuitmaker en smid P. Braekman. 

784 en 785. Stukken over de in December 1566 door de burgers 
aan den bediende van Hans Pepers ontnomen wapens, 1567, 
1581 en 1597. 2 omslagen. 

N.B. Deze wapens of zooals het hier heet "harnisch", 
werden in 1581 door commissarissen van het Hof 
aangetroffen in het kasteel of huis des Konings te 
Harderwijk. 
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784. Verklaringen van de' burgemeesters, 1567 en van de 
commissarissen van het Hof, 1581. 2 stukken. 

Re2;. nrs .. :1089 en H69; 

785. Brief van Andries Jongman te Bremen, 1597 Sep
tember 20. 1 stuk. 

S 0 h u tt e rij ene n B u r g e rw ach t è n. 

786. Cedels van wapens en uitrustingstukken, die sommige burgers 
van anderen bezitten en van eigenaren van wa~ens, (c. 1450). 
3 stukken. 

787. 

. ' 

,N.B. De cedels van wapens en uitrustingsstukken zijn 
regel tJa' regel doorgestreept. (Zie nr. 765.) 

..Schuttenboeck van 't schepenschutt" of het schuttersgilde, 
1540-1579. 1 bandje, obl. folio . 

.' 

.\'-' 

N.B. Inhoud: 
a. Besluit van "de schuttebroederen", 1540 Februari 
5. (folio. 1) 

Reg. nr. 733. 

b. Keuren, (c. 1540) en 1563. (fol. 1 verso-8.) 

Reg. nrs. 734 en 1039 .. 

N.B. Deze ,keuren of ordonnantien werden 
vernieuwd op Sint Gregoriusdag (12 
Maart 1579.) (Zie nrs. 788 en 789.) 

c. Lijsten of cedels van de schutmeesters, en schut
broeders. (c. 1560)-1579. (fol. 4, 27,36,38 verso, 44 
verso en 45 verso.) 

d. Memoriaal van de vereeringen in bier en geld 
:aan de koningen Henrièk van Zevener in 1563, Johan 
die Quade van Kinckelbach in 1564, Arendt Herbertsz. 
in 1565, Willem van Zevener in 1577 en Antonis van 
Renes in 1578. (foL 21-24 en 41-44.) 
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e. Ontvangsten "van uitganck", (d.1. van leden die 
uit het gilde zijn getreden), 1563-1565. (fol. 25.) 

f. Ontvangsten en uitgaven van de gildemeesters, 
1564-1566 en 1578. (fol. 30 verso-34 verso en 38 
verso.) 

g. Lijst van de door den koning en de schutmeesters 
opgelegde breuken, 1563-1568. (fol. 46.) , 

788. Publicatie en ordonnantien van de burgerwacht. 1575, 1578, 
1579, 1583 en, 1646. 5 stukken. 

-", .. 

Reg. nrs. 1266 ~n 1310. 

"N.B. Zie nr. 787 lelt. b. Op de ordonnantie van 2 April 
1578 volgt een naamlijst of rotcedel van de inge
deelde burgers. 

789. Vernieuwde ordonnantie van de wacht, 1623 Juni, geamplieerd 
1646 Februari 16 en gedrukt 1665. 2 exemplaren 4°. 

N.B. Hierbij ligt een fragnlentvan' een op plano papier ge
drukt exemplaar. " 

790. Rotcedels, (c. 1570)-(c. 1640). 5 stukken. 

N.B. Aan het slot der cedels van 1577 staan restantcedels 
van schotelgeld, biergeld en andere onraadspenningen. 
Een cedel van 1578 volgt achter de ordonnantie van 
dat jaar in nr. 788 en cedels van 1674 staan op fol. 
211 en 215 van inv. nr. 1980. ' 

791. Monsterrol van een' compagnie burgers. sterk 150 manschap
pen, onder commando van Otto van Spuelde gezonden I)aar 
Utrecht, 1632 Augustus 25. 1 katern. 

792. Brief van burgeme~ster J. B. Wolfsen, over zijn benoeming tot 
kapitein van een burgercQmpagnie, 1703 Juni 29. 1 stuk.', r 
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793. Reglement voor de vrijwillige burger-compagnieën. 1785 Februari 
24 en een betrekkelijk request van officieren. (1785 Januari 3). 
Hs. en gedrukt. 2 stukken. 

794. Brief van J. H. van Lijnden, dat hij zijn benoeming tot bur
gemeester-hopman der schutterij van het schependom, aanneemt, 
1785 Februari 23. 1 stuk. 

795-7fJ1. Stukken betreffende de stadswacht meesters en -majoors, 
1585. 1682 en 1689. 3 omslagen. 

N.B. Wachtmeester was gewoonlijk een van de oudste 
schepenen. I) 

795. Brief van den prins van Oranje, 1682 Augustus 20. 
1 stuk. 

N.B. Zijn Hoogheid verlangt een verklaring over het 
zonder zijn toestemming aanstellen van een majoor. 

796. Contract, door den Magistraat gesloten met burge
meester Brinck van Vanevelt, 1585 December 11. 
Concept. 1 stuk. 

Reg. nr. 1418. 

797. Aanstelling van den zoon van den oud-burgemeester 
en majoor Van Spuelde tot majoor. door den koning
stadhouder Willem IIl. 1689 October I. Afschrift. 
1 stuk. 

XVI. Kerkelijke zaken, godshujzen en gestichten van liefdadigheid. 

Alg emeen. 

798. "Dat Kerckenboeck". 1437-1597. Hs. 15e en 16e eeuw. 1 band. 

N.B. De nummers der van den inhoud vervaardigde 
requesten staan vermeld op de vóór in den band 

I) Zie de resolutien van 20 November 1605 en 29 Juli 1629 in inv. nrs. 2 en 4. 
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vervaardigde lijst. De band bevat 203 beschreven bla
den. Tusschen de bladen 22 en 23, 24 en 25, 34 en 
35, 61 en 62, 64 en 65, 198 en 199 werden beschre
ven bladen ingevoegd. De chronologische volgorde 
van de acten wordt herhaaldelijk onderbroken door 
bijgeschreven stukken van vroegere en latere jaren. Op 
de bladen 28, 106 en 179 staan afschriften van stuk
ken van 6 October 1348, 28 April 14û0 en 18 Januari 
1404. In de in 1568 vervaardigde lijst van de stads
privilcgie- en andere brieven wordt "het kerckeboeck" 
echter vermeld als bevattende 220 geheel en gedeel
telijk beschreven bladen. I) Aangezien de inhoud thans 
doorloopt tot 1597 is het duidelijk dat een aantal 
bladen uit den band werden verwijderd, hetgeen bij 
de herbinding in het jaar 1929 ook kon worden aan
getoond. Uit den titel zou men opmaken, dat In den 
band uitsluitend acten betreffende de kerk vporko
men. Maar dit is nIet zoo. Men vindt er ook ilj afge
schreven stukken aangaande kloosters en andere gods
huizen en gestichten van liefdadigheid en bovendien 
acten betreffende gilden en broederschappen, het 
bestuur, de financiên, grenzen, klokken, straatnamen, 
dokters, schoolmeesters en ziekenverplegers van de 
stad. (zie no. 1597.) 

Kerk en Kerkhervorming. 

N.B. Vóór de reformatie waren Deken en Kapittel der 
kerk van Sint Marie te Utrecht patroons van de kerk 
te Harderwijk. Zij moesten er dienst laten doen door 
4 pastoors, maar meestal was er slechts één in functie. 
Hun of zijn inkomsten bestonden uit vele, door schen
king of op andere wijze verkregen renten en uit tien
den, cijnsen en pachten, welke het kapittel in en 
bij Harderwijk bezat. Na de reformatie werden de 
hervormde plaatsvervangers van de pastoors door 
den Magistraat beroepen uit de door den kerkeraad 
opgemaakte nominaties. 2) Hun salaris genoten zij uit 
de geestelijke goederen, welke de stad in 1581, ten 
behoeve van haar kerk- en schooldienaren, aan het 
provinciaal bestuur van Gelderland had afgestaan. 3) 

I) (nv. nr. 1583 folio 41 verso. 
2) Zie resolutien van 1 Juli 1639 en 4 April 1670 in inv. nr. 7 fol. 273 en nr. 14 

fol. 145. 
3) Inv. nrs. 1392-1398. 

11 
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799. Resolutien van den Magistraat in kerkelijke zaken, 1663 Decem
ber 29-1794 December IS. 1 band getiteld: Ecc/esiastica. 

N.B. De band is aangelegd in 1719 en loopt door tot 4 
Juli 1797. (Zie nr. 1564). De resolutien van vóór 1719 
zijn verkort overgenomen uit inv. nrs. 13-17. De 
inhoud bestaat uit resolutien over het beroep, 
het ontslag en de jaarwedden van de Hervormde
en Waalsche· predikanten, predikbeurten, dank- en 
bededagen, benoeming van ouderlingen uit den Magis
traat, catechiseermeesters en gecommitteerden in 
synodale vergaderingen. Bovendien: op folio 12 een 
lijst van recognitien uit 68 huizen te Hierden ten be
hoeve van den catechiseermeester aldaar, opfo/io 26 de 
fundatie van de kerk en de instructie van den eersten 
predikant aldaar in Febr. 1741, opfo/io 32 het huwelijk 
van Arnoldus FrancÎscus van Rosendaal, j. (onge) m. 
(an) van Grave en Aleida Elisabeth Bnsink, j. (onge) 
d. (ochter) van Oldenzaal in Februari 1745 en op 
folio 107 het besluit, dat de geboortedata en het ge
slacht van de doopelingen in het doopboek moeten 
worden vermeld en dat de koster contraboeken van 
de doop- en trouwboeken moet houden, i. d. 4 Januari 
1790. 

800. Ingekomen- en verzonden brieven, resolutien en requesten, 1438 
-1766. Met bijlagen. 75 stukken en 2 charters. 

Reg. nrs. 187, 583. 629, 810, 831, 832, 835, 836, 998, 1013 
1020, 1150, 1151,1175, 1179, 1207, 1219, 1239, 1281, 1282, 
1290, 1334, 1335, 1346, 1347 en 1488. 

N.B. De brieven, waarover geen andere stukken bestaan 
en die dus niet onder een eigen inventarisnummer 
konden worden beschreven, betreffen: a. de koorn
renten van de Minderbroeders, welke in 1580 aan de 
stad, ten behoeve van de kerk, werden afgestaan, 
1522-1580; b. verboden boeken, 1545-1570; c. het 
generaal pardon, 1571-1576; d. deciboria der kerk 
1573 I); e. de kwestie over de bestemming eener prove 
van het Sint Jorisgilde ten behoeve van de kerk 2); 

I) Zie hierover en over de bibliotheek van de kerk inv. nr. 650 en de reg. nrs. 
194, 195, 512 en 559. 

2) Zie over deze kwestie ook inv. nr. 125 punt 4. 
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f. kerkelijke geschillen tusschen en met burgers (o.a. met 
Gideon de Haes) 1590, 1629-1631; g. Jezuitenscho
len (c. 1602); h. gemengde huwelijken en gecommit
teerden in echtzaken (c. 1602): i. Pausgezinden 1609, 
1623 en 1639; j. de voorgenomen versiering van de 
kerk met stichtelijke tafereelen en spreuken, 1620; 
k. de synode, 1603 en 1619; I. de cessie van kleine 
steden in classicale vergaderingen, 1641: m. collecten 
voor binnen- en buitenlandsche kerken, 1641, 1688 
en 1766; n. de huisvesting van fransche dames, 1686 
en o. het legaat van Ds. Van Aken te Delft ten be
hoeve van arme studenten, 1702. 

801. Aanschrijvingen tot het houden van dank-, vast- en bededagen 
en andere kerkelijke plechtigheden, 1539-1728. Met bijlagen. 
Hs. en gedrukt. SS stukken. 

Reg. nrs. 721, 743. 744, 783, 921 en 1042. 

N.B. Zie over deze onderwerpen brieven van 1772 en 
1785 in inv. nrs. 42 en 43, plakkaten van de jaren 
1618 en 1718 in nrs. 1285 en 1288 en geleidebrieven 
van plakkaten en publicatien van de jaren 1618,1627, 
1746-1748,1756,1758, 1763, 1769,1782-1784,1791, 
1793 en 1794 in nrs. 1293-1300. 

802-804. Stukken betreffende het optreden van den inquisiteur 
Berend Gruwel, prior van het klooster Betlehem te Zwolle en 
zijn verhouding tot den Magistraat, 1547 en 1548. 3 omslagen. 

802. Ingekomen- en verzonden brieven, 1547 en 1548. 
Oorspr. en minuten. 6 stukken. 

Reg. nrs. 581, 582, 854, 875 en 879. 

N.B. Aan den brief van 8 Augustus 1547 is gehecht een 
extract-instructie van den inquisiteur (c. 1546 Mei 1) 

803. Vraagpunten door den inquisiteur gesteld aan 
Schepenen en Raad, 1548 Maart 10. 1 stuk. 

Reg. nr. 878. 
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804. Memoriaal van hetgeen tusschen den inquisiteur en 
Schepenen en Raad is voorgevallen. 1547 Juli 15-
Augustus 17. Concept. 1 katern. 

Reg. nrs. 153. 855 en 857. 

805-808. Stukken betreffende de vervolging en bestraffing van den 
Magistraat en een aantal burgers, wegens de kerkhervorming, 
beeldenstorm en andere rebellie. 1566-1570." 4 omslagen. 

805. Ingekomen- en verzonden Brieven, instructien en ver
klaringen, 1566-1569. Met bijlagen. 48 stukken. 

Reg. nrs. 842, 1053, 1075, 1077, 1078, 1080-1083. 1085-
1088, 1090-1092, 1094, 1096-1106, 1108, 1113, 1115,1116. 
1118-1120. 1123, 1126, 1128-1131, 1134, 1156,1157,1161, 
1164 en 1165. 

806. Verdrag door den stadhouder gesloten met den ma
gistraat en de gemeenslieden. 1567 Maart 5-22. 
2 stukken. 

Reg. nrs. 1109, 11ll en 1112. 

807. Dagvaardingen van ingezetenen voor den Raad van 
Alva en sequestratie van goederen met daarop be
trekking hebbende commissien. publicatien en in
in ventarissen, 1568-1570. 23 stukken. 

Reg. nrs. 1132, 1136. 1144, 1146,1148,1149,1152 en 1152.·) 

808. Contract met den raadsman van Burgemeesters, 
Schepenen en Raad, gesloten 1567 April 9. 1 stuk. 

Reg. nr. 1114. 

809-813. Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van 
pastoors, 1503-1578. 5 omslagen. 
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809. Ingekomen- en verzonden brieven, 1573-1578. Oorspr. 
en minuten. 22 stukken. 

Reg. nrs. 500, 662, 747, 784, 809, 827, 828, 850, 856, 874, 
881, 882, 1028, 1029, 1268, 1320, 1322, 1323 en 1326. 

N.B. Zie ook de reg. nrs. 745, 746, 750, 761,1206 en 1321 
en de acten van 16 Mei, 11 Juni en 13 Juli 1541 
in inv. nr. 798 fol. 134 verso en 135. De brieven 
van het jaar 1562 zijn geschreven door en aan den 
Deken in de Veluwe, zijnde den pastoor te Nijkerk. 
Waarschijnlijk werden zij aan den Magistraat afge
staan om de vervanging van pastoor Van Baer door 
hervormde predikanten te kunnen verdedigen. 

810. Verklaring van Schepenen en Raad over het door 
hen aan pastoor Johan Seneker gegeven ontslag, 1545 
Juli 2. Klad. 1 stuk. 

Reg. nr. 833. 

811. Verklaringen van getuigen over het gedrag van pastoor 
Claes Jansz. Schijn, 1545 en 1548. Concepten. 5 
stukken. 

Reg. nr. 826. 

N.B. Deze verklaringen zijn vermoedelijk bijlagen van den 
brief van 9 Maart 1548. (Zie deze en andere brieven 
over pastoor Schijn in nr. 809.) 

812. Verbod renten en andere schulden aan pastoor Schijn 
te betalen, 1547 November 18. Concept. 1 stuk. 

Reg. nr. 864. 

N.B. Op hetzelfde vel papier staan punten van beschuldi
ging tegen den pastoor ingebracht en aanteekening 
van pachters en pachten van stadslanderijen. 

813. Aanstelling van pastoor Rutger van Baer, 1558 Dec. 
9. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 991. 

N.B. Zie brieven over zijn detentie en ontslag in nr. 809 
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en zijn kwestie over het collatie recht van de 
vicarie Sint Agata in nr. 895. 

814-816. Stukken betreffende de inkomsten van de pastoors. 3 
omslagen. 

814. Liggers van landerijen, tienden en renten (c. 1473), 
(c. 1490) en 1506. 1 bandje 12° en 2 stukken. 

N.B. In inv. nr. 1947 is opgenomen een lijst van de 
landerijen en renten der pastorie en van de daarbij 
gevoegde bezittingen van de Sint Juriaansvicarie, op 
gemaakt in 1593. (Zie de noot onder nr. 174.) 

815. Rentebrieven, 1443-1575. 14 charters. 

Reg. nrs. 231, 382, 543, 561, 581, 586, 600, 608, 639, 641, 
918, 997, 1003 en 1279. 

N.B. Regest nr. 918 betreft een eigen rente van pastoor 
Nicolaas Jansz. Schijn. 

816. Transportacte van hooiland, 1514 Juli 24. 1 charter. 

Reg. nr. 538. 

817. Verklaring van heer Henric Spruytgen van Stralen van zijn 
prediking te Harderwijk tegen .. den ongelove van Bremerland", 
1423 Juni 23. 1 charter. 

Reg. nr. 148. 

818. Giftbrieven van den termijn in den kring Harderwijk, 1461 
Mei 18. 2 charters. 

Reg. nrs. 347 en 348. 

819. Voorschriften aangaande het opdragen van missen in de kerk 
en het gasthuis en betreffende processiën, (c, 1490). Fragment. 

820. Voorloopige ordonnantie op de religie binnen Nijmegen, 1566 
Augustus 31. Afschrift. 1 stuk. 
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821. Weete aan Jhr. Jacob van Westrenen, 1659 Februari 2. 1 stuk. 

N.B. Van den geciteerde werd betaling gevorderd eener 
boete van f 200, wegens het verhuren van zijn huis 
in de Hoogstraat aan zoogenaamde kloppen, die den 
priester-missionairis pater Johan van Hambroeck, al
daar gelegenheid gaven roomsche godsdienstoefenin
gen te houden. (Zie brieven over dergelijke 'stoutig
heden begaan in 1609, 1623 en 1639 in inv. nr. 800.) 

822. Resolutien van Schepenen en Raad over de opvoeding van 
kinderen voortgekomen uit gemengde huwelijken, in de gerefor
meerde religie, 1741. Met bijlagen. Afschriften. 5 stukken. 

N.B. Zie brieven over dit onderwerp in nr. 800. 

823. Ingekomen- en verzonden brieven, resolutien en contracten over 
het beroep van predikanten. 1583-1728. Oorspr. en minuten. 
21 stukken. 

Reg. nrs. 1390 en 1415. 

N.B. Zie nrs. 1-13 en 799. 

K er k fa b ri e k. 

N.B. Met de inrichting en het onderhoud van het kerkge
bouwen met alles wat daarmede verband hield wa
ren kerkmeesters belast, die de Magistraat koos 
uit een door den kerke raad opgemaakt en 
aangeboden dubbeltal. I) Zij stonden onder toezicht 
van- en waren rekenplichtig aan de door en uit den 
Magistraat gecommitteerde Over-kerkmeesters. 2) 

824-827. Rekeningen van de kerkmeesters. 1733-1794. 4 banden. 

N.B. Tot de inkomsten, die uitsluitend dienden voor het 
onderhoud van het kerkgebouw behoorden: a. de 
kosten van het overluiden van dooden, ingevoerd 7 
April 1598 en gestaakt 9 :Mei 1798; b. de rechten 

I) Inv. nr. 2 folio 460 en nr. 1463 folio 65. 
Z) Resolutien van 31 Dec. 1595 en 26 Oct. 1640 in nr. 1 en 7. 
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geheven van de eigendomsovergangen en voor het 
openen van graven, geregeld 5 Februari 1692; c. 
stoelgelden, welke, volgens resolutie van 16 Januari 
1707 gedurende één jaar zouden worden geheven en 
d. rechten voor het afkondigen van huwelijken, inge
voerd 5 Februari 1768 en opgeheven 5 September 
1796. (Zie ordonnantien op de graven en op het be
graven in de kerk van 1632 en 1692 in inv. nr. 1990 
fol. 148-177.) 

824. 1733-1740. 1 band. 

825. 1741-1755. 1 band. 

826. 1756-1773. 1 band. 

827. 1774-1794. 1 band. 

828. Giftbrief van goederen voor olie in de lampen op het H. 
sacramentsaltaar, 1432 Februari 25. 1 charter. 

Reg. nr. 162. 

829. Rentebrieven, 1504, 1518 en 1622. 1 stuk en 1 charter. 

N.B. De rentebrief van 1518 betreft ook de Broerenkerk. 

830. Koopcontracten van steenen en leien, 1542 en 1614. 3 stukken. 

Reg. nr. 773. 

831. Memoriaal van het geschil met Johannes Neeff, scholasticus te 
Nijmegen, over den afstand van 1/3 van de door hem ontvangen 
en door den legaat Raymond te Keulen voor den herbouw der 
kerk geschonken collecte-, jubileum- en biechtgelden en van het 
verzoek van dien legaat zekere indulta en remissien van aflaten 
voor hetzelfde doel te bestemmen, (c. 1503.) 1 stuk. 

N.B. Een brief van (c. 1543) over den herbouw der kerk 
ligt in inv. nr. 800. 

832. Memoriaal van ontvangsten voor het openen der graven van 
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Merriken van der Gow in 1584, Willem Jansen van der 
Gouden's vrouw in 1594 en Merriken Willems van der Gow 
begraven 25 April (1602.) 1 stuk. 

833. Bestek en conditien der aanbesteding van het maken eener 
nieuwe tafel op het hoogaltaar, 1569 October 9. 1 stuk. 

834. Bestekken, brieven, contracten en rapporten van- en over werken 
aan het orgel, (c. 1560,) 1632, 1633, 1722, 1723, 1727 en 1771. 
12 stukken. 

835-837. Stukken betreffende het verhoogen van de graven IR de 
kerk, 1644-1726. 3 omslagen. 

835. Resolutie van Schepenen en Raad, 1644 April 23. 
Minuut. 1 stuk. 

N.B. Bij dit besluit werd tevens aan de kerkmeesters op
gedragen de graven met zerken of Lijflandsche 
steenen te dekken. De kosten kwamen ten laste van 
de eigenaars en bedroegen ruim f 5000. 

836. Rekening van ontvangsten en uitgaven, 1645. 1 stuk. 

837. Quitantien van werklieden voor het verhoogen van 
het graf nr. 843, staande ten name van den conrector 
Johannes Lavinje, 1710 en 1726. 2 stukken. 

838-840. Stukken betreffende stoelen en banken. 3 omslagen. 

838. Rekening van ontvangsten en uitgaven voor het ge
stoelte van den Magistraat, 1613 en 1614, overge
leverd 7 April 1614. Met bijlagen. 3 stukken. 

839. Lijst van vacante zitbanken, 1778 Juli. 1 stuk. 
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840. Schetsteekeningen van kerkbanken, door C. Hooiberg. 
1793. 4 stukken. 

Kerke ra a d. 

N.B. De Magistraat was in den kerke raad vertegenwoordigd 
door 2 ouderlingen, die 2 jaren in functie bleven en 
dan door 2 andere leden van het stedelijk bestuur 
werden vervangen. I) 

841. Rekening van burgemeester Van Spuelde, van inkomsten en 
uitgaven, 1664. Klad. 1 katern 40. 

N,B. Deze rekening werd afgehoord en gesloten door den 
kerkeraad 24 Januari 1665. De ontvangsten beston
den uitrenten en pachten en f 100 van het kwar
tier Veluwe voor de nagenoemde kerkeraadsbeurs 2) 

842-845. Stukken betreffende de renten, tienden, cij nzen en lande
rijen van het kapittel van Sint M arie te Utrecht in de stad en 
de vrijheid van Harderwijk. 4 omslagen. 

N .B. Behalve de hierna genoemde kwesties met de stad 
in 1266 en met den priester Petrus Hoest in (c.1400), 
had het kapittel over zijn bezittingen in den kring 
Harderwijk geschillen met Agnes van Leeuwenborch 
weduwe van Steven van Rutenborch in 1545, met 
den rentmeester Aert Engelen in 1561 en met den 
kerke raad en (of) den magistraat van Harderwijk van 
1580-1616. (Zie de op deze kwesties betrekkelijke 
brieven in nr. 800.) De kerkeraad maakte aanspraak 
op deze bezittingen, omdat zij vóór de reformatie ge
diend hadden voor het onderhoud van de pastoors 
en mitsdien nu moesten worden gebruikt tot bezol
diging van een predikant. 

842. Contract gesloten door het kapittel en de stad, 1266 
1 charter. 

Reg. nr. 4. 

I) Zie inv. nr. 24 fol. 73 en nr. 30 fol. 79. 
2) Zie de noot onder nr. 846. 
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843. Eisch van het kapittel tegen den priester Petrus 
Hoest. (c. 1400). Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 120. 

844. Verdrag over den afstand in erfpacht van een kamp 
land c. a., aan de stad, 1433 Juni 5. 1 charter. 

Reg. nrs. 166 en 167. 

845. Conditioneel verdrag gesloten tusschen het kapittel 
en den kerkeraad. 1603 Mei 20. 1 stuk. 

N.B. Hierbij ligt een klad van het advies der gemeens
lieden aan den kerkeraad om dit verdrag niet aan 
te nemen. dd. 9 Mei 1604. 

846 en 847. Rekeningen en stukken betreffende deK er k era a d s
beu rs. 

N.B. Uit deze beurs werden aanvankelijk arme studenten 
voorzien van lakens. boeken, papier. inkt en brood 
met boter, spek of haring. Later genoten zij. ten be
hoeve hunner studilln. eene geldelijke ondersteuning. 
De beurs had haar ontstaan te danken aan giften van 
land en renten door Mr. Arent to Boecop en de 
gildemeesters van het Sint Annagilde i.d. 23 Februari 
1555. I) Bovendien bestemden Schepenen en Raad, bij 
resolutie van 21 Januari 1629. de inkomsten van 
heer Ohermans-vicarie geheel of gedeeltelijk tot onde.
stand van arme klerken. Vermoedelijk bedoelden zij 
met deze vicarie de inkomsten welke in 1476 ter be
deeling van armen en zieken geschonken waren door 
den priester Oherman Wouterszoon. 2). Eerst had de 
pater van het Frater- of Sint Oregoriushuis het beheer 
over deze inkomsten en daarna de zusters van het 
Sint Claraklooster. doch in Mei 1582 droegen Sche
penen en Raad de administratie en het beheer ervan 
op aan den kerkeraad welke last zij. bij resolutie 
van 6 Februari 1615 bevestigden. 3) 

I) Reg. nrs. 950 en 951. 
2) Reg. nrs. 398 en 441. 
3) Acta van den kerkeraad, deel 1582-1641 fol. 99 en inv. nr. 846. 
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846. Berichten en tegenberichten over de vraag of de 
schoolraad of de kerkeraad bevoegd is te beschikken 
over de beurs ten behoeve van de door arme stu
denten benoodigde boeken, 1615. Afschriften. 3 stuk
ken. 

847. Rekeningen van de provisoren of diakenen, 1766-
1793. Afschriften. 1 band. 

I) Inv. nr. 848. 

N B. De rekeningen werden afgehoord door den kerke raad 
In de kerk, in tegenwoordigheid van 2 leden van den 
Magistraat. 

K e r k te H ier den. 

N.B. De kerk te Hierden was oorspronkelijk een schooI
en catechisatie-lokaal, dat in 1659 gebouwd was voor 
rekening van burgemeester Jurrien van Ingen op 
grond welke de stad ervoor beschikbaar had gesteld. 
Bovendien zou zij jaarlijks f 40 erfpacht betalen 
voor het gebruik van het gebouw. 1). Deze pacht 
verviel toen burgemeester Van Ingen de bouwkosten 
aan de stad in rekening bracht in mindering der koop
penningen van een door hem van haar gekocht erf 
en goed te Tonsel. 2). De eerste onderwijzer en cate
chiseermeester was Antonie Caroli. benoemd 7 Octo
ber 1659 en overleden vóór 4 November 1661, S). 
Tot zijn karige bezoldiging behoorden: a. de inkom
sten van de vicarie Laurentii. welke de stad en het 
Hof in 1660 aan hem afstonden en b. een subsidie" 
van f 100 jaarlijks, den 7en December 1660 door de 
Gedeputeerde Staten van de Veluwe voor zijn on
derwijs beschikbaar gesteld. 4). Den 4en Februari 
1741 bestemden Schepenen en Raad het gebouw 
tot hervormde kerk en benoemden zij tot predi
kant en leeraar in de stadsvrijheid te Hit:rden Ds. 
Johannes van Bommel. die aldaar reeds 7 jaren 
als catechiseermeester had dienst gedaan. 5). In 

2) Inv. nr. 22 fol. 92 verso en nr. 23 blz. 28 (Resol. 4 Februari 1689.) 
3) Inv. nr. 13 fol. 104. 106. 222 en 223. 
4) fnv. nr. 850 en nr. 13 fol. 172 en 187. 
5) Inv. nr. 799 fol. 20-27. 
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1790 werd de kerk vergroot I) en in 1798 bouw
den de ingezetenen van het dorp er een kosters
woning bij van steen afkomstig van den omgevallen 
stadstoren, 2) doch de stad was ook eigenares van dit 
gebouw. De kerk stond onder directie van de door 
de leden der hervormde gemeente gekozen kerk
meesters, die jaarlijks aan het stadsbestuur rekening 
en verantwoording moesten doen van de uitgaven 
i. h. b. voor het onderhoud van het kerkgebouw ge
daan.3) (Zie verder de toelichting bij de nrs. 1564-
1566.) 

848. Conditien van burgemeester Van Ingen en rekening van de bouw
kosten, 1659-1661. 1 band en 1 stuk. 

849. Requesten en andere stukken ingekomen van predikanten, 
catechiseermeesters, schoolmeesters en kosters, 1745-1794. 8 
stukken. 

850. Giftbrief van 2/3 der inkomsten van de vicarie Laurentii, door 
het Hof van Gelderland aan den catechiseermeester-proponent 
Anthonius Caro1i, 1660 December 5. Afschrift, 1 stuk. (Zie 
nr. 888). 

851. Vergunning aan den proponent Henricus van Kalkenstein om 
huwelijken aan te teekenen en te bevestigen, 1714 November 
28. Met bijlage. 2 stukken. 

852. Requesten van de ingezetenen om vergrooting der kerk en 
protest daartegen van de gemeenslieden, 1788 en 1790. 4 
stukken. 

852· Reglementen en ingekomen stukken betreffende de stichting van 
de ioodsch-kerkelijke gemeente en geschillen onder haar leden, 
1759, 1762 en 1789. Oorspr. en concept. 9 stukken. 

I) Inv. nr. 32 fol 147 en 148. 
2) Inv. nr. 1460 fol. 57 en 93. 
3) Inv. nr. 1463 fol. 102. 
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V i c a r I e 11 n e n V I c a ri ego ede ren. 

N.B. De geschiedenis van de vicariegoederen in Gelder
land, heeft de heer F. C. W. Koker medegedeeld in 
zijn in 1886 aan den Minister van Justitie uitgebracht 
rapport. Nà de reformatie in de 16e eeuw trachtten 
de collators de inkomsten van deze ad pias causas 
geschonken goederen ten eigen bate te gebruiken, 
hetwelk hun door de Staten van Gelderland. eerst in 
Juni 1581 bij de ordonnantie op de geestelijke 
goederen en daarna bij resolutie van 8 October 1593, 
werd belet, met welke resolutie de Gedeputeerde 
Staten van de Veluwe zich in Juni 1594 hebben 
vereenigd. I) De Staten besloten o.a., dat de particu
liere collators of degenen die de inkomsten van 
vicariel!n genoten, de tertil!n ervan moesten afstaan 
ten behoeve van de kerken en scholen binnen de 
steden, waarin zij waren gefundeerd. Aan deze 
regeling werd niet dadelijk uitvoering gegeven. Eerst 
de resolutien van Ridderschap en steden van 2 April 
1604 en 12 Pebruari 1605 hadden tot gevolg dat 
Harderwijk den 28en Juli 1606 besloot "den derden 
voet te nemen" van de tot haar kerk behoorende 
vicariel!n. Schepenen en Raad belastten eerst bijzondere 
ontvangers met de invordering en het beheer dezer 
tertil!n, doch bij resolutie van 6 Maart 1699 droegen 
zij deze werkzaamheden op aan de stads rentmeesters. 
Behalve de hieronder volgende vicariel!n in de Sint 
Nicolaas- en de Groote- of Mariakerk, was er ook 
nog een vicarie gesticht in de Grauwe Zusterskerk, 
waarvan in het jaar 1494 Wilt Voet en zijn erfge
namen patroons waren. 2) 

853- 859. Stukken betreffende v i c a r i e ë n in de Sin t N i col a a s
k e r k. 7 omslagen. 

N.B. Wanneer deze kerk ontstond is niet bekend. Om
streeks het jaar 1400 werd zij door brand beschadigd 
en in 1524 afgebroken. De mis, welke er toen nog 
in werd opgedragen, verplaatsten Schepenen en 

I) fnv. nr. 163 fol. 116. 
2) fnv. nr. 798 fol. 92 en reg. nr. 474. 
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Raad naar het gasthuis. I) In 1386 stichtten zij een 
nieuw altaar in deze kerk van welke fundatie zij 
collators zouden zijn en blij\'en. 2) Dit altaar werd 
volgens inv. nr. 859, bij de inwijding van de in 1415 
in aanbouw zijnde Groote- of Onze Lieve Vrouwe
kerk 3) of bij een latere gelegenheid, overgebracht in 
de Sint Juriaanskapel, welk bedehuis de zeevaarders 
en kooplieden van Harderwijk, binnen de grenzen 
van de parochiekerk in 1344 hadden gesticht. 4) Op 
dit altaar werden gecelebreerd, a. de Tonnemans
vicarie, welke waarschijnlijk gefundeerd was door 
Bertruit, weduwe van Tide Wolflszoon, omdat haar 
rentebrieven van de jaren 1427, 1429 en 1431 5) in 
het midden van de 16e eeuw toebehoorden aan deze 
vicarie. 6) Collators ervan waren, tusschen de jaren 
1462 en 1552, Zywart van Wijnbergen en andere 
leden van zijn geslacht. 7) b. de vicarie of wekelijk
sche mis welke Marijs Zweerszoon en Jennigie, zijn 
vrouw, 23 December 1510 en in 1522 zijn zuster 
Griete ten Wilden hebben gesticht. 8) 

853. Stichtingsbrieven van een altaar In de Sint Nicolaas
kerk, 1386. 2 charters en 1 stuk perkament. 

Reg. nrs. 107 en 108. 

854. Ligger der inkomsten van het in nr. 853 bedoeld 
altaar, (c. 1400). 1 strook perkament. 

I) Reg. nr. 599. 

N.B. De ligger sluit met een ongeveer gelijktijdig bijge
schreven post van het jaar 1408. 

2) Reg. nrs. 107 en 108. 
S) Reg. nrs. 133, 134 en 135. 
4) Reg. nr. 57. 
5) Reg. nr. 158. 
6) Inv. nr. 1983 fol. 131. 
7) Reg. nrs. 360, 579 en 925. 
8) Reg. nrs. 514* en 586*. 
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855. Giftbrieven van renten aan de vicarie van den priester 
Hillebrant Bluet, 1394 en aan de vicarie Sint 
Nicolaas en Sint Georgius, 1453. 2 charters. 

Reg. nrs. 115 en 288. 

856. Verklaring van priesters over de waarde van het be
neficie der kapel van Sint Nico\aas en Sint Georgius, 
1511 Maart 18. 1 charter. 

Reg. nr. 516. 

857. Installatie- en confirmatiebrieven van Reyner Wolter~
zoon in het beneficie der kapel van Sint Nicolaas 
en Sint Georgius, 1519. 1 charter. 

Reg. nrs. 570 en 571. 

858. Verklaring van den bisschop van Utrecht, over de 
tonture en de wijdingen tot diaken en priester van 
Reyner Wolterszoon, 1519 en 1520. 3 charters. 

Reg. nrs. 569, 573 en 574. 

859. Pauselijke bullen, acten van placet en andere stukken 
over het beneficie van de vicarie op het altaar ge
fundeerd in de Sint Nicolaaskerk en later verplaatst 
in de Sint Georgiuskapel. kwestieus tusschen Gerardus 
van Wijnbergen en den pastoor Claes Janszoon 
Schijn, 1544 -1551. Afschriften. 6 stukken. 

Reg. nrs. 812, 817, 820, 867, 869, 895, 896, 899, 903, 905 
en 917. 

N.B. Zie ook regesten nrs. 866 en 936 en het verdrag dd. 
13 Maart 1554 in inv. nr. 798 fol. 143. 

860-906. Stukken betreffende v i ca ri eë n in de G ro ot e- 0 f 
o n ze L i e v e - V rou wek er k, 3 banden en 44 omslagen. 

N.B. Het schijnt dat tot den bouw van deze kerk besloten 
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werd in 1399. In 1415 kregen Schepenen en Raad 
opdracht den toren van de Sint Nicolaaskerk af te 
breken, doch gelijktijdig ontvingen zij vergunning hem 
binnen de stad, aan de in aanbouw zijnde kerk te 
herbouwen. I) 

H60. Rentebrieven van niet aangeduide vicarieën, 1430-
1562. 6 charters. 

Reg. nrs. 159, 602, 611, 635. 1010 en 1024. 

Sin t A n ton i u s v i c a ri e. 

N.B. De Schepenen waren collators van dezen dienst. In 
deze hoedanigheid vergunden zij 15 December 1455 
aan de binnenlandsch-vaarders er een dienst, ter eere 
van Sint Jan de evallgelist. op te doen. 2) De vicarie 
bestond uit 1 gezongen en 3 gelezen missen per 
week. 3) Behalve het nagenoemd land te Ermelo 
bezat zij 1/, gedeelte van het goed Ter Stege of het 
Papenerf te Hierden, een hof buiten deSint Nicolaas
poort te Harderwijk en eenige renten. 4) Een lijst 
van haar bezittingen in het jaar 1449 staat op folio 
60 van inv. nr. 798. Een afschrift van deze of van 
een andere lijst zonden Schepenen en Raad in Dec. 
1593 aan de Rekenkamer te Arnhem. 11) Vicarissen, 
die dit officie hebben bediend, worden genoemd in 
regesten nrs. 363, 315 en 840. 

861. Acte van transport van land te Ermelo, 1440 April 
30. 1 charter. 

Reg. nr. 203. 

I) Archief v. h. kapittel van Sint Marie te Utrecht: .Copie litterarum officii Velue" 
(Aflaatbrief van 11 Mei 1399) en reg. nrs. 133, 134 en 135. 

12 

2) Reg. nr. 309. 
3) Reg. nr. 315. 
4) Reg. nrs. 202, 203 en 840_ 
11) Inv. nr. 1398. 
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862. Aanmaning tot voldoening van de van 1634 tot 1667 
aan den ontvanger van de Veluwe schuldig gebleven 
heerengelden, 1688 Mei 15. 1 stuk. 

Vicarie Sint Maria Magdalena (en Sint 
Jacobus.) 

N.B. Deze vicarie werd in of vóór April 1435 door Gelis 
van Brienen gesticht in de kapel in den toren van 
de D.-L. Vrouwe kerk. I) De vicaris moest 3 missen 
per week opdragen, namelijk 2 op het altaar Maria 
Magdalena en 1 op het Sint Jacobusaltaar. 2) Na 
het overlijden van den stichter waren Schepenen en 
Raad collators. 

863. Memoriaal van renten. Afschrift i. d. 7 Februari 1547. 
1 stuk. 

N.B. Zie een oudere lijst, (van c. 1450) in inv. nr. 798 
folio 186. 

Henrick Coeckendienst. 

N.B. Dezen dienst stichtten Heyne Koeck en Griet zijn 
vrouw 25 Mei 1453 op een door de Schepenen aan 
te wijzen altaar. 3) De eerste vicaris zou zijn Henrick 
Koecke Wenemarszoon, indien hij priester werd of 
voor dit ambt ging studeeren, anders zouden de 
stichters of hun erfgenamen eenmaal den dienst aan 
een anderen priester mogen opdragen, doch daarna 
zouden Schepenen en Raad collators zijn. Het officie 
was later bekend onder den naam Peter Jan Herberts
zoon's dienst. 

864. Rentebrief, 1558 Maart 2. 1 charter. 

I) Reg. nr. 173. 
2) Inv. nr. 863. 

Reg. nr. 1979. 

N,B. Zie ook reg. nrs. 295, 443, 456 en 1062 en iRv. nr. 
798 fol. 35'" en 59. 

3) Reg. nrs. 294 en 295 en inv. nr. 798 fol. 35'. 
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V i c a ri e 0 p het H. D r i e v u I di g hei d 's a It a a r. 

N.B. De vicarie werd 17 Januari 1494 gefundeerd door 
Johan van Brienen. Een door hem of zijn nakome
lingen aangewezen priester moest alle Maandagen 
een mis op genoemd altaar opdragen. Na de mis 
werden 25 huiszittende armen bedeeld met brood, 
boter, spek of haring, voor zoover de hiervoor be
stemde renten toereikend waren. De bedeelden droegen 
een teeken en waren verplicht de mis bij te wonen, 
waaraan zij door klokluiding werden herinnerd. In 
geval van aflossing der renten, moesten de hoofd
sommen weder worden belegd in overleg met de 
paters van het Nonnenklooster en van het Fraterhuis. 

865. Fundatiebrief, 1497 Januari 17. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 470. 

Go lt sm i t s v i ca r i e. 

N.B. De vicarie was 8 Maart 1494 gesticht door Claes 
Willemszoon (de) Oultsmit. De dienst moest wekelijks 
worden gedaan door een wereldsch priester. Collators 
waren de naaste bloedverwanten van den stichter, 
bij hun ontstentenis de pater in het Praterhuis en 
daarna Schepenen en Raad. De inkomsten - waar
mede tot 1515 heer Arent Pelgrimszoon, 9 Februari 
1515 Peter Peterszoon van Apeldoorn en 2 Maart 
1555 AeJt of Hollick, zoons van Pelgrim van Ho11ick, 
begunstigd werden --, schonken Schepenen en Raad 
23 April 1590 aan 2 studenten: zijnde zoons van den 
gewezen rector Peter van Zevener en van Aelt 
Goetschalcks. I) De fondatie was later bekend onder 
den naam Snellekens vicarie. 2) Het aan haar toebe
hoorend land te Hoog-Bijssel, verkocht de Magistraat 
in 1696 of 1697 voor f 7500 aan den koopman 
Sybrandus Bransen. De koopsom diende tot aflossing 
van stadsschulden. 3) 

I) fnv. nr. 798 folio 163 verso en nr. 1983 folio 116. Zie ook in inv. nr. 866, brief 
van 10 Aug, 1578 en regesten nrs. 471, 540, 674, en 675. 

2) Vgl. Înv. nr. 1 fol. 273 en 280 verso met nr. 798 fol. 163 verso. 
3) Inv. nr. 23 fol. 156, 157 en 159, nr. 368 ·fol. 1 en 2 en nr. 370 fol. 5. 
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866. Ingekomen brieven en requesten, 1578, 1641, 1654 
en 1697. 5 stukken. 

867. Dotatiebrief van de inkomsten aan een vicaris, 1515 
Februari 9 en verklaring aangaande het collatierecht 
van Reyner Stevenszoon, 1516 Juli 30. 1 stuk. 

Reg. nrs. 540 en 546. 

868. Bericht van Arnt Berndtsz. genaamd Halfpaep, over 
de inkomsten, 1590 Mei 22. 1 stuk. 

869. Huurcontracten van het erf en goed te Bijssel, 1638, 
1664-1689. 3 stukken. 

Zie reg. nr. 472. 

870. Quitantie van Paul Sluisken van f 50, ontvangen 
voor den afstand van de vicarie aan de stad, 1644 
Mei 18. 1 stuk. 

871. Verklaring van Mechtelt van Vanevelt, genaamd 
Van Wijhe, dat zij van de vicarie, waarvan de 
collatie "op haer soon staet", niet meer verlangt dan 
zij tot nu toe heeft genoten, 1654 April 19. 1 stuk. 

Vicarie Sint Crispinus en Crispinnianus 

of Dageraetsv icarie. 

N.B. Deze vicarie werd 10 Mei 1445 geslicht door de 
echtelieden Peter Lubbertsen en Trude Stockmans 
en hunne kinderen Lubbert, Trude, gehuwd met 
Neude Roest, en Belie. Zij bestond uit 3 missen, die 
wekelijks moesten worden opgedragen en wel op 
Maandag, Dinsdag en Woensdag. Collators waren de 
mannelijke nakomelingen van Peter en Trude en de 
meesters van het schoenmakersgilde. zoodra het 
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gilde aan de vicarie evenveel had geschonken als de 
stichters en, bij ontstentenis, de kerkmeesters en 2 
burgemeesters. Wegens het misbruiken der inkomsten 
door de collators, bestemde de bisschop van Deventer 
ze tot reparatie van de kerk en haar ornamenten, 
doch, volgens zij~e verklaring van 12 Februari 1576, 
was de gewezen burgemeester Willem Reyerszoon, 
op verzoek van de Schepenen, met de weduwe van 
Willem Nagge overeengekomen dat ze aan haar 
zouden worden teruggegeven. I) In 1597 maakten de 
gebroeders Wolter- en Coenraad Nagge te Elburg 
aanspraak op het collatierecht. Zij begunstigden met 
de inkomsten hun neef Willem Nagge Willemszoon, 
student te Leiden en klaagden aan het Hof, dat de 
Schepenen van Harderwijk ze aan iemand anders 
hadden afgestaan. 2) 

872. Transport van het collatierecht aan Willem Dageraets, 
1524 Maart 8 en rentebrieven, 1476-1565. Afschriften. 
2 stukken. 

Reg. nr. 597. 

N.B. Zie ook reg. nr. 614. 

V i c a ri e ë nop het a I t a a r der v ier ge kr 0 0 n
den en (van het) Sint Thomas(gilde).3). 

N.B. Den 13en Januari 1492 stichUe Evertje Doop of Dop 
op dit altaar een dienst bestaande uit 3 wekelijksche 
missen en den 28en April 1497 nog één mis op het
zelfde altaar. Zij begiftigde den eerstgenoemden dienst 
met renten, gaande uit den Fraterskamp te Hierden 
en uit huizen van Joest van Brck, Heyne Volkersz., 
Reyner Verhellen en anderelI. Aan den laatstgenoem
den dienst schonk zij renten gevestigd op het huis 

I) Inv, nr. 257: Uitgaven, Cap. Renten. 
2) Brief in inv. nr. 1588 fol. 417 en 418. 
3) Zie de namen van de 4 gekroonden en de patroons van dit gilde in: ~ Wetzer 

und Welte's : Kirchenlexikon, Band 11 in voce: Bauhütte, blz.49 en dr. Rudolf Pjleiderer 
Die Attribute der Heiligen, 2e Auf!. Ulm, 1920, 80. 
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van Oherit van Spuelde Henrickszoon en op het 
huis genaamd "Die Roese" in de Hoogstraat. Volgens 
den stichtingsbrief van 13 Januari 1492 waren colla
tors Everlje's erfgenamen en de gildemeesters van 
het altaar, d.L van het Bijlhouwersgilde. I). 

873. Fundatiebrieven, 1492 en 1497. 1 charter en 1 stuk. 

Reg. ns. 461 en 482. 

Vicarie gesticht 
Maria onder het 

ter eer e van de H. m a a g d 
kruis of Ter Nooth en Sint 
Theobald. 

N.B. De stichter was vermoedelijk Wilt Voet, burgemeester 
van Harderwijk tusschen 1441 en 1479. Als collators 
ervan komen voor Oheerlof Voet vóór 13 November 
1463 2), Jan Voet in 15933). burgemeester Gerrit Voet 
Sr. en zijn broeder Jan Voet om beurten, in 1602 4), 

Christoffel Voet Gerhardszoon in 1608, Steven Oer
hard van Rhemen, kleinzoon van den kanselier Oer
hard Voet en Willem Heeck nom. uxoris Gerharda 
van Twiller, weduwe van Richard van Nulde 
om beurten, in 1670 en 1675 6) en Jhr. van 
Rhemen en Pilgrum Wolffsen in 1698. In 1593 
genoot heer Abel Goertsen de inkomsten dezer 
stichting, welke hem door burgemeester Oerrit 
Voet nomine fratres, waren afgestaan, doch die, bij 
sententien van 15 en 27 October 1602, door het Hof 
aan Christoffel Voet werden toegewezen. Over het 
collatierecht was ook reeds in 1519 geprocedeerd 
voor den officiaal van Sint Pieter te Utrecht. 6) De 
fundatie werd ook wel heer AbeLsvitade genoemd. 

874. Ingekomen- en verzonden brieven, 1608, 1689 en 
1690. Oorspr. eh minuten. 7 stukken. 

I) Zie inv. nr. 1398. 
2) (nv. nr. 798 fol. 52 verso. 
3) Inv. nr. 1398. 
4) fnv. nr. 163 fol. 103 en 104. 
5) Schrassert, Codex Oelro-Zutphanic.us, 11 blz. 551 e.v. en inv. nr. 370 fol. 85. 
8) Inv. nr. 163 fol. 103 en 104. 
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875. Voordracht van een vicaris, 1569 (Januari). 19 Oorspr. 
1 charter. 

Reg. nr. 1147. 

N.B. Zie ook reg. nrs. 1129, 1130 en 1131. 

876. Memoriaal van renten, (c. 1590). 1 stuk. 

N.B. Een andere lijst. met aanteekeningen tot 1613, ge
schreven door Steven van Rhemen te Deventer, komt 
voor in inv. nr. 1983 foHo 114. 

877. Dotatiebrieven aan studenten, 1670 en 1675. Af· 
schriften. 2 stukken. 

Sint Laurens- (en Stevens) vicarie. 

I) Reg. nr. 338. 

N.B. Goert van Wyert en Evermoet zijn vrouw, stichtten 
deze vicarie 15 Juni 1459. Zij schonken voor den 
dienst o.a. hun aandeel in het erf Neckenvelde in het 
kerspel Nijkerk en andere bij Harderwijk liggende 
stukken land. De met de inkomsten begunstigde 
priester moest des Woensdags telkens eene mis op
dragen. De procurators van de O,-L. Vrouwe-broeder
schap verpachtten en administreerden de bezittingen 
in overleg met de 2 oudste pastoors en 2 burge
meesters. Collators waren van de zijde van den 
stichter, Ailt van Hierden en, indien hij geen kinderen, 
broeders of broederskinderen naliet. Jan van Brenen, 
zijn erfgenamen of de naaste dan nog levende bloed
verwant van den stichter; van de zijde van de 
stichteres haar naaste bloedverwant. De collators 
waren vrij in de keuze van een altaar. I) Een geschil 
over het collatierecht, in 1531 ontstaan tusschen 
Roelof van Lennep, drost van Middeler 2) en Aelt 
van Wijnbergen, regelden de Raden en vrienden van 
den hertog van Gelre. Partijen en hunne erfgenamen 
zouden dit recht om beurten bezitten. 3) In 1556 ver-

2) Zoon van Johan van L. en .... Van Hyerdt. (zie Oorkonden v jh geslacht van 
Lennep, I (1900) blz. 11 en 131.) 

3) Reg. nr. 648. 
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zochten de collatrices Claesgen van Wijnbergen -
echtgenoote van WiJlem van Overenck en klein
dochter van AiJt van Hierden - en Geertruid van 
Wijnbergen Aeltsdochter, aan de schepenen van 
Harderwijk te bevorderen, dat de inkomsten overeen
komstig de voorschriften van den fundatiebrief zouden 
worden besteed. I) De door de collatrice Geertruid 
van der Capellen, weduwe van Reinier van Goltstein 
voorgenomen verkoop van een stuk vicarieland, groot 
101/ 2 morgen, liggende in de Arckemeden onder 
Nijkerk, was aanleiding dat Schepenen en Raad in 
Mei 1652 dit land en het collatie recht voor een schuld
bekentenis van. f 8500 kochten. Den eigendom van 
het land droegen 2ij, met toestemming van het Hof, 
voor dien prijs weder over aan den pachter Jelis 
Snapper. De koopsom besteedden zij voor haven
werken. 2) 

878. Transport van het collatierecht, 1529 Juni 20. Af
schrift. 1 sLuk. 

Reg. nr. 628. 

879. Regeling van het collatierecht. 1531 Juli 4. Afschrift. 
1 stuk. 

Reg. nr. 648. 

880-883. Stukken betreffende den eisch van Jan Dircks
zoon, bode van bet Hof te Arnhem, gesteld aan het 
Hof, de beneficeering van de vicarie aan zijn zoon 
Peter. gedaan door luitenant-kolonel Joachim van 
Goltstein. te bevestigen. 4 omslagen. 

880. Citatien van Lubberta van Goltsteijn, wedu
we van kapitein Varijck en van Geertruid van 
der Capellen. weduwe van Reyner van Goltsteyn, 
voor het Hof, 1643. Oorspr. met bijlagen. 4 
stukken. 

I) Reg. nrs. 970 en 971. 
2) Inv. nr. 11 folio 31 en nr. 552 fol. 12 en 25. 
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881. Volmacht van Geertruid van Goltsteyn
Van der Capellen aan Dr. Temmynck te Arnhem, 
om zich tegen den eisch van Jan Dirckszoon te 
verzetten, 1643 Mei 12. Oorspr. 1 stuk. 

882. Punten van verzet (exceptie), 1643. klad. 1 
stuk. 

883. Brief van Everhard de Weede aan Dr. 
Henrick Temmynck, 1646 December 9. Oorspr. 
1 stuk. 

884-888. Stukken rakende het verzet van Schepenen en 
Raad tegen den verkoop van vicarieland te Nijkerk, 
de naasting van den koop door- en de overdracht 
van het collatierecht en de bezittingen van de vicarie 
aan de stad. 5 omslagen. 

884. Ingekomen- en verzonden brieven, 1643-
1653. Met bijlagen. 24 stukken. 

885. Volmacht aan burgemeesters om het collatie
recht en het land te koopen en het land weder 
over te doen aan den pachter Jelis Snapper, 
1652 Februari 2. Extract-resolutie. 1 stuk. 

886. Schuldbekentenis voor de koopsom, afge
geven 1652 Mei. Klad. 1 stuk. 

887. Memoriën, met bijlagen, 1646 en z.d. 5 
stukken. 

888. Vergunning van het Hof om 2/3 van de 
inkomsten af te staan aan den proponent en 
catechiseermeester te Hierden, 1660 December 5. 
1 stuk. (Zie nr. 850.) 
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889-891. Stukken betreffende de vordering ingesteld tegen 
Jan Dercksen te Arnhem nom. filii, tot betaling der 
tertiën der pacht van het land te Nijkerk. 3 omslagen. 

889. Ingekomen· en verzonden brieven, 1652. 
Met bijlage. 5 stukken. 

890. Volm acht aan den advocaat Dr. Godefridum 
Honigium, 1652 Mei 12. Met bijlagen, gedeel
telijk gemerkt A-F. 10 stukken. 

891. Verklaring van den secretaris Willem 
Heeck. 1652 Mei 19. 1 stuk. 

Sint Margareta- of Wolffsen's vicarie. 

N.B. Van den oorsprong dezer vicarie is mij "iets bekend, 
In het jaar 1593 waren de Wolffsen's collators. ') 
De fundatie bezat eenig land, waarvan de pacht
gelden werden genoten: van 1605 tot 1613 door 
Herman van der Heli of de kinderen van Wolter 
Wolffs, van 1614 tot 1617 door Jan Voeth, van 1618 
tot 1620 door Reyner Wolffs, van 1621 tot 1635 door 
Mr. Mathijs Pau~lsen. van 1636 tot 1651 door een 
zoon van Ds. Cortenius en daarna door dien Cortenius 
en een zekeren Wolffsen bij Del'enter, Het land zou 
in 1663 verkocht zijn, 2) 

892. Brief van Herman van der Heil, 1606 Maart 10. 1 
stuk. 

893. Waarschuwing aan Mathijs Pouwelszoon tot betaling 
van f 250 voor tertiën van de pachtgelden. 1639 
September 23. 1 stuk. 

I) Inv. nr. 1398, 
2) In\'. nr. 905. 



INVENTARIS 187 

Sin tAg at ha· v i c a r i e. 

N.B. Deze vicarie werd 14 Mei 1495 gesticht door Ooert 
Volkerszoen en Gerrytken zijn vrouw, Griete Verlaer 
en Wolff Wolbertsz. Verlaer. De eerste vicaris 
moest wekelijks 2, doch zijn opvolgers 3 missen 
opdragen voor de zielerust van de stichters en hun 
vrienden. Voor die diensten schonken zij de helft van 
een erf, gelegen te Hierden, genaamd het Papenerve, 
waarvan de Sint Catharina- en de Sint Antonis
vicarie~n ook gedeelten toebehoorden. Collators zouden 
zijn de kinderen van Griet Wolberts Verlaer en hunne 
wettige nakomelingen. Een opdracht van het collatie
recht, door den priester Mr. Arent Verlaer Wouters
zoon gedaan aan den pater van het Sint Catharina
klooster en aan Sweer van Wijnbergen 14 December 
1529, had tengevolge, dat Goert Verlaer en zijn zoons 
Wolbert en Cornelis den 18en Mei 1530 de schepenen 
van Harderwijk machtigden om, indien de dienst 
niet werd gedaan overeenkomsti~ de voorschriften 
van den fundatiebrief, zij (schepenen) hem mochten 
laten doen. Van deze machtiging heef! het stedelijk 
bestuur gebruik gemaakt 27 Maart 1530, 28 October 
1574 en 15 Mei 1587. Door het huwelijk van Otgen 
van Laer met Wolter Gerritsen Collert I) kwam het 
collatierecht in zijn familie en werd het met 2/3 ge
deelte van de bezittingen, door zijn nakomelingen aan 
de stad gedeeltelijk geschonken eR gedeeltelijk ver
kocht bij acten van 23 October 1753 en 9 Mei 1755. 2) 

Den 1en September d.a.v. besloten Schepenen en 
Raad het Papenerve te verkoopen, welk besluit zij 
nog in hetzelfde jaar uitvoerden. De verkoop had 
plaats in 22 perceelen voor te zamen f 7592. 

894. Fundatiebrief en andere stukken rakende eene regeling 
en het transport van 2/3 parten van het collatierecht 
en de bezittingen aan de stad, 1495, 1676, 1706-
1755. Oorspr. en afschriften, met inventaris. 40 
stukken. 

Reg. nr. 478. 

I) Jnv. nr. 798 fol. 163, 170, 171. 
7) Jnv. nr. 83 fol. 240-243. 
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895. Ingekomen- en verzonden brieven over een geschil 
met pastoor Rutger van Baer over de possessie van 
de vicarie, 1574-1578. 9 stukken. 

Reg. nrs. 1232, 1233, 1234, 1238 en 1253, 

896. Procesverbaal met bijbehoorende berekeningen en 
nota's van den verkoop van het PaPenerve. 1755. 
12 stukken. 

V i ca ri e Sin tea t ha ri n a en Sin t A n ton i s. 

N.B. Deze vicarie was gefundeerd op het altaar Sanc
lorum apostolorum en werd veelal daarnaar genoemd. 
Zij werd 19 Mei 1423 gesticht door Bertruit, weduwe 
van Tide Wolffszoon en den priester Bessel Melis
zoon, I) Zij begiftigden het officie met verschillende 
stukken land, o.a. de Brasselmaat te Putten en de 
Coernlandsmaat te Nijkerk. De begunstigde priester 
moest wekelijks 4 missen opdragen en te Harderwijk: 
wonen. In 1498 was Zywert van Wijnbergen collator. 
Zijn weduwe, Margriet van Doorninck en haar 
dochter Engele van Wijnbergen, schonken, als colla
trices, in 1520 aan den vicaris heer Henrick Albertsz., 
ten behoeve van zijn dienst, o.m. eenige perceelen 
land gelegen aan en op het Rietbroeck te Ermelo en 
legden hem en de latere vicarissen daarvoor de ver
plichting op één wekelijksche mis op het bovenge
noemd altaar op te dragen. Den 6en November 1521 
droeg genoemde weduwe haar collatie recht over aan 
Tyde van Wijnbergen. 2) Over het jus patronatus 
ontstond in 1593 een geschil tusschen Johan van 
Ooltsteyn, burgemeester van Harderwijk, t.e. en 
Margareta- en andere nakinderen van wijlen Willem 
van Wijnbergen t.a. zijde, welke kwestie door het 
Hof werd behandeld, waarna de Van Goltsteyn's en 
de Van Wijnbergen's om beurten collators waren. In 
inv. nr. 1983 zijn gebonden: a. een lijst van de 
landerijen en renten van de vicarie Sint Antonij et 
Catharina alias apostolorum, i.d.13 Januari 1530 (fol. 
131); b. een volmacht van Margareta van Wijnbergen 

I) Reg. nr. 177. 
2) Reg. nrs. 483, 484, 572. 579. 
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c.s. aan Otto van Bronchorst, Ld. 10 September 1593 
(fol. 134) en c. een inventaris van de door Johan 
van Goltsteyn in dat jaar aan het Hof overgelegde 
fundatie- en collatiebrieven van de jaren 1423-1584, 
(fol. 137.) 

897. Ingekomen. en verzonden brieven, 1653, 1763 en 
1764. Oorspr. en minuten. 5 stukken. 

898. Staten van de bezittingen, (c. 1600) en 1793. 2 stukken. 

899. Huurcedels en conditien van verpachtingen, 1652-
1654. 1764 en 1767. Afschriften en extracten. 6 
stukken. 

900. Contract over de tertiën. gesloten met Willem 
Beeker. nomine filii, gewezen vicaris. 1653 October 
14. Afschrift. 1 stuk. 

901. Schuldbekentenis van Johanna van Steenbergen. 
weduwe van Oiderick van Geyn. schout te Putten, 
1694 April 6. 1 stuk. 

902. Nota's en andere stukken over de opbrengst van de 
tertiën, 1654, 1690. 1700. 1760 en 1763. 5 stukken. 

903-906. Rekeningen van ontvangers der tertiën van de vicarieën 
behoorende tot de kerk van Harderwijk. 1605-1699. 3 band. 
jes en 1 portefeuille. 

N.B. Deze rekeningen werden afgehoord door 2 ge· 
committeerde Schepenen. Er worden in onder
scheiden: a. de vicarie van de H. maagd en Sint 
TheobaJd; !J. de Laurentius- of OoItsteins vicarie: c. 
de Margareta- of Wolffsens vicarie: d. de vicarie 
Apostolorum en e. de vicarie Sint Agatha, ook ge
naamd Papenerve. Uit de ontvangsten betaalde men 
o.a. de jaarwedde van den organist. Ontvangers 
waren Arent Wolffs van 1605 tot 1609. Symon van 
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der Meyden en zijn opvolger Jacob Voeth van 1610 
tot 1620, Gerhard van Hoeclum van 1620 tot 1647, I) 
Antonie Carels van 1654 tot 1656, Marten Peterszoon 
van 1656 tot 1662, Otto van Dijckhuizen Sr. van 1662 
tot 1683 en Otto van Dijckhuizen Jr. van 1684 tot 
1699. 

903. 1605-1647, afgehoord 13 December 1647. 1 band. 

904. 1647-1651, afgehoord ? 1 band. 

N.B. Ongeveer in het midden van den band staat de 
rekening van den provisor van weduwen huisjes van 
de jaren 1647 tot 1651. (Zie nr. 1025.) 

905. 1654-1699. afgehoord 20 October 1656, 17 Februari 
1662, 18 Januari 1680 en 6 Maart 1699. 

N.B. Vóór in den band staan aanteekeningen over collators 
en over de ontvangsten en uitgaven in 1652 en 1653. 

906. Acquitten en restantcedels, 1610-1699. 51 stukken. 

B u r g 8 r - W 8 8 5 h u i 5 8 n VOO g d ij zak 8 n 

N.B. Een wees- of momboirkamer heeft te Harderwijk 
niet bestaan. ') De Magistraat stelde over minder
jarige weezen voogden, die belast waren met het 
beheer en de administratie hunner bezittingen en die 
daarvan rekening en verantwoording deden aan 2 uit 
en door den Magistraat gecommitteerde over-wees
meesters. 3) Zonder toestemming van den Magistraat 
mochten geen goederen van minderjarigen worden 
vervreemd. De over-weesmeesters waren tevens 
opper-regenten van het in 1554 gefundeerd weeshuis,~) 

I) Overleden 25 Juni 1647. 
2) Deze elders wel bestaande instellingen werden door het Uitvoerend Bewind 

der Bataafsche republiek, bij decreet van 31 Mei 1798 gesteld onder het oppertoezicht 
van den Agent van Justitie. (Zie inv. nr. 1460 fol. 179.) 

3) Zie de resolutien van 23 Mei 1608 en 25 Januari 1626 in inv. nrs. 2 en 4 en 
den brief aan den Landdrost d.d. 27 Mei 1807 in inv. nr. 1464 fol. 64. 

~) Zie reg. nrs. 941, 943 en 944. 
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dat werd bestuurOd en beheerd door 4 regenten, die, 
volgens de betrekkelijke keur van 20 December 1573, 
vier jaren in functie bleven. Om de 2 jaren werden 
de beide oudste regenten door het stedelijk bestuur 
vervangen uit een door de regenten zelf opgemaakt 
en aangeboden dubbeltal van nieuwe leden. I) Aan
gaande de ordonnantien van de stichting en de ver
plichtingen, door de Vroedschap aan de regenten, den 
weesvader, de weesmoeder en de kinderen opgelegd, 
wordt verwezen naar de reglementen en instructien 
in inv. nr. 908. Er blijkt o.m. uit, dat de kleeding 
van de kinderen oorspronkelijk gedeeld was, namelijk 
links rood, rechts blauw. Deze tweekleurige kleedij. 
veranderden de regenten, naar aanleiding yan een 
algemeene order van koning Lodewijk. met toestem
ming van Schepenen en Raad Ld. 27 Januari 1809, 
in een kleedij van grijze stof met witte knoopen. 2) 

907-910. Stukken betreffende het weeshuis, 1554-1749. 4 omslagen. 

907. Ingekomen- en verzonden brieven en requesten, 1554, 
1561, 1585, 1760, (c. 1790) en 1793. 7 stukken. 

Reg. nrs. 943. 944 en 1006. 

N.B. Zie ook reg. nrs. 1281 en 1282. 

908. Reglementen en instructien, 1556 en 1687. Minuten. 
2 stukken. 

Reg. nr. 976. 

N.B. Afschriften van de reglementen en instructien van de 
jaren 1556, 1637 en 1757 staan in inv. nr. 38. fol. 
69-74. 

909. Acte van verkoop van een huisje in de Grauwe-zus
tersstraat aan Rijckett Aertsz. Kechtgen, 1606 Januari 
19. 1 charter. 

I) Zie reg. nr. 1212. 
2) fnv. nr. 1464 fol. 238. 
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910. Schuld-. pand- en rentebrieven, 1567-1749. 4 char
ters en 2 stukken. 

Reg. nr. 1110. 

N.B. Hierbij is een pandbrief van het stadse rf Coudenhoven 
te Hierden i. d. 13 Juli 1598. 

911. Ingekomen- en verzonden brieven en requesten betreffende 
boedels en de belangen van minderjarigen in nalatenschappen, 
(c. 1551)-(c. 1790). 9 stukken. 

N.B. De stukken betreflen de goederen en nalatenschappen 
van Johan Wolffs (c. 1551.) Jan van Cleef (1695), 
Paulus Cornelis van der Haegen (1720), Elisabeth 
Roeloffs (1721), Margareta van Buyl weduwe Hens
bergen (1750), prof. Hendrik van Haeslenbergh 
(1771), Van der Linden (1789) en Hendrik Langen
hoven (c. 1793.) 

Heilige geest-gasthuis. 

N.B. Het gasthuis stond in een vierkant gevormd door de 
Bruggestraat, de Bongertssteeg, het fraterhuis aan 
het Kerkplein en de Vijbestraat. Het bestond uit een 
groote zaal of beyert, I) eenige andere vertrekken 
en een paar bijgebouwen o.a. een aan den H. Geest 
gewijd kerkje. Het jaar der stichting is niet bekend, 
doch wij weten, dat het in 1336 al bestond. 2) De 
in het kerkje dienstdoende priester mocht aldaar 
missen opdragen en het altaar bedienen, doch het op
nemen van zieken en het beheer van het hospitaal 
moest hij overlaten aan Schepenen ef) Raad, die in 
1408 ook het recht verkregen den priester te 
benoemen. 3) Lijsten van de inkomsten van dien 
geestelijke en van de vicarie of wekelijksche mis, 
welke tot 18 Juli 1524 in de toen afgebroken Sint 
Nicolaaskerk en daarna in het gasthuis werd gedaan, 
staan in "het Kerckeboeck". 4) Het gebouw was tot 

I) Groot Woordenboek der Nederl. taal, deel 11 kol. 803 in voce "baaierd". 
2) Reg. nr. 50. 
S) Reg. nrs. 50 en 129. 
4) Reg. nr. 599 en inv. nr. 798 fol. 183 verso en 191 verso. 
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(c. 15(0) tevens proyeniershuis. De zorg voor de 
voeding en verpleging van de in het huis opgenomen 
vreemdelingen. of passanten. zieke soldaten en andere 
personen I) zoomede het schoonhouden van- en de 
tucht in het gebouw, wa, opgedragen aan een vader 
en moeder, die zich ha~den te gedragen naar eene 
den 26en Maart 1613 vastgestelde (of vernieuwde) 
instructie. 2) Het gasthuis werd in 1690 gedeeltelijk 
verbouwd tot diaconiewees . of kinderhuis waarop 
de kerkeraad reeds in 1684 had aangedrongen. l) 
Na de verbouwing bleef voor de oorspronkelijke be
stemming van het gebouw slechts de groote zaal of 
"den beijert" over. 4) Het gasthuis bezat een groot 
aantal renten en andere Inkomsten. 5) O.a. trok het 
jaarlijks: a. vóór 1581 van het Sint Catharinaklooster 
en later uit de geestelijke goederen in het kwartier 
Veluwe 3 schepels rogge; b. van den houder der 
bank yan leening f 25 en c. van de stad turf, zeep, 
raapolie, zout en rogge voor scharbier, dat in het 
gebouw werd gebrouwen. 6) Het financieel beheer en 
het toezicht op het huis lieten Schepenen en Raad 
over aan gasthuismeesters of provisoren en - tot in 
de 17e eeuw - ook aan 2 uit de burgerij gekozen 
gasthuisvrouwen. 7) Den 6en April 1807 kregen de 
provisoren ontslag en droeg de Magistraat hun be
heer en administratie op aan de provisoren van het 
kinderhuis. Het gebouw werd in 1837 afgebroken. 8) 

912. Compromis over het beheer. 1336 Maart 15. Met vidimus en 
transsumpt. 1352 Februari 24 en 1408 September 15. 1 charter. 

Reg. nrs. 50, 66 en 128. 

I) Resolutien van 16 Febr. 1597, 14 Dec. 1607 en 13 Mei 1608 in inv. nrs. 1 en 2. 
2) Inv. nr. 2 fol. 430 en de resolutien van 3 Nov. 1645, 2 Mei 1727, 15 Januari 

1770 en 22 Juli 1776 in inv. nrs. 9, 27, 30 en 31. 
3) Resolutien van 26 Mei en 4 Augustus 1684 en 6 Maart 1690 in inv. nrs 18 en 19. 
4) Brief yan 27 Aug. 1810 aan den landdrost in Gelderland, in inv. nr. 1465 folio 

82 verso. 
I) Inv. nr. 798 fol. 191-203. 
8) Inv. nrs. 918-926, nr. 2 fol. 430 en de resolutie van 7 Maart 1690 in nr. 19. 
7) Zie o.a. resolutien yan 21 Aug. 1594, 5 Januari 1597, 7 Januari 1628. 31 Jan. 

1634 en 13 Mei 1796 in inv. nrs. I, 4, 6 en 1459. 
8) Resolutie van den gemeenteraad van 16 Augustus 1837. 

13 
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913. Afstand van het geestelijk toezicht aan Schepenen en Raad. 
1408 October 18. 2 charters. 

Reg. nr. 129. 

914. Brieven aan den provisor.boekhouder, 1662 en 1701. 2 stukken. 

915. Ampliatien der instructie van den gasthuisvader. (1631). 2 stukken. 

916. Huurcontracten van 21/ 2 morgen land. 1637 en van een bezit
ting te Spuelde, c. a .• 1651. 2 stukken. 

917. Staat van ontvangsten en uitgaven, 1750. 1 stuk. 

918-926. Rekeningen van de gasthuis meesters Oi provisoren. 1651 
-1699. 9 banden. 

918. 1651-1654. 1 band. 

919. 1655-1658. 1 band. 

920. 1659-1665. 1 band. 

921. 1666-1670. 1 band. 

922. 1671-1677. 1 band. 

923. 1679-1683. 1 band. 

924. 1685-1689. 1 band. 

925. 1690-1695. 1 band. 

926. 1696-1699. 1 band. 

N.B. De rekeningen van 1678 en 1684 en de sloten der 
rekeningen van 1689, 1691 en 1696 ontbreken. 

927. Acquitten, 1648, 1651-1670, 1675-1687. 198 stukken. 
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Pro ven ier 5 h U i s. 

N.B. Dit gesticht was "oudtijds gesteld in vorm als oude
mannengasthuis." I) Aanvankelijk was het gevestigd 
in het H. geest-gasthuis. De verpleegden of prove
niers moesten het recht van huisvesting en onder
houd (proven genaamd) koopen, doch reeds in 1438 
besloten Schepenen en Raad ze voortaan om godswil 
te schenken aan "de rechte armen" of aan bedlege
rige personen, die niets te verteren hadden. 2) Kort 
vóór of omstreeks het iaar 1500 verhuisden de pro
veniers naar een gebouw, dat stond in de Vanghen
of Burchstraat tegenover het kerkje der Orauwe Zus
ters van den Clartndale. 3) De in dit nieuwe gebouw 
opgenomen personen moesten bij hun komst een 
"hoitse" maaltijd geven 4) en eenig beddegoed, eet
en drinkgerei, een stoel met kussen en een kastje 
medebrengen, welke voorwerpen, na hun overlijden, 
aan het huis vervielen. 5) Regenten van het huis waren 
2 door Schepenen en Raad gekozen provenmeesters. 
Het proveniershuis bleef bestaan tot 1639. Schepenen 
en Raad besloten bij resolutien van 5 April en 2 
September 1639, de proveniers te laten uitsterven en 
de inkomsten van het huis af te staan aan het eenige 
jaren vroeger opgericht Oudemannenhuis, dat anders, 
wegens gebrek aan fondsen, zou moeten worden ge
sloten. 6) 

928. Ligger van renten, aangelegd (c. 1500). 1 katern. 

I) Inv. nr. 6 fol. 341. 
2) Reg. nr. 184. 

Reg. nrs. 306, 503 en 609. 

N.B. De bezwaarde perceelen staan vermeld onder de 
namen der straten waarin zij stonden of lagen. 
Van de straten worden de begin- en eindpunten mede
gedeeld. 

3) Reg. nr. 468 en inv. nr. 798 fol. 67. 
4) "Hoitse" is waarschijnlijk een inhoudsmaat van droge waren. 
5) Inv. nr. 929. 
6) Inv. nr. 6 fol. 318 en 341. 
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929. Ligger van renten, aangelegd (c. 1504). Op perkament. 1 bandje 
12°, gemerkt nr. 1. 

N.B. Inhoud: a. Ordonnantie van de proveniers; b. Ligger 
van renten, getiteld: "Dyt sijn de renthen, die de 
proveniers in die Vanghenstraat nu in manen." Bij de 
posten staan de verschijndagen en bij sommige ook 
aangeteekend de korting van den 3en penning toege
staan van alle renten gevestigd op panden die, na 
den brand in 1503, herbouwd en met een hard dak 
gedekt werden. I) Onder een post op folio 1 verso 
leest men: ,.Istud redempturn est per Johannem de 
Brenen anno 40." De ligger moet dus tusschen de 
jaren 1503 en 1540 zijn geschreven. 

930. Ligger van renten (c. 1550), vernieuwd (c. 1570) en aangevuld 
tot 1612. 1 obI. folio bandje. 

931. Acte van transport van een hofstede, 1531 Mei 10. 1 charter. 

Reg, 647. 

932. Rentebrieven, 1600 Mei 7 en 1636 Juni 24. 1 charter. 

N.B. Uit den inhou,d blijkt, dat op een hoek van de Rab
bestraat een rosmolen stond. 

933-935. Rekeningen van de provenmeesters, 1577-1622.3 banden. 

N.B. De eerste verantwoording loopt van 1577 tot 1584. 
Zij werd afgehoord 16 April 1585. De latere rekenin
gen, die alle over een jaar loopen, werden iA het 
begin van het volgende jaar afgehoord en gesloten. 

933. 1577-1596. 1 band, gemerkt nr. 2. 

I) Reg, nr. 498. 

N.B. De band bestaat uit 2 gedeelten. In het eene worden 
de ontvangsten, in het tweede de uitgaven van 1577 
tot 1596 geboekt. De 2 eerste bladen werden uit den 
band gescheurd. 
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934. 1597-1616. 1 band. gemerkt nr. 3. 
N.B. Inhoud: a. Aanteekeningen eener gift van f 123, 

door Jan Grol Peterszoon, 1606 Juni 10; b. Namen 
van de proveniers, 1581-1610, met aanteekening 
van de data van hun overlijden en c. Rekeningen in 
den vorm als nr. 933. 

935. 1617-1622. 1 band. gemerkt nr. 4. 

N.B. De ontvangsten en uitgaven volgen onmiddellijk op 
elkaar. Elke rekening begint met de namen van de 
proveniers en van de proven meesters. 

936. Manuaal van rechten en pachten ontvangen van 1627 tot 1638. 
Klad. 1 bandje, 40. 

N.B. Volgens aanteekeningen werden de ontvangen gelden 
in eene rekening van ontvangsten en uitgaven verant
woord. 

937. Acquitten der schiltschattingen betaald van een halve hoeve op 
Riibroeck te Ermelo, 1634-1636. 3 stukken. 

938. Aanteekening. dat de mater in het Sint Claraklooster in 1477 
aan de proveniers geschonken heeft de rente van de door hen 
aan het klooster verschuldigde 50 rijnsguldens. om daarvan in 
den winter en op paschen telkens de helft te verteren aan bier. 
brood en vleesch. 1 strookje papier. 

N.B. Het handschrift is van den burgemeester Dr. Ernst 
Brinck. die in 1649 is overleden. 

Oud e m 8 n n e n h U i s. 

N.B. Den eersten stoot tot oprichting van een oudeman
nenhuis gaf Cornelis Hesseisen, door 8 Mei 1603 de 
rente van een kapitaal dat Arnolda van Deelen, 
weduwe Wolffs en haar zoon, hem schuldig waren 
te bestemmen tot bedeeling van 12 oude- en behoef
tige mannen uit de stad en de stadsvrijheid, onder 
voorwaarde dat eerst hij en, na zijn overlijden, een 
zijner mannelijke, door de Schepenen aan te wijzen, 
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naaste bloedverwanten collators zouden zijn. 1) Hop
man Oijsbert van Wencum Pannekoeck en andere 
burgers volgden, eveneens door het schenken van 
renten, dit nobel voorbeeld. Ofschoon deze giften -
zooals is gezegd - werden gedaan ten behoeve der 
bedeeling van oude mannen, komen in de rekening 
en verantwoording, door de eerste beheerders Tobias 
Rutgers en Arent Henrieksen Keijser, den 18en April 
1611 afgelegd, geen posten voor die er op wijzen, 
dat aan de intentie van de donateurs werd voldaan, 
eerder wordt het vermoeden gewekt dat Schepenen 
en Raad van de renten een fonds maakten, waarmede 
zij in staat zouden zijn een oudemannenhuis op te 
richten, waarvan zij, het eerst in hun resolutie van 
9 Juli 1606 spreken. Zij besloten op dien datum 
8ronckhorst aan Elbert van de Wall toe te voegen 
als provisor van het oudemannen gast- of armenhuis, 
21 Augustus 1608 het huis te vestigen in het bagijnen
kerkje (aan het O. L. Vrouwe-kerkplein), 19Mei 1609 
en 17 October 1610 er ook het bussenhuis voor te 
gebruiken en 30 Mei 1611 met de verbouwing te be
ginnen. 2) Echter konden zij eerst in 1613 en (of) 1614, 
gesteund door geldelijke bijdragen van het Sint Joris
gilde en van het Proveniershuis, 3) de aangewezen 
gebouwen voor hunne nieuwe bestemming inrichten. 
Volgens de door de Schepenen den 26en Januari 1616 
vastgestelde en 25 November 1661 geamplieerde 
statuten 4) moesten de bewoners zijn: burgers -
waartoe volgens resolutie van 15 December 1615 de 
Hierders behoorden, - ongehuwd en minstens 60 
jaren oud, medebrengende f 400 aan baar geld be
nevens een bed met toebehooren. Vreemdelingen, die 
om bijzondere redenen konden worden opgenomen, 
betaalden meer. Het dagelijksch beheer van het huis 
werd opgedragen aan 2 door Schepenen en Raad 
benoemde provisoren. Door gebrek aan ongehuwde 
mannelijke gegadigden, waren de regenten genood
zaakt ook vrouwen in het huis toe te laten, doch 

I) Inv. nr. 939 11tt a en de resolutie van 9 Mei 1603 in nr. 1 fol. 307. 
2) Het bussenhuis was in 1583 reeds afgebroken. (Zie inv. nr. 261, Uitgaven, Cap. 

"Commune van de weecke", 7e post.) 
3) fnv. nr. 939 fol. 28 verso. 
4) Inv. nr. 2 blz. 553, nr. 13 fol. 230 en nr. 1989 lett. b. 
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ook daarna bleef het getal kostkoopers beneden de 
verwachting. Hierdoor waren de inkomsten onvol
doende om het huis behoorlijk in stand te houden 
en ontstond reeds eenige jaren nà de oprichting het 
gevaar dat het zou moeten worden opgeheven. Om 
dit te voorkomen, besloten Schepenen en Raad in 
1639 het introïturn te verhoogen en de zoogenaamde 
Sint Anna-, Sint Joris-, Kruis- en Meigilden op te 
heffen en het proveniershuis met het oudemannen
huis te vereenigen. De bezittingen en inkomsten dezer 
instellingen vloeiden voortaan in de kas van het 
oudemannenhuis, dat de proven zou betalen, doch 
geen nieuwe proveniers mocht aannemen. I) Doch 
deze en ander" maatregelen konden het verder verval 
van het huis op den duur niet voorkomen en 
Schepenen en Raad waren in 1697 genoodzaakt het 
te liquideeren. De vaste- en meubilaire goederen 
werden publiek verkocht, de bewoners verlieten het 
huis na restitutie van hun inkoopsgelden - waar
voor de benoodigde contanten door verkoop van de 
aan de Goltsmitsvlcarie behoorende landerijen werden 
verkregen, - en 17 Januari 1698 volgde de over
brenging van het archief der provisoren naar de 
stadssecretarie. Het gebouw werd in twee en ge
scheiden. Het eene gedeelte bestemden Schepenen 
en Raad 15 December 1697 tot woning van de dames 
der fransche so.cieteit, het andere gedeelte werd ver
huurd. 2) Later huisden er behoeftige weduwen, was 
in een kamer aan het kerkplein een dansschool en in 
2 andere lokalen de diaconie- of armenschool ge
vestigd. 3) 

939. Memoriaalboek. Hs. 17e eeuw. 1 bandje obI. folio. 

N.B. Op het Ie blad staat: "Beatus qui intelligit super 

I) Resolutien van 23 Januari, 5 April en 2 September 1639 in inv. nr. 6 fol. 300 
verso, 318 en 341. 

2) Voor de huisvesting en het onderhoud van 8 fransche dal1les ontving de stad 
van het kwartier van Veluwe jaarlijks f 1200, welke haar waren toegekend bij resolutie 
van 9 November 1686. 

3) Zie de resolutien van 29 September 1755 en 6 Decem:er 1782 in inv. nr. 28 
folio 119 en nr. 31 folio 239. 
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egenum et pauperum, in die mala Iiberibit eum 
Dominus". 
Inhoud: a. Fundatiebrief, 1603 Mei 8; b. B1affaard 
van ontvangsten en uitgaven, 1605 -1611, (zie nr. 
953); c. Memoriaal van legaten en dotati!!n, 1610-
1651; d. Memoriaal van contracten met kostkoopers 
gesloten, 1615-1692. (Zie nr. 944.) 

940. Ingekomen brieven, 1657-,-1696. 8 stukken. 

941. Resolutien van Schepenen en Raad, 1639-1688. Afschriften. 
10 stukken. 

942. Resolutie van de provisoren tegen een der bewoners van het 
huis, 1644 Februari 5. 1 stuk. (Zie nr. 969). 

943. Requesten van de provisoren aan Schepenen en Raad, 1688-
1695. Met appointementen. 3 stukken. 

944. Admissien van· en contracten met kostkoopers, 1644-1697. 
Oorspr. en afschriften. 1 katern en 9 stukken. (Zie nr. 9391ett. d.). 

945. Leenbrief van I/a van 21/ 2 morgen land, genaamd Cluppelskamp. 
gelegen in de Arckemehen onder Putten. 1661 Januari. 6. Auth. 
afschrift. 1 stuk. 

946. Rentebrieven en schuldbekentenissen, 1531-1665. 7 charters en 
3 stukken. 

Reg. nrs. 653, 654. 655 en 1465. 

947. Koopbrief van I/a morgen meenland, 1665 Augustus 4. Oorspr. 
1 stuk. 

948. Publieke· en ondershandsche verkoopingen en verpachtingen 
van huizen en landerijen, 1643-1677. Oorspr. 8 stukken. 

949. Specificatie van de inkomsten der stichting, (1684). 1 stuk. 
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950. Voorstel (aan Schepenen en Raad) van middelen tot verlichting 
der behoeften van het huis, 1697 Maart). 1 stuk. 

N.B. Zie de resolutien van 3, 22, 26 en 27 Maart en 2 
April 1697 in inv. nr. 23 fol. 148 verso, 151 recto et 
verso en 153 verso. 

951. Besprekingen gehouden met de kostkoopers over hun uitkoop 
en een nota van de gelden uit de stads kist ervoor beschikbaar 
gesteld, 1697. 2 stukken. 

N.B. Zie de betrekkelijke contracten in nr. 944. 

952. Sententien en andere processtukken, 1631-1694. Oorspr. en 
afschriften. 18 stukken. 

953-1015. Rekeningen van de provisoren, 1611-1697. 63 banden. 

N.B. 

N.B. Het formaat der banden is tot 1639 obi. folio en van 
164û tot 1697 breed folio. De rekening van 1605 tot 
1611 staat in nr. 939. 

953. 1611 April 18 964. 1638. 
-1613 Juli 6. 965. 1639. 

954. 1618 en 1619. 966. 1640. 
955. 1620 en 1621. 967. 1641. 
956. 1622 en 1623. 968. 1642. 
957. 1624 en 1625. 969. 1643. 

Achter in den band staat N.B. Op folio 45 staat een reso-
een lijst van personen, bij lutie van de provisoren dd. 
wie ten behoeve van het 10 Mei 1644 (Zie nr. 942.) 

huis, (offer)bussen stonden. 

970. 1644. 
958. 1626 en 1627. 971. 1645. 
959. 1628 en 1629. 972. 1646. 
960. 1630 en 1631. 973. 1647. 
961. 1632 en 1633. 974. lM8. 
962. 1634. 975. 1649. 
963. 1635-1637. 976. 1650. 



202 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 
---:-~ 

977. 1651. -December. 
978. 1652. 997. 1675. 
979. 1653. 998. 1676 en 1677. 
980. 1654. 999. 1678 Nov. 10. 
981. 1655 en 1656. 1000. 1678 Nov. 10-
982. 1657. Dec. 31 en 1679. 
983. 1658. 1001. 1680. 
984. 1659. 1002. 1681 en 1682. 
985. 1660. 1003. 1683. 
986. 1661. 1004. 1684. 
987. 1662. 1005. 1685. 
988. 1663. 1006. 1686. 
989. 1665. 1007. 1687 en 1688. 
990. 1666. 1008. 1689. 
991. 1667. 1009. 1691. 
(}92. 1668. 1010. 1692. 
993. 1670. 1011. 1693. 
994. 1671. 1012. 1694. 
995. 1672-1674 1013. 1695. 

Augustus. 1014. 1696. 
996. 1674 September 1015. 1697. 

1016. Acquitten, 1619-1697. Met hiaten. 132 stukken. 

1017. Restantcedels, 1684, 1689 en 1698. 3 stukken. 

Wed uwe n h u I 5 jes. 

N.B. Uit de regesten en uit de resolutien van Schepenen 
en Raad blijkt, dat behalve de hieronder van nr. 
1018 tot 1041 afzonderlijk genoemde woningen voor 
behoeftige vrouwen, in de stad nog andere dergelijke 
huisjes hebben bestaan, waarover evenwel in het ar
chief geen losse stukken aanwezig zijn. Het zijn: a. 
2 houten huisjes door lioert van Wiert en Bvermoet 
zijn vrouw, den 15en Juni 1459 voor dit 
doel bestemd. De gildemeesters van het O.L. 
Vrouwe-gilde waren door de stichters met het toe
zicht belast. Collators of patroons ervan waren: eerst 
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Aelt van Hierden en in 1556 zijn kleindochter Claesgen 
van Wijnbergen Aeltsdochter, vrouw van Willem van 
Overenck. Misschien waren dit de huisjes die in 
1525 genoemd werden "heer Willem van Hierden's 
weduwenhuis" I). b. een houten huisje waarvan in 
1467 Wilt Voet collator was. 2) c. een kamertje, den 
28en April 1497 geschonken door Evertje Dop, dat, 
na het overlijden van de bewoonster Katharina Oloffs, 
de pastoors moesten geven aan eene eerbare juffer of 
weduwe.. 3) d. twee huisjes vermaakt door Geerlruid, 
dochter van Dirk Harberts, zuster van Harbert van 
Westerveld en vrouw van Willem Schoonsteijn. Na 
haar overlijden (c. 1674), moesten de heeren van 
Westerveld de f 100 welke de stichteres bij haar 
testament, gepasseerd te Hoorn voor notaris en ge
tuigen 20 December 1673, jaarlijks aan de beide be
woonsters had gelegateerd, betalen. 4) e. Willem 
Hegemans en Van Huemen's weduwenhuizen. 5) f. 
een huisje staande in het Vleeschhouwerssteegje, dat 
in 1710 bewoond werd door Elsje de matres en 
waarvan destijds mevrouw Avercamp collatrice was. 6) 

1018-1020. Stukken betreffende weduwen huisjes in het Sin t
C ath ari nastraatje. 

N.B. Reeds in het testament van WendelRloet Goremans 
dd. (c. Juli 1439) werden de weduwen achter Sywart 
(van Wijnbergen) d.i. in het Catharinastraatje, dat 
later in Academiestraat is herdoopt, bedacht. 7) Waar
schijnlijk woonden zij in de 3 huisjes, die tegenover 
het Sint Catharinaklooster stonden en waarover de 
schepenen en de pastoors den llen Februari 1524 
een verdrag sloten. If). Indien dit vermoeden juist is, 

I) Reg. nrs. 338, 449. 605 en 970. Geertruid van Wijnbergen (c. 1520), was een 
zuster van Jan Hierden. (Inv. nr. 1750 fol. 5 verso.) 

2) Reg. nrs. 366 en 375. 
3) Reg. nr. 482. 
4) Resolutien van 9 Mei, 30 Juni en 26 Nov. 1651, 26 April en 25 Mei 1652, 11 

October 1654, 29 October 1658, 11 September 1676, 18 Januari en 14 December 1688 
en 27 Mei 1689 in inv. nrs. 10, 11, 13, 16 en 19. 

5) Resolutie van 11 November 1661 in inv. nr. 13 folio 224 verso. 
6) Resolutie van 6 October 1710 in inv. nr. 26 folio 73. 
7) Inv. nr. 798 fol. 7. 
B) Reg. nr. 595. 
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dan hadden van deze woningen de schepenen er 2 
laten bouwen en was het 3e geschonken door Engel 
Nijen. Een van deze hUÎsjes gaven de schepenen in 
1555 aan Berent ten Start. commandeur van Sint 
Jallsdal. in ruil voor een huisje in het straatje van 
Sevenhuizen. t). Bovendien stonden ter plaatse: a. aan 
den stadsmuur. een huisje dat den 4en April 1443 tot 
woning van 3 weduwen bestemd was door Weyme 
Nennen, die haar fundatie den l3en November 1448 
bevestigde met opdracht van het collatierecht aan de 
schepenen. 2) b. naast het Sint Ca1harinaklooster een 
weduwenhuisje. waarvan in 1586 Henrick van Brienen 
de oude, in 1600 de raadsheer Henrick van Brienen 
Henrickszoon en in 1626 vermoedelijk de heer van 
Kenenburg patroons of collators waren. 3). Dit huisje 
bestond, volgens het testament van Evertgen. weduwe 
van Jan Eiiberts dd. 8 Februari 1600, uit 3 wonin
gen. waarin toen 6 weduwen huisden. 4) 

1018. Ingekomen- en verzonden brieven. 1641 en 1642. 
Oorspr. en minuten. 8 stukken. 

N.B. De brieven betreffen een legaat van f 900 door 
Gerlacia Voet, weduwe van Johan Luloffs te Deven
ter, aan de weduwen in het Huec\um's- of Zusteren
straatje vermaakt. 

1019. . Ligger van renten. 1 bandje. kl. 12°. 

N.B. Inhoud: a. Renten van de huisjes tegenover het klooster. 
(c. 1450); b. Renten van Weym Nennen-weduwen
huis. vóór 1503 en c. Blaffaard van ontvangsten van 
pachten en renten tot 1548. 

1020. Rentebrieven, 1457, 1501 en 1506. 3 charters. 

Reg. nrs. 323 en 489. 

N.B. Zie ook reg. nr. 389. 

t) Reg. nr. 946. 
2) Reg. nrs. 230 en 262. 
3) [nv. nr. 303: Cap. uitgaven aan renten en nr. 23 fol. 256 en 257. 
4) Recognitieboek van Harderwijk, deel 1593-1601, in het rijksarchief in Gelder

land te Arnhem. 
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1021-1029. Stukken betreffende de weduwenhuisjes in het st r a a tj e 
van S e ven h u i zen, 

N.B. In dit straatje, da.t later Pesthuisstraatie en tegen
woordig Bendrachtstraatje is genoemd, stonden a. 
tegenover de Fraterskerk 3 door 6 arme weduwen 
bewoonde huisjes. I). Een ervan had de stad in 1555 
geruild met den commandeur van Sint Jansdal voor 
een huisje in het Sint Catharinastraatje. 2).; b. een 
huisje dat weleer aan de Fraters had toebehoord en 
dat Schepenen en Raad 24 Januari 1586 tot woning 
van arme weduwen bestemden') en c. een hang. 
door het echtpaar Wijntjes geschonken tot woning 
aan oude mannen en vrouwen, welke schenking hun 
kinderen 22 October 1554 bevestigden. 4) De sub. a 
en b bedoelde huisjes werden van stadswege beheerd 
door administrateurs of opzichters, die rekenplichtig 
waren aan de schepenen en zonder hunne toestem
ming geen nieuwe bewoners mochten aannemen. 5) 
De stichters van het sub c. bedoeld huisje hadden 
het collatierecht ervan gereserveerd voor zich en hunne 
erfgenamen. Volgens het reeds genoemd testament 
van Evertjen. weduwe van Jan Eyberts. was in 1600 
dr. Joachim Wijntges provisor dezer fundatie en be
stond zij toen uit 6 huisjes, die elk door éen weduwe 
werden bewoond. De onder nrs. 1021-1029 beschre
ven stukken raken dus alleen de in deze toelichting 
sub a en b aangeduide woningen. 

1021. Blaffaard van ontvangsten. 1567-1589. 1 obI. folio 
bandje. 

1022. Blaffaard van ontvangsten en aanteekeningen van 
opgenomen- en gestorven bewoonsters. 1590-1595. 
1 obI. folio bandje. 

I) Aanteekening in inv. nr. 1021. 
2) Reg. nr. 946. 
3) Inv. nr. 798 fol. 146. 
4) Reg. nr. 942 en inv. nr. 798 fol. 145. 
5) Inv. nr. 798 fol. 165 verso. 
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1023. Blaffaard enz. (als nr. ]022), 1595-1609. 1 obI. folio 
bandje. 

1024. Blaffaard van ontvangsten en uitgaven, 1609-1635. 
afgehoord 24 Juli 1635. 1 obI. folio bandje. 

1025. Blaffaard (als nr. 1024), 1635-1646. afgehoord 13 
December 1647. 1 bandje 8°. 

N.B. Verder bevat het bandje: a. aanteekening van opge
men- en gestorven bewoonsters; b. lijstje van de 
landerijen en renten, geschreven 24 Juli 1635. (Zie de 
rekeningen van 1647 tot 1651 midden in de rekening 
van de tertien der vicarieen in inv. nr. 904.) 

1026. Acquitten, 1602 en 1608. 2 stukken. 

1027. Inventarissen van de bezittingen aan land en 
renten, zoomede van koop- en rentebrieven, 1635 
Juli 24. Afschriften. 2 stukken. 

1028. Rentebrief, 1612 Januari 12. Oorspr. 1 stuk. 

1029. Contracten, 1555. Afschriften. 1 stuk. 

Reg, nrs. 947. 948 en 949. 

1030-1032. Stukken betreffende weduwenhuisies in de Is r a ë 1- Ol 

Wee mes tra at. 

N.B. Deze fundatie werd gewoonlijk aangeduid met den 
naam: "Van Brienen's armen." Volgens het meerge
noemd testament van Evertjen, weduwe van Jan 
Eijberts. bestond zij uit 2 huisjes, waarvan in 1600 
Henrick van Brienen Wouterszoon provisor was. Bij 
aete van 22 Februari 1697 droegen Frans van Lijn
den en Charlotte van Brienen, heer en vrouwe van 
Hemmen, en Beatrix van Brienen. douairière Van 
Nijvenheijm, het collatie recht en de bezittingen van 
deze huisjes over aan de stad. 
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1030. Ingekomen- en verzonden brieven, 1696. Oorspr. 
en minuten. 3 stukken. 

1031. Rentebrieven, 1627 en 1653. Oorspr. en afschriften. 
4 stukken. 

1032. Overdrachtsacte van het collatierecht aan Schepenen 
en Raad. 1697 Februari 22. Oorspr. 1 stuk. 

N.B. Een afschrift van deze acte staat in inv. nr. 23 
fol. 78. 

1033-1035. Stukken betreffende weduwenhuisjes ach ter 0 f n a ast 
deO n z eLi e veV rou w e - k e r k. 

N.B. Evertjen, weduwe van Jan Eijberts bedacht in haar 
testament ook 2 wed uwen huisjes, die stonden in het 
straatje naast de kerk en bij de Weeme en noemt 
Evert van Linteloo I) burgelr.eester van Zutphen, 
provisor van deze fundatie. Vermoed wordt, dat 
testatrice hiermede bedoeld heeft het huisje dat volgens 
de hieronder beschreven stukken, gesticht was door 
een lid ,der familie Van Heli. Na het overlijden van 
de laatste bewoonster Anna Susanna Dul weduwe 
Prangers, in Augustus 1747, eigende Harmen van den 
Emster zich de sleutel van haar woning toe en ge
b ruikte het vertrek tot bergplaats van rijs en boon· 
staken. Wegens bouwvalligheid en omdat de toen
malige patroon of collator, schout-bij-nacht Bou
daen te Amsterdam, het niet wilde onderhouden, heeft 
de Magistraat het in 1764 publiek verkocht. 

1033. Ingekomen- en verzonden brieven, 1764. Oorspr. 
en minuut. 2 stukken. 

1034. Verklaringen van getuigen, 1764. Oorspr. 3 stukken. 

1) Hij was, volgens een acte van 15 December 1598 in het stadsrecognitieboek, 
deel 1593 - 1601, nomine uxoris erfgenaam van Hademan van Wijnbergen. 
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1035. Verbaal van den publieken verkoop aan denritmees
ter Wolfs, 1764 Juni 8. Oorspr. 1 stuk. 

1036. Ordonnantie van het weduwenhuisje in de 0 n ze L i e ve 
Vrouwestraat, 1596 Juli 20. Auth. extract dd. 5 Novem
ber 1661. 1 stuk. 

N.B. Dit huisje werd door Oerarda van Broeckhuijzen 
verkocht aan Dirck Aeltsen, die het in 1596 bestemd 
heeft tot won;ng van 2 weduwen. Dirck en zijn erf
genamen waren collators, oplÎchters en administrateurs. 
Ook dit huisje heeft Evertje, weduwe van Jan Eijberis 
in 1600 in haar testament bedacht. Vermoedelijk is 
dit het weduwenhuisje in de V rou wen s tr a a t dat 
bij de scheiding van den boedel van Engelbert 
Schrassert en Oeertruydt Sywardsdochter van Halewijn, 
den 30en April 1698 ten deel viel aan hun zoon 
Roderick Schrasseri. I) 

1037-1040. Rekeningen en andere bescheiden betreffende weduwen
huisjes aan de Hoogstraat bij de Grootepoort. 

N,B. Ongeveer in Juli 1439 vermaakte Wendelmoet Gore
mans een legaat aan de weduwen bij Peter Lubberis 
die, volgens een acte van 13 November 1437, bij de 
Grootepoort woonde.2) Het huisje was aan 
weduwen afgestaan door voorouders van Margareta 
van Hulsen, die omstreeks het jaar 1700 trouwde met 
Nicolaes Chevreux en in 1705 van Oerrit van Hulsen 
het conatierecht verkreeg, Behalve dit huisje stond 
aan de Hoog s tra a t nog eene weduwenwoning, 
waarvan, volgens den onder nr. 1040 geinventariseer
den rentebrief Jacob Dircksen, Hessel Albertszoon, 
Mechtelt van Vanevelt en Aert Reyerszoon Haan, 
als "erfnabuyren" conators waren, 

1037. Rekenboek, 1 bandje 80 • 

I) Inv. nr. 2009. 

N,B. Inhoud: a. Ordonnantie; b. Namen van de bewoon
sters in 1669 en c. Rekeningen van ontvangsten en 
uitga ven. 1669-1722. 

2) Inv. nr. 798 fol 1 * verso en foI. 7. 
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1038. Rekeningen en acquitten, 1705, 1706en 1719. Sstukken. 

1039. Resolutien van Schepenen en Raad, 1705 Septem
ber-November. Extracten. 3 stukken. 

1040. Rentebrief, 1581 November 16. 1 charter. 

Reg. nr. 1040. 

1041. Fondatiebrief van weduwenhuisies a a n de Mar k t bij de 
Lagebrug- of Vischpoort, 1604 September 12. 1 charter. 

N.B. Peel Goerlsz. en zijn vrouw Anna Peelen waren de 
stichters. Zij droegen het opzicht op aan de gilde
meesters van de Sint Antonis-broederschap, die van 
hun beheer geen aparte administratie hielden, doch 
de namen van de bewoonsters en andere bijzonder
heden van de fondatie boekten in de rekeningen van 
hun broederschap van de jaren 1604-1679. I) De 
huisjes, aanvankelijk bestaande uit 2 bogen, boden 
woningen aan 2 weduwen. Door de toewijzing van 
de bezittingen en inkomsten der broederschappen 
in 1679 aan de stad, werden na dit jaar de huisjes 
door het stedelijk bestuur vergeven. 2) 

Kloo stars. 

1042-1051. Stukken betreffende het Mi nd e rb roede rs k loos te r. 
10 omslagen. 

N.B. Dit klooster bestond misschien als termijnhuis, reeds in 
het jaar 1290. 3) (Zie brieven over de van dit klooster 
afkomstige en aan de kerk afgestane koornrenten in 
lnv. nr. 800. brieven over den verkoop van het gebouw 
door de stad in inv. nr. 1392, het verbod van dien ver
koop door de Staten van Gelderland dd. 12 Mei 1613 
in nr. 1285 en betrekkelijke resolutien van Schepenen 
en Raad dd. 23 November en 24 December 1612 en 
21 Mei en 11 November 1613 in inv. nr. 2.) 

1) (nv. nrs. 1921-1928. 
2) Zie o.a. resolutie van 1 Augustus 1685 in inv. nr. 22 fol. 14 verso. 
3) Copie litterarum officii Velue fol. 34 verso in het kapittelarchief van Sint Marie 

te ~trecht. (Zie ook reg. nr. 25.) 

14 
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1042. Nieuwe leefregels voor de kloosterbroeders, (c. 1450). 
1 charter. 

Reg. nr. 276. 

1043. Getuigschrift van den gardiaan c. S., over broeder 
Gerard Westrijnen, 1562. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 1019. 

N.B. Zie archief v. h. aartsbisdom Utrecht, deel 38 (1912) 
blz. 280. 

1044. Garantiebrieven van de broeders aan de stad, 1399, 
(c. 1400) en 1422. 3 charters. 

Reg. nrs. 117. 121 en 146. 

1045. Transportacte van eene rente aan Johan Herberts
zoon, 1550 October 9. 1 charter. 

Reg. nr. 910. 

1046. Inventarissen van ornamenten, mi~gewaden, mobilia. 
renten en schulden, 1565 en 1569. Afschriften. 2 
stukken. 

Reg. nrs. 1058 en 1158. 

1047. Bewiis van ontvangst van een monstrans en andere 
voorwerpen, 1569 Septem ber 1. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 1162. 

1048. Procesverbaal van den publieken verkoop van het 
ooft in den boomgaard van het klooster, (1575 
Juni 28.) Klad. 1 stuk. 

1049. Besluit van het consistorie, gehouden te Harderwijk, 
tot overdracht van het klooster aan de stad, 1581 
Juni 25. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 1360. 
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1050. Huurcontract, gesloten met de weduwe van burge
meester Henrick van Essen. 1611. Concept. 1 stuk. 

1051. Procesverbaal van den verkoop der gebouwen. 
(1613.) Concept. 1 stuk. 

1052 en 1053. Rekening en andere stukken betreffende de co m
man der ij Sin tJa n s d a I of 's H eer en 100. 2 omslagen. 

N.B. De geschiedenis van dit godshuis is gedrukt in Nijhoffs 
Bijdragen voor vader!. geschiedenis en oudheidkunde, 
Ie reeks, deeL VI, blz. 93 en de bevestiging van zijn 
voorrechten in het Archief van het aartsbisdom 
Utrecht, deel XL V (1920) blz. 325. 

1052. Rekening van den commandeur Bernardus ten 
Sterte. wegens het afbreken en herbouwen van een 
windmolen. 1548. 1 katern, obI. folio. 

1053. 

Zie reg. nr. 625. Het afbreken en herbouwen had plaat!' 
op order en met toestemming van den Magistraat. 
Aan het sLot der rekening staat, dat zij bezworen 
werd ten overstaan van de stadswerkmeesters Peter 
Herb~rtszoon en Marten KoiJwagen, 26 Nov. 1548. 

Weigering tot afstand der bezittingen 
Commanderij tegen alimentatie van de 
1581 September 22. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 1362 en 1363. 

van de 
broeders, 

1054-1056. Stukken betreffende het Fr at e r h u is . .3 omslagen. 

N.B. Zie den stichtingsbrief dd. 12 Januari 1441 in reg. nr. 
207, eene regeling der limieten van dit huis en de 
beperking van zijn bezittingen in de stad en de stads
vrijheid in reg. nr. 468, eene lijst van zijn renten binnen 
de stad in inv. nr. 260 (gedeelte ontvangsten) en de 
resolutie tot verkoop van het gebouw dd. 10 Juni 
1771, in inv. nr. 30 folio 62 verso. 
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1054. Paspoort voor den pater of procurator en de kler
ken of studenten, 1528 September 2. Afschrift. 1 
stuk. 

Reg. nr. 624. 

1055. Volmacht aan Wil hem van der Nijekerck, gegeven 
1576 April 7. Oorspr. 1 stuk. 

Reg. nr. 1292. 

1056. Extract uit een ligger van bezittingen, betreffende 
eene schenking van hooiland door heer Willem 
Bouwer, 1593. 1 stuk. 

N.B. Heer Willem Bouwer stierf (c. 1510.) Het stuk is ge
merkt met de letter A. 

1057-1059. Stukken betreffende het Sin tAg n iet enk I 00 s ter, 
3 omslagen. 

N.B. Zie regelingen der limieten van dit klooster en de 
beperking van zijn bezittingen in- en buiten de stad 
in reg. nrs. 245, 246 en 402, een lijst zijner landerijen 
in 1445 in inv. nr. 798 folio 55 en een inventaris van 
zijn renten binnen de stad in 1582. in inv. nr. 260 
(gedeelte ontvangsten.) 

1057. Sauvegarde voor den provinciaal der orde van Sint 
Franciscus te Keulen, 1540 October 1. Afschrift. 
1 charter. 

Reg. nr. 736. 

1058. Volmacht tot inning eener rente van het klooster te 
Deventer, 1550 April 18. Minuut. 1 stuk. 

Reg. nr. 901. 

1059. Rekening van verkochte meubels en andere roerende 
goederen en van betaalde schulden van het kloos
ter, 1615 December 2. Met bijlage. 2 stukken. 
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1060-1063. Stukken betreffende het Sin tea t ha ri nak 1 0 0 st er. 
4 omslagen. 

N.B. De bewoonsters van dit kloosler werden meestal ge
noemd: "de zusters achter Sywerts" d.i. achter het 
huis van Sywert van Wijnbergen aan de Donker
straat. In April 1582 hadden zij nog niet voldaan aan 
het verlangen van de Staten van Gelderland om de 
kloostergoederen voor hun onderhoud af te staan, 1) 
doch kort daarna moeten zij daartoe zijn besloten. 
De namen van de 8 in 1598 nog levende zus~ers 
komen voor in inv. nr. 1980 stuk 2 folio 130 en lijsten 
der bezittingen van het klooster aan land en renten 
in 1502, 1582 en 1598 in inv. nr. 1061, nr. 260 (ge· 
deelte ontvangsten) en nr. 1980 stuk 2 fol. 126 en 
129. In Februari 1582 verhuurden Schepenen en Raad 
het gebouw aan Henrick Boon 2) die in 1584 een 
gedeelte ervan overdeed aan den Bergschen munt
meester Johan van Schevichaven. Deze had het door 
hem in 1582 betrokken klooster CLarendaaL moeten 
ontruimen voor den muntmeester van Gelderland. 3) 
In September 1593 bestemden Schepenen en Raad 
de gebouwen tot woningen en werkplaatsen van 
eenige uit Norwich in Engeland en andere steden 
gekomen wevers en in 1603 stelden zij het beschik
baar voor het Veluwsch gymnasium. ') Ten slotte 
werd het klooster, waarvan in 1621 en 1625 het 
verfhuis, het patershuis en een schuurtje waren ver
kocht, 5) tot provinciale academie verbouwd. 

1060. Ingekomen brief, 1587 Mei 15. 1 stuk. 

I) Inv. nr. 1392. 

Reg. nr. 1445. 

N.B. Zie brieven van 1614 en 1615 over herstellingen aan 
de kloosterkerk en -toren, in inv. nr. 1392. 

Z) (nv. nr. 474 fol. 203 en 204 verso. 
3) (nv. nr. 1060. 
') (nv. nr. 1 fol. 27. 52 e.v. en 303. 
5) Inv. nr. 1980. stuk 2 fol. 66. 
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1061. Contract over de limieten en de bezittingen van het 
klooster, 1502_ Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nrs. 468, 493 en 494. 

N.B. Op het contract volgt een lijst der renten van het 
klooster in de stadsvrijheid. 

1062. Huurcontract van het weef- en warm huis c.a., 1582 
April 6. 1 stuk. 

N.B. Zie inv. nr. 474 fol. 203 en 204 verso. 

1063. Verklaring over vervreemde goederen, 1585 Novem
ber 5. 1 stuk. 

Reg. nr. 1417. 

1064-1092. Stukken en rekeningen van het G r a uwe Zus ter s
kl 0 0 s ter gen a a m d C I are n d a I e. J) 

N.B. Dit klooster stond aan de Sm e e p 0 0 rt s t ra at 
tusschen 2 stegen en strekte ten zuiden aan den 
stadsmuur. I) De mater en de zusters droegen den 
1en Juli 1580 het convent over aan de stad, ten be
hoeve van kerken en scholen, doch bedongen daarbij 
o.a. levensonderhoud en vrije woning. 2) Het niet 
door de zusters bewoonde gedeelte van het gebouw, 
verhuurden Schepenen en Raad eerst aan Johan van 
Schevichaven, muntmeester van graaf Willem van den 
Bergh, die in 1582 zijn muntslag van Dieren naar 
Harderwijk had verplaatst en daarna, in 1584, toen 
de Geldersche munt te Harderwijk werd gevestigd, 
aan den provincialen muntmeester Jacob Dirckszoon 
Alewijn. 3) In 1612 besloten Schepenen en Raad het 
gebouw te verkoopen, welk besluit zij in 1613, tegen 
den wil en het verbod van het Hof- en de Staten 

J) Inv. nr. 798 fol. 67. Regest nr. 468. 
Z) Inv. nr. 1066. 
3) Zie het Tijdschrift van Munt- en penningkunde, jaarg. XIX (1911) blz. 192 en 

inv. nr. 1060, nr. 1173 fol. 550- 571, nr. 1381 en nr. 1911 fol. 22 c. 
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van Gelderland, uitvoerden. I) De opbrengst bedroeg 
ruim f 6000. 2) Na den verkoop bleef de provinciale 
munt erin gevestigd tot aan haar opheffing in 1806. 3) 

Bij de overdracht of den afstand van het klooster 
aan de stad bedongen de zusters ook de keuze van 
een rentmeester of administrateur van de klooster
goederen uit den Magistraat en de voortzetting der 
bedeeling van armen, welke zij hadden gedaan. 4) 
Deze afzonderlijke administratie duurde tot de laatste 
der gealimenteerde zusters (in 1641) was gestorven. 5) 
Aan het slot der rekening van 1642 leest men: H Waer
mede de burgemeester (Gerhard) Witte van sijn goede 
administratie ende bedieninge bedanct is ende der 
Grauwe zusteren goederen ende incompsten aan de 
stadskiste gecomen sijn". 

1064. Ingekomen brieven, 1586-1692. 7 stukken. 

Reg. nr. 1500. 

N.B. De brieven en andere stukken over den verkoop van 
kloosters in 1613, aangeduid in de noot boven inv. 
nr. 1392, raken ook den verkoop van dit klooster. 

1065. Belofte van Claes van Aldenbarneveldt, dijkgraaf 
(van de Arckemeden), te zullen bevorderen dat het 
klooster wordt vrijgesteld van dijklasten. 1578 Mei 
4. 1 stuk. 

1066. Acte van transport van het klooster aan de stad, 
1580 Juli 1. 1 charter. 

Reg. nr. 1345. 

I) Zie de noten onder nrs. 1064 en 1392. 
2) Inv. nr. 1980. stuk 2 folio 68. 
S) Kon. besluit van 17 September 1806 (nr. 18.) 
I) Zie lijsten van de renten, die de zusters jaarlijks onder de armen verdeel~en, in 

inv. nr. 798 fol. 166 en 167. 
5) Resolutie van 11 Oct. 1641 in inv. nr. 6 fol. 477 verso. 
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1067. Lijst der huurders van hoven, brouw-, hekel- en 
spinhuisjes, 1581. 1 stuk. 

1068. Quitantie der vergoeding ontvangen voor vergraven 
land, 1582 Januari 18. 1 stuk. 

1069. Aanteekeningen betreffende eene rente gevestigd op 
een huis te Kampen, 1582. 1 stuk. 

N.B. Zie brieven over deze rente van 1483 en 1519 in inv. 
nr. 798 fol. 116 en 117 en van 1586 en 1682 in inv. 
nr. 1064. 

1070. Verklaring aangaande de verpachting van een stukje 
land, 1583 Mei 3. 1 stuk. 

1071. Uitspraak in het geschil van de muntmeesters, over 
de ontruiming van het gebouw door Van Schevic
haven, (c. 1583). Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 1394. 

1072. Rekeningen van vertimmeringen in het gebouw, ge
daan door de muntmeesters, (c. 1583)-1585. Met 
acquitten. 9 stukken. 

N.B. Zie de noten onder nrs. 1077 en 1078. 

1073. Nota van de van Jacob Dirckszoon (Alewijn) ont
vangen gelden, 1584 Juli 18 - October 9. t stuk. 

1074, Acquitten en aanteekeningen van uitgaven, ten dienste 
van het gebouw gedaan door den muntmeester 
Alewijn, 1584 en 1585. 7 stukken. 

N.B. Zie de noten onder nrs. 1077 en 1078. 
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1075-1086. Rekeningen van de administrateurs, 1580/81 
-1642/43. 10 katerns en 2 obI. folio bandjes. 

N.B. Het boekjaar begon op Sint Maartensdag (11 
Nov.) De rekeningen werden afgehoord en 
gesloten door den Magistraat. 

1075. 1580/81. 1 katern. 

N.B. De administratie begon den 1en Juli 1581, 

1076. 1581/82. 1 katern. 

1077. 1582/83 en 1583/84. 1 katern. 

1078. 

1079. 

1080. 

1081. 

1082. 

1083. 

1084. 

N.B. Achterin staat een rekening van ontvangsten 
en uitgaven gedaan voor den muntmeester Ja
cob Direksz. Alewijn, ten dienste van het munt
gebouw. (Zie nr. 1072.) 

1584/85. 1 katern. 
N.B. Als onder nr. 1077. 

1585/86 en lS86/87. 1 katern. 

1587/88. 1 katern. 

1592193-1597/98 I . 1089 blad 1 zIe nr. 
1598/99 verso. 1 katern. 

1600/1601. 1 katern. 

1601/1602. 1 katern. 

1085. 1602/3 -1606/7. 
1607/8. 
1608/9. 
1609/10. 
1610/11. 
1611/12-1619(20. 

1 band. 
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1086. 1620/21-1631/32. } 
1632/33-1642/43. 1 band. 

1087-1090. Kladrekeningen, 1584/85-1600/1601. 3 katerns 
en 1 obI. folio bandje. 

1087. 1574/85. 1 katern. 

1088. 1585/86. I 
1587/88-1590/91. 1 bandje. 
1591/92-1595/96. 

·1089. 1597/98. 1 katern. 

1090. 1600/01. 1 katern. 

1091. Acquitten, 1580-1598 en 1626. 37 stukken. 

1092. Restantcedels, 1582-1584, 1621-1631 en 1632-
1642. 4 stukken. 

XVII. Armenzorg. 

N.B. Het ondersteunen van armen was vóór de Her
vorming in handen van kloosterlingen, broederschap
pen en particuliere personen. I) Behoeftige oude in. 
gezetenen plaatsten Schepenen en Raad in het 
proveniershuis indien daar plaats voor hen was. De 
bedeeling van armen door de kloosterlingen hield in 
1581, door den afstand hunner goederen en inkom
sten aan de wereldlijke overheid, op. Zij werd echter 
voortgezet door de stad, 2) de diaconie van de 
kerkelijke gemeente, de broederschappen, totdat deze 
in 1679 werden vereenigd en door particuliere in
stellingen en personen. 

1) Inv. nrs. 1064 en 1097 (voorberichten.) 
2) Inv. nr. 16 fol. 310 verso. 



INVENTARIS 219 

1093. Memoriaal van hetgeen aan brood, boter, rogge en geld door 
de O. L. Vrouwepots-, Sint Antonius-, Sint Nicolaes-, Sint 
Catharina- en Sacramentsgilden of broederschappen, de Diaco
nie, den Armenzolder. de Mulertsstichting, Arent van Souten, 
Willem Bosch en een ongenoemde onder de armen wordt ver
deeld, gevolgd door een naamlijst van de bedeelden, 16i7. 
1 katern. 

1094-1096. Stukken betreffende verzorging van huiszittende armen. 
3 omslagen. 

N.B. De huiszittende- of gemeene armen werden door de 
diaconie onderhouden uit inkomsten van belegde 
gelden, collecten, bussen, geplaatst in de kerk en 
het raadhuis en de zoogenaamde armenoortjes, welke 
de pachters van de stadslanderijen en van de land
schapsmiddelen moesten betalen. I) Overprovisoren. 
gekozen uit- en door Schepenen en Raad, hielden 
toezicht op de financieele transactien van de diakenen. 
konden de door hen voorgestelde ondersteuning van 
armen toestaan of weigeren en waren jaarlijks in 
Januari in de kerk tegenwoordig bij het afleggen 
hunner rekening en verantwoording. 2) De personen 
die onderstand genoten droegen een teeken ervan op 
hun kleeren, mochten niet trouwen of hertrouwen en 
ook geen honden houden.3) (Zie verder de inleiding.) 

1094. Rentebrief, 1452 Maart 16. 1 charter. 

Reg. nr. 285. 

1095. Rekeningen van de diakenen, 1765-1786. 1 band. 

I Inv. nr. 29 folio 121. 

N.B. De bladen der rekeningen van de jaren 1776, 1777 
en 1778 zijn niet in de goede volgorde gebonden. 

2) Inv. nr. 32 folio 141. 
3) Resolutien van 27 April 1712, 2 Oct. 1720 en 3 Febr. 1772 in inv. nrs. 26 

en 30. 
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1096. Rekeningen van de diakenen, 1787-1793. 1 band. 

1097-1104. Stukken betreffende het kl 00 s ter- 0 f arm enk oor n 
(den armenzolder), 1 band en 7 omslagen. 

N.B. Vóór het seculariseeren van de geestelijke goederen in 
1581 verdeelden jaarlijks de broeders in Sint Jansdal 
te 's Heerenloo 104, de zusters in het Sint Agnieten 
klooster 65, de zusters in het Sint Catharinaklooster 
39 en de fraters 45 1/ 2 mudden van hunne rogge renten 
onder de armen in- en bij Harderwijk. 1) Dit quantum 
rogge stonden de Staten van Gelderland af aan de 
stad ter verdeeling onder de armen. Het graan werd 
haar door den rentmeester van de geestelijke goede. 
ren in de Veluwe geleverd in natura of soms ook 
wel in geld en dan naar de marktwaarde berekend. 2) 
In natura ontvangen, liet de Magistraat het storten 
op den zolder van het gasthuis of van een ander 
gebouw, waardoor het meestal aangeduid werd met 
den naam: kaam van den armenzolder. Met de 
distributie waren uitspenders of provisoren belast. Zij 
werden aangesteld door den Magistraat en stonden' 
onder toezicht van 2 raadsleden of overprovisoren. 3) 
Toen in 1735 de boerderijen welke met deze rogge
renten bezwaard waren, als vrije- en onbelaste erven 
werden verkocht, kwamen de Gedeputeerde Staten 
van de Veluwe, die in 1599 het beheer van de 
geestelijke goederen in hun kwartier hadden bekomen, 
met de regenten van de stad overeen dat de 
rogge voortaan altijd met geld zou worden voldaan. 
Van de bestemming der rogge voor de armen werd 
op den duur vaak afgeweken. Schepenen en Raad 
gebruikten haar voor de geheele- of gedeeltelijke be
zoldiging van stadsdienaren. 4) Dit misbruik heeft 
vermoedelijk bijgedragen tot het besluit van keizer 
Napoleon, gedateerd Smolensko 24 Augustus 1812, 
waarbij aan de stad het recht op verdere betaling 
van de rogge uit de kas van het Rijk werd ontzegd. 
De betaling welke in de voorafgaande jaren niet of 
ongeregeld had plaats gehad, hield daarna op. 5) 

I) Iny. nr. 2 folio 184 verso. 
2) Inv. nr. 26 folio 44 verso, nr. 1099 en nr. 1392. 
3) Inv. nr. 23 folio 63. 
4) Inv. nr. 1464 folio 98. 
5) Inv. nr. 1464 fol. 117 en brief nr. 257 in inv. nr. 1498. 
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1097. Rekeningen van de overprovisoren, 1765-1793. 1 
band. 

N.B. De rekeningen zijn elk jaar in Januari doo r Schepenen 
en Raad in de raadkamer afgehoord. De rendanten 
gaven hun exemplaar over aan hun opvolgers om ze 
in een gesloten kist bijeen te houden. Van de ver
antwoorde 2541/ 2 mudden rogge behoorden 3 schepels 
aan het gasthuis. 

1098. Brieven aan- en resolutien van de Gedeputeerde 
Staten van de Veluwe, 1628, 1709, 1735 en 1762. 
Minuten en afschriften. 6 stukken. 

N.B. Het afschrift der resolutie van 1762 (Maart 13) is 
voorzien van het zegel van het fransche keizerrijk. 
Het heeft waarschijnlijk gediend tot titel van aankomst, 
waarnaar de onder-prefekt te Arnhem, bij missive 
van 13 April 1812 (nr. 568) had gevraagd. I) 

1099. Bewijs van ontvangst van de rogge, 1583 Februari 
11. 1 stuk. 

Reg. nr. 1388. 

1100. Ordonnantie van de uitdeeling, (c. 1593). Concept. 
1 stuk. 

N.B. Zie de resolutie van 21 April 1593 in inv. nr. 1. De 
artikelen dezer ordonnantie zijn ook voor de armen
zorg in het algemeen van belang. 

1101. Verklaring van de hoeveelheid rogge welke nog 
moet worden geleverd, 1685 October 28. 1 stuk. 

1102. Lijsten der uitdeelingen gehouden van 20 Decem
ber 1675 tot 11 Januari 1676 en 22 Januari 1690. 
2 stukke". 

I) (nv. nr. 1466 fol. 55 (F nr. 93) en fol. 57: Resolutie van den Maire i. d. 21 
April 1812. 
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1103. Nota van bemerkingen gemaakt op de rekeningen 
van de over-provisoren Van Holthe en De Meester. 
1766. Met bijlage. 2 stukken. 

N.B. Zie de resolutie van 20 Januari 1767 in inv. nr. 29. 

1104. Memorie van de rogge welke de armen en het gast
huis jaarlijks uit de kloostergoederen genieten. (c. 
1790). 1 stuk. 

1105 -1111. Stukken betreffende de M u Ier t sst i c h tin g. 1 band 
en 6 omslagen. 

N.B. Johanna Mulert. echtgenoote van Oabriel de Salazar, 
had bij haar testament aan de armen 1000 daalders 
vermaakt. Van dit legaat moest haar moeder Clara 
van Culenborch, douairière van Johan Mulert, de 
helft betalen, waarvoor deze den 2en Juni 1590 aan 
de armen te Harderwijk een rentebrief gaf van 30 
daalders, onder verband van het huis Staverden in 
het ambt Ermelo. De rente moest onder toezicht 
en volgens order van Schepenen en Raad worden 
verdeeld door Henriek van Brienen de oudste, Wil1em 
van Heukelurn, Ruerick van Harderwijek en Otto van 
Bronckhorst. Bovendien schonk mevrouw Mulert 30 
Mei 1593 aan de rechte armen te Harderwijk en 
"daaromtrent in Veluwe gezeten", haar helft van het 
Nuckengoed te Hulshorst en 31/ 2 morgen meenland 
genaamd de groote Overhagen te Putten :onder con
ditie, dat de inkomsten dezer goederen des Vrijdags 
op de graven van haar en haar dochter in de O.L. 
Vrouwekerk onder de bedoelde armen zouden worden 
verdeeld aan boter, brood en laken door Pelgrim 
Ooertszoon van der Horst en Oerrit Joachimszoon 
die, na hun overlijden zouden worden opgevolgd 
door 2 andere. door mevrouw Mulert of haar erfge
namen te benoemen ingezetenen van Harderwijk. Den 
gen Juli 1593 droeg Pelgrim Ooertszoon de oorspron
kelijke brieven dezer fundatie over aan den Magistraat 
om ze ter secretarie te bewaren en besloten Schepenen 
en Raad Pelgrim, die voor de opdracht van zijn be
heer een tegenbewijs had afgegeven en zijn goederen 
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had verbonden, hiervan te ontheffen. mits dat hij van 
zijn bewind en administratie jaarlijks rekening en 
verantwoording wilde doen, welke voorwaarde door 
hem werd aangenomen. 

1105. Rekeningen van de provisoren, 1765-1793. 1 band. 

N.B. De rekeningen werden elk iaar in Januari in de 
raadkamer afgehoord en gesloten. 

1106. Fundatiebrief, 1593 Mei 30. 1 charter gemerkt A. 

1107. Koop- en rentebrieven. 1590 en 1598, gemerkt "die 
armen." en .. Lambert Stijp." 3 charters. 

Reg. nrs. 1485 en 1487. 

1108. Volmacht tot overdracht van de helft van N u c ken
go eden van 31/ 2morgen meenland, benevens rege
ling van de fundatie. 1593 Juni 7 en 15. Oorspr. 
en afschrift. 2 stukken gemerkt B en Bn. 

1109. Kwijting voor de aflossing van- en verdrag over de 
betaling van de rente gevestigd op de helft van 
Nu c ken g oe d. 1591 April 10. Auth. afschriften. 
gemerkt R. 2 stukken. 

1110. Lijfrentebrief van de stichteres. 1593 Mei 30. Auth. 
afschrift. 1 stuk gemerkt An. 

1111. Brief van Cor. de Vianen te Utrecht. 1610 Novem
ber 17. 1 stuk. 

1112-1115. Stukken betreffende de ver e ti ni gin g van deS i n t
Jo ris, O. L. V rou we pot SA. Sin t A n ton i SA, Sa cr a men t s
en Sin t Cat har i nag i I den- of b roe der s c hap p e ft. 1677 
-1679. 4 omslagen. 

N.B. Deze gilden of broederschappen waren in 1677 nog 
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overgebleven van de vele dergelijke corporatien die 
oudtijds hadden bestaan. I) Haar doel was o.a. onder
linge hulp en bedeeling van arme broeders en zusters. 
De Sint Jans- en Sint Jacobsgilden, die ertoe be
hoorden werden in 1541 '- om welke reden is niet 
bekend - opgeheven 2) en de Sint Anna-, Kruis- en 
Mei of Sint Quirijnsgilden werden bij besluit van 
23 Januari 1639 door den Magistraat afgeschaft, ten 
einde met de daardoor beschikbaar komende inkom
sten het Oudemannenhuis in stand te kunnen 
houden. 3) Dit lot trof in 1679 ook de bovengenoemde 
5 broederschappen. Met toestemming van den Prins
stedehouder werden zij vereenigd en de bezittingen 
gebruikt tot betaling der schulden waarin de stad in 
1673 door de franse he bezetting en brandschatting 
was geraakt. De leden behielden hun teerdagen waar
voor hen een vast bedrag werd toegekend, doch de 
stadsrentmeesters zorgden in het vervolg voor de 
bedeeling van de arme broeders en zusters. Nadat 
in 1745 de laatste broeder van het Sint Jorisgilde 
gestorven was hielden de teerdagen op. 4) 

1112. Resolutie van Schepenen en Raad, 1677 November 
15. Extract eB minuut. 2 stukken. 

1113. Uitgaande brieven, 1677 en 1679 met bijlage. Oorspr. 
en minuut. 2 stukken. 

1114. Reglement der vereeniging, met de approbatie van 
den stadhouder, 1679 Augustus 28. 2 stukken. 

1115. Procesverbaal van den publieken verkoop van lan
derijen en aandeelen in het Speulderbosch. 1679 
December 20. Klad. 1 katern. 

I) fnv. nr. 1113. 
2) Reg. nr. 741. 
3) fnv. nr. 6 fol. 300 en 305-308. 
4) lnv. nr. 27 fol. 367. 
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XVIII. Ziekenzorg. 

1116 -1119. Stukken betreffende het Mei at e n h u i s. 4 omslagen. 

N.B. De zorg van de Overheid voor melaatsche· of lep roze 
ingezetenen blijkt voor het eerst uit een testament 
van Jutte, weduwe van Gerrit Goedenszoon van 29 
Juni 1439. I) Zij woonden buiten de Sint-Nicolaas
of Luttekepoort in Sint Juriaan, zijnde het gebonw 
of oratorium dat het gelijknamige gilde aldaar in 1344 
had gesticht - öf in het bedehuisgenaamdjeruzalem 
dat vóór 1588 werd afgebroken 2) en werden daar 
verzorgd door een knecht en een meid die men later 
oppassers en ook wel vader en moeder noemde. 3) 
Huismeesters of provisoren hielden toezicht op het 
huishoudelijk beheer en administreerden de in
komsten van het huis. 4) In het laatst van de 16e 
eeuw verhuisden de patienten naar een ander gebouw 
buiten de stad. S) Toen in 1641 alle leprozen over
leden waren, besloten Schepenen en Raad het huis 
te sluiten en te verkoopen. De vader en moeder, Jan 
Roelofsen en zijn vrouw, mochten er nog tot Paschen 
1642 in blijven wonen, doch in 1657 was de voor
genomen verkoop nog niet gelukt. Een intusschen 
van Hans Jacopsen van Schafhuysen, meester der 
leprozen, ontvangen verzoek om het huis te heropenen 
sloegen Schepenen en Raad af. aangezien de door 
den requestrant overgelegde privilegiebrieven niet op 
dit huis van toepassing waren. 6) Na de sluiting van 
het gebouw bleven de provisoren met het beheer van 
de inkomsteR en bezittingen belast, totdat Schepenen 
en Raad hen in 1694 ervan onthieven en de reve
nuen van het huis afstonden aan het kinder- of 
diaconieweeshuis. De diakenen deden van het be
heer dezer inkomsten afzonderlijke rekening en ver· 
antwoording. Zij lieten patiênten in een gezin ver
plegen. 7) 

I) lnv. nr. 798 fol. 6 verso. 
2) Reg. nrs. 57, 226 en 228 en inv. nr. 474 fol. 234. Wordt met de hier onder-

scheiden gebouwen misschien dezelfde stichting bedoeld? 

15 

3) Reg. nr. 682 en inv. nr. 6 fol. 463. 
4) Reg. nrs. 226 en 228 en inv. nr. 6 blz. 155 en nr. 1117. 
S) Inv. nr. 1991 fol. 32 en 57 verso. 
S) lnv. nr. 6 blz. 463, 466 en 476, nr. 8 fol. 9 en nr. 12 fol. 201. 
7) lnv. nr. 23 fol. 61 en 190 en nr. 370 fol. 83. 
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1116. Ordonnantie van het melatenhuis, 1536 Juli 28. 
Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 682. 

1117. Ligger van renten, (c. 1503). 1 stuk. 

1118. Brieven over de aflossing van een rente en de ver· 
vanging van den provisor Geurt van Walickenbergh, 
1643 en (c. 1690). 3 stukken. 

1119. Nota van ontvangsten en uitgaven in 1645 en balans 
der rekening van 1704. 2 stukken. 

1120-1125. Stukken betreffende het P est h u i s. 6 omslagen. 

1) Inv. nr. 199. 

N.B. Buiten de Sint Nicolaaspoort, op een stuk land ge
naamd den Houtkamp stond een schuur, welke de 
stad den 21en Juli 1515 had gekocht van Sander 
Bentinck te Arnhem. 1) Deze schuur bestemden 
Schepenen en Raad voor de verpleging van lijders 
aan pest en andere besmettelijke ziekten. Te dien 
einde lieten zij haar in 1516 door een beschot in 2 
lokalen verdeelen en van schoorsteenen voorzien. In 
het eene vertrek huisden de zieken in het andere 
hun oppassers. 2) De schuur bleef in gebruik tot om
streeks 1586. De patitlnten werden toen onderge
bracht in het ter beschikking van de stad gekomen 
kerkje van de Fraters op den hoek van de Vijhestraat 
en het straatje van Sevenhuizen. Vandaar wilden 
Schepenen en Raad hen in 1602 la1en verhuizen naar 
het brouwhuis van het Nonnen- of Sint Agneta
klooster in de Oosterwijk. 3) Dit plan voerden zij 
echter niet uit, wel lieten zij daar tijdelijk de aan 
pest lijdende studenten verplegen. 4) De inkomsten 
van het huis bestonden uit renten van een kapitaal 
dat in 1636 groot was f 8285. 5) Bovendien bestem-

2) Reg. nr. 550 en inv. nr. 1 fol. 209, nr. 26 folio 298 en nr. t 120. 
3) fnv. nr. I fol. 290 en 300. 
4) Inv. nr. 4 fol. 107. 
') fnv. nr. 7 folio 66. 
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den Schepenen en Raad den 30en Juni 1582 voor 
het huis de profijten van de doodkisten, welke tot 
dien datum de Sint Joost- en H. Kruisgilden hadden 
genoten. I) Pesthuismeesters of provisoren, die door 
Schepenen en Raad werden gekozen uit de aan hen 
voorgedragen personen, hielden toezicht op het huis 
en beheerden de inkomsten. Zij waren rekenplichtig 
aan de uit- en door den Magistraat gecommitteerde 
overprovisoren. 2) 

1120. Aanstellingen van bewaarders, 1516 en 1585. Con
cepten. 2 stukken. 

Reg. nr. 550. 

N.B. Zie ook reg. nrs. 607, 669, 688, 861 en 1074. 

1121. Rentebrief van 4 mudden rogge, gaand. uit Lep
sengoed te Tellicht, 1624 Juli 7. 1 charter. 

1122. Summiere staat der rekening van de provisoren. 
1644. 1 stuk. 

1123. Restantlijsten van renten, 1650 en (1672). 2 stukken. 

11.24. Aanteekenin~en van uitgaven door de provisoren 
gedaan ten behoeve van de stad, 1694. 1 stuk. 

1125. Sententie in zake den elsch ingesteld tegen de 
weduwe van professor ToU tot betaling eener rente, 
1688 Mei 19. 1 stuk. 

I) Inv. nr. 33. 

XIX. Hunzezaken. 

N.B. De niet nader omschrevèn bijlagen bestaan uit af· 
schriften van brieven van Lubeck aan Keulen, van 
Keulen aan Nijmegen, van Nijmegen aan Arnhem en 
andere steden. Van de onder een eigen nummer ge
inventariseerde bijlagen ontbreken de brieven waarbij 
zij aan Harderwijk zijn gezonden. 

%) Inv. nr. 4 fol. 28 en nr. 1459 fol. 142 en 148. 
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1126 en 1127. Statuten of verordeningen, (c. 1370), 1554 en 1557. 2 
omslagen. 

1126. Ingekomen brieven, (c. 1370) en 1545 Mei 22, met 
bijlage. Afschr. en oorspr. 3 stukken. 

1127. Bijlage van een verloren ingekomen brief. 1557 
(c. Augustus 24). Gedrukt. 1 stuk. 

1128 -1131. Stukken over de a I gem een e ver g a der i n gen ge
houden te Lubeck in de jaren 1518, 1549. 1554. 1557. 1559. 
1562, 1564, 1584, 1591, 1606, 1608, 1614. 1615 en 1628. 
4 omslagen. 

1128. Ingekomen- en verzonden brieven, 1549-1628. 
Oorspr. en minuten. Met bijlagen. 36 stukken. 

N.B. De brieven van 15 Januari en 14/24 April 1585 zijn 
geadresseerd aan Harderwijk en Elburg. Onder de 
bijlagen bevinden zich afschriften: a. van eene pro
positie aan Lubeck gedaan door gezanten van den 
Keizer, dd. 8 November 1627; b. van een brief van 
Christiaan IV, koning van Denemarken en Noor
wegen, aan de gezanten van de hanzesteden, dd. 1 
December 1627 en c. van een voordracht van den 
Deenschen gezant dr. Joachim Cratz, aan de 6 Wen
dische te Lubeck vergaderde steden. dd. 12 Decem
ber 1627. 

1129. Bijlagen van verloren ingekomen brieven. 1518, 1559. 
1564 en 1615. Afschriften. 5 stukken. 

N.B. Hierbij bevinden zich afschriften: a. van een brief 
van Sigmund Il, koning van Polen. aan Lubeck en 
de aldaar vergaderde steden, dd. 28 Februari 1615; 
b. van een brief van den Brunswijkschen postulaat 
aan de stad Brunswijk. dd. 5 October 1614. 

1130. Volmacht-, credentie- en cautiebrieven van Harder-
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wijk aan afgevaardigden van de Geldersche hanze
steden. 1539. 1554 en 1556. Afschrift en concepten. 
2 stukken. 

1131. Agenda van de in 1549 gehouden vergadering. vast
gesteld 1549 Januari 9. Afschrift. 1 stuk. 

N.B. Zie de agenda's van vergaderingen gehouden in 1518, 
1591, 1604, 1608, 1614, 1615, 1619 en 1628 in inv. 
nrs. 1128. 1129, 1135, 1137 en 1142. 

1132-1134. Stukken betreffende verg a de ri n ge ft der sted e n 
van het kwartier (of derdedeel) Keulen, 1549-1603. 
3 omslagen. 

NB. De vergaderingen werden gehouden te Keulen in 
1549, 1556, 1561 en 1566, te Emmerik in 1567 en te 
Munster in 1603. 

1132. Ingekomen· en verzonden brieven,. 1549-1603. 
Oorspr. en minuten. Met bijlagen. 17 stukken. 

N.B. De brief van 4 December 1560 is geadresseerd aan 
Harderwijk en Elburg. Bij de bijlagen bevinden zich: 
Q. de agenda's dervergaderingen gehouden in Januari 
1561 en 15/25 Juli 1603; b. Voorstellen gedaan door 
de commissarissen van Engeland en door de ge
zanten van de hanzesteden, dd. 5 en 6 Augustus 1560. 
(Zie nr. 1149) en c. Deductie van Lubeck en de al
daar vergaderde steden aan Keulen, betreffende de 
inwilliging van de door den Keizer en de Keur- en 
andere Vorsten verlangde hulp tegen de Turken, dd. 
6 Augustus 1566. 

1133. Brief van keizer Maximiliaan 11, aan Keulen, 1567 
Juli 31. Afschrift. 1 stuk. 

1134. Recessen van de vergaderingen gehouden 1556 
Augustus 31 - September 4 en 1603 Juli 15/25 -
Augustus 1. Afschriften. 2 katernen. 
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1135 en 1136. Stukken betreffende par tic u I ier e ver g a der i n gen 
van de hanzesteden in Gelderland, 1549-1619. 2om
slagen. 

N.B. De vergaderingen werden gehouden te Nijmegen in 
1549, 1554, 1572 en 1576, te Arnhem in 1604, 1617 
en 1619. 

1135. Ingekomen- en verzonden brieven, 1549-1619. 
Oorspr., minuten en afschriften. Met bijlagen. 13 
stukken. 

N.B. Onder de bijlagen liggen: a. rekening van reiskosten 
van de gezanten naar den hertog van Saksen afge
vaardigd ter zake van den tol te Leipzig, 1618; b. 
rekening van reis en begrafeniskosten van den in 
September 1618 te 's-Gravenhage overleden gezant 
van de hanzesteden Dr. Johan Doman, die bij de 
Staten-Generaal het nemen van maatregelen tot be
houd der privilegi!!n in de Oost- en Noordzee!!n en 
andere belangen van de Societeit moest bevorderen. 

1136. Brieven van Arnhem aan Hattem, 1553 Februari 5 
en 1576 Maart 9. Afschriften (c. 1650). 2 stukken. 

1137 en 1138. Stukken betreffende ver g a der i n gen van de h a n
zes t ede n in Gel d e rl a n den 0 ver ij s ei, 1604 en 1605. 
2 omslagen. 

N.B. De vergaderingen werden gehouden te Arnhem in 
Januari 1604 en Augustus 1605. 

1137. Ingekomen brieven, 1604 Januari 13 en 1615 Augus· 
9 en 20. Met bijlage. 5 stukken. 

1138. Bijlagen van verloren ingekomen brieven, 1604 
Januari en 1616 September 17. Afschriften. 4 stukken. 

N.B. Een dezer bijlagen is het verslag van de vergadering 
gehouden 20 Januari 1604. In den brief van 17 Sep
tember 1616 verzoekt Lubeck aan Nijmegen te be-
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vorderen, dat de Nederlandsche hanzesteden, die ge
noemd worden op een bijgevoegde lijst, een bijeen
komst houden om te besluiten over het door de 
Hanze met de Staten-Generaal gesloten verbond. (Zie 
nr. 1135.) 

113g-1141. Verbondsbrieven, 1598-1616. 3 omslagen. 

1139. Onderling verbond der steden, gesloten te Lubeck 
1598 Juli 31. Met ampli~tie i. d. 1600 April. Af
schriften. 2 stukken. 

1140. Ingekomen brief, 1612 MaaQ 16. Met bijlagen. 3 
stukken. 

N.B. De bijlagen zijn afschriften van het ontwerp en de 
ampliatie van het verbond door Lubeck gesloten met 
de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. Het 
werd den 24en en den 27en Mei 1613 door partijen 
onderteekend. 

1141. Rapport van Frederik van den Sande en de andere 
afgevaardigden, aan de Staten-Generaal, 1616 Fe
bruari 3/13. Met bijlagen. Afschriften. 4 katernen. 

N.B. De bijlagen zijn afschriften van de voorloopige ver
bonden, gesloten in December 1615 en Januari 1616: 
a. met de steden Rostock, Straalsund, Maagdenburg, 
Wismar, Lunenburch, Brunswijk, Grijpswald en An
c\am: b. met de steden Hamburg en Bremen: c. met 
Christiaan, aartsbisschop van Minden en hertog van 
Brunswijk-Lunenburch. Het verbond van de Staten
Generaal met de Hanzesteden werd, na lange onder
handelingen over de quota's van de partijen in de 
kosten die eruit voortvloeiden, den 10en Juni 1616 
definitief gesloten, den 13en onderteekend en den 14en 
uitgewisseld. 

1142-1144. Stukken over de verrichtingen en de verrekening der 
kosten van de Geldersche- en Overijselsche afgevaardigden 
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naar de vergadering te Lubeck (en naar Brunswijk) in 1615. 
3 omslagen. 

N.B. Afgevaardigd werden Dr. Frederik van den Sande, 
burgemeester van Arnhem, Dr. Johan Biel, burge
meester van Nijmegen, Diderick Sticke. burgemeester 
en Andreas Glagaw. secretaris van Deventer. Deze 
heeren ontvingen, naar aanleiding van brieven. van 
Lubeck aan de Staten-Generaal, van Hun Hoog 
Mogenden den 26en September 1615 opdracht, tijdens 
hun verblijf in Duitschland, tractaten te sluiten met 

, de duitsche hanzesteden en met Christiaan, aarts
bisschop van Minden en hertog van Brunswijk-Lunen
burg en tevens de vrede tusschen den Hertog en de 
stad Brunswijk te bevorderen. (Zie nr. 1141). De Gel
dersche steden hadden aangenomen in de kosten van 
dit gezantschap naar Lubeck 1000 daalders te be
talen, waarin Harderwijk f 117 en Hattem f 78,50 
zouden bijdragen. Hoewel de Staten-Generaal, bij 
resolutie van 18 Februari 1616, besloten de kosten 
voor hunne rekening te nemen. bleven er toch nog 
f 560 welke de afgevaardigden niet konden decla
reeren, ten laste van de steden. 

1142. Ingekomen brieven, 1615 Augustus 29 - 1616 Juli 
15. Met bijlagen, 7 stukken. 

N.B. De bijlagen zijn: a. afschrift van het verslag der 
Geldersche leden van het gezantschap aan Arnhem, 
dd. 21 September 1615; b. het reces der vergadering 
gehouden van 11 September tot 4 October 1615 en 
c. een specificatie van de kosten. die ten slotte ten 
laste van de steden Nijmegen, ,Zutphen. Arnhem, 
Tiel. Bommel, Doesburg, Harderwijk en Elburg zijn 
gekomen. 

] 143. Brieven aan Hattem, 1615 Augustus 20-1616 Juli 
15. Afschriften (c. 1650). 4 stukken. 

1144. Quitantie van f 78-10-, door Hattem betaald in de 
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door de afgevaardigden gemaakte kosten, 1615 Sep
tember 4. Afschrift (c. 1650). 1 stuk. 

N.B. Dit geld ontving Hattem 15 Juli 1616 terug, aange
zien zij, evenmin als Wageningen, te Lubeck als lid 
der Societeit bekend was. 

1145 en 1146. Stukken over de voldoening van den aanslag van Har
derwijk in de gewone- en buitengewone contributiën, 1546-
1603. 2 omslagen. 

N.B. De gewone tax van de stad bedroeg 30 daalders in 
het jaar. Een lijstje van den aanslag der Geldersche 
steden, zooals deze was vastgesteld in 1554, ligt in 
de bijlage beschreven sub c. van nr. 1142. 

1145. Ingekomen- en verzonden brieven, 1546-1603. 
Oorspr., minuten en afschrift (c. 1650). Met bijla
gen. 14 stukken. 

N.B. De brief van 23 Aug. 1591 is geadresseerd aan Har
derwijk en Elburg. 

1146. Quitantie, 1555 September 5. 1 stuk. 

N.B. Een quitantie van 29 December 1557 is geschreven 
op den brief van 26 December 1)77 in nr. 1145. 

1147-1150. Stukken betreffende maatregelen tot behoud van de pri
vilegiën van de hanze in Engeland, Denemarken, Noorwegen 
en Zweden. 5 omslagen. 

N.B. In de vergaderingen te Lubeck en Keulen hebben 
deze privilegii!n en die in Rusland, Frankrijk, Vlaan
deren en elders, zoomede het behoud en het onder
houd der kantoren te Nowgorod, Londen, Bergen, 
Brugge en Antwerpen, voortdurend punten van be
handeling uitgemaakt. 

1147. Ingekomen brieven, 1599 December 12 en 1600 
Maart 8. Met bijlagen. 14 stukken. 

N.B. Verzocht werd o.a. toezending aan Lubeck van al-
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gemeene en particuliere privilegiebrieven en van een 
volmacht voor de gezanten naar Christiaan IV, koning 
van Denemarken. 

1148. Bijlagen van verloren ingekomen brieven, 1601 Juli 
30 en Augustus 1. Afschriften. 2 stukken. 

N.B. De brief van 1 Augustus bericht o.a. de benoeming 
van Mr. Jacob Rolandt tot conducteur van het kleine 
Oostersche huis te Antwerpen. 

1149. Wederzijdsche voorstellen gedaan door de gezan
ten van de hanzesteden en van de engelsche ge
committeerden, (1560 Augustus 5 en 6.). Afschriften. 
1 stuk. 

N.B, Zie de noot onder nr. 1132. 

1150. Zoen- en privilegiebrieven van Denemarken, Noor
wegen en Zweden aan Harderwijk, 1370-(1471). 
Afschriften. 1 katern. 

Reg. nrs. 79, 93, 94 en 95. 

N.B. Zie de noot onder nr. 1147. 

1151. Ingekomen brief van Keulen over het verval en de middelen 
van redres der societeit, 1591 December 31. 1 stuk. 

1152 en 1153. Stukken over het verlangen van Harderwijk de ver
schrijvingsbrieven en agenda's der vergaderingen rechtstreeks 
van Lubeck of van Keulen te ontvangen, 1553. 2 omslagen. 

1152. Ingekomen- en verzonden brieven, gemerkt b-o. 
1553 Februari 8 - Juni 11. Oorspr. en minuten. 
13 stukken. 

1153. Bezwaarschrift van Harderwijk, (1553). Concept. 1 
stuk. 
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1154-1156. Stukken betreffende particuliere belangen van steden en 
personen, 1307-1633. 3 omslagen. 

1154. Volmacht van burgers van Lubeck en Thoron, 1307 
Augustus 7. 1 charter. 

Reg. nr. 19. 

1155. Ingekomen brieven, 1388 October 2 en 1633 Decem. 
ber 23. Met bijlage. 3 stukken. 

Reg. nr. 109. 

N.B. De bijlage is een gedrukte publicatie tegen het ont
duiken van den tol aan de Schwinge bij Stade in 
de Elbe. 

1156. Bijlage van een verloren ingekomen brief, (1392) 
Mei 28. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 113. 

XX. Provinciale-, Kwartiers- en Generaliteitszaken. 

A. Algemeen. 

1157-1160. Convocatiebrieven van de Staten van Gelre en Zutphen, 
1539-1794. 4 doozen. 

N.B. Zie de na 1794 ingekomen brieven in nr. 1473. 

1157. 1539-1646. 29 stukken. 

Reg. nr. 1213. 

1158. 1692-1737. 43 stukken. 

1159. 1740-1765. 61 stukken. 

1160. 1766-1794. 85 stukken. 
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1161 en 1162. Convocatiebrieven van Ridderschap en Steden van 
Veluwe, 1538-1794. 2 doozen. 

N.B. Zie de na 1794 ingekomen brieven in nr. 1473. 

J 161. 1538-1749. 100 stukken. 

1162. 1750-1794. 63 stukken. 

1163-1164. Convocatiebrieven van de gerichten in Veluwe en Velu
zoom, 1561-1794. 2 doozen. 

N.B. In inv. nrs. 1287 en 1288 liggen gedrukte reglementen: 
a. waarnaar de landgerichten van Veluwe- en Vel uwen
zoom worden gehouden, dd. 6 Februari 1697 en 12 
Februari 1698; b. over de onkosten van de crimineele 
justitie. dd. 28 November 1691 en 25 Februari 1695 
en c. op de manier van procedeeren voor de Kamer 
van de Gedeputeerden van Veluwe, dd. 4 November 
174q. Verder liggen in inv. nr. 1297 de geleidebrieven. 
dd. 15 December 1756 en 24 Mei 1757 van ontbre
kende reglementen waarnaar de leenprocedures vol
gens het Zutphensche-, Geldersche- en ander recht 
worden gevoerd. 

1163. Brieven van den drost van Veluwe, 1561 (met bij
lage)-1794. Met hiaten. 109 stukken. 

1164. Brieven van den richter van Arnhem en in Velu
wenzoom, 1610-1794. Met hiaten. 98 stukken. 

1165. Convocatiebrieven der uitzettingen van schildschattingen en 
(of) verpondingen in de Veluwe, 1597-1793. 38 stukken. 

1166. Convocatiebrieven tot het afhooren der rekeningen van ont
vangers-generaal van Veluwe, 1705-1790. 40 stukken. 

1167. Uitnoodigingen tot het zenden van gedelegeerden in de gerich
van Elburg en Wageningen, 1586-1668. 5 stukken. 
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1168 en 1169. Brieven betreffende klaringen te Engelanderholt, 1571 
1626. 2 omslagen. 

1168. Credentiebrief van Sweer thoe Boecop, 1571 Sep
tember 1. Oorspr. 1 stuk. 

Reg. nr. 1189. 

1169. Convocatiebrieven, 1573-1626. 4 stukken. 

1170. Brieven van- en aan gedeputeerden van de stad naar landdags
en kwartiersvergaderingen, 1576-1794. 158 stukken, 

Reg. nr. 1359. 

1171. Brieven van gedeputeerden ter Generaliteit, 1581-1794. Met 
bijlagen. 104 stukken. 

N.B. De schrijvers berichten over hunne bemoeiingen in 
het belang van de provincie en de stad gedaan en 
over gebeurtenissen in het binnen- en buitenland. Eén 
brief van burgemeester Gerard Witten dd. 22 Dec. 
1653, is geadresseerd aan Johan Schrassert, burge
meester van Harderwijk en gedeputeerde in de Staten
Generaal te 's-Gravenhage. 

1172. Resolutien van Ridderschap en Steden van Gelre en Zutphen 
en van het kwartier Veluwe, ordonnantiën en .bri~en van 
landsheeren en andere stukken, 1310. 1531-1563, genummerd 
1-25. Afschriften. 1 band. 

Reg. nrs. 20, 680, 689, 719, 798. 814, 816 en 859. 

N.B. De band werd vernieuwd in 1930. De oude, waarin 
vermoedelijk de stukken na 1650 gebonden waren, 
omdat de nummers 4 en 6 ongeveer in dat jaar zijn 
geschreven, was gemerkt met het cijfer IV. 

1173-1216. Recessen van Geldersche landdags- en Ve1uwsche kwar-
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tiersvergaderingen, 1565, 1574-1584 en ]600-1735. Afschrif
ten. 44 banden. 

1174. 
1175. 
1176. 
1177. 
1178. 
1179. 
1180. 
1l81. 
1182. 
1183. 
1184. 
118S. 
1186. 
1187. 
1188. 
1189. 

1190. 
1191. 
1192. 
1193. 
1194. 

N.B. Deze afschriften werden voor rekening van Harderwijk 
vervaardigd door den secretaris van Arnhem. Zij zijn 
dikwijls in eene ongeregelde volgorde in de banden 
bevestigd. De niet in banden voorkomende recessen 
zijn, indien zij slechts één onderwerp behandelen, 
gevoegd bij andere losse stukken over dezelfde zaak. 

1173. 1565 Mei 9, 1574 October 1584-September. Met 
bijlagen. 1 band. 

Reg. nrs. 1295 en 1403. 

N.B. Vóór in den band is bevestigd een lijst van de 
recessen gehouden van 1630 tot 1654. 

1600 Mei-1605 Dec. 1195. 1694 Jan.-1696 Dec. 
1606 Maart-1613 Juni. 1196. 1697 Ja11.-1698 Dec. 
1614 Mei-1619 Juni. 1197. 1699 Jan.-17000ctober. 
1620 Mei-1622 Dec. 1198. 1701 Febr.-1702 Oct. 
1623 Maart-1627 Mei. 1199. 1703 Jan.-1704 Dec. 
1627 Nov.-1632 Febr. 1200. 1705 Maart-1706 Dec. 
1632 Febr.-1637 Juni. 1201. t 707 Maart-November. 
1638 Nov.-1643 Dec. 1202. 1708 Jan.-1709 Nov. 
1644 April-1649 Dec. 1203. 1710 Jan.-1711 Dec. 
1650 Sept.-1652 Oct. 1204. 1712 Jan.-1713 Dec. 
1653 April-1656 Maart. 1205. 1714 April-1715 Oct. 
1657 April-1659 Oct. 1206. 1716 April-1717 Febr. 
1660 Sept.-1664 Nov. 1207. 1717 Januari--December. 
1665 Sept.-1667 Dec. 1208. 1718 Januari-December. 
1668 Jan.-1671 April. 1209. 1719 Januari-December. 
1671 Mei-1676 Aug. 1210. 1720 Jan.-1722 Nov. 
N.B. Zie nr. 1218. 1211. 1723 April-1724 Nov. 
1677 Febr.-1680 Mei. 1212. 1725 April-1726 Dec. 
1681 Maart-1684 Mei. 1213. 1727 Maart-1728 Dec. 
1685 Januari-October. 1214. 1729 April-1730 Oct. 
1686 Mei-1689 Nov. 1215. 1731 Maart-1732 Oct. 
1690 Jan.-1694 Juni. 1216. 1732 Juni-1735 Oct. 
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1217-1269. Landdagsrecessen, 1539, 1540, 1566, 1581-1583, 1585, 
1586, 1675, 1736-1793. Afschriften. 13 stukken en 52 banden. 

1218. 
1219. 
1220. 
1221. 
1222. 
1223. 
1224. 
1225. 
1226. 
1227. 
1228. 
1229. 
1230. 
1231. 
1232. 
1233. 
1234. 

1235. 
1236. 
1237. 
1238. 
1239. 
1240. 
1241. 
1242. 
1243. 
1244. 
1245. 

1217. 1539, 1540, ]566, 1581-1583, 1585, 1586, 1788 en 
1792 Augustus 6-8. Afschriften. 13 stukken. 

1675 Februari 8-13. 1246. 1769 J~n.-17700ctober. 
1736 April-1737 Oct. 1247. 1771 April-November. 
1738 April-I739 Oct. 1248. 1772 April-November. 
1740 April-1741 Dec. 1249. 1773 April-October. 
1742 April-1743 Aug. 1250. 1774 April-I775 Dec. 
1744 April-1745 Oct. 1251. 1176 April-1777 Oct. 
1746 April-1747 Oct. 1252. 1778 April-I779 Nov. 
1748 Jan.-November. 1253. 1780 April-December. 
1749 Juni-October. 1254. 1781 April-December. 
1750 April-October. 1255. 1782 Febr.-December. 
1751 Maart-November. 1256. 1783 ApriI-Decem ber. 
1752 Maart-October. 1257. 1784 April-November. 
1753 April-November. 1258. 1785 Jan.-November. 
1754 Februari-October. 1259. 1786 Mei-Septem ber. 
1755 Februari-Nov. 1260. 1786 November. 
1756 Januari-October. 1261. 1787 April en Mei. 
1757 Januari-October. 1262. 1787 Juni-October. 
N.B. Zie duplicaat van 19 tot 1263. 1788 Febr.-November. 

29 October in nr. 1278. 1264. 1789 April-November. 
1265. 1790 Febr.-December. 

1758 April-October. 1266. 1791 April-November. 
1759 Januari-October. 1267. 1792 April-November. 
1760 April-October. 1268. 1793 Jan.-November. 
1761 April-October. N.B. Uitsluitend recessen van 
1762 April-October. buitengewone vergade-
1763 April-October. ringen. 
1764 April-Novem ber. 
1765 April-November. 1269. 1663 Maart 11-1703 
1766 April-November. April 9. 
1767 April-Novembe~. N.B. Het 2e stuk van 1663 volgt 
1768 April-October. achter 1688 Sept. 15. 
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1270. Alphab. index, 1701-1780. 1 band. 

1271. Extract uit een index, 1591- 1713. 1 katern. 

N.B. De hierin vermelde resolutien betreffen uitsluitend 
Harderwijk. 

1272-1282. Kwartiersrecessen. 1469, 1564, 1574, 1589, 1593 en 
1736-1793. Afschriften. 1 stuk, 5 katernen en 10 banden. 

1272. 1469 Maart 4, 1564 November 13/15, 1574 Augus
tus 11, 1589 Mei 16-21, 1593 Februari 12-20 en 
1703 Juni 12-16. 1 stuk en 5 katernen. 

1273. 1736 Maart-1741 Oct. 1279. 1757 Januari-October. 
1274. 1742 April-1746 Nov. N.B. Duplicaten van recessen 
1275. 1747 Jan.-1748 Dec. in nr. 1278. 

1276. 1749 Jan.-1750 Dec. 1280. 1762 April-I775 Dec. 
1277. 1751 Maart-1753 Dec. 1281. 1776 Maart-1786 Nov. 
1278. 1754 April-1761 Nov. 1282. 1787 Mei -1793 Nov. 

1283. Instructien, propositien, recessen, tractaten en andere bijlagen 
van verloren ingekomen brieven en (of) stukken door de ver
tegenwoordigers der stad van lands- en kwartiersvergaderin
gen medegebracht, ] 543-1609. Afschriften. 38 stukken. 

Reg. nrs. 798 en 1464. 

1284-1288. Edicten, traetaten, plakkaten, publicatien, ordonnantien 
en reglementen, 1542-1793. 5 doozen. 

N.B. De stukken werden gezonden door- of ontvangen van 
de Hertogen (Keizer en Koning), de Stadhouders, de 
Staten en het Hof van Gelderland, van Ridderschap 
en Steden en de Gedeputeerde Staten van Veluwe, 
van den Raad van State en van de Staten-Generaal. 

1284. 1542-1582. Oorspr., afschr. en gedrukt. 90 stukken 
in een portefeuille. 

Reg. nr. 940. 
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1285. 1597-1630. Hs. en gedrukt. 108 stukken. 

1286. 1631-1652. Gedrukt. 92 stukken. 

1287. 1653-1702. Gedrukt. 73 stukken. 

1288. 1703-1793. Gedrukt. 42 stukken. 

1289-1291. Ordonnantiën, instructiën, publicatiën, notificatiën, enz., 
1581-1747. 80 stukken en ] band. 

N.B. Deze stukken betreffen in hoofdzaak de invoering, 
heffing, tarieven en verpachtingen in de Veluwe van 
de gemeene landsmiddelen van consumptie, de con
vooien en licenten, het haardstedengeld. de verponding 
en andere belastingen. Van de hier tusschen liggende 
ordonnantien betreffende andere dan belastingszaken 
ligt een lijst in nr. 1291. Een gedrukte ordonnantie 
waarnaar in de Veluwe de ingezetenen in de kapitale
of hoofdschatting werden getaxeerd, ligt in nr. 1465. 
De rollen der verpachtingen in de Veluwe zijn ge
ïnventariseerd onder nrs. 1442-1444. 

1289. 1581-1644. Hs. 16 stukken. 

1290. 1643-1701. Gedrukt. 1 band 8°. 

1291. 1628-1747. Gedrukt. 64 stukken. 

1292-1300. Geleide- en andere brieven betreffende de vernieuwing 
en uitvoering van edicten, plakkaten, publicatiën en andere 

stukken, 1536-1794. 9 doozen. 

1292. 1536-1585. 36 stukken. 

Reg. nrs. 735 en 772. 

1293. 1610-1629. 75 stukken. 

1294. 1630-1633. 36 stukken. 

1295. 1665-1709. 65 stukken. 

1296. 1722-1748. 103 stukken. 

1297. 1749-1765. 97 stukken. 

16 
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1298. 1766-1776. 104 stukken. 

1299. 1777-1787. 98 stukken. 

1300. 1788-1794. 61 stukken. 

B. B ij zon der eon der w e r pen. 

I. Privilegiën, land-, en andere rechten. 

1301. Bijlagen van verloren ingekomen brieven en stukken door 
de vertegenwoordigers der stad van lands- en kwartiers· 
vergaderingen medegebracht betreffende Gel ree n Z u t P hen 
in het algemeen, 1449,1501,1538,1745,1756 en 1769. 
Ontwerpen en afschriften. 10 stukken. 

Reg. nr. 335. 

N.B. De stukken van 1745-1769 zijn consideratiên en ad
viezen van het Hof over de bedenkingen door de 
Veluwe en Nijmegen gemaakt tegen de beperking 
van het recht der ingezetenen om over hunne allodi
ale- ongereede- en leengoederen bij testament te be
schikken. 

1302 en 1303. Stukken betreffende del a n d- en a n der ere c h ten 
van d e Vel uwe. 

1302. Ingekomen brief, 1604 April 16. 1 stuk. 

N.B. De brief is eene uitnoodiging aan de stad iemand te 
deputeeren in de commissie tot het ordenen en doen 
drukken van de additiên, correctiên en ampliatiên 
van het landrecht. 

1303. Bijlagen van verloren ingekomen brieven en stuk
ken door de vertegenwoordigers der stad van lands
en kwartiersvergaderingen medegebracht,1420-1564 
en 160Z. 3 charters en 5 stukken. 

Reg. nrs. 141, 154, 164, 261, 663 en 670. 

N.B. Het jongste stuk is een afschrift van het verhandelde 
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door de commissie benoemd tot herziening van het 
landrecht van 6 tot 15 Januari 1602. 

1304. Bijlagen van verloren ingekomen brieven en stukken door de 
vertegenwoordigers der stad van lands- en kwartiervergade
ringen medegebracht. betreffende de geschillen over het usur
peeren door Ka n se I ier en R a de n van de privilegiën en 
bevoegdheden van Bannerheeren. Ridderschappen en Steden. 
1556 -1566. Afschriften. 1 bandje en 15 stukken. 

1305. Ingekomen brieven over een resolutie van de Staten van Gel
derland. waarbij de rivisie. door gedelegeerde rechters. van een 
door de schepenen van Bommel gewezen sententie, werd toe
gestaan. 1616 Juni 26 en Juli 2. 2 stukken. 

N.B. Zie de resolutie van de Slalen dd. 11 Mei 1616. De 
zaak betreft een proces der erfgenamen van Gerard 
erom tegen Johan Wusthof over een (valsche) obli
gatie. 

1306. Credentiaal van gecommitteerden benoemd om te bevorderen. 
dat Harderwijk op den landdag Nijmegen steunt in haar vor
dering aangaande de possessie van het huis en de goederen 
der orde van Sint Jan aldaar. 1642 Juni 3. 1 stuk. 

1307. Stukken over het proces. gevoerd door den momber van Gel
derland. voor het Hof, tegen Bernard Cock. provisioneel rich
ter en het stadgericht van Tiel. wegens het laten ontvluchten 
van een misdadiger I). 1761 en 1762. Afschriften. 1 band. 

N.B. Deze stukken werden in 1762. ingevolge resolutie 
van de pravinciale staten en op voorstel van de 
gecommitteerden van Harderwijk ten landdage. voor 
de stad gecopil!erd. (Zie ook brieven over deze zaak 
in inv. nr. 42.) 

I) Isaac Steven van Delen, doodde zijn schoonvader Diderick Louis van Brakel. 
richter van Tiel. 
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1308 en 1309. Stukken betreffende een onderzoek gedaan naar de 
onderteekenaars te Harderwijk van een request aan het Hof 
óm openstelling van de generaliteitsbus, redres van de directie 
en huishouding van den Raad van State en andere onderwer
pen, 1785. 2 omslagen. 

1308. Ingekomen brieven, 1785 April 15 en(1785 Mei 23). 
Met bijlagen. 4 stukken. 

1309. Verklaringen op vraagpunten, ter requisitie van 
Burgemeesters, Schepenen en Raad, gedaan door 
249 burgers en ingezetenen, 1785 Mei 9, 10, 11 en 
30. 1 stuk. 

1310-1314. Stukken betreffende het geschil tusschen Doesburg, Doe
tinchem, Lochem en Groenlo. t. e., en de stad Zutphen t. a. 
zijde, 1631-1654. 5 portefeuilles. 

N.B. De kwestie liep over de usurpatie door Zutphen van 
het recht van Doesbu rg c.s. op verkiezing van ge
deputeerden in staats- en provinciale colleges, bij 
toerbeurten. Nadat partijen hun belangen herhaaldelijk 
op landdagen hadden verdedigd en getracht was de 
kwestie te schikken. verwezen de daartoe gecommit
teerden de zaak aan zijne Hoogheid, als stadhouder 
van Gelderland I) die daarop, 29 Maart 1640, gelastte 
dat partijen haar schriftelijk zouden behandelen, vol
gens de gewoonte van het Hof, bij aanspraak, ant
woord, repliek en dupliek en dat daarna de stukken 
aan hem ter decisie moesten worden gezonden. In 
Juni 1646 maakte Zutphen tegen deze regeling be
zwaar, bewerencte, dat zij in strijd was met het trac
taat van Venlo, de Nadere Unie, de landschaps- en 
haar privilegiên en de kanselarij-ordonnantie van 1547, 
waarna partijen 27 Augustus 1652 overeen kwamen 
hun geschil te onderwerpen aan de uitspraak van 
het Hof, bijgestaan door leden van den hoogen· en 

I) Zie de bijlagen A., B. en C. van het request van Doesburg C. 5, in inv. nr. 
1311 (portef. H.) 
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provincialen raad van Holland en van de hoven van 
Utrecht en Friesland. Bovendien zouden partijen aan 
deze rechters ieder nog één lid uit het kwartier 
Nijmegen en één uit het kwartier Arnhem toevoegen. I) 
De processtukken en de bijlagen, behalve de aan
spraak en het dupliek. werden voor Harderwijk en 
de andere kleine Veluwsche steden gecopiëerd, ten 
dienste van een dergelijk proces tegen de hoofdstad 
Arnhem. 2) 

1310. Brieven van Doesburg c.s., 1631 en 1654. 3 stukken. 

1311. Aanspraak. antwoord, repliek, dupliek, tripliek en 
repliek exceptioneel benevens op dit laatste stuk be
trekkelijke requesten en andere stukken, 1640-1654. 
Afschriften en excerpten. 15 liassen en stukken in 
2 portefeuilles. 

1312. Bijlagen van het antwoord van Zutphen, 1190-1641. 
Afschriften, gemerkt A 1-3 en nrs. 1-41. Met on
dernummers. 51 stukken. 

Reg. nr. 1. 

N.B. De stukken gemerkt 31, 41, 54, 55, 71,13,22-25,271, 

282, 283, 285, 288, 292, 293, 30 en 35-382 ontbreken. 

1313. Bijlagen van het repliek van Doesburg c.s., 1237-
1641. Afschriften, gemerkt A-LLL. 48 stukken. 

N.B. De stukken gemerkt A, B, E, F, 0, L, R. U, X, IJ, 
BB, LL, Q.Q, RR-VV, 000 en K.K.K. ontbreken. 

1314. Bijlagen van het tripliek van Doesburg c.s. 1277-
1654. Afschriften, gemerkt 1-65. Met ondernum
mers. 178 stukken. 

N.B. De stukken gemerkt 14 en 533 ontbreken. 

I) Zie de prefatie van het Hof bij de toezending van het dupliek aan den Stad
houder dd. 12 Juni 1646, in inv. nr. 1311 (portef. 1.) 

2) Zie de nota's van kosten in nr. 1326. 
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1315. Brief over de tolvrijheid van Grave in Gelderland, quaestieus 
tusschen die stad en de Vrouwe van Oyen, 1706 
April 7. 1 stuk. 

1316 en 1317. Stukken betreffende de bevoegdheid van den Stad
houder en Kanselier en Raden, zitting te nemen en mede te 
stemmen in de klaringen te EngelanderhoIt, quaestieus met 
Ridderschap en Steden van de Veluwe. 2 omslagen. 

1316. Klaringe tusschen den Proost van Deventer en de 
horigen van de proostdij in de Veluwe, 1357 Mei 
18. Afschrift. 1 stuk. 

1317. Berichten en tegenberichten, 1563. 3 stukken. 

1318 en 1319. Stukken betreffende een door Harderwijk, Wagenin
gen, Elburg en Hattem te sluiten verbond tot wering van 
nieuwigheden in- en de nakoming der resolutien. van het be
stuur der Veluwe, 1630 en 1634. 2 omslagen. 

1318. Ingekomen brieven, 1630 en 1634. 3 stukken. 

1319. Ontwerp van het verbond, (c. 1630). 1 stuk. 

N.B. Het stuk werd door Harderwijk opgesteld. Een af
schrift ervan ligt in nr. 56. 

1320 en 1321. Stukken betreffende geschillen tusschen de ridderschap 
en de steden van de Veluwe, 1614-1704. 2 omslagen. 

N.B. De kwesties liepen over het recht der steden 
zich in alle kerspelen van het kwartier te laten ver
tegenwoordigen bij de uitzetting van redemptiepen
ningen en andere lasten (1614); over de nominatie 
van 2 extra-ordinaire raadsheeren in het Hof (1647); 
over de resolutie van de ridderschap voortaan ge
committeerden van de steden in de gerichtsbanken 
slechts te admitteeren op vertoon van een speciale 
commissiebrief hunner principalen (1683); over de 
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magistraatsbestelling in de steden (oude- en nieuwe 
plooien) en het beheer der fin ancien van het kwar
tier (1703-1705) en over de uitvoering van artikel 
S der conventie van 13 December 1704 door Arnhem, 
ter zake van het aan haren secretaris Hendrik Willem 
van Ruijven, gegeven ontslag. 

1320. Ingekomen- en verzonden brieven, 1647, 1683, 1703 
- 1705. Oorspr. en minuten. 46 stukken. 

N.B. In den brief van 31 Augustus 1647 ligt een afdruk 
der uitspraak van denzelfden datum. Eenige 
brieven hebben ook betrekking op de regeeringsge
schillen te Nijmegen, Tiel en Bommel in 1703 en 
1704. (Zie over deze geschillen ook brieven in inv. 
nr. 1170.) 

1321. Bijlagen van verloren in~ekomen brieven en stuk
ken door de vertegenwoordigers der stad van lands
en kwartiersvergaderingen medegebracht. 1614, 1702 
- 1704. 7 stukken. 

N.B. Hierbij bevinden .zich: a. afschrift van de conventie 
van 13 December 1704 over de toen bestaande 
kwesties, gesloten door bemiddeling van daartoe ge
committeerde leden van de Staten van Holland; b. de 
oorspronkelijke verklaring van Arnhem, dat zij zich 
geen andere privilegien of rechten heeft aangematigd 
of toekennen zal dan zij van ouds heeft gehad en 
gebruikt. (Zie het reces van 12-16 Juni 1703 in nr. 
1272.) 

1322 en 1323. Stukken betreffende de oproerige bewegingen te Wa
geningen en het daarmede verband houdende verzet van Nij
megen tegen het gezag der Staten van Gelderland, 1703, 
1707 en 1708. 2 omslagen. 

N.B. In nr. 1322 ligt een verbaal van hetgeen te Wage
ningen van 10-13 October 1707 is voorgevallen en 
in nr. 1323 een gedrukt verhaal van een ooggetuige 
van het gebeurde in 1703. 
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1322. Ingekomen brieven, 1707 October 14--16 en 1708 
Augustus 7. Met bijlagen. 8 stukken. 

1323. Bijlagen van verloren ingekomen brieven en (of) 
stukken door de vertegenwoordigers der stad van 
lands- en kwartiersvergaderingen medegebracht, 1707 
en 1708. Hs. en. gedrukt. 5 stukken. 

1323. * Betoog, door Arnhem, Harderwijk, Wageningen, Elburg en 
Hattem, over de onwettigheid der resolutie van 9 April 
1756, waarbij Willem Herman van Broeckhuysen tot de Lath' 
mer als lid van de Veluwsche ridderschap werd ontzet, inge
diend aan H. K. Hoogheid, de prinses.douairière van Oranje, 
1756. Met bijlagen, 1593-1733, gemerkt nr. 1-58. Afschriften. 
1 band. 

N.B. De bijlagen zijn hoofdzakelijk admissien en demis
sien van edelen op- en van lands- en kwartiersver
gaderingen. 

1324-1330. Stukken betreffende geschillen van de hoofdstad Arnhem 
met de kleine Veluwsche steden Harderwijk, Wageningen, 
Elburg en Hattem, 1586-1766. 7 omslagen. 

N.B. Partijen hadden kwesties: a. over de nominatie van 
gedeputeerden in den Raad van State, 1586-1588; 
b. over de cessie en toerbeurten in de in- en uit· 
heemsche commissien, 1611-1616 en 1651-1656; 
c. over het verlangen van Arnhem de uitzettingen 
van schattingen en andere lasten niet alleen in de 
onder haar ressorteerende kerspelen doch ook in de 
andere Veluwsche ambten bij te wonen, 1618 en 1619: 
d. over de toerbeurten der nominatien van gecom
mitteerden in de admiraliteit te Rotterdam, 1620; e. 
over den rang van de Arnhemsche gecommitteerden 
in de Staten·Generaal, 1629; j. over de uitzetting 
van de verponding te Nijkerk, Putten, Ermell en Ede, 
1651; g. over het proclama of de citatie van de 
kleine steden voor het Hof, op verzoek van Arnhem, 
1655; h. over een resolutie van de Staten van Veluwe 
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waarbij 2 leden (1 uit de ridderschap en 1 uit de 
kleine steden) werden gecommitteerd bij de verpach
ting van de gemeene middelen, 1671; i. over het 
committeeren van leden in provinciale commissi{!n 
en ambten, 1735; j. over de nominatie van 2 leden 
in de commissie van ontvangst en introductie van 
den Erf-Stadhouder in de vergadering van de Staten 
van Gelderland, 1766. 

1324. Ingekomen- en verzonden brieven en requesten. Met 
bijlagen, 1586-1766. Oorspr., minuten en afschrif
ten. 93 slukken. 

N.B. Sommige brieven zijn geadresseerd aan Wageningen, 
andere aan Harderwijk, Wageningen, Elburg en Hattem, 
doch de meesten aan Harderwijk. 

] 325 en 1326. Bijlagen van verloren ingekomen brieven 
en (of) stukken door de vertegenwoordigers der stad 
van lands- en kwartiersvergaderingen medegebracht. 
2 omslagen. 

1325. Betoog dat Arnhem het recht mist op 
eigen gezag vergaderingen van het kwartier uit 
te schrijven, (c. 1650). Met bijlagen 1542-1629, 
gemerkt nr. 1-192• 30 stukken. 

N.B. Het stuk gemerkt nr. 154 ontbreekt. 

1326. Vraagpunten, beantwoord door Mr. Jan 
de Beijer, secretaris van Nijmegen, 1613. Ver
baal van de behandeling van het geschil bij Zijne 
Hoogheid, 1615. Resolutien van de Staten van 
Gelderland en van Veluwe, 1620, 1651, 1653 en 
1655. Korte additie van het debat der kleine 
steden, 1615 en deductie van Arnhem, 1620. 
Extracten uit de verbalen der invoering van de 
verponding in Nijkerk, Putten, Ermelo en Ede, 
1651. Declaratoir van advocaten en nota's en 
kwitantiën van copiisten, 1654 en 1655. 
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Verbondsbrieven en resolutien 
Wageningen. Elburg en Hattem. 
1616 Mei 23. Oorspr. 7 stukken. 

van Harderwijk, 
1613 Mei 19-

1328. Volmachten aan advocaten en instructien aan de 
gecommitteerden ten landdage, 1655. Oorspr., con
cept en afschrift. 3 stukken. 

N.B. Zie instructi!!n en credentiebrieven van Maart 1615 
in inv. nr. 1324 (bijlagen van brieven.) 

1329. Punten van de exceptie-declinatoir en korte inhoud 
van de bij het repliek gevoegde bewijzen (1654?) 
Concepten. 2 stukken. 

1330. Uitspraken en conventiën, 1615 Augustus 18/28. 
(1654 Juli 28), (c. 1655) en 1735. Oorspr. en af
schriften. 13 stukken. 

N.B. Een ander afschrift der uitspraak van 1615 en een 
afschrift der beslissing in het geschil van 1766 liggen 
in inv. nr. 1980 fol. 209 en brieven van 21/31 Aug. 
1615 en 2 Juni 1766 in inv. nr. 1324. 

1331 en 1332, Stukken betreffende geschillen van den magistraat van 
Harderwijk met den schout en de ambtsjonkers van Nijkerk. 
2 omslagen. 

N.B. De geschillen betroffen de uitzetting van contributi!!n 
in 1585 en van redemptiepenningen In 1610. Den Sen 
October 1606 regelden Ridderschap en Steden van 
Veluwe de door de jonkers gepretendeerde exemtie 
van de gemeene landsmiddelen en het recht van de 
steden om vertegenwoordigers te zenden bij het uit
zetten of omslaan van redemptiepenningen ter plaatse 
waar zij gewoon waren bij het uitzetten van de 
schildschatting te assisteeren. 

1331. Ingekomen- en verzonden brieven, 1607-1614. 5 
stukken. 
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1332. Bijlagen van verloren ingekomen brieven en (of) 
stukken door de vertegenwoordigers der stad van 
lands- en kwartiersvergaderingen medegebracht, 1585. 
1586 en 1610. Afschriften. 3 stukken. 

1333. Brieven' van het Hof en verklaringen van getuigen over een 
geschil van Harderwijk met Putten (en Nijkerk), 1590. Af
schriften. 1 katern. 

Reg. nr. 1482. 

N.B. Het geschil betrof de door Harderwijk verlangde be
taling van onraads- en andere gelden, waarvan de 
uitzetting door de stad verlangd, doch door Putten 
en Nijkerk tegengehouden werd. De stad besloot 
hierop eenige ingezetenen van Nijkerk en Putten voor 
haar stadgericht te laten citeeren en hen door execu
tie tot betaling te dwingen, bij welke gelegenheid 
haar burgers te Putten geweld pleegden. Door de 
citatie had de Magistraat inbreuk gemaakt op de be
voegdheden van den richter van Veluwe. In dorso 
van de katern staat: "Quartiersdag tot Harderwijk." 

1334. Uitspraak van compromissarissen in een geschil tusschen Har
derwijk en Hattem t. e. en Wageningen en Elburg t. a. zijde, 
over de nominatie van een lid in eene binnenlandsche com
missie, 1735 December 10. Oorspr. 1 stuk. 

1335. 

N.B. Deze uitspraak is bovendien een interpretatie van de 
conventie en ampliatie van 28 Juni en 20 October 
1735 in inv. nr. 1330. 

Brief van Wageningen over haar 
Harten, rakende de versterking 

geschil met de buurtschap 
der stad. 1547 ,Mei 15. 

1 stuk. 

1336 en 1337. Stukken betreffende de door Hattem gezochte steun 
in kwesties waarvan de beslissing ook de rechten van de andere 
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Veluwsche steden kon schaden, 1561-1708. 2 omslagen. 

N.B. De kwestie van 1561 is niet aangeduid. De. andere 
geschillen had Hattem: a. in 1615 en 1616 met 
Heerde en Epe over de verplichting dezer dorpen te 
werken aan haar grachten en muren; b. met het 
Hof over de judicature in de volgende zaken: 10 in 
1628 over het uitzetten eener schatting door haar 
zetters; 20 in 1656 over de aanstelling van een ge
richtsschrijver door den schout Johan van Keppel en 
30 in 1708 over de possessie van den stadsdoelen 
quaestieus tusschen Willem van Haersolte tot IJrst 
en burgem~ester Otto Schrassert cumsuis. 

1336. Ingekomen brieven, 1561-1708. Met bij lagen. 16 
stukken. 

1337. Resolutie van Harderwijk, 1615 October 11. Con
cept. 1 stuk. 

1338. Convocatiebrieven aan Hattem op land- en kwartierdagen en 
op bijeenkomsten der kleine Veluwsche steden, 1577-1617. 
Afschriften. 10 stukken. 

Reg. nr. 1441. 

Il. Jacht en jachtrecht in de Veluwe. 

1339-1343. Stukken betreffende geschillen over het jachtrecht van 
de gequalificeerde burgers der steden, 1613, 1668, 1675, 1680, 
1693 en 1784. 5 omslagen. 

N.B. De kwesties van 1668-1693 betreffen ook het niet 
afkondigen door de stedelijke regenten van plakkaten 
en ordonnantil!n en de bevoegdheid van den (opper) 
jagermeester tot het verhooren van getuigen van 
overtredingen en het door zijn jachtschut laten doen 
van executil!n zonder voorkennis van genoemde re
genten. 
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1339. Ingekomen- en verzonden brieven, 1613-1784. 
Oorspr. en minuten. 29 stukken. 

1340. Overeenkomst, door de steden gesloten 1668 Sep
tember 4. Concept. 1 stuk. 

1341. Volmacht van Harderwijk aan (den procureur) Rijck 
Muys (1668). Concept. 1 stuk. 

1342. Deductie, 1668 en 1675. Klad en afschrift. Met bij
lagen. 5 stukken. 

1343. Uitspraak, 1677 Maart 11. Afschrift. 2 exemplaren. 

1344. Plakkaten en reglementen met en zonder geleidebrieven, 1623 
-1770. Hs. en gedrukt. 19 stukken. 

N.B. Zie inv. nr. 83 fol. 245-247 en de plakkaten van 15 
Maart 1561, 1 April 1563 en 1 April 1570 in inv. 
nr. 1284. 

1345. Rapport aan H. Ed. Mogenden, aangaande het onderzoek door 
gecom mitteerden van het ontwerp-reglement der jacht in 
de graafschap Zutphen. (1744). Afschrift. Met bij lagen. 3 stukken. 

N.B. Eén der bijlagen is een voorloopig reglement op de 
jacht en de visscherij in de graafschap dd. 22 Maart 
1651. De rapporteurs Carel van Essen tot Helbergen, 
Jagermeester in de Veluwe en Henrik Johan van Eek, 
burgemeester van Arnhem, ontvingen 15 April 1744 
opdracht te onderzoeken in hoever het ontwerp voor 
de Veluwe kon dienen. 

1346. Leenbrief en andere stukken over het ambt van jagermeester, 
1429-1702. Afschriften en extracten, genummerd 1-12. Ilias. 

1347. Aanstelling van Hendrik Peters te Harderwijk tot jager van 
Jacob van Lantscroon tot den Pluimenburgh, 1726 October 29. 
2 stukken. 
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lIl. Landsheeren en /andsregeerin!!. 

1348. Verbond van hertog Adolph met Roprecht, bisschop van 
Keulen, 1467 September 29. Afschrift. 1 stuk. 

1349-1352. Verbond· en andere brieven betreffende de verandering, 
aanneming en huldiging van landsheeren door de Staten van 
Gelderland in het algemeen en het kwartier Veluwe in het 
bijzonder. 4 omslagen. 

1349. Ingekomen brieven, 1538 en 1549. 3 stukken. 

1350. Bijlagen van verloren ingekomen brieven en (of) 
stukken door de vertegenwoordigers der stad van 
lands- en kwartiersvergaderingen medegebracht, 1343 
-1543. 6 charters en 10 stukken. 

Reg. nrs. 56, 137, 138, 140, 142, 174, 178, 214, 221,626 en 
798. 

1351. Volmacht aan de gedeputeerden van Harderwijk, 
1549 October 12. Concept. 1 stuk. 

Reg. nr. 891. 

1352. Eed van Philips 11 aan Ridderschap en Steden 
van de Veluwe, (1549 October 15). Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 892. 

1353-1355. Stukken betreffende de aanneming en huldiging van 
landsheeren door Harderwijk. 3 omslagen. 

1353. Ingekomen brieven, 1361, 1465, 1580 en 1621. 2 
charters en 3 stukken. 

Reg. nrs. 71, 358 en 1342. 
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1354. Voorwaarden waarop de stad aan keizer Karel werd 
overgegeven, 1528 Juli 2. 1 charte.r. 

Reg. nr. 622. 

1355. Wederzijdsche eed en en acte van afzwering van 
. den koning van Spanje als landsheer, 1538, 
1543, 1580, 1581 en 1621. 1 charter. 6 stukken en 
1 obI. folio bandje. 

Reg. nrs. 704, 801, 802, 803, 1337 en 1368. 

1356 en 1357. Stukken betreffende den opstand tegen den koning 
van Spanje. 2 omslagen. 

N.B. Hierbij bevinden zich o.a. stukken over de opdracht 
van de souvereiniteit aan den hertog van Alljou en 
aan de koningin van Engeland, de komst en het 
vertrek van Leycester, de vredesonderhandelingen, de 
landsregeering, de hulpverleening aan Frankrijk tegen 
Spanje, den wapenstilstand (1607), de uitwisseling 
van krijgsgevangenen, 1626-1632 en de vredes
onderhandelingen te Munster in 1647. (Zie in inv. nrs. 
1284 en 1285 edicten en plakkaten en in nr. 1286 
exemplaren van het den 30en Januari 1648 te Munster 
gesloten traktaat en eenige andere gedrukte stukken 
rakende de betrekkingen met Spanje nA 1648. met 
name het traktaat van Marine gesloten 7 Dec. 1650.) 

1356. Ingekomen brieven, 1573i14-1590 en 1626-:-1632. 
Met bijlagen. 23 stukken. 

Reg. nrs. 1221, 1273, 1440. 1479 en 1480. 

1357. Bijlagen \'an verloren ingekomen brieven en (of) 
stukken door de vertegenwoordigers der stad van 
lands- en kwartiersvergaderingen medegebracht, 1566 
-1647. Afschriften. 47 stukken. 

1358 en 1359. Stukken betreffende de aanneming van stadhouders 
in Gelderland. 2 omslagen. 
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1358. Ingekomen brieven, 1590. 2 stukken. 

N.B. Zie ook brieven over dit onderwerp in inv. nr. 1170. 

1359. Bijlagen van verloren ingekomen brieven en stuk
ken door de vertegenwoordigers der stad van land
en kwartierdagen medegebracht, 1581-1754. Af
schriften en gedrukt. 12 stukken. 

N.B. Zie in inv. nr. 1283 een instructie van 18 Februari 
1584, gegeven aan de afgevaardigden van de Veluwe. 
De jongere stukken betreffen de instructie van den 
kapitein-generaal en admiraal der Vereenigde pro
vincien, 1653; de aanstelling van Willem Karel Hendrik 
Friso, prins van Oranje, 1722; de verkiezing van 
prins Willem en het erfelijk verklaren van de stad
houderlijke waardigheid. 1748; de voogdij over den 
minderjarigen Prins en het kapitein-generaalschap 
van den hertog van Brunswijk. 1754. 

1360 en 1361. Stukken over een aanslag op prins MaQrits, 1623. 
2 omslagen. 

N.B. In inv. nr. 1171 ligt een verslag van burgemeester 
H. Feith over deze gebeurtenis, gedateerd 's-Graven
hage 11 Februari 1623. 

1360. Brief van Kanselier en Raden, 1623 Februari 3. 
1 stuk. 

1361. Publicatie van het Hof van Holland. 1623 Februari 
16. Gedrukt. 1 stuk. 

1362-1364. Stukken betreffende de door Harderwijk en andere Gel
dersche en Overijselsche steden, ten behoeve van graaf Willem 
van den Bergh gestelde borgtocht voor de betaling zijner schul
den aan de ritmeesters Diderich van Horde en Godartt van 
Nijvenhem, 1572-1575. 3 omslagen. 
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1362. Schuldbekentenissen en borgstellingen, 1572. Afschrif
ten. 2 stukken. 

1363. Ingekomen brieven, 1574 en 1575. 3 stukken. 

Reg. nr. 1215. 

1364. Volmacht van keizer Leopold aan Henrick baron 
van Galen, 1688 Maart 16. Afschrift. 1 stuk. 

1365-1368. Stukken betreffende particuliere aangelegenheden van 
stadhouders van Gelderland. 4 omslagen. 

17 

1365. Ingekomen brieven, 1571, 1586, 1593 en 1623. 6 
stukken. 

Reg. nrs. 1192 en 1506. 

N.B. De andere brieven zijn van Adolff graaftot Neuenahr, 
verzoekende een nacht logies 1586. van prins Maurits 
over de komst in de stad van zijn raad Mr. Andries 
Hesseis van Dinter 1593. en van Anna, geboren gravin 
van den Bergh over een rente van graaf Willem van 
den Bergh dd. 12 Augustus 1623. 

1366. Bewijs van ontvangst van 2 door de stad aan Zijne 
Excellentie vereerde vette ossen, 1611 November 4. 
1 stuk. 

1367. Geboorte-, doop-, trouw- en overlijdensberichten 
van- en uitnoodigingen om te bidden voor prinsen 
en prinsessen van Oranje, 1695-1774 en 1792. 
Met bijlagen. Hs. en gedrukt. 40 stukken. 

N.B. Zie dergelijke kennisgevingen van 24 October 1751, 
28 Juli en 8 December 1792 in inv. nrs. 41 en 43. 

1368. Resolutien van Schepenen en Raad aangaande het 
bezoek door den stadhouder, prins Willem V, aan 
de stad gebracht, 1776 September 2-23. Extracten 
en afschriften. 6 stukken. 
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N.B. Hierbij ligt een memoriaal der regeling van ontvangst 
van Zijne Hoogheid in 1766 te Arnhem. 

1369. Bijlagen van verloren ingekomen brieven betreffende de instel
ling en de instructies van den Raad van State. 1581-1658. 
14 stukken. 

1370. Stukken voor de instelling van het college van Gedeputeerde 
Staten van Gelre en Zutphen. (1580 en 1582). Extract-resolutien. 
2 stukken. 

1371. Instructie voor de Gedeputeerde Staten van de Veluwe. 1662 
Mei. Met opmerkingen dd. 1671 Mei 13. Afschriften. 2 stukken. 

1372-1376. Stukken betreffende gecommitteerden in legaties, in 
colleges van Staat en op land- en kwartierdagen. 5 omslagen. 

N.B. De gecommitteerden in legaties. de Staten-Generaal. 
den Raad van State. de Admiraliteiten en te Velde, 
vertegenwoordigden Gelderland en de gecommitteer
den op land- en kwartierdagen en bij het afhooren 
der rekeningen van den ontvanger-generaal der Veluwe 
uitsluitend Harderwijk. (Zie nrs. 1157-1171.) 

1372. Ingekomen- en verzonden brieven, 1582-1757. 
Oorspr. en minuten. 26 stukken. 

N.B. Eén brief van 29 October 1614, is geadresseerd aan 
Harderwijk. Wageningen. Elburg en Hattem. 

1373. Bijlagen van verloren ingekomen brieven, 1579 en 
1653. Afschriften. 2 stukken. 

1374. Commissiebrieven en instructiën. 1579-1670. Oorspr. 
en concepten. 21 stukken. 

Reg. nr. 1328. 

N.B. Een commissiebrief van 15 November 1645 was be
stemd voor een gecommitteerde van Hl:rderwijk. 
Wageningen. Elburg en Hattem in de Staten-Generaal. 
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1375. Rekening van reis-, verblijf- en verplegingskosten 
van Rotger van Haersolte, gecommitteerde in de 
Staten-Generaal, overleden te 's-Gravenhage 6 
Februari 1586 en van het vervoer van zijn lijk naar 
Harderwijk, 1585 en 1586. 1 stuk. 

N.B. De heer Van Haersolte werd in Maart 1585 gecom
mitteerd in de Staten-Generaal. 1) 

1376. Quitanties van Gerhard van Lennep, burgemeester 
(van Hattem), voor de door Harderwijk aan hem 
betaalde gage als gedeputeerde ter generaliieit, 1614 
en 1615. 3 stukken. 

N.B. Zie hierover brieven in nr. 1372. 

IV. Burgerlijke en militaire amhten. 

1377. Ingekomen- en verzonden brieven, 1605-1789. 62 stukken. 

N.B. De brieven betreffen de instructil!n en de voorziening 
in vacatures, de verplichting van de ambtenaren be
vl'stiging van hun dienst te vragen (1675) en den eed 
van purge 6 Februari 1759. (Zie de instelling van de 
Rekenkamer en de benoeming van Raden en Reken
meesters in Gelderland, dd, 5 Februari 1559 in inv. 
nr. 1407 en aanstellingen van een jagermeester en 
van keurmeesters in de Veluwe in inv. nrs. 1346, 
1347 en 1388.) Onder de bovengemelde 62 brieven 
bevindt zich slechts één door Harderwijk verzonden 
brief, gedateerd 16 April 1619. 

1378. Aanstelling van Joost Pronck tot schout van Nijkerck, 1673 
Juli 23. Afschrift. 1 stuk. 

I) Brief van 9 Maart 1585 in inv. nr. 1403. 
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V. Burgerlijke- en militaire rechtspleging. 

1379. Ingekomen brief, 1784 Mei 4. M et bij lage. 2 stukken. 

N.B. De bijlage is een regeling van de judicature over 
militairen door de Staten van Gelderland bij resolutie 
van 1 Mei 1728. 

1380. Bijlagen van verloren ingekomen brieven en stukken door de 
vertegenwoordigers der stad van land· en kwartierdagen mede· 
gebracht, 1540-1706. Afschriften. 9 stukken. 

N.B. Inhoud: a. afschrift van artikel 22 van het verdrag 
opgericht tusschen de hertogen van Gelre en van 
Cleve. 27 Januari 1538; b. verklaring van Johan van 
den Have, secretaris van Nijmegen, over de gerichten 
en de rechtspraak in Gelderland, 27 Maart 1565 en 
c. resolutil!n en ordonnantil!n betreffende de kanse
larij van Gelderland en van de klaringen te Engelan
derholt, 1565, 1580 en 1622, met ampliatien van 1651, 
1675 en 1706 en eene regeling der behandeling van 
zaken door burgerlijke. en militaire rechters dd. 3 
Juni 1675. Publicatil!n dat de requesten van partijen 
binnen 8 dagen na het openen van den landdag 
moeten zijn ingekomen, dd. 20 October 1691, liggen 
in inv. nr. 1287 en geleidebrieven van reglementen 
op de manier van procedeeren voor het Hof, van de 
jaren 1742, 1758, 1761 en 1777, tegen het optreden 
van secretarissen en landschrijvers als advocaat en 
procureur dd. 12 Mei 1762, op de manier van proce
deeren in de graafschap Zutphen dd. 24 November 
1772, 5 April 1773 en 25 November 1777 en op de 
militaire jurisdictie in Gelderland dd. 26 Juni 1787, 
in inv. nrs. 1296-1299. 

VI. Muntslag te Harderwijk. 

N.B. Na de vergunning door den roomsch·koning Rudolf 
(von Habsburg) den 31en Juli 1290 aan Reinoud, 
graaf van Gelre gegeven om zijn munt van Arnhem 
te verplaatsen naar Roermond of Harderwijk, werden 
aldaar Geldersche munten geslagen. Zij en de beo 
trekkelijke oorkonde zijn beschreven, afgebeeld en 
gedrukt bij P. O. van de, Chijs, de munten der voor-
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matige graven en hertogen van Gelderland, blz. 22 
en 264. In het archief van Harderwijk berust slechts 
een brief van 8 Juli 1379, waarin de muntslag aldaar 
van genoemde landsheeren, wordt bevestigd. I) Zelfs 
de toestemming, door hertog Karel van Egmond, 
den 1gen December 1504 aan Schepenen en Raad 
gegeven om stuivers en eenige andere kleine munten 
te laten slaan, mits het profijt ervan werd gebruikt 
tot herstel van de door den brand in 1503 aange
richte schade, ontbreekt in het stadsarchief. 2) In 
1582 verplaatste graaf Willem van den Bergh zijn 
munt van Dieren naar Harderwijk 3) en 2 jaren later, 
n.l. 6 Maart 1584, gaf het Hof aan den muntmeester 
verlof om de provinciale munt, welke in 1579 te 
Nijmegen was gevestigd, naar Harderwijk over te 
brengen. 4) Zij bleef daar bestaan, totdat de provin
ciale munten bij Kon. besluit van 17 September 1806 
(nr. 18) werden opgeheven. 

1381. Ingekomen- en verzonden brieven, 1379-1730. 9 stukken. 

Reg. nrs. 99 en 1387. 

N.B. Zie de ordonnantil!n en plakkaten met betrekkelijke 
geleidebrieven aangaande munten, van 1489 in inv. 
nr. 1981 fol. 22a, van 1548 tot 1707 in inv. nrs. 
1284-1288 en 1292 tot 1295 en het besluit tot be
stemming van 's konings munt te Nijmegen tot munt 
van Gelderland, genomen in 1579, in inv. nr. 1173 
fol. 467--470. 

1382. Resolutie van de Staten van Gelderland, (1582 Juni 18.) Af
schrift. 1 stuk. 

1383. Privilegiebrieven van het personeel der munt, 1340 en 1374. 
Afschriften. 1 stuk. 

Reg. nrs. 54 en 85. 

I) Reg. nr. 99. 
2) P. O. van der Chijs. De munten der voormalige graven en hertogen van Gelder

land, blz. 318. 
3) Inv. nr. 1173 fol. 562/63 en nr. 1381. 
4) Inv. nrs. 1173 fol. 468, 1980 stuk 1 blz. 78/79 en 1981 fol. 22 c. 
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1384. Request van de officieren en gezellen van de munt aan de 

regeering van Harderwijk, (1621.) Met bijlage. 2 stukken. 

N.B. Zie de resolutie van 21 Februari 1621 in inv. nr. 4, 
en brieven vande jaren 1721, 1731 en 1773 in nr. 83 
fol. 226-234 en in nr. 156. 

VII. Domeinen i" de Veluwe. 

1385. Ingekomen- en verzonden brieven, 1546-1672. Oorspr. en 
minuten. 20 stukken. 

Reg. nrs. 834 en 914. 

N.B. De latere brieven betreffen: a. de vraag: verpachting 
of collecteeren van de Oeldersche tollen, 1598 en 
1655; b. de gelegenheid tot het vrijkoopen van vrij
heerlijke-, hofhorige- en keurmedige goederen, 1611; 
c. de door Herman Hartiens c.s. te Amsterdam, ver
zochte vergunning tot ontginning van heetvelden 
gelegen bij Elburg en Hattem, 1628 j d. het verzet 
van Harderwijk, Wageningen en Hattem tegen het 
houden van de verpachtingen te Arnhem, 1653; e. 
den verkoop van verpande domeinen, 1653 en 1654 
en J: de verboden verpachting van tienden door den 
schout van Ermelo op order van luitenant-kolonel 
Durban de Fortia, gouverneur van Harderwijk, 1672. 
In inv. nr. 1098 liggen brieven over de veiling van 
erven ressorteerende onder het rentambt Harderwijk 
bezwaard met roggerenten ten behoeve van de armen 
en het gasthuis aldaar. 

1386. Besluit tot verandering van horige erven en landerijen te Nijkerck, 
Putten, Ermell en elders in de Veluwe, in tijnsgoederen, 1437 
Mei 20. 1 charter. 

Reg. nr. 179. 

1387. Instructie voor gecommitteerden van Harderwijk naar eene ver-
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gadering van het Kwartier, 1548 November 28. Concept. 1 stuk. 

N.B. Behalve over de tijnsrcchten in de Veluwe en andere 
onderwerpen, betreft de instructie ook juffer Poel van 
Wilsum en haren aanhang, waarover Harderwijk aan 
het Hof en het Hof aan Kampen had geschreven. 

1388. Aanstellingen van- en opdrachten aan keurmeesters in de Veluwe, 
1461-1526 benevens rekeningen van den keurmeester Mauritii, 
1539-1543. Afschriften. 1 katern. 

Reg. nrs. 349. 466, 508, 578, 592 en 612. 

N.B. De Magistraat van Harderwijk zond de oorspronkelijke 
stukken in 1550 aan het Hof te Arnhem om te dienen 
bij de liquidatie met dé weduwe en erfgenamen 
Mauritii. (Zie inv. nrs. 97 en 98.) 

1389. Declaratie van de "gerechtigheijt en gestalten is se van Con. Maje
steits smalle tienden in het ambt Epe, met name in de ker
spelen Eep, Vaessen, Oen, etc. en soo in andere ambten", 1557 
Augustus 4. Afschrift. 1 stuk. 

1390. Recapitulatie van ontvangsten en uitgaven, 1685 en aanteeke
ning van het overschot in 1686 en van de tekorten in 1687 
en 1688. 1 stuk. 

N.B. Volgens eene aanteekening aan de achterzijde had 
dit stuk betrekking op besprekingen over de do
meinen, gehouden te Arnhem 15 Juli 1689. 

1391. Rollen der verpachtingen van de kwartierstienden in het rent
ambt Harderwijk, 1613, 1616, 1619, 1651-1666, 1709, 1710, 
1713-1717, 1719-1723, 1726, 1730, 1732, 1734-1749 en 
1759-1794. 90 stukken. 

N.B. De verpachtingen werden gehouden door gecommit
teerden van het Kwartier in tegenwoordigheid van 
burgemeesters van Harderwijk. 
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VIII. Geestelijke goede,.en in de Veluwe. 

1392. Ingekom~n- en verzonden brieven, 1555-1740. Met bijlagen. 
39 stukken. 

Reg. nrs. 961, 962, 1357, 1362, 1380, 1381, 1460 en 1505. 

N.B. De latere brieven betreffen: a. de ordonnantie op de 
geestelijke goederen, 1581: b. de beperking van 
belastingen van geestelijke stichtingen, 1582; c. den 
afstand der goederen van het Sint Catharinaklooster 
en de alimentatie van de kloosterlingen, 1582; d. de 
subsidies voor de kerk- en schooldienaren, 1582-
1644; e. als d. en de turbatie door Amersfoort van 
het privilegie van Harderwijk den zeevisch te ver
voeren, 1593; f. de registratie van de vicarie- en 
andere geestelijke inkomsten, 1593; g. de verschrijving 
van Harderwijk bij den verkoop van houtgewas, 1611 ; 
h. den verkoop van de Grauwe Zusters- en Minder
broederskloosters en de herstellingen aan het Sint
Catharinaklooster te Harderwijk, 1613-1615 j i. de 
verpachting van geestelijke goederen te Putten,1618; 
j. het plan van Harderwijk de geestelijke goederen 
in haar territoir te naasten, 1672; k. de verpachting 
van tienden op het Loo door Coenraad van Wijn
bergen, 1704 en 1. de vicarie Sint-Catharina in de 
kerk te Ermelo, 1740. 

1393. Bijlagen van verloren ingekomen brieven en (of) stukken door 
de gecommitteerden der stad van kwartierdagen medegebracht, 
1469-1594. Afschriften. 4 stukken. 

Reg. nr. 548. 

N.B. De bijlage gedateerd 26 April 1594, is een brief van 
prins Maurits aan Arnhem over: a. de nakoming van 
het reces van reformatie der geestelijke goederen in 
1581 gesloten; b. voorstel om op een kwartierdag te 
besluiten tot afstand van 1/3 der inkomsten van vica
rie!!n, prebenden enz., ten behoeve van kerken en 
scholen en c. het beramen van middelen waardoor 
de geestelijke goederen ten dienste van den lande 
worden gebruikt. 



INVENTARIS 265 

1394-1396. Stukken betreffende de subsidiën uit de geestelijke goe· 
deren verleend ten behoeve van kerk- en schooldienaren, 
armen en zieken te Harderwijk. 3 omslagen. 

N.B. Zie hierover brieven in nr. 1392 en inv. nrs. 642 
-660. 

1394. Aanteekeningen van Schepenen en Raad, 1580. 
Concepten. 2 stukken. 

Reg. nr. 1353. 

1395. Sommatie van Schepenen en Raad aan den rent
meester Henrick van Essen, 1582 Februari 14. 1 
stuk. 

Reg. nr. 1377. 

1396. Ordonnanties van betaling, 1582 en 1620. Afschriften. 
2 stukken. 

Reg. nr. 1386. 

1397. Resolutie van Harderwijk, Wageningen, Elburg en Hattem, 
over de door het Hof verlangde registratie der goederen en 
inkomsten van pastorieën, vicarieën en andere prebenden, (c. 
1593 November 10.) 1 stuk. 

N.B. Zie brieven over dit onderwerp in nrs. 1392 en 1393. 

1398. Register van de pastorieën en vicarieën die eertijds in de kerk 
te Harderwijk hebben bestaan, met toelichtingen aangaande 
haar inkomsten, goederen en stichting, 1593. Met bijlagen. 5 
stukken. 

N.B. De bijlagen gemerkt Bil, C. 0, B. F. en G. ontbre
ken. (Zie betrekkelijke brieven en resolutien in nrs. 
1392, ,1393 en 1397.) 

1399. Specificatie van de tijnzen en heerengulden, door de stad, 
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kloosters, broederschappen. vicarieën en het gasthuis te Harder
wijk verschuldigd aan de erfgenamen van den landrentmeester 
Van der Heli, 1686 en de aflossing van eenige posten aan de 
Rekenkamer van Gelderland voor f 300·7·6 in 1700. 3 stukken. 

1400. Conditiën, aankondigingen en andere stukken van den verkoop 
van geestelijke goederen, 1637-1735. Afschriften en gedrukt. 
8 stukken. 

N.B. De verzameling betreft den verkoop van het Sint 
Catharinakloosfer te Nijkerk in 1637, ongenoemde 
goederen 1638, een koommolen c.a. te Barneveld in 
't Callenbroek 1708 en 1735, huizen, tienden. cijnzen, 
enz. te- en in den omtrek van Harderwijk 1714, 
erven. bouwhoeven en deelingen in de Speulder- en 
Putterbosschen, behoorende onder Harderwijk en 
andere rentambten, 1735. 

1401. Pachtboek van het rentambt der kloostergoederen onder Harder· 
wijk en Nijkerk, 1737-1739. 1 katern. 

1401*. Rollen der verpachtingen van hooi- en zaailanden, behoorende 
tot de kloostergoederen onder Harderwijk, 1715. 1723, 1727. 
1729 en 1736-1740, 8 stukken. 

N.B. De verpachtingen werden gedaan door gecommitteer
den van het Kwartier in tegenwoordigheid van bur
gemeesters van Harderwijk. 

1402. Rollen der verpachtingen van deelingen in het Speulderbosch 
en ander houtgewas, 1718, 1719, 1721-1730 en 1734 . .16 
stukken. 

N.B. Als bij nr. 1401*. 

IX. Leeningen, schattingen. contrihutiën en andere lasten 
en helastingen. 

N.B. Zie de rekeningen van de gemeene landsmiddelen 
van 1582 tot· 1598 en kohieren en andere stukken 
van de verponding in de stad en de vrijheid van 
Harderwijk in inv. nrs. 51 J -529. 
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1403-1406. Ingekomen- en verzonden brieven. 1492-1765. Met bij
lagen. 4 portefeuilles. 

N.B. Zie in inv. nr. 1289 brieven van 1581 over de con
vooien en licenten en in nr. 1283 andere stukken 
over de generaliteitslasten van Gelderland in het al
gemeen en de quota's van de Veluwe in het bijzonder. 

1403. 1492-1591. 54 stukken. 

Reg .. nrs. 460, 751, 813, 1186, 1209, 1218, 1252, 1324 
en 1382. 

1404. 1601-1644. 57 stukken. 

1405. 1653-1706. 94 stukken. 

1406. 1707 -1765. 59 stukken. 

N.B. In de brieven van December 1749 en 28 Januari 
1750 liggen cedels van den aanslag der ingezetenen 
van Hierden en Tonsel in de imposten op paarden 
en op wijn, azijn en bier, 1748/49, opgemaakt inge
volge machtiging van de Gedeputeerde Staten van 
Veluwe door de Vroedschap van Harderwijk. 

1407-1408 .... Bijlagen van verloren ingekomen brieven en (00 stukken 
door de vertegenwoordigers der stad van land- en kwartier
dagen medegebracht, 1441-1754. 3 portefeuilles, 

1407. 1441-1589. 6 charters en 44 stukken. 

Reg. nrs. 368, 373, 551, ·552 en 553. 

1408. 1548-1754. 29 omslagen in 2 portefeuilles. 

N.B. Een lijst van den inhoud van de omslagen ligt in de 
eerste portefeuille. 

1408·, Generaal rapport over de quota's en het tinancie-
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wezen van de Generaliteit. 1790 Mei 21. Met bij
lagen. Gedrukt. 2 banden. 

N.B. Zie de resolutien van de Staten van Gelderland van 
15 en 16 Juli 1790. 

1409-1432. Gewone- en buitengewone petitiën van den Raad van 
State, met staten van oorlog ter repartitie van Gelderland en 
andere bijlagen. 1594-1794. Afschriften. 24 portefeuilles. 

N.B. De gewone- of generale petitiên werden gewoonlijk 
een paar maanden vóór den aanvang van het iaar 
ingediend aan de Staten-Generaal. Afschriften ervan, 
zoomede van de bijlagen, o.a. van de staten van 
oorlog, voor zoover deze ten laste van Gelderland 
stonden, zonden Hun Hoog Mogenden aan de pro
vinciale Staten, deze aan Arnhem, als hoofdstad van 
het kwartier Veluwe en Arnhem aan Harderwijk, 
opdat zij zich vóór den aanvang van den landdag 
konden beraden over de inwilliging van de door den 
Raad van State ingediende begrooting van de leger
en andere lasten van de Generaliteit. Slechts de 
brieven van Arnhem aan Harderwijk zijn dus oor
spronkelijk. Bij vele petitiên bevinden zich behalve 
staten van oorlog en geleidebrieven ook nog andere 
bijlagen, waarvan een lijst ligt in nr. 1409. 

1409. 1594-1611. 32 stukken; 

N.B. De petitiên van de jaren 1595, 1596, 1598-1600 en 
1602 en de staten van oorlog van 1594---1597. 
1599, 1601--1603, 1605--1611 ontbreken. (Zie een 
staat van het krijgsvolk van Augustus 1579 in nr. 1408.) 

1410. 1613-1620. 36 stukken, 

N.B. De petitie van 1615 en alle staten van oorlog ont
breken. 

1411. 1621-1629. 27 stukken. 

N.B. De petitie van November 1628 is gebonden in inv. nr. 
1179. Alle staten van oorlog ontbreken. 
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1412. 1630-1633. 35 stukken. 

N.B. Alle staten van oorlog ontbreken. 

1413. 1634-1640. 20 stukken. 

N.B. Alle staten van oorlog ontbreken. 

1414. 1642-1647. 17 stukken. 

N.B. De petitiën van 1641, 1644 en 1645 en alle staten 
van oorlog ontbreken. 

1415. 1652-1667. 9 stukken. 

N.B. De petitiën van 1648-1651, 1653-1655,1657-1659, 
1662-1666 en de staten van oorlog van 1648-1651 
1653-1659, 1662 en 1666 ontbreken. 

1416. 1668 en 1669. 1 band en 9 stukken. 

1417. 1670-]680. 8 stukken. 

N.B. De petitiën en de staten van oorlog van 1673 tot 
1677 en 1679 ontbreken. 

1418. 1681-1703. 14 stukken en liassen. 

N.B. De petitiën van 1682, 1683, 1684, 1686, 1694, 1695, 
1698, 1699, 1702-1706 en de staten van oorlog van 
1682-1684, 1686, 1695-1698, 1700 en 1701 ont
breken. 

1419. 1704-1706. 4 stukken en liassen. 

1420. 1707 -1716. 3 stukken en 6 liassen. 

N.B. De petitiën van 1707-1716 en de staten van oorlog 
van 1708, 1712 en 1714 ontbreken. 

1421. 1719-1727. 2 stukken en 7 liassen. 

N.B. De petitiën van 1719 en 1720 ontbreken. 
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1422. 1728-1735. 8 liassen. 

1423. 1736-1742. 7 liassen. 

N.B. De gewone- en de Ie buitengewone petitil!n van 
1741 ontbreken. 

1424. 1743-1747. 5 liassen. 

1425. 1748-1753. 4 liassen. 

N.B. De petitl!in van 1749 en 1752 en de staat van oorlog 
van 1749 ontbreken. 

1426. 1754-1758. 4 liassen. 

N.B. De petitie en de staat van oorlog van 1756 ont
breken. 

1427. 1760-1764. 5 liassen. 

1428. 1765-1770. 6 liassen. 

1429 .. 1771-1776. 6 liassen. 

1430. 1777 -1782. 6 liassen. 

1431. 1783-1787. 4 liassen. 

N.B. De petitie en de staat van oorlog van 1786 ont-
breken. 

1432. 1793 en 1794. 2 liassen. 

1433. Staten van baten en lasten van het kwartier Veluwe, 1662, 
1681. 1682, 1689, 1701-1703, 1710, 1735-1756, 1768-1775, 
1778-1782, 1784, 1785 en 1787-1793. 58 stukken. 

N.B. De staten behooren tot de mondelinge rapporten, door 
de gecommitteerden van Harderwijk bij het afhooren 
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der rekeningen van den ontvanger-generaal, aan den 
Magistraat uitgebracht. Van den staat van 1662 zijn 
3 exemplaren aanwezig waarvan het 3e sluit met een 
advies aangaande de middelen tot dekking van het 
tekort, dd. 23 October 1662. In inv. nr. 1404 ligt een 
staat der lasten van het Kwartier van 1638 in een 
brief van 23 October 1638. 

1434. Verbalen der uitzettingen van schattingen in Nijkerk, Ede. 
Barneveld, Hoevelaken en Scherpenzeel, 1549 en 1550. Met 
correctiën. Kladden. 5 pakjes, obI. folio in 1 portefeuille. 

N.B. Tot Nijkerk behoorde AppelI; tot Ede: Bennekum, 
Mhaenen, Velthuijzen, Dingsburch, Dat Wolt, Aens
toit, Lunteren en Weeckerum j tot Barneveld: Voort
huijzen. Garderen, Elspeet en Cortwijk. De uitzettin
gen werden vastgesteld door gedeputeerden, ten huize 
van Gobell van Dans te Arnhem en van Jan van 
Heli te Nijkerk. 

1435. Verbalen der uitzettingen van contributiën in Putten, zoowel 
voor de provincie als voor den vijand, 1586 April l-Sep
tem ber 30. Afschriften. 2 katerns obI. folio. 

N.B. De uttzettingen werden binnen Harderwijk, door den 
schout en de zetters van Putten,. gedaan en vastge
steld in tegenwoordigheid van 2 burgemeesters, 28 
Mei en 18 Juli 1586. 

1436. Verbaal der uitzetting in het ambt Putten der kosten van 
het pionieren met wagens en paarden tot versterking van 
Zutphen. 1589 Augustus 3. 1 katern, obI. folio. 

N.B. De uitzetting deden gezworen zetters in tegenwoor
digheid van jonker Elbert van Voorst. Het verbaalis 
onderteekend door O. van Arler, Henrick van Arler 
de jonge, Herman then Haeff, Herman van Domseler 
en Steven Janszoon. 

1437. Verbaal der uitzetting van redemptiegelden in het ambt Nijkerk. 
1603 Augustus 20. Afschrift. 1 katern. 

N.B. Deze redemptiegelden moesten betaald worden in 
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plaats van eenige op den landdag ingewilligde. doch 
afgestelde generale middelen. De uitzetting werd ge
daan door gezworen zetters in tegenwoordigheid van 
uit de ridderschap gecommitteerde ambtsjonkers en 
van 2 gedeputeerde burgemeesters van Arnhem en 
Harderwijk. 

1438-1441. Verbalen van de uitzettingen der schildschatting en ver
ponding in de ambten Nijkerk. Putten en Ermelo. 1582-1794. 
4 portefeuilles. 

N.B. Zie de noot onder nrs. 525-529. Bij resolutie van 16 
Augustus 1654 besloten Schepenen en Raad te schrijven 
aan den secretaris Versteegh te Arnhem om hen 
kohieren van Nijkerk. Putten en Ermelo te zenden. 1) 
De uitzettingen werden gedaan op de wijze als onder 
nr. 1437 is vermeld. 

1438. Verbalen van Nijkerk. 1582. 1585. 1592.1593,1595. 
1602. 1612. 1626. 1632 en 1636. Afschriften. 10 
katerns. 

1439. Verbalen van Nijkerk. 1652. 1656, 1657,1659. 1663, 
1666, 1667, 1669, 1670, 1681--1684, 1691--1694, 
1711--1750, 1761-1794. Afschriften. 51 katerns en 
vellen papier. 

1440. Verbalen van Putten. 1610-1612. 16 L6. 1619.1652. 
1657, 1659. 1663. 1666. 1667. 1669. 1681-1684. 
1691, 1693, 1694. 1697-1750 en 1761--1794. A~ 
schriften. 60 katerns en vellen papier. 

N.B. Van het jaar 1667 zijn 2 exemplaren aanwezig. 

1441. Verbalen van Ermelo. 1623. 1652. 1659. 1663. 1665. 
1666, 1667, 1669, 1681, 1682. 1693--1695, 1697--

I) Inv. nr. 11 folio 357. 
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1704, 1709-1750 en 1761-1794. Afschriften. 58 
katerns en vellen papier. 

N.B. Van het verbaal van 1666 zijn 3 en van de verbalen 
van 1663, 1667, 1701, 1702, 1765 en 1766 zijn 2 
exemplaren aanwezig. 

1442. Rollen der verpachtingen van de gemeene middelen van 
consumptie en het haardstedengeld in het kwartier van Veluwe, 
1770/71 en 1771/72. Afschriften. 4 katerns. 

N.B. De pacht duurde eén jaar dat den len Juli begon. 
De verpachtingen werden gehouden door leden der 
commissie van financi~n van het kwartier, in tegen
woordigheid van leden van de magistraten en 
schouten. (Zie de ordonnanti~n van de verpachting 
dezer middelen in nrs. 1289, 1290 en 1291.) 

1443 en 1444. Rollen der verpachting van de generale- of gemeene
landsmiddelen en het hoofd- en haardstedengeld te Harderwijk 
en onderhoorige districten, 1709/10-1794 /95. 2 portefeuilles. 

N.B. De onder Harderwijk res50rteerende pachtdistricten 
waren Hoevelaken, Nijkerk, Putten en Ermelo. De 
verpachtingen werden gehouden te Harderwijk, ten 
oversiaan van gedeputeerden uit de ridderschap van 
Veluwe en uit het stedelijk bestuur. 

1443. 1709/10,1712/13-1718/19,1720/21-1725/26,1727/28 
-1730/31, 1732/33, 1734/35-1736/37, 1738/39-
1747/48. 33 katernen. 

1444. 1759/60-1794/95, 36 katernen. 

1445. Stukken die Harderwijk in het bijzonder betreffen of aldaar 
zijn opgemaakt, 1549-1751. 13 omslagen, gemerkt 1-13. 

18 

Reg. nrs. 1178 en 1365. 

N.B. De inhoud van de latere stukken (omslagen nrs. 4-
13) blijkt uit een in de portefeuille aanwezige lijst. 
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1445·. Rekening der ontvangsten en uitgaven van de collecteurs van 
het hoofdgeld te Harderwijk, 1687. 1 band. (Zie nr. 1451.) 

N.B. De rekening vermeldt de namen der aangeslagenen 
benevens het aantal personen van hun gezin. 

1445··. Brieven betreffende de vergoeding door het kwartier van Veluwe 
aan de ingezetenen van Harderwijk verleend voor hun aan de 
runderpest gestorven vee, 1714-1720. 13 stukken. 

1446 en 1447. Stukken betreffende de liberale gift tot afwering van 
den vijand (den koning van Frankrijk), 1747-1750. 2 om
slagen. 

N.B. Dit middel werd door de Staten van de Veluwe in
gevoerd bij plakkaat van 29 October 1747. Een ge
drukt exemplaar ervan ligt in nr. 1291. Materiaal 
voor de administratie en de verantwoording van de 
opbrengst ontving Harderwijk bij missives van 21 
November 1747, 5 Januari 1748 en 30 Juni 1749. 
(Zie in nrs. 1296 en 1297.) De Magistraatdroegdeze 
werkzaamheden op aan eene commissie bestaande uit 
de heeren H. van Westervelt, N. W. de Meester, 
Frans Oosterbaan en A. van Holthe. 

1446, Resolutien van den Magistraat, 1747 December 22. 
Minuut, met bijlage. 2 stukken. 

1447. lngekomen- en verzonden brieven, benevens stukken 
over de verantwoording van de opbrengst, 1747-
1750. Met bijlagen. Oorspr. en minuten. 39 stukken. 

X. Militaire zaken. 

N.B. De onder dit hoofd geïn'/entariseerde stukken be
treffen in hoofdzaak de garnizoenen in- en de ver
dediging van Gelderland, de beveiliging van de 
Veluwe en Utrecht tegen heerlooze ruiters en andere 
militairen en vagebonden. (Zie over militaire aange
legenheden ook de nrs. 1170, 1171, 1283, 1356,1357 
1369, 1379 en 1409-1432.) 
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1448. Order voor de garnizoenen in Gelre en . Zutphen en andere 
bijlagen van verloren ingekomen brieven en (of) stukken door 
de gecommitteerden der stad van land- en kwartierdagen mede
gebracht, 1579-1588. Afschriften. 4 stukken. 

N.B. Het 4e stuk is een brief van Harderwijk aan Hattem 
dd. 2 Juni 1588, berichtende bezwaren tegen het door 
de Staten-Generaal verlangde onderhoud van 3 vendels 
soldaten, elk van 113 hoofden. omdat deze geheel ten 
laste van de Veluwe zouden komen. 

1449 en 1450. Stukken betreffende de bevrijding van de Veluwe en 
Utrecht van heerlooze ruiters, knechten en vagebonden, 1579 
-1584. 2 omslagen. 

1449. Ingekomen brief, 1579 November 12. 1 stuk. 

1450. Bijlagen van verloren ingekomen brieven en (of) 
stukken door de gecommitteerden der stad van 
land- en kwartierdagen medegebracht, 1580-1584. 
3 stukken. 

N.B. Zie over dit onderwerp ook in inv. nr. 1283 Lh.b. 
het voorstel van de gedeputeerden van Utrecht te 
Amersfoort gedaan 6 October 1583. 

XI. Medische Politie. 

1451. Brieven van het Hof. 1770 en 1771. Met bijlagen. 2\ stukken. 

N.B. De bijlagen zijn waarschuwingen van de Staten
Generaal tegen het gevaar van besmetting door zee
schepen en zeelieden. In inv. nr. 1288 ligt een aan
merking over- en middel tegen de besmettelijke 
ziekte onder paarden en hoornbeesten, gedrukt 8 
Maart 1732 en in inv. nrs. 1296-1300 liggen geleide
brieven, gedateerd 2 November 1722. 12 Augustus 
1743-13 Mei 1746, 13 Mei 1757,l1Novemberl768, 
1 October 1778, 6 September 1783, 20 September 
1784 en 24 December 1790 van plakkaten, publicati!!n 
en resoluti!!n tegen besmettelijke ziekten van menschen 
en dieren. (Zie ook nr. 1445··.) 
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XII. Buitenlandsche hetrekkingen. 

N.B. Gedrukte exemplaren van tractaten door of namens 
de Staten-Generaal gesloten met Salé in Barberiie,9 
Februari 1651 en met Tripoli 4 October 1728,liggen 
in nrs. 1286 en 1288. Verder liggen brieven van het 
Hof aan Harderwijk over de verlossing van gevan
genen en slaven in Algiers en Tunis dd. 16 Oct. 
1629 en 3 October 1631 in nrs. 1293 en 1294 en over 
maatregelen tegen Salé, Algiers en Marocco dd. 23 
April 1755, 10 Augustus 1756, 26 Maart 1758 en. 1 
Februari 1775 in nrs. 1297 en 1298. 

1452. Brieven van Nederlandsche gezanten in Frankrijk aan de 
Staten-Generaal, 1610-1616. Met bijlagen. Afschriften. 8 
stukken. 

N.B. Zie de stukken over de opdracht van de souvereini
teit aan den hertog "an Aniou en de hulp aan en 
door Frankrijk door en aan de Geunieerde provin
cien verleend in inv. nrs. 1283, 1356 en 1357. Een 
exemplaar van de gedrukte praeliminaire artikelen 
van het vredestractaat van 28 Mei 1709 ligt in nr. 
1288. 

1453. Brief aan de Staten-Generaal en resolutien van de Staten van 
Gelderland, Holland en Zeeland en van de Generale Staten 
1616, 1653 en 1654. Met bijlagen. Afschriften. 17 stukken. 

N.B. De brief betreft de oplossing van de geschillen tus
schen Engelsche- en Nederlandsche lakenkoopers in 
1616. De resolutien en de bijlagen raken het in 1654 
met Engeland gesloten tractaat. Gedrukte exemplaren 
van dit tractaat en van dat gesloten 31 Juli 1667 
liggen in inv. nr. 1287. Brieven en resolutien over 
de opdracht van de souverciniteit in de geunieerde 
provincien aan de koningin van Engeland, de door 
Hare Majesteit gewenschte vredesonderhandelingen 
met Spanje en het gouvernement van den graaf Van 
Leycester, zijn geïnventariseerd onder nrs. 1283, 1356 
en 1357. 
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1454. Verzoek van Christiaan, vorst van Anhalt aan den Magistraat 
van Harderwijk, te willen bevorderen, dat de Staten van 
Gelderland gevaders worden van zijn eergisteren geboren zoon, 
1642 April 20. Oorspr., 1 stuk. 

1455. Brieven aan de Staten-Generaal en aan de Gedeputeerde 
Staten van de Veluwe en andere bijlagen van verloren in
gekomen brieven of (en) stukken door de gecommitteerden 
der stad van land- en kwartierdagen medegebracht, betreffende 
duitsche Vorsten, 1610-1668. Afschriften. 13 stukken. 

N.B. De stukken betreffen: a. de erfopvolging in Gulik en 
Cleef, 1610 en 1614;" b. de alliantie van de Staten
Generaal met den Paltsgraaf en andere Keurvorsten, 
1613; c. de rang van den Nederlandschen gezant bij 
den doop van den jongen Paltsgraaf, de bevordering 
van de vrede onder de evangelische vorsten en 
andere zaken, 1614; d. het geschil over de possessie 
van de heerlijkheid Borculo, 1614; e. het vredestrac
taat met den bisschop van Munster, 1666 en J. de 
conventie over het in Staatschen dienst nemen van 
troepen van den bisschop van Osnabrück en van den 
hertog van Brunswijk-Lunenburg in 1668. In inv. nr 
1288 ligt in een brief van 5 April 1747, een afschrift 
van het cartel, den 21en Maart 1747 gesloten met 
den landgraaf van Hessen-Cassel, over de uitwisseling 
van deserteurs en in inv. nr. 1299 ligt een brief van 
het Hof aan Harderwijk dd. 3 October 1787 geleidende 
(thans ontbrekende) exemplaren eener publicatie van 
de duor den prins van Oranje met den hertog van 
Brunswijk gesloten conventie, eveneens over de uit
wisseling van deserteurs. 

1456. Propositie van den gezant van Denemarken aan de Staten
Generaal en andere bijlagen van verloren ingekomen brieven, 
1621, 1630 en 1653. Afschriften. 4 stukken. 

N.B. De stukken betreffen: a. de hulp aan Denemarken te 
verleenen ingeval dit land door zijn onderhandelin
gen voor de vrijheid en de evangelische belangen in 
Duitschland en wegens het door Hun Hoog Mogenden 
in 1613 met zijn naburen gesloten verbond, in oorlog 
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mocht geraken, 1621: de bemiddeling van Hun Hoog 
Mogenden in den oorlog tusschen Denemarken en 
Hamburg, 1630 en c. het tractaat over den tol in de 
Orisond, gesloten 26 September 1653. 

1457. Rapport van de heeren Bas en Van Beaumont aan de Staten 
Generaal, over eene subsidie aan Zweden ten behoeve der 
beveiliging van de Oost- en Noordzeeën. (exhibitum 15 Mei 
1629). Afschrift. 1 stuk. 

N.B. In inv. Rr. 1287 liggen gedrukte exemplaren van de 
tractaten van navigatie, commercie en marine, met 
Zweden gesloten 26 November 1675 en 2/12 Octo
ber 1679. 

1458. Brief van de Staten-Generaal aan den keizer van Moscovië, 
1614 Maart 27. Afschrift. 1 stuk. 

N.B. Hun Hoog Mogenden stellen aan den Keizer voor 
octrooi te verleenen tot in- en uitvoer van koopmans
goederen in- en uit zijn Rijk. 

TWEEDE AFDEELING. 

ARCHIEF VAN HET STADSBESTUUR 

VAN 1795 TOT 1813. 

A. ALGEMEEN. 

145g-1465. Resolutien en verzonden brieven van den Magistraat 
en van de Burgergecommitteerden. 1795-1811. 7 banden. 

N.B. De resolutien in academische- en kerkelijke zaken 
werden afzonderlijk geregistreerd en zijn geïnventari
seerd onder nrs. 1552 en 1564. 

1459. 1795 Juni 2 - 1797 Augustus 7. 1 band. 

N.B. De resolutien van 2 Februari tot I Juni 1795 vindt 
men in nr. 32. Zij zijn van het Comité revolutionnair 
en van de den 2en Februari 1795 gekozen Provisi-
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oneele volksvertegenwoordigers. Op de bladen 4, 40, 
49, 50, 110, 113, 134, 152, 153, 154, 162, 213, 214, 
215, 258 en 276 staan resolutien, genomen door den 
Magistraat èn de Burgergecommitteerden. 

1460. 1797 Augustus 9 - 1798 October 6. 1 band. 

N.B. Op de bladen 46, 68, 70, 72 en 83 staan resolutien 
van den Magistraat en de den 6en April 1798 afge
treden Burgergecommitteerden. 

1461. 1798 October 9 - 1800 Maart 24. 1 band. 

1462. 1800 Maart 28 - 1803 April 27. 1 band. 

1463. 1803 Mei 2 - 1806 December 31. 1 band. 

1464. 1807 Januari 5-1809 December 29. 1 band. 

N.B. Op bladzijde 343 staal een resolutie den 16en Octo
ber 1809 genomen door den Magistraat en de Bur
gergecommitteerden. 

1465. Resolutien en verzonden brieven van den Magistraat, 
1810 Januari 8 -1811 Maart 13 en van den Maire, 
1811 Maart 14 - December 31. 1 band. 

N.B. Op de bladen 16, 120 en 131 staan resolutien, geno
men door den Ma.gistraat en de Burgergecommitteer
den. 

1466-1468. Verbaal van- en brieven van- en aan den Maire en den 
Municipalen Raad, 1812 en 1813. 3 banden. 

N.B. Zie de resolutien van den Maire van 14 Maart - 31 
December 1811, in nr. 1465. 

1466. Verbaal en brieven, 1812 Januari 4 - December 
31. 1 band. 
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1467. "Indicateur." (Register van ingekomen brieven en 
andere stukken en de daarop genomen beschikkin
gen), 1813 Januari 3 - Decer:nber 31. 1 band. 

1468. "Copie des lettres. n (Register van verzond~n brie
ven), 1813 Januari 4 - December 28. 1 band. 

N.B. De registratie loopt door tot 29 April 1815. 

1469. Appointementen op requesten en mondelinge verzoeken, 1795 
Maart 16 - 1810 September. 1 band. 

1470 en 1471. Publicatiën en notificatiën van den Magistraat, 1795 
Januari 28 - 1811 Maart 13 en van den Maire 1811 April 
2 - 1813 Maart. 5 stukken en 1 band. 

1470. 1795, 1799 en 1800. 5 stukken. 

N.B. De publicatie van 1795 (28 Januari) komt ook voor 
in nr. 36. 

1471. 1803 Januari - 1813 Maart. 1 band. 

N.B. De publicati~n van 1795 tot 1802 zijn geregistreerd 
in nr. 36. 

Instructiën, reglementen en ordonnantiën, 1795-1813. 

N.B. Deze zijn geregistreerd in nrs. 38 en 39. De inhoud 
van band nr. 38 loopt door tot 1816. 

1472. Brieven en andere bescheiden, ingekomen van de Burgercom
missie, 1795 April 30 - 1797 Maart 6. 29 stukken. 

N.B. De stukken zijn gemerkt B. 1, 2, 5-28 en 32-34. 

1473-1475. Ingekomen brieven, rapporten en andere stukken, bene
vens minuten van verzonden brieven, 1795-1811. Met bijla-
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gen en index in nr. 1473. Hs. en gedrukt. 3 portefeuilles. 

N.B. Deze stukken zijn doorloopend genummerd 1 tot 204· 
De nummers 9, 48. 113, 122, 124, 135 en 194 ont
breken en de nrs. 103 en 140 zijn tweemaal gebruikt. 

1473. 1795 Maart-1797 April (nrs. 1-75). 1 portefeuille. 

1474. 1797 Mei-1807 Februari (nrs. 76-131). 1 porte
feuille. 

1475. 1807 April-1811 Maart (nrs. 132-204). 1 porte
feuille. 

1476. Duplicaten van staten en andere bijlagen van uitgaande brie
ven, 1798-1805. 12 stukken. 

N.B. Hierbij liggen de concepten van 2 verzonden brieven 
dd. 4 September 1799 en 19 November 1802. De 
stukken zijn eene aanvulling van de nrs. 1473 en 1474. 

1477. Duplicaat-bijlagen van verzonden stukken van den Maire, 1811 
April 2-1812 Juni 6. 2 stukken. 

N.B. Deze bijlagen gemerkt A nr. 2 en nr. 77, handelen 
over het armenkoorn. (Zie nrs. 1097-1104.) 

1478. Brieven van den Maire aan den Préfect en aan den Sous
préfect te Arnhem, 1812. Met bijlagen. 5 stukken. 

N.B. De brieven geleidden declaraties van de gemeente: 
a. voor het logeeren van 4 gendarmes te paard, (zie 
F nr. 41 in inv. nr. 1497) en b. voor het onderhoud 
van gevangenen. 

1479-1488. Ingekomen brieven, requesten, circulaires en decreten, 
1795-1802. Hs. en gedrukt. 10 portefeuilles. 

N.B. De stukken zijn niet genummerd of op een andere 
wijze gemerkt, doch op vele brieven staat in den 
linkerbovenhoek den datum van ontvangst, 
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1479. 1795 Januari December. 105 stukken. 

1480. 1796 Januari December. 82 stukken. 

1481. 1797 Januari December. 103 stukken. 

1482. 1798 Januari Juni. 104 stukken. 

1483. 1798 Juli - December. 80 stukken. 

1484. 1799 Januari Juli. 89 stukken. 

1485. 1799 Augustus - December. 102 stukken. 

1486. 1800 Januari December. 98 stukken. 

1487. 1801 Januari December. 106 stukken. 

1488. 1802 Januari December. 61 stukken. 

1489-1499. Ingekomen brieven. resolutien en decreten. 1803-1813. 
Hs. en gedrukt. 11 banden. 

N.B. De op de stukk~n voorkomende cijfer- en letter
merken. correspondeeren met de merken gesteld in 
margine van de erop genomen resolutien. (Zie nrs. 
1463-1468.) 

1489. 1803 Januari-1804 December. gemerkt nr. 1-133. 
Met tafel. 

1490. 1805 Januari-1806 December. gemerkt nr. 1-258. 
Met tafel. 

1491. 1807 Januari-December. gemerkt A 1-227. Met 
tafel. 

1492. 1808 Januari-December. gemerkt B 1-228. Met 
tafel. 



1493. 

1494. 

1495. 

1496. 

1497. 

1498. 

1499. 
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1809 JanUari-December, gemerkt C 1-262. Met 
tafel. 

1810 Januari-:-December, gemerkt D 1-273. Met 
tafel. 

1811 Januari-Juni, gemerkt E 1-209. l Met 

1811 Juli-December, gemerkt E 210-406. tafel. 

1812 Januari-Juni, gemerkt F 1-142. Met tafel. 

1812 Juni-December, gemerkt F 143-318. Met 
tafel. 

1813 Januari-December, gemerkt nrs.1-380. 

N.B. In deze serie ontbreken de nrs. I, 2, 9, 16-18, 20. 
28, 30, 35, 38, 39, 43. 44, 49, 52, 55, 58, 67, 77, 79, 
85, 91, 103, 110, 121, 122, 125, 133, 145, 156. 158, 
177-179. 198, 206, 208, 213, 214, 221, 222, 238-
240, 289, 197, 298, 304-307, 312, 315- 317, 319-
322. 325, 334, 339, 342, 343, 351, 355. 360, 369, 370 
en 373. (Zie deze nummers in den indicateur, inv. 
nr. 1467.) In den band zijn achter de nrs. 19. 46,48, 
54, lOS. 338 en 340 ongenummerde brieven gebonden 
die niet in den Indicateur worden vermeld. 

1500. Ingekomen circulaires. reglementen en andere gedrukte stukken, 
1806-1811. 5 stukken. 

N.B. Inhoud: a. Ampliatie van het decreet van 12 Aug. 
1806, betreffende .. les budgets des villes," (Circulaires 
aan de Prefecten in de departementen i. d. 28 Augus
tus 1806); b. Koninklijk decreet van 19 November 
1808 nr. 10, bevattende een reglement voor het corps 
ter recherche bij de middelen te lande; c . . Waar
schuwing tegen de requisitie (conscriptie) welke men 
in ons vaderland wil invoeren, aanvankelijk onder 
den naam van eene nieuwe organisatie der schutte
rijen, 1809 April 21; d. Instruction sur les 
budgets. (Circulaire aan de Prefecten in de departe-
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menten, Paris 29 Avril 1811); e. Keizerlijk decreet 
van 21 October 1811 sur la circonscription des 
arrondissemens, cantons et communes qui composent 
des departemens de la Hollande. Deze bijlagen van 
de resolutien zijn vermoedelijk wegens hun ongewoon 
formaat niet in de banden nrs. 1490-1496gebonden. 
(Zie daarin echter de geleidebrieven B. 216 en E. 129 
en 266.) 

1501. Ingekomen brief van het departementaal gerechtshof, 1807 
December 24. Met bijlage. 2 stukken. 

N.B. Volgens eene kantteekening in het resolutieboek 
nr. 1464, werden deze stukken gelegd in een in dat 
nummer herhaaldelijk genoemd loket stadszaken 
waarvan alleen 'deze brief is overgebleven. 

1502. Notificatiën van de vertegenwoordigers van het fransche volk 
bij de legers van het Noorden en van Sambre en Maas, 1795. 
Gedrukt. 4 stukken. 

N.B. Deze notificatil!n werden door het provisioneel be
stuur der stad, op verzoek van de fransche commis
sarissen, gepubliceerd, '(Zie de resolutien in inv. nr. 
32 en het publicatieboek nr. 36 dd. 3 en 8 Febr. 
1795.) 

1503. Notificatie van het Uitvoerend Bewind der Fransche republiek 
'aan het Bataafsch'-gemeenebest, 12 fructidor an Sept. (1799 
Augustus 29.) Gedrukt. 1 stuk. 

N.B. Dit stuk is door het gemeentebestuur gepubliceerd 3 
September 1799. (Zie nr. 36.) 

1504. Publicatiën, notificatiën en ordonnantiën van het departemen
taal bestuur van Gelderland, koning Lodewijk Napoleon en 
anderen, 1795-1807. Gedrukt. 16 stukken. 

1505-1507. Geleidebrieven van plakkaten, publicatiën, notificatiën 
en andere stukken, 1795-1802. 3 doozen. 
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1505. 1795 en 1796. 95 stukken. 

1506. 1797. 43 stukken. 

1507. 1798-1802. 65 stukken. 

1508. Requesten en adviezen, ingekomen 1797 September 15 - 1802 
April 26. 25 stukken. 

1509. Ingekomen- en verzonden brieven over de door prof. dr. J. 
C. Krauss aan den adjunct-maire J. J. van Loenen, in diens 
hoedanigheid van commissaris van politie, geweigerde toegang 
tot den plantentuin van de academie, 1812. 4 stukken. 

N B. Zie over deze zaak en stukken het verbaal van den 
Maire van 4 September 1812 in nr. 1466. 

B. BIJZONDERE ONDERWERPEN. 

J. Gemeentehestuu,. en ve,.kiezingen. 

1510. Regeeringsreglementen, 1795 Decem ber 9 en 1804 Mei 17. 
Gedrukt. 2 stukken. 

N.B. Zie de concepten in nrs. 1605 en de stukken gemerkt 
25 in nr. 1473 en 116 in nr. 1474. Het reglement 
van 17 Mei 1804 is ook geregistreerd op folio 62 
van nr. 1463. 

1511. Verklaring van trouw aan het volk en afkeer van het 
stadhouderlijk bestuur, federalisme, enz., onderteekend door 
een groot aantal ingezetenen, 1798-1801. 1 band. 

N.B. Zie de resolutien van 18 Mei en 14 Juni 1798 in nr. 
1460. Ingevolge publicatie vari 20 Mei 1799 moest 
aan het departementaal bestuur van Gelderland op
gaaf worden gedaan van de onderteekenaren. 

1512. Verklaring van trouw aan de constitutie en onderwerping aan 
de wet, onderteekend door een groot aantal ingezetenen, 1803 
Maart 14 - 1806 Januari 7. 1 band. 
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1513. Alphabetisch stemregister, aangelegd ? en aangevuld van Maart 
1803 tot Januari 1806. 1 band. 

N.B. Het register werd aangelegd en geschreven door Mr. 
J. J. Elsevier, die van 13 Februari 1795 tot 16 Juli 
1798 secretaris van de gemeente was. In inv. nr. 
1474 ligt een lijst, gemerkt nr. 90, van de apparente 
stemgerechtigden, opgemaakt door den Raad op aan
schrijving van het Intermediair-administratief bestuur 
van Gelderland, gedateerd 25 Maart 1798, ter zuive
ring van de grondvergaderingen. (Zie de resoluties 
op fol. 124, 127 ea 129 van inv. nr. 1461.) 

1514. Instructie voor de stemopnemers (1796). Gedrukt. 1 stuk. 

N.B. Deze instructie is gei!xtraheerd uit het reglement tot 
bijeenroeping eener nationale vergadering. lvgl. nr. 
39 in inv. nr. 1473 en de resolutie van 24 Januari 
1796 in inv. nr. 1459.) 

1515. Verbaal van de kiezersvergadering, gehouden te Harderwijk 
1804 December 8. 1 stuk. 

N.B. In deze vergadering werd Paulus Engelbert d'lvoy 
gekozen tot lid van het gemeentebestuur. Het ver
baal werd overgelegd aan de municipaliteit. 

1516. Reglement van de grond- of wijkvergaderingen, gearresteerd 
door de hoofddirectie op uitdrukkelijk verlangen van de wijk
vergaderingen, 1797 Februari 1. Gedrukt. 1 stuk. 

1517. Huurcontr.act van 2 kamers boven een stal van Arend de 
Wilde c.s. in de Schoenmakersstraat, 1796 November 30. 
1 stuk. 

N.B. Het gemeentebestuur huurde deze kamers voor één 
van de vijf wijkvergaderingen waarin de stad was 
verdeeld. (Zie resolutien yan 9 December 1796 en 2 
Januari 1797 in nr. 1459.) 
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Il. Bevolking. 

N.B. Zie het burgerboek van 25 September 1795 tot 12 
Februari 1808 in afdeeling I nr. 165, de pompcedels 
in afdeeling Hl nrs. 1612-1639 en inv. nr. 1511-
1513 en 1560. 

1518 .. Kohier der oude- en nieuwe nummering van alle huizen en 
andere gebouwen, tuinen enz. in en om Harderwijk (behalve 
Hierden), z.d. 1 obI. bandje. 

N.B. Zie de resolutie van 5 October 1807 in nr. 1464. 

1518*. Kohier van de namen en den leeftijd van de gezinshoofden 
en van hun mannelijke huisgenooten, zoomede van de nummers 
der door hen bewoonde huizen en andere woningen in Har
derwijk en Hierden, 1809. 1 bandje. 

1519. Kohier van de gezinshoofden en van de nummers der door 
hen bewoonde huizen in Harderwijk en Hierden (1812 ?). 
Gedrukt. 1 bandje. 

N.B. Het aangeduid jaar van dit register werd ontleend 
aan het schrijven van den Adjunct-maire aan den 
Sous-préfect te Arnhem dd. 16 Juni 1812, in nr. 1466. 

1520. .. Registre civique", aangelegd in Augustus 1811 en aangevuld 
in Juli 1813. 1 band. • 

N.B. Het register noemt de namen, beroepen en geboorte
dagen van de mannelijke ingezetenen geboren in en 
vóór 1792, eerst in een algemeene- en daarna in twee 
afzonderlijk genummerde lijsten. Een exemplaar van 
dit register zond de Maire bij missive van 3 Sep
tember 1812 aan den Sous-préfect te Arnhem. 

lIl. Geldmiddelen. 

N.B. In de eerste afdeeling staan op fol. 45, 47 en 51 
van de tot 1814 doorloopende band nr_ 476, 
ordonnantien der verpachtingen van het weg
geld aan het Jufferenpad op 24 Januari 1801, yan 
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de poortiersplaats aan de Smeepoort op 4 Juni 1802 
en van den vischafslag op 25 April 1804. (Zie over 
den tol op het Jufferenpad de resolutien van 6 Dec. 
1811 en 3 April 1812 en over de geschiedenis van 
het recht der stad· belastingen te heffen, de in
leiding.) 

1521-1531. Rekeningen van de rentmeesters, 1794/95-1811. 11 
banden. 

N.B. De rekening van 1795)96 ontbreekt. Van het ge
deelte, dat loopt van 3 April 1795 tot 13 Februari 
1796, deed de secretaris Elsevier, ingevolge resolutie 
van 15 Februari 1796, den 17en d.a.v. verantwoording 
aan den Raad en de Burgergecommitteerden. (Zie 
de resolutie van dien datum in nr. 1459.) 

1521. 1794/95. 1 band. 

15221) 1796 Februari 6-1797 Januari 21. 
1797 Januari 22-1799 Januari 1. 
1799 Januari 1-1800 Februari 1. 
1800 Februari 1-1801 Januari 1. 1 band. 

1801 Januari 1-1802 Januari 1. 
1802 Januari 2-1803 Januari 25. 

1523. 1803. 1 band. 1528. 1808. 1 band. 

1524. 1804. 1 band. 1529. 1809. 1 band. 

1525. 1805. 1 band. 1530. 1810. band. 

1526. 1806. 1 band. 1531. 181l. band. 

1527. 1807. 1 band. 

I) De onder dit nummer vermelde rekeningen zijn in manuaalvorm opgemaakt. 
Zij zijn op den band getiteld "Corpus iuris·'. Aan het slot van elke rekening werd 
evenwel de oorspronkelijke verklaring geschreven, dat zij onderzocht en de rendanten 
bedankt werden. Hieruit en uit de aanwezigheid van de manualen nrs. 1532-1535 
volgt, dat van 1796 tot 1802 geen rekeningen, in den gewonen vorm opgemaakt, 
hebben bestaan. 
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1532-1535. Manualen van ontvangsten en uitgaven, 1796-1810. 
4 banden. 

N.B. De banden nrs. 1533, 1534 en 1535 zijn getiteld 
"corpus juris". (Zie nrs. 462, 463 en 1522.) 

1532. 1796 Februari 6-1798 December 30. 1 band. 

1533. 1802 Januari 2-1803 Januari 25. 1 band. 

1534. 1803 Januari 29-1807 Januari 20. 1 band. 

1535. 1807 Januari 24-1810 Januari 20. 1 band. 

1536. Blaffaard van ontvangsten en uitgaven, 1795, vernieuwd in 
1803. 1 band. 

1537. Bijlagen van de rekeningen 1798, 1801-1812. 17 stukken. 

N.B. De stukken lagen los in de nrs. 1522-1531. 

1538. Voorloopig rapport van den staat der stadskas, 1795 April 2. 
Met bijlagen A-F. Afschriften. 7 stukken. 

N.B. Dit rapport werd uitgebracht door de heeren Smis
saert en Van Westervelt die, met den secretaris 
Elsevier, daartoe, bij resolutie van 4 Febru ari 1795, 
door de provisioneeIe regeering waren gecommitteerd. 
Het oorspronkelijk rapport, dat onder nr. 9 in inv. 
nr. 1473 werd gedeponeerd, ontbreekt. 

1539. Verslag van den staat der stadsfinanciën. 1797 October 10. 

19 

Met bij\agen. Afschrift. 1 katern. 

N.B. Dit verslag werd aan de burgerij uitgebracht doo 
den gewezen secretaris J. C. F. de Vries. Het origi. 
neeI ervan, genummerd 84, ligt in inv. nr. 1474. 
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1540. Plannen van vrijwillige geldleenillgen, 1795 en 1797. Gedrukt. 3 
stukken. 

N.B. De geschreven plannen en daarop betrekkelijke stukken 
gemerkt 26. 27, 52. 53 en 84-88 liggen in inv. nrs. 
1473 en 1474. 

1541. Adviezen, berekeningen en procesverbaal van den verkoop 
van zaai- en weilmden, 1800 Juni 14 en 28. 6 stukken. 

1541. Reglement van het plaatselijk octrooi, vastgesteld door den 
Préfect in het departement van den Boven-IJssel. 1812 Januari 
25. Gedrukt. Hollandsche en fransche tekst. 2 exemplaren, 
fol. en 8°. 

N.B. Het eene exemplaar is een bijlage van het verbaal 
van den Maire dd. 10 Februari 1812. (Zie inv. nr. 
1497, F. 26 en F. 35). Het bij het octrooi gevoegd 
tarief werd door den Gouverneur-generaal gewij
zigd bij besluit van 5 Februari 1812. 

1543. Begrootingen van de jaren 1811 en (1812.) Fragmenten. 2 
stukken. 

N.B. De begrooting van 1811 werd goedgekeurd en vast
gesteld door den Keizer. (Zie F nr. 86 in nr. 1497) i 
de andere raming is een concept opgemaakt door 
den gemeenteraad. Blijkens eene kantteekening bij 
de resolutie van 14 April 1812 lagen deze stukken 
toen in een loket Finantil!n dat later werd afge
schaft. 

1544. Brieven en andere stukken over den verkoop en de opbrengst 
van de aan Chr. Seest, klokgieter te Amsterdam, verkochte 
klokken van den omgevallen toren, 1797 September 16. 4 
stukken. 

1545-1547. Rekeningen van den collecteur der verponding in de 
stad en de stadsvrij heid, 1798, 1799 en 1802. Met acquitten en 
restantlijsten. 3 omslagen. 

N.B. Zie de toelichting bij nrs. 525-529. De eigendoms-



INVENTARIS 291 

overgangen van de in deze belasting aange:;lagen 
perceelen, van 1795 tot 1804, werden geregistreerd 
in nrs. 527-529 en de betalingen van aanslagen, 
gedurende 1795 en 1796, staan vermr Id in nr. 528. 

1545. 1798, afgehoord 1800 Januari 27. 9 stukken. 

·1546. 1799, afgehoord 1801 Februari 4. 2 stukken. 

1547. ]802, afgehoord ? 4 stukken. 

IV. Stadsambtenaren. 

N.B. In inv. nrs. 38 en 39, welke nummers respectievelijk 
doorloopen tot 1814 en 1816, zijn de door het ge
meentebestuur gegeven instructil!n, ordonnantil!n en 
reglementen van 1796 tot 1813 geregistreerd. In nr. 
476 staat op folio 48 een reglement van de dragers 
en op folio 43 een ampliatie der instructie van den 
vischteller, respectievelijk gedateerd 4 en 16 Sep
tember 1814. 

1547 .... Ingekomen requesten, 1795-1809. 18 stukken. 

1548. Instructie van de weidemeesters, 1796 Mei 7. Gedrukt, kl. 4°. 

N.B. Zie het slot der toelichting van de nummers 605-617. 
In de jaren 1796 en 1797 waren de weidemeesters 
ambtenaren die een jaarwedde van f 50 genoten. 

1549. Instructie van de wijn- en bierdragers, (c. 1800.) Afschrift. 1 
stuk. 

1550. Instructie van den onderschout en oppasser in de kerk, her
zien 30 April 1804. (Extract uit nr. 38 folio 103.) 2 exem
plaren. 

1551. Instructie van den franschen schoolmeester, 1807. September 
4. (Extract uit nr. 38 folio· 252a.) 1 stuk. 
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1552. Nieuwe ordonnantie van de schuitelieden, 1803 November 11. 
1 katern. 

V. Pompen, putten en brandbluschmiddelen. 

N.B. Zie de toelichting bij de nrs. 628-633. De archieven 
van de pomp- en putmeesters zijn geïnventariseerd 
in de derde afdeeling van dezen inventaris. 

Naamlijsten van de overpompmeesters, 1795-1812, van de 
pompmeesters, 1795-(c. 1818) en van de eigenaars en be
woners der huizen, 1795 tot (c. 1850.) 

N.B. Deze lijsten staan in de nrs. 628-633. 

V I. Onderwijs. 

N.B. Zie de toelichting bij de nrs. 638-669. De archieven 
van de curatoren van het Veluwsch gymnasium en 
eenige stukken afkomstig van een curator van de 
provinciale academie zijn geïnventariseerd in de derde 
afdeeling van dezen inventaris. 

Resolutien van den Magistraat betreffende academische zaken, 
1795 Febr. 19-1810 October 8. 

N.B. Deze resolutien staan in den onder nr. 652 geïnven
tariseerden band. 

VII. Ambachtsgilden. 

N.B. Zie de toelichting bij de nrs. 670 en 671. 

1553. Bericht van het gemeentebe<otuur aan het Vertegenwoordigend 
Lichaam van het Bataafsche Volk over de bezittingen van de 
ontbonden gilden, (1798.) Concept. Met bijlagen. 14 stukken. 

N.B. De bijlagen zijn staten van de archieven en de be
zittingen van de gilden, opgemaakt door de tot over
neming ervan, bij resolutie van 19 October 1798 he
noemde commissarissen van 1798 October 30 tot 
December 24. 
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VIII. . Scheeps- en wagenveren. 

1554. Ingekomen requesten, 1795-1797. 5 stukken. 

1555. Ordonnantiën en reglement van de wagenveren op Zutphen 
en Deventer 1795, 1799 en 1806. 3 stukken. Gedrukt, kl. 4°. 

N.B. Zie de resolutien van 21 November en 14 December 
1795 in inv. nr. 1459 en de nummers 105, 125, 127 
en 129 van nr. 1474. 

1556. Ordonnantie (tarieven) van het veer op Amsterdam, 1806 
Juli 31. Met betrekkelijke brieven. Hs. en gedrukt. 5 stukken. 

N.B. Zie de resolutien van 1 en 22 Augustus 1806 in inv. 
nr. 1463 en de nummers 23, 24, 119 en 175 van inv. 
nrs. 1473-1475. 

IX. Militaire zaken en schutterij of burgerwacht. 

N.B. Zie het slot van de toelichting bij de nrs. 730-746. 
De bij den commandant van het garnizoen ingekomen 
stukken zijn geïnventariseerd in de derde afdeeJing 
van dezen inventaris. 

1557. Algemeen reglement betrekkelijk de kazerneering van troepen 
en andere stukken, 1807-1810. Gedrukt. 3 stukken. 

N.B. Volgens kanUeekeningen in de resolutieboeken, wer
den deze stukken gelegd in een loket Militaria. 
Zie de geleidebrieven in inv. nr. 1491 (A 151) en in 
nr. 1494 (D 157.) 

1558. Lijst van de voor fransche militairen gerequireerde koeien en 
schapen In het district en schependom van Harderwijk, 1795. 
1 stuk. 

N.B. Zie de resolutie van 29 .Januari 1795 in nr. 32. 
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1559. Rekening van de op verzoek van het gemeentebestuur van 
Harderwijk door de ingezetenen van Ermelo, ten behoeve van 
fransche militairen geleverde wagens en paarden, opgemaakt 
door den schout aldaar, 1795 April 2. Afschrift. 1 stuk. 

1560. Lijst van de mannelijke ingezetenen van 20 tot 40 jaren, waar
uit de nationale garde zal worden gekozen. (1813). 1 katern. 
(Fransche tekst.) 

N.B. Deze lijst werd opgemaakt op aanschrijving van den 
Prefect van 15 April 1813 (nr. 117 in inv. nr. 1499.) 
(Zie voorts nrs. 124 en 281 in hetzelfde inventaris
nummer.) Bij 95 namen staat de kantteekening 
.designé nr ..... " Waarschijnlijk hebben de aldus 
aangeduide personen gevormd de "Garde de Police". 
(Zie nr. 307 d'ordre de la mairie in inv. nr. 1467.) 

1561. Verklaring van den roeden drager Jacobus Poelman, dat de 
hierin genoemde personen zijn opgeroepen om te worden ge
keurd voor de nationale garde, (1813 Mei 7). 1 stuk. 

N.B. Met kantteekeningen wie werden afgekeurd en de 
nummers die anderen bij de loting te Arnhem hebben 
getrokken. (Zie de brieven nrs. 124 en 281 in inv. 
nr. 1499 en I'ordre de la mairie nr. 124 in inv. nr. 
1467.) 

1562. Verbod van den Russischen generaal-majoor Berckendortr aan 
alle amblenaren om belastingen te ontvangen, 1813 November 
16. 1 stuk. 

N.B. Generaal Berckendorff kwam 30 November 1813 te 
Harderwijk. 

1563. Reglement voor de gewapende schutterij, 1795 September 14. 
Gedrukt en hs. 2 stukken. 
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N.B. In het begin van de 1ge eeuw genoot de stad van 
het kwartier van Veluwe jaarlijks f 4025, en wel voor 
de bezoldigingen van 1 Waalsche en 3 Hervormde 
predikanten, den organist en den koster te Harderwijk 
en voor den predikant te Hierden f 3700, voor het 
onderhoud van de kerk f 225 en voor de kerkeraads
beurs fIOD. I) (Zie verder over het toezicht van den 
Magistraat op het beroep - en de bezoldiging van 
predikanten en op de kerk en haar beheer de in
leiding en over het kerkgebouw te Hierden de toe
lichting bij de nummers 848-852.) 

Resolutien en verzonden brieven van den Magistraat in ker
kelijke zaken, 1795 Februari-1797 Juli 4. 

N.B. Deze resolutien staan in den band geïnventariseerd 
onder nr. 799. 

1564. Resolutien en verzonden brieven van den Magistraat, 1797 
Juli 7-1798 Mei 25, 1803 Juli 20-1804 October 29 en 1807 
Juni 1. 1 band getiteld" Ecclesiastica". 

N.B. De resolutien over het beroepen van predikanten 
raken alleen de Waalsche leeraren en de vacatures 
te Hierden, waar de Magistraat het collatierecht bezat 
en, ook na de scheiding van kerk en staat, behield. 

1565. Rekeningen van de kerkmeesters, 1795-1810. 1 band. 

N.B. De rekeningen werden afgehoord: van 1795-22 Oc
tober 1798 door het gemeentebestuur, van 1799 en 
1800 door de commissie tot de kerkelijke zaken, 
van 1801-1809 door de schepenen en van 1810 door 
de kerkelijke commissie. 

1) Missive van 7 Pebruari 1804 in inv. nr. 1463 fol. 176. 
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1566. Schuldbekentenis aan de kerkeraadsbeurs, 1801 October 9. 
1 charter. 

N.B. Zie de toelichting bij de nrs. 846 en 847. 

1567. Rapport van den staat van het diaconie-weeshuis en de diaco· 
nie, 1808 Januari. 1 stuk. 

N.B. Zie de toelichting bij de nrs. 912-927. Het rapport 
heeft gediend tot vervaardiging van een generaal 
rapport van den staat der godshuizen en diaco
nil!n, door het gemeentebestuur, op last van den land
drost in Gelderland, uitgebracht aan den auditeur 
des Konings 5 Januari 1808. 

1567". Ingekomen requesten en andere stukken rakende de leer aren 
en andere kerkelijke bedienden te Hierden, 1795-1803. 7 
stukken. 

N.B. Zie nr. 1564. 

XL Provinciale-, kwartiers- en gentlraliteitszaken. 

1568. Recessen van den buitengewonen landdag te Nijmegen, 1797 
October 10-14. Afschrift. 1 katern. 

1569. Reces van den Veluwschen kwartierdag, 1795 Februari 17. 
Afschrift. 1 katern. 

1570. Stukken betreffende het plan eener Nationale Vergadering en 
den regeeringsvorm in de Bataafsche republiek en in Gelder
land, 1795, 1796 en 1802. Hs. en gedrukt. 1 band. 

N.B. Zie hierover ook de stllkken gemerkt 31, 32, 33, 38, 
39 en 90 in inv. nrs. 1473 en 1474. De inhoud van 
den band bestaat uit: a. Resolutien van de Staten
Generaal met het ontwerp-plan, 1795 Mei 29. Oe
drukt; b. Resolutien van het kwartier van Veluwe, 
1795 Februari 19 en 20, 1796 JUlli 24 en Juli 16; 
c. Resolutien van de Staten van Gelderland, 1795 
Juli 4 met het rapport van de commissie benoemd 
tol examinatie van het plan, 1796 Juni 24 en Juli 13 
e. v. Hs. en gedrukt; d. Resolutie van het ambt 
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Voorst, 1795 Juli 26 i e. Notulen van de gezworen 
gemeente te Arnhem, 1796 September 13 i J. Advies 
van Arnhem over het ontwerp-plan. (z. d.): g. Ont
werp-regeeringsreglement van Arnhem, 1795 April 6. 
Gedrukt, en h. Besluit van het departemenaal be
stuur van Gelderland betreffende de organisatie van 
de gemeentebesturen in die provincie, 1802 Augus
tus 19. Gedrukt. 

1571. Verbaal van de kiezersvergaderingen gehouden te Harderwijk, 
1796 Januari 27. Met bijlagen. 3 stukken. 

N,B. Hierbij bevinden zich de geloofsbrieven van de kie
zers uit Doornspijk, Ermelo, Nijkerk, Nunspeet en 
Putten. Gekozen werden 1 representant in de Natio
nate Vergadering en 2 plaatsvervangers. 

1572. Verbalen van de grondvergaderingen gehouden te Harderwijk. 
1796-1804. Met bijlagen. 55 stukken. 

N.B. Deze verbalen c. a., werden overgelegd aan de Mu
nicipaliteit. Er ontbreken aan: nr. 6 van de vergade
ring gehouden 10 Juli 1798, nrs. 6 en 7 van de ver
gadering gehouden 18 December 1798, nrs. 4, 6 en 
7 van de vergadering gehouden 26 Mei 1801 en 
bovendien vele bijlagen. De vergaderingen dienden 
uitsluitend tot de keuze van kiezers en hun plaats
vervangers, leden van het departementaal bestuur van 
den Ouden IJsel en van representanten in het Wet
gevend Lichaam van de Bataafsche republiek. 

1573. Kohier der heffingen van 21/ 2 en 2 % op de bezittingen en 
van 2 en 5 % op de inkomsten van de ingezetenen in 
het jaar 1803. opgemaakt door de daartoe gecommitteerden in 
het district Harderwijk, 1804 December 4. 1 band. 

1574. Rapport van de commissie, benoemd bij resolutie van 24 Mei 
1795, tot herziening van de ambten in de Veluwe. 1795. Met 
bijlagen gemerkt A. B en C. Afschriften. 4 stukken. 

N.B. Het doel was aanwijzing ~an middelen van bezuini-



298 OUD-ARCffiEF HARDERWIJK 

ging in de uitgaven van het Kwartier. (Zie de reso
lutien van het gemeentebestuur van 22 Mei en 21 
Augustus 1795 in inv. nrs. 1459 en 1460.). 

1575. Propositie van de ambten Apeldoorn, Voorst en 't Nijbroek, 
1795 Juni 8. Afschrift. 1 stuk. 

N.B. De ambten verlangden afschaffing: a. van de schade
vergoeding aan de Veluwsche steden toegekend voor 
het monopoliseeren van den accijns op brandewijn en 
gebrande wateren ten behoeve van het Kwartier; 
b. van het presentiegeld dat aan de leden van de Rid
derschap betaald werd voor het bijwonen van verga
deringen. (Zie de resolutien van den Magistraat van 
18 en 30 Juni 1795 in inv. nr. 1459.) 

1576. Rapport van de commissie, benoemd bij resolutie van 18 Juli 
1797, tot onderzoek van den staat der financiën van de Veluwe, 
1797 Augustus 4. Afschrift. 1 stuk. 

1577. Staat van de baten en lasten van de Veluwe in 1797. Afschrift. 
1 stuk. 

1578. Rollen der verpachting van de gemeene middelen en het hoofd
en haardstedengeld te Harderwijk en de onder deze gemeente 
ressorteerende pachtdistricten, 1795/96-1799/1800, 1801/2-
1805/6. 10 katernen. 

N.B. Zie de, noot onder nrs. 1443 en 1444. Het pacht jaar 
begon den 1en Juli. Van de rol 1802/3 is slechts het 
gedeelte van Harderwijk aanwezig. De heffing dezer 
middelen hield op onmiddellijk na de publicatie van 
het besluit van Hun Hoog Mogenden dd. 3 Januari 
1806 I), genomen naar aanleiding der invoering van 
algemeene belastingen bij staatsbesluit van 12 Juli 
1805 (nr. 3.). 

I) Zie artikel 13 van de algemeene bepalingen voor de gemeentebesturen, gearres
teerd 20 December 1805, 
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1579. Rollen der verpachting van de kwartierstienden in het sche
pendom van Harderwijk, 1795-1798 en 1801-1810. 14 stuk
ken. 

N.B. Zie de noot onder nr. 1391. 

EERSTE EN TWEEDE AFDEELING. AANHANGSEL: 

AReHIEF EN AReHIEFINVENTARISSEN, REPERTORIA EN INDleES. 

1580. Order van Kanselier en Raden tot het aanleggen van een 
register van de ten bate van den Koning geconfisqueerde goe
deren, 1570 December 24. 1 stuk. 

Reg. nr. 1176. 

1581. Brieven van secretarissen van Arnhem, geleidende afschriften 
van landdags- en kwartiersrecessen en van andere stukken, 
1576, 1706, 1707 en 1719. 4 stukken. 

Reg. nr. 1297. 

1582. Inventaris van privilegiebrieven en andere oorkonden. (c. 1562). 
1 katern. 

N.B. De eerste bladen zijn beschreven door den secretaris 
Daniel van Rensen (1562-1567). De inventaris is niet 
volledig. Er ontbreken althans aan de oorkonden en 
registers, voorkomende in het volgende nummer (1583): 
van folio 1 tot de oorkonde gemerkt C C op folio 4, 
van het stuk gemerkt L op folio 9 verso tot folio 
12 verso, van folio 15 tot de oorkonde gemerkt K 
op folio 17 en van folio 25 verso tot aan het slot op 
folio 45. 

1583. Inventaris van privilegiebrieven en andere stukken en registers, 
1568. 1 katern. 

Reg. nrs. 1124 en 1127. 

N.B. Deze inventaris werd vervaardigd door Jacob Botter, 
landschrijver van de Veluwe. Hij vermeldt 222 oor-
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konden en 20 registers. De oorkonden lagen in een 
privilegiekist op gemerkte houten laden en doozen, 
de registers droegen de lettermerken A-U en be
rustten gedeeltelijk in een kist in de raadkamer en 
gedeeltelijk in de schrijfkamer. 

1584-1592. Inventaris van "charters, documenten en papieren". 9 
banden folio. 

N.B. In de banden 1-8 wordt den inhoud van 120 loketten 
van 3 kasten beschreven. De inventaris werd in 
1771 I) aangelegd en tot loket 103 bewerkt door of 
onder leiding van den secretaris Mr. Abraham van 
de GraaH en later bijgewerkt en aangevuld door 
zijn opvolgers Mr. J. C. F. de Vries (1788-1795 en 
1802-1811) en Mr. O. A. de Meester (1843-1855.) 
Tot loket 107 worden de stukken beschreven onder 
hoofden in den vorm van excerpten en in eene hier 
en daar onderbroken chronologische volgorde. Band 
9 bevat excerpten van processtukken over erfhuis
en huwelijkskwesties, welke tot het rechterlijk archief 
behooren en nu berusten in het Rijksarchief in 
Gelderland te Arnhem. In de banden 1-8 worden 
± 1050 stukken beschreven, die nu ontbreken. De 
data en de loketnummers van deze vermiste be
scheiden liet ik aanteekenen op fiches, die in 5 
portefeuilletjes aan nr. 1592 zijn toegevoegd. Schrijver 
van den oorspronkelijken inventaris was Johan Lutz, 
geboren te Augsburg, die 13 Mei 1765 het klein 
burgerrecht te Harderwijk kocht en in hetzelfde jaar 
lid werd van het Kramers- of Sint Nicolaasgilde. 2) 
Hij vertrok in 1780 uit Harderwijk en is, volgens 
eene aanteekening in de ledenlijst van genoemd gilde, 
in 1790 te Arnhem overleden. 3) Zijn handschrift 
verraadt zijn duitsche nationaliteit niet. Welk bedrijf 
of beroep hij te Harderwijk heeft uitgeoefend is mij 
niet bekend, wel weet ik, dat hij dikwijls voor het 
verrichten van schrijfwerk door de stad werd be
loond. 4) In inv. nr. 582 ligt O.a. een door Lutz ge-

I) Zie band nr, 1587 fol. 24 verso en 197 verso en band nr. 1591 fol. 159. 
2) Inv. nrs. 165 en 1691. 
3) Inv, nr 1692 letter J. 
4) Inv. nrs. 628-633, nr. 439 fol. 55 en 441 fol. 55. 
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schreven en onderteekend advies, op verzoek van 
den Magistraat, door hem uitgebracht aan de ge
committeerden tot de stads-havenwerken, Vermoede
lijk was hij vóór zijn komst te Harderwijk in dienst 
van den historicus Mr. Gerard van Hasselt, aange
zien de copiel!n van acten, brieven en andere stuk
ken betreffende de regeering van Gelderland van 
1543 tot 1766, berustende in het Algemeen Rijks
archief te 's-Gravenhage, meest door Lutz en Mr. 
van Hasselt zijn geschreven. 1) 

1593. Inventaris van het archief, (c. 1771.) Losse vellen in 1 porte
feuille. 

N.B. Deze inventaris is eveneens door den secretaris Van 
de Graaff vervaardigd en door Johan Lutz geschreven. 
Hij beschrijft den inhoud van de loketten genummerd 
3, 5, 8, 13, 14, 16-24, 28-32, 34, 35, 37-39, 41-
46, 48-50, 52-58, 60, 62 en 64. Deze beschrijving 
stemt echter niet overeen met de overeenkomstige 
loketnummers beschreven onder nrs. 1584-1592. 

1594. Inventaris van het archief, (c. 1884). 1 folio band. 

N.B. Deze inventaris is vervaardigd door Mr. J. L. Berns, 
die van 1886 tot 1920 rijksarchivaris in Friesland is 
geweest. Hij bestaat uit 2 gedeelten. Het eerste ge
deelte, beslaande de bladen 1-42 en 78, is een sup
plement van nrs. 1584-1592: het tweede beschrijft 
op de bladen 73-76 en 80-83 banden en losse 
stukken en op de bladen 127-132 hoofdzakelijk druk
werken, doch ook nog eenige handschriften, zooals 
een en ander geborgen was in de nu ter secretarie 
nog bestaande tegen de muren getimmerde onder
en bovenkasten, genummerd 1-22. De bladen 43-
72 en 84-126 werden niet beschreven, 

1595. Alphabetisch repertorium op de resolutiën van 1593 tot 1812, 
de crimineele sententiën van 1694 tot ]812, de kerkelijke zaken 
van 1663 tot 1812, de academie en schoolzaken van 1709 tot 

I) Resolutien van de provincil!n, band nr. 62. 
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1812 en de publicatiën en appointementen van Schepenen en 
Raden. Met index. 1 band. 

N.B. Dit repertorium werd vervaardigd door of voor de 
secretarissen die van 1750 tot 1812 in functie waren. 
Het was later in bezit van burgemeester Mr. Hendrik 
Frans van Meurs, die het na zijn aftreden op 18 
Januari 1844, aan de gemeente in bruikleen afstond. 
Zijn zoon, burgemeester Mr. Daniel van Meurs, gaf 
het den 23en Januari 1892 weder in eigendom aan 
de gemeente terug. (Zie nr. 1996.) 

1596. Alphabetisch repertorium van "keuren en resolutien aan de 
bank en in camera", 1519-1703. 1 band. 

N.B. Dit repertorium werd door meerdere personen ge
schreven. Sommige resolutien zijn er volledig in 
gecopil!erd, o.a. de instruclil!n en eeden van de 
poortiers dd. 28 November 1662, van de rentmeesters 
dd. 13 Juli 1683, 1686 en (1702) en van den stads
omroeper dd. 28 Februari 1642. (Zie nr. 1990 lett. r.) 

1597 .. Tafel op "het kerckenboeck", berustende ter secretarie der stad 
Harderwijk, 1437-1597. Met index. 1 band. 4°. 

N.B. Zie inv. nr. 798. De tafel is vervaardigd door Mr. J. 
C. F. de Vries, genoemd in de toelichting bij nrs. 
1584-1592. Een andere minder volledige tafel op 
"het kerckenboeck" is geïnventariseerd onder nr. 1999. 

1598. Alphabetisch repertorium op de registers getiteld "indicateur" 
en "copie des lettres". (Zie nrs. 1467 en 1468.) 1813. 1 band. 

N.B. Dit repertorium vermeldt slechls de ingekomen stuk
ken tot 25 Juli (nrs. 1-198) en de door den Maire 
verzonden brieven tot 15 Apeil 1813 (nrs. 1-60.) 

DERDE AFDEELING: 

IN HET STADSARCHIEF GEDEPONEERDE ARCHIEVEN. 

1599. Resolutien van de Ge zwo ren gem een te 0 f gem een s
lie den, 1783 Februari 3-1794 December 8. 1 band. 

N.B. De eerste 8 bladen van den band zijn niet beschreven. 
Op t,et ge blad begint de pagineering met het cijfer 17. 
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1600-1607. Archief van de B u r ge rco m miss i e, 1795-1798. 

1600. Handelingen van de Burgercommissie, 1795 Januari 
30-Februari 18. 1 katern. 

N.B. Deze commissie was eigenlijk een comité-revolution
nair. Haar werkzaamheden bepaalden zich tot het 
ontzetten van de oude- en het installeeren van de 
door de burgerij gekozen nieuwe regeering. Na afloop 
zond zij deze handelingen met een gedrukt exemplaar 
van de bij deze gelegenheid door den burger NieuhoH 
gehouden aanspraken, aan den nieuwen Raad ter 
deponeering in het archief. 

1601 en 1602. Handelingen van de Burgercommissie en 
(van of met) de stemgerechtigde burgers, 1795-1798. 
2 banden. 

N.B. Sommige vergaderingen werden gehouden met den 
burgerkrijgsraad. De burgercommissie werd den 6en 
April 1798 van haar functie ontheven ingevolge reso
lutie van het Intermediair administratief bestuur van 
Gelderland dd. 26 Maart 1798. I) 

1601. 1795 Dec. 21-1797 Maart 29. 1 band. 

1602. 

1603 en 1604. 
brieven 
feuilles. 

1603. 

N.B. De handelingen tot vóór 21 December 1795 
ontbreken. De commissie zond echter extracten 
van haar resolutien dd. 8 en 13 Mei, 4, 23 en 
28 Juni, 5, 26 en 27 Juli, 6, 8 en 9 September 
1795 en van 11 en 21 September 1796 aan 
den gemeenteraad. Het eerstgenoemd extract 
ligt in inv. nr. 1473, alle andere in nr. 1472· 

1797 Apri} 5-1798 Maart 14. 1 band. 

Ingekomen en concepten van verzonden 
en andere stukken, 1795-1798. 2 porte-

1795 Apri110-1797 Maart 29. 25 stukken. 

I) Missive van 5 April 1798 in inv. nr. 1482. 
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1604. 1797 April 10-1798 April 5.51 stukken. 

1605. Gewijzigd ontwerp van een regeeringsreglement, 
1795 Juni 23. Gedrukt. 1 stuk 80 • 

N.B. Dit ontwerp werd door de burgercommissie ver
vaardigd naar aanleiding van de door den gemeente
raad den Sen Juni tegen het oorspronkelijk ontwerp 
gemaakte bedenkingen. I) Nadat er nog eenige wijze
gingen in waren aangebracht werd het aangenomen 
9 December 1795. 2) De in den tekst aangebrachte 
veranderingen zijn geschreven door den secretaris 
van de burgercommissie G. Knoop. 

1606 en 1607. Naamlijsten van de leden der grondver
gaderingen d.i. van 500 stemgerechtigde burgers, 1796. 

N.B. De burgercommissie moest zich van deze lijsten voorzien 
ingevolge artikel XII, derde hoofdstuk. van het regee
ringsreglement. 

1606. Alphabetische- en gewone nummerlijsten, 
1796 April 1. 1 bandje, obI. folio. 

N.B. Voorin staat een naamlijstie van de leden der 
burgercommissie in 1796 en achterin een lijst 
van de burgers die hun stemloodjes terug
brachten en zich als stemgerechtigden lieten 
royeeren. 

1607. Klad van nr. 1606. 1 katern. 

1608. Brieven aan deC 0 m mis s i e van Bin n e n I a n d s c h e Co r
respondentie, 1799 Februari 21-September 30.8 stukken. 

N.B. Deze commissie bestond uit 2 leden van het ge
meentebestuur. Zij was den 14en April 1798, op aan-

I) Het stuk gemerkt 25 in inv. nr. 1473. 
:I) Inv. nr. 1510. 
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schrljving van de gelijknamige commissie uit het 
Intermediair administratief bestuur van Gelderland 
dd. 11 April 1798, benoemd. Haar taak was een 
wakend oog te houden op de daden van de vijanden 
der Republiek en tegen de gestelde orde van zaken. I) 

1609-1639. Archieven van de Put- en pompmeesters. 

20 

1609. Maancedel van de pompmeesters aan de Visch
markt, 1776. 1 stuk. 

1610. Klacht van de pompmeesters aan de Vischmarkt. 
over de weigering van Gerrit Lubbertsen putgeld 
te betalen, z. d. 1 stuk. 

N.B. Met kantbeschikking van den Magistraat dd. 27 Mei 
1771. 

1611. Rekening van uitzettingen en uitgaven gedaan door 
de putmeesters in de Schoenmakersstraat. 1682-
1698. 1 bandje. obI. folio. 

1612-1639. Pomp- en putboeken. 28 bandjes. 8°. 
N.B. Inhoud van elk bandje: a. afschriften van het regle

ment van 7 November 1768 en van de resolutie van 
7 December 1788; b. pomp- en putcedels of liggers 
van de eigenaren en bewoners van de met putgeld 
bezwaarde.huizen, gesteld in de volgorde van de inv. nrs. 
628-633 sub. d., doch bijgehouden tot l1830) en c. 
de navolgende rekeningen van de pomp- en putmees
ters die doorloopen tot het achter elk nummer aan
geduid jaar. (Zie hoofdstuk 111 van de inleiding.) 

1612. Pomp A op het Plein. 

1613. Pomp A op de Markt. 

1614. Pomp A in de Snijderstraat. 

I) Brief van 12 April 1796 in nr. 1480. 

1765-1853. 

1770-1853. 

1760-1852. 
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1615. Pomp A in de Vrouwenstraat, 

1616. Pomp A (Hammetjesput), 

1768-1852. 

1768-1853. 

1617. Pomp B in de Israelstraat, 1767-] 853. 

1618. Pomp B in de Smeepoortstraat, 1768-1853. 

1619. Pomp B in de Vijhestraat, 1767-1852. 

1620. Pomp B a. d. Smeepoorterbrink, 1767-1852. 

1621. Pomp C in de Bruggestraat, 1769-1853. 

1622. Pomp C b. d. Hoogebru~gepoort, 1769-1852. 

1623. Pomp C in de VijseIstraat, 

1624. Pomp C in de Rabbestraat, 

1625. Pomp C bij de Vischpoort. 

1769-]853. 

1770-1852. 

1820-1852. 

N.B. In 1820 was nog een ouder rekenboek aanwezig. (Zie 
folio 60 verso). De band werd ter wille van de vol
ledigheid in deze serie opgenomen hoewel hij aanvangt 
nà het jaar 1813 en dus eigenlijk niet in dezen inven
taris past. 

1626. Pomp 0 i. d. Groote Oosterwijk, 1768-1852. 

1627. Pomp D idem 1770-1853. 

1628. Pomp 0 i. d. Kleine Marktstr., 1768-1852. 

1629. Pomp D in de Hoogtraat, 1769-1853. 

1630. Pomp D i. d. Groote Poortstr., 1769-·1853. 

N.B. Zie nr. 1635. 

1631. Pomp E i. d. Schoenmakersstr., 1769-1853. 

1632. Pomp E op de Vischmarkt, 1767-1852. 
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1633. Pomp E i. d. Groote Marktstr., 1767-1852. 

1634. Pomp E idem 1770-1852. 

N.B. Zie een cedel van (c. 1651) in nr. 634. 

1635. Pomp F. i. d. Groote Poortstr. 1769-1852. 

N.B. Zie nr. 1630. 

1636. Pomp F a. d. Vuldersbrink, 1769-1852. 

1637. Pomp F i. n. Groote Haverstr., 1769-1852. 

1638, Pomp F bij de Luttekepoort, 1769-1851. 

1639. Pomp F i. d. Luttekepoortstraat, 1769-1853. 

1640-1671. Archief van het Nassau-Veluwsch Gymnasium. 

N.B. Zie de toelichting bij de nrs. 638-669. 

1640-1642. Resolutien van de curatoren en den school
raad, 1636-1878. 3 folio banden. 

N.B. Van 1759 tot 1793 en van 1825 tot 1832 werden geen 
resolutien geschreven. I) Blijkens een excerpt in nr. 
1644 heeft een ouder resolutieboek (van c. 1607 tot 
c. 1634) bestaan. 

1640. 1636-1759. 1 band. 

1641. 1793-1825. 1 band. 

1642. 1832-1878. 1 band. 

1643. Extracten uit resolutien. 1626 en 1754. 2 stukken. 

I) Zie nr. 1641 folio 2 verso. 
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1644. Excerpten uit resolutien van den magistraat en den 
schoolraad, 1452-1821. Hs. 18" en 1ge eeuw. 7 
stukken. 

] 645. Brieven en andere stukken, ingekomen bij de cura
toren en scholarchen. (c. 1758)-1874. 139 stukken. 

1646. Minuten van verzonden brieven, 1791-1843. 67 
stukken. 

1647. Reglementen en verordeningen. 1605-1864. Hs. en 
gedrukt. 17 stukken. 

N.B. De reglementen van 1605 en 1664 zijn 18e eeuwsche 
copiel!n. Van de wettelijke bepalingen uit de 1ge 

eeuw zijn meer dan een exemplaar aanwezig. 

1648. Roosters van lessen en lesuren. 1845 en 1846. Con
cepten. 2 stukken, 

1649. Album der leerlingen, 1743-1878. 1 band, folio. 

N.B. Hierin wetden ook geschreven de namen der leerlin
gen van het progymnasium. 1879-1886. 

1650. Duplicaat-staten betreffende de leer aren en de school
bevolking. (c. 1815)-1849.) 40 stukken. 

N.B. Eén exemplaar van deze staten werd gezonden aan 
den commissaris-generaal voor het Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. 

1651 en 1652. "Gratiarum actionis", door de leerlingen 
voorgedragen bij de uitreiking van prijzen. 2 om
slagen. 

1651. 1784-1847. 90 stukken. 

1652. Zonder datum. 66 stukken. 
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1653 en 1654. Publicaties en aanteekeningen van promo
ties en examens. 2 omslagen. 

1653. Publicaties, 1802-1852. Gedrukt. 15 stukken. 

1654. Aanteekeningen, (c. 1834)-1846. 13 stukken. 

1655. Inventarissen van de meubelen en andere voorwerpen 
van het Fraterhuis en rollen van de daar wonende 
studenten. (c. 1745)-1751. 5 stukken. 

N.B. Deze stukken werden door den oeconoom van het 
fraterhuis overgelegd aan de schoJarchen. I). 

1656. Conditien van den verkoop van het huis van Ds. 
Wilbers en van het Fraterhuis, 1758 en 1771. 2 
stukken. 

1657. Contract, door de scholarchen gesloten met· de ge
broeders Cohen, over het onderhoud van een muur, 
1806 Juni 20. 1 stuk. 

1658. Bestekken en conditiën van herstellingen aan ge· 
bouwen, (c. 1818)-1832. Concepten en minuten. 
7 stukken. 

1659. Volmacht aan den scholarch R. W. H. van Broek
huizen, om in den boedel van zijn gestorven collega 
J. Steenwinkel de belangen van het gymnasium te 
behartigen, 1812 Juni 17. Fransche tekst. 1 stuk. 

1660. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de 

a) Zie de resolutie van 7 April 1719 in nr. 1640. 
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scholarchen, 1732-1815 en van curatoren, 1816-
1878. 1 band. 4°. 

N.B. De scholarchen deden rekening en verantwoording 
aan de curatoren. Na 1816 werden de rekeningen ter 
goedkeuring gezonden aan een Departement van Al
gemeen Bestuur. I) 

1661 en 1662. Manualen van ontvangsten en uitgaven, 
1811-1821. 2 banden. 

1661. Ontvangsten, 1811-1821. 

1662. Uitgaven, 1811-1821. 

1663. Staat van ontvangsten en uitgaven in 1814. Klad, 1 
stuk. 

N.B. De curatoren moesten verantwoording doen van het 
gebruik van de rijkssubsidie gemaakt. 2) 

1664 en 1665. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 
1815-1877. 50 stukken. 

1664. Rekeningen. afgehoord in 1815 en 1816 door 
de curatoren. Copieën. 2 stukken. 

1665. Rekeningen vastgesteld door de curatoren en 
goedgekeurd door den Minister van Binnen
landsche Zaken. 1833-1877. 48 stukken. 

N.B. Van de rekeningen van 1833, 1846, 1850 en 1851 zijn 
ook de concepten aanwezig. 

- 1666. Rekening van ontvangsten en uitgaven overgelegd 

I) Zie inv. nr. 1665. 
2) Zie brief van 22 Sept. 1815 in inv. nr. 1645. 
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aan de curatoren, door de douairière van R. W. H. 
baron van Broeckhuizen, 1833 December 7. 1 stuk. 

1667 en 1668. Nota's en acquitten', 1805-1830. 16 om
slagen. 

1667. 1805-1817. 7 omslagen. 

1668. 1818-1830. 9 omslagen. 

1669. Rekening van ontvangsten en uitgaven van de 
separate kas, 1759-1804. 1 band 4°. 

N.B. Deze rekeningen werden afgehoord door de curatoren. 
Vóór de rekeningen staan aanteekeningen van uit
staande en afgeloste geldleeningen. 

1670. Aanteekeningen van den curator R. W. H. baron 
van Broeckhuizen, 1818-1829. 10 stukken. 

1671. Inventarissen van archiefstukken en boeken, 1792-
1853. Met bijlagen. 27 stukken. 

N.B. Van den inventaris van 1853 bestaan 2 exemplaren, 
doch aan de bijlagen ervan ontbreken de nrs. 1-4. 
In de bijlage nr. 37 bevinden zich bijlagen genum
merd 15 en 22-29. (Zie voor de bijlagen nrs. 39-42 
inv. nrs. 1660, 1665-1669.) 

1672-1684. Archivalia betreffende de a cad e mie van Gel d e r
Ia nd. 

N.B. De stukken zijn afkomstig van den curator J. F. W. 
baron Van Spaen tot Biljoen. (Zie de toelichting bij 
de nrs. 638-669.) 

1672. Concept-resolutien van de curatoren, 1792 en 1793. 
Met bijlagen. 4 stukken. 
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1673. Extract uit de resolutien van curatoren betreffende 
den vrijen invoer van spiritus of moutwijn ten be
hoeve van de medische faculteit, 1793 Juni 12. 1 
stuk. 

1674. Brieven van professoren aan den heer Van Spaen, 
1792 en 1793. 4 stukken. 

1675. Brief van den heer Van Spaen aan (prof. Ev. 
Scheidius) ten geleide van eene aan de academie 
geschonken encyclopedie. (c. 30 Juni 1792). Concept. 
1 stuk. 

N.B. Zie het antwoord van professor Scheidius in nr. 1674. 

1676. Extract uil een brief van den curator Bonen aan 
den heer (curator) Burggraaf, 1792 December 31. 1 
stuk. 

1677. Convocatie-biljet van eene vergadering van curatoren, 
1793 November 20. 1 stuk. 

1678. Ordines lectionum, 1791-1793. Gedrukt. 5 stukken. 
plano. 

1679. Rooster van de academische lessen te Göttingen. 
Gedrukt 1792. kl. 8°. 

1680. Extracten uit landdagsrecessen van Gelderland, 1617 
-1776. Afschriften. t katern. 

1681. Ordonnantie betreffende de betaling van kostgeld 
door de studenten gedurende de hondsdagen, 1651 
Juli 11. Gedrukt. 1 vel plano. 
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1682. Gedenkschrift van Samuel (of Leonard) Essenius, 
secretaris van de curatoren, over een beeld aan de 
academie geschonken door L. W. baron van Broeck
huijsen, 1738. Latijnsche tekst. Afschrift. 1 stuk. 

1683. Aanteekening betreffende eene lezing over Homerus, 
1766 April 28. Latij nsche tekst. 1 stuk. 

1684. Aanteekening van hetgeen de academie uit de do
meinen trekt, (c. 1793.) 1 stuk. 

1685-1687. Archivalia van de regenten van de school der gods
h u i zen end e r d i a con i e. 

N.B. Deze school, opgericht in 1783 op initiatief van de 
provisoren der burger- en diaconieweeshuizen en van 
de diakenen, 1) verving het onderwijs dat tot dat jaar 
in elk weeshuis afzonderlijk was gegeven. Behalve 
weezen, mochten ook kinderen van behoeftige ouders 
het onderwijs volgen. De school werd onder toezicht 
van den Magistraat bestuurd door een schoolraad 
samengesteld uit en door de bovengenoemde provi
soren. Zij was gevestigd in een" gedeelte van het 
voormalige oudemannenhuis aan het Kerkplein. De 
installatie had plaats op 25 Juli 1783 door Ds. J. 
Schimmelpenninck. Onderwijzers waren Toers Dries
bergen 7 April 1783-3 Augustus 1802, Hendrik 
Claasen 3 Augustus 1802 - Maart 1806 en Hendrik 
Kruijthof, aangesteld 26 Maart 1806. Zij genoten 
eene jaarwedde van f 250, waarin werd bijgedragen 
door het weeshuis f 30, het kinderhuis f 40, den 
armenzolder f 110 en "de diaconie f 70. Uit de kas 
van de Mulertsstichting nam men jaarlijks f 50 voor 
de benoodigde leermiddelen. De schoolraad werd den 
len Augustus 1806 door het gemeentebestuur ont
bonden naar aanleiding van de Wet voor het Lager 
Schoolwezen en Onderwijs in de Bataafsche Repu
bliek dd. 3 April 1806, welke den len Juli d.a.v. in 
werking was getreden. 2) 

I) Resolutie van 9 April 1782 in nr. 31 fol. 226 en 239 verso. 
%) Inv. nr. 1463 fol. 217 verso. 
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1685. Resolutien van den schoolraad, 1783 Juli 25-1806 
Maart 26. 1 band. 

1686. Naamlijst van de schoolbevolking, 1805 April 1. 
1 katern, obI. folio. 

1687. Extract uit het testament van Maria van den Kom
mer, weduwe van Albertus Eggen in leven predi
kant te Hindelopen. 1804 Maart 24. 1 stuk. I) 

N.B. Testatrice legateerde f 1000 aan de school voor het 
onthaal der leerlingen na afloop van het jaarlijksch 
examen. (Zie de resolutie van 2 December 1805 in 
nr. 1685.) 

1688. Brieven aan- en van den d ros t Jo s e p h van A r n hem 
van- en aan de Rekenkamer te Arnhem, 1580. 2 stukken. 

Reg. nr. 1351. 

1689. Brieven, resolutien, patenten en marscho[ders, geadresseerd 
aan den co m man dan t van het ga r n i Z 0 e n, 1611, 
1742, 1749. 1766, 1767 en 1788-1794. Hs. en gedrukt. 63 
stukken. 

N.B. De in 1767 ontvangen orders liggen in verklaringen 
dat zij door den commandant P. Ardesch, bij zijn 
vertrek uit de stad, aan den Magistraat werden over
gegeven om ter secretarie te worden bewaard. 

1690-1700. Archiefvan het Kramers- of Sint Nicolaarsgilde. 

1690. Gildebrieven, 1549 Januari 11 en 1628 November 3. 

1) Petrus Eggen werd 22 Januari 1742 aangesteld tot schoolmeester in het kinder
af diaconieweeshuis. 
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Met ampliatiën dd. 1703 Mei 21 en 1706 Maart 
24. 1 bandje 4° en 1 stuk. 

Reg. nr. 886. 

N.B. De ampliatie van 21 Mei 1703 werd 24 Maart 1706 
ingetrokken. Tot leden van het gilde werden ook 
weduwen en ongehuwde vrouwen aangenomen, mits 
zij een kramerswinkel hielden. 

1691. Rollen van de gildebroeders tot 1768, zoomede 
van broeders waarvoor doodschuld is betaald, 1714 
-1768. 1 bandje, obI. folio. 

N.B. Achter de namen staan de jaren van overlijden of 
vertrek aangeteekend. 

1692. Alphabetische rol van de gildebroeders,1714-1797. 
1 bandje, obI. folio. 

N.B. Deze rol heeft burgemee~ter en gildemeester A. van 
Holthe aangelegd in December 1767 en bijgehouden 
tot 1797. Bij de namen van vele leden staat aange
teekend wanneer zij gestorven of vertrokken zijn. 
Oudere ledenlijsten, namelijk van 1609 tot 1623, 1625 
-1635, 1655 en 1670 staan in de rekeningen nrs. 
1693-1696. 

1693-1698. Rekeningen van de gildemeesters, 1609/10-
1659/60 en 1663/64-1765/66. 6 banden 4° en folio. 

N.B. De rekeningen loopen over een boekjaar dat begint 
op 6 December. Zij werden elk jaar afgehoord door 
de olderluiden en de oude- en nieuwe gildemeesters, 
bij welke gelegenheid de kas, een ijzeren gildekist 
met 3 sleutels, het archief en oudtijds ook 4 lederen 
brandemmers met een aantal koperen penningen aan 
de nieuwe gildemeesters werden overgedragen. Twee
maal in het jaar deelde het gilde brood uit aan de 
armen. 
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1693. 1609/10. afgehoord 1611 Maart 10. 1 bandje. 4°. 

N.B. Behalve de rekening bevat de band naamlijsten van 
gildebroeders en van bedeelden. 

1694. 1610/11. afgehoord 1612 Maart 26.1 bandje. 4°. 

N.B. Als onder nr. 1693. 

1695. 1611/12-1623/24. afgebaard 1613 Maart 27-
1625 Mei 5. 1 bandje. 4°. 

N.B. Als onder nr. 1693. Bovendien bevat de band: a. 
aanteekening der verpachting van land op de 0 0 s
ter me den. 1613; b. restantlijsten van schotelgeld. 
1618 en 1620 en c. aanteekening van ontvangsten en 
uitgaven in Mei 1625. 

1696. 1624/25-1659/60. afgehoord 1626 October 10 
- 1660 December 6. 1 bandje. 4°. 

N.B. Als onder nr. 1693. Bovendien bevat de band: a. re
solutien. 1625 en 1654; b rentelijsten, 1625-1640 en 
1658 en c. liisten van verhuurd land, 1625-1642. 

1697. 1663/64-1712/13, afgehoord 1664 December 6 
-1713 December 6. 1 band, folio. 

N.B. Van de rekening van 1663/64 is slechts èen blad 
overgebleven. De rekeningen van 1672/73 en 1673/74 
ontbreken I). Behalve rekeningen bevat de band: a. 
naamlijsten van gildebroeders, 1670 December 5 en 
van gildemeesters en olderluiden, 1689 en 1690; b. 
fragment (Jett. A-O) van eene alphabetische naamlijst 
der leden die door ouderdom of andere oorzaken 
niet ter begrafenis van gestorven broeders kunnen 
komen, 1665 en c. resolutie van 6 December 1677. 

I) Volgens aanteekening op folio 14 verso van den band: "wegens den franschen 
oorlog." 
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1698. 1713/14-1765/66. afgehoord 1714 December 6 
-1766 December 6. 1 band, folio. 

N.B. In het archief van de kerkvoogdij of van den kerke
raad te Harderwijk berusten nog 2 gildeboeken, het 
eene, van het Kramersgilde, loopt van 1766 tot 
1825 en sluit dus aan bij het onder nr. 1698 beschre
ven deel, het andere, van het Kleermake rs- of 
Erasmusgilde, loopt van 2 September 1765 tot 
1 Maart 1825. Zeer waarschijnlijk zijn deze gilde
boeken in het kerkelijk archief beland bij de uitvoe
ring van het koninklijk besluit van 10 December 1824 
(nr. 166), waarbij de kassen en bezittingen van deze 
corporati!!n en van het Schoenmak e rsgi ld e, op 
verzoek van het gemeentebestuur, na uitkeering van 
een klein gedeelte aan de katholieke gemeente, wer
den bestemd tot dekking van hetgeen de kerk tekort 
kwam aan de koopsom van een nieuw orgel. 

1699. Vergunning om den stadsroedendrager te gebruiken 
bij de invordering van breuken, 1561 Januari 24. 
1 stuk. 

1700. Processtukken, 1724. Afschriften'. 11 stukken. 

N.B. De gildemeesters eischten van Hendrick Berentsen 
Geelrock betaling eener boete wegens het verkoopen 
van zaad en andere waren bij het gewicht zonder 
dat hij het daarvoor aan het gilde verschuldigd recht 
had voldaan. 

1701-1703. Archivalia van het Smeden- of Sint Eloygilde. 

1701. Gildebrief met ampliatien, 14~8 (2 artikelen), 1505 
en 1568. 1 stuk perkament. 

Reg. nr. 259. 

N.B. Hierin een keur van 4 Januari 1503 (reg. nr. 495). 
(Zie deze en andere gildewetten van 1448 tot 1785 in 
inv. nr. 670* fol. 1-5.) 
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1702. Voorwaardelijke vergunning aan vreemde- kopersla
gers tot uitoefening van hun vak binnen de stad, 
1718 September 16. Extract-resolutie. 1 stuk. 

1703. Brief aan de gildemeesters, (1761) Juli 10. 1 stuk. 

N.B. Zie request en van het gilde aan den Magistraat van 
de jaren 1730 en 1732 in inv_ nr. 670. 

1704-1707. Archivalia van het Bijlhouwers- of Sint Wille
b r 0 r d s g i I d e. 

N.B. In dit gilde waren vereenigd timmerlieden, metselaars 
kuipers. kistenmakers, raden makers en scheepstim
merlieden. 

1704. Gildebrief voor de metselaars en timmerlieden, 1550 
November 26. 1 stuk perkament. 

Reg. nr. 915. 

N.B. Zie een gildebrief van 15 Januari 1539 in reg. nr. 
710 en de vernieuwingen en aanvullingen van 1626 
tot 1756 in inv. nr. 670· fol. 87-93 en nr. 2001 fol. 
101-112. De kuipers hadden zich na 1539 van het 
gilde afgescheiden. doch verzochten in October 1642 
aan den Magistraat er weder in te mogen terugkee
ren. (Zie nr. 1706.) 

1705. Contract gesloten met het Sint Eusebiusgilde, 1525 
Juni 24. i charter. 

Reg. nr. 604. 

1706. Request van de kuipers aan den Magistraat, 1642 
October 3. Met kantbeschikking i. d. 1643 Januari 
25. Oorspr., 1 stuk. 

N.B. Hierbij ligt een afschrift van art. 1 van den gildebrief 
van 15 Januari 1539. 
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1707. Approbatie van de door de kuipers aan den Ma
gistraat voorgestelde proeve van bekwaamheid af te 
te leggen door kuipersgezellen, 1649 November 7. 
1 stuk. 

1708-1712. Archivalia van het Schoenmakers- of Sint Cris
p ij n s g i I d e. 

N.B. Dit gilde bestond reeds in 1445. In dat jaar wordt 
het genoemd op fol. 105 van inv. nr. 798. 

1708. Gildebrief, 1550 Februari 26. 1 stuk perkament. 

Reg. nr. 897. 

NB. Zie latere gildebrieven en de ampliatil!n van 18 Fe
bruari 1601 tot 31 October 1791 in inv. nr. 670'" folio 
63-67. 

1709. Pachtbrief van een molenwerf met huis en hof c.a., 
(c. 1575). 1 stuk. 

Reg. nr. 1288. 

N.B. Zie inv. nr. 1052. 

1710. - Sententie tegen Henrick Gerrits, 1575 October 26. 
Afschrift. 1 stuk. 

1711. Verweerschrift van de gildemeesters tegen den Ma
gistraat in eene kwestie over de staanplaatsen 
der leerkuipen, (1575 April 28). 1 stuk. 

Reg. nr. 1275. 

1712. Request aan den Magistraat over het waaggeld van 
huiden. (zonder datum). Met kantbeschikking van 
1706 Juli 12. Oorspr. 1 stuk. 
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1713. Req uesten van de gildemeesters van het li n ne n w e ver s
of Sin tJa c 0 b s g i I d e aan Schepenen en Raad over het 
proefwerk van nieuwe leden, (c. 1600). Afschriften. 2 stukken. 

N.B. Zie de gildebrieven van dit gilde in reg. nr. 684 en 
degildebrievenvandeWolwevers- of het Sint. 
S e ver us gil dein reg. nrs. 260 en 567. 

1714-1717. Archivaliavan het Visschers- of Sint Petersgilde. 

1714. Gildebrief, 1598 Januari 26. Oorspr. 1 stuk. 

N.B. Zie deze en andere giJdeweUen van de visschers in 
inv. nr. 670· fg!. 35-40. 

1715. Requesten aan den Magistraat. Met kantbeschikkin· 
gen, 1709-1736. 4 stukken. 

N.B. Zie andere requesten van het gilde van 1601 tot 1747 
in inv. nr. 670. 

1716. Resolutien van den Magistraat in een geschil over 
de zaadjes Horlo en Spijk gelegen buiten de juris
dictie der stad. 1707. Afschriften. 2 stukken. 

1717. Order van den Magistraat aan de gildemeesters 
tot betaling van havengeld. 1747 Februari 4. Met 
bijlagen. 3 stukken. 

N.B. Eén der bijlagen is een naamlijst van de gildemeesters 
en gildebroeders. 

1718-1720. Archivalia van het Schippers- of Neptunus
gilde. 

1718. Ampliatie van den gildebrief, 1719 Februari 6. Af
schrift. 1 stuk. 

N.B. Deze ampliatie, evenals die van 1 Februari 1643 in 
inv. nr. 1997· fol. 176-180, bevat ook: aanvullende 
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artikelen van de gildewetten der dragers en boot
schuivers. (Zie deze en andere gildebrieven van- en 
ordonnantil!n aan de schippers van 1613 tot 1791. in 
inv. nr. 670* fol. ·99-110 en nr. 38 fol. 41 verso.) 

1719. Brieven aan- en van de gildemeesters, 1743 en 1744. 
Met bijlage. 3 stukken. 

N.B. De brieven betreffen een verzoek van de Amster
damsche veerschippers om inlichtingen over het 
havengeld. De bijlage is een memoriaal van accoor
den en resolutien over het veer op Amsterdam en de 
havengelden, gesloten en genomen van 1617 tot 1698. 

1720. Request aan den Magistraat om verlenging van den 
leeftijd van veerschepen. Met kantbeschikking, 1712 
April 11. 1 stuk. 

N.B. Zie over dit onderwerp de resolutien van den Magis
traat van 2 April 1593, 2 Februari 1652, 14 Februari 
1662. 19 Februari 1686, 9 Augustus 1686 e.m.a. 

1721-1723. Archivalia van het Dragers- of Sint-Christoffels
gilde. 

21 

1721. Gildebrief, 1425. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 156. 

N.B. Aan het slot van den brief staan de namen van 5 
gildebroeders en ~zusters (turfvulsters) "gestorven 
van onser vrouwengilde van der dragers", beginnende 
met heer Jan van Nulde. (Zie deze en andere wetten 
en ordonnantil!n van het gilde tot 1668 in inv. nr. 
670· folio 48-59. de ampliatil!n van de gildebrieven 
dd.l Februari 1643 in inv. nr. 1997 fol. 176-180, dd. 
6 Februari 1719 in inv. nr. 38 folio 41 verso en 
dd. 24 Februari 1719 in inv. nr. 26 folio 291.) 
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1722. Naamlijst van de dragers die zich in het gericht 
bereid hebben verklaard turf te dragen volgens de 
gestelde or~onnantie, 1634 September 15. 1 stuk. 

1723. Ordonnantie van het loon der turfdragers, 1635 Juli 
14. Gedrukt. 2 exemplaren. 

1724. Gildebrieven van het Voerlieden- of Ceresgilde, (1614), 
1620 September 4 en 1708 Juli 4. 1 bandje 8°. 2 stukken en 
1 lias 8°. 

N.B. In den brief van 1620 wordt eene ordonnantie van 2 
September 1614 bevestigd. Hij wordt gevolgd door 
eene ampliatie van 14 Januari 1633, eene interpretatie 
van artikel 3, dd. 17 April 1643 en door een naam
lijst van de gildemeesters in 1688. Op den brief van 
·1708 volgt een afschrift der resolutie van den Magis
traat van 15 Januari 1706 waarbij de schippers- en 
voerliedengilden, zoomede de burgers die niet in 

eene corporatie vereenigd zijn, in de keur- of gequali_ 
ficeerde gilden worden opgenomen. De bovenbe
doelde gildebrieven en de ordonnantiEn van het gilde 
van 8 Juli 1664 en 5 Januari 1739 zijn afgeschreven 
in inv. nr. 670* fol. 116-120 en eene ordonnantie van 
16 Juli 1739 staat in inv. nr. 38 fol. 214. Eene keur 
van 25 November 1605 en eene ampliatie van den 
gildebrief lid. 29 Juni 1712 liggen in requesten van 
Februari 1608, en van 1719 in inv. nr. 670·. 

1725-1728. Archivalia van het Bootschuiversgilde. 

1725. Request aan den Magistraat (z.d.) Met overeen
komsten, 1547 October 12 en 1559 Augustus 6. 
Oorspr. 1 stuk. 

Reg. nr. 862. 

N.B. Zie een gildebrief van (4 Maart 1608) en een reso
lutie, door Schepenen en Raad den 24en Februari 1630 
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genomen op een request van het Schoenmakersgilde, 
in inv. nr. 670· fol. 138-141. de ampliaties van dien 
gildebrief Ld. 26 April 1613 in inv. nr. 2 fol. 433, 
van 1 Februari 1643 in inv. nr. 1997 fol. 176-180 
en i.d. 6 Februari 1719, 2 Maart 1787 en 30 October 
1789 in inv. nr. 38 fol. 42-44. 

1726. Ordonnantiën waarnaar de bootschui vers zich moeten 
reguleeren. 1648 Februari 18 en 1675 December 7 
en z.d. Hs. en gedrukt. 4 stukken. 

1727. Propositie van ... ? aan ... ? over de verplich
tingen van de bootschuivers, (c. 1752). 1 stuk. 

1728. Attestatie ter instantie van de gildemeesters afgelegd 
door Beerent Meijnsen. 1718 April 1. 1 stuk, ge
merkt A. 

1729-1732. Archivalia van het Schuitevoerdersgilde. 

1729. Gildebrief met naamlijsten van gildemeesters en 
gildebroeders. 1674 Mei 7. Afschrift. 1 katern. 

N.B. Vernieuwingen en ampliatH!n van de gildewetten en 
resolutien van den Magistraat van 1703 tot 1790,zijn 
geregistreerd in inv. nr. 670 fol. 148-154 en de 
ordonnantit!n voor de veerschuitlieden dd. 2 Januari 
1753 staan tusschen de bladen 43 en 44 van inv. 
nr. 38. 

1730. Request van het gilde aan den Magistraat. Met 
kantbeschikking, 1724 Februari 11. Oorspr. 1 stuk. 

N.B. Het request betreft de ampliatie van den gildebrief 
van 11 Mei 1703. 
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1731. Ordonnantie van het loon der schuitelieden en der 
dragers van de zeevisch die op den afslag wordt 
gebracht, 1691 Februari 27. Afschrift. ] stuk. 

1732. Resolutien van. den Magistraat over het door het 
gilde verschuldigd· havengeld, 1747 Februari 22 en 
24. Afschriften. 1 stuk. 

1733-1749. Archief van het Sint Jorisgilde of de Sint 
J 0 ris - b roe der s c hap. 

N.B. Zie de nàot bij de nrs. 1112-1115. Ditgilde bestond 
reeds in het jaar 1344. I) Volgens den door Schepe
nen en Raad den 3en Maart 1462 goedgekeurden 
gildebrief, waren de leden buitenlandsch-vaarders, met 
name schippers, kooplieden, stuurlieden, bootslieden, 
schipmans en scheepstimmerlieden en goede, onbe
sproken burgers die geen handwerk deden.2) In 
1679 werd het gilde met andere corporatiên ver
eenigd en moest het zijn bezittingen aan de stad af
staan. Tevens verviel toen het in 1539 aan de leden 
toegekend recht op nominatie van 6 gemeenslieden. 3') 
De laatste gildebroeder overleed in 1745, waarmede 
het bestaan van dit oudste, rijke en invloedrijke gilde 
een einde nam. 4) 

1733. Brief aan de gildemeesters, 1575 Maart 2. 1 stuk. 

I) Reg. nr. 57. 
2) Reg. nr. 353. 

Reg. nr. 1269. 

N.B. Over het onderwerp van den brief handelen ook 
stukken in inv. nr. 800. 

3') Reg. nr. 725, inv. nr. 16 fol. 304 en 305 en nr. 24 fol. 82. 
4) Inv. nr. 27 folio 367. 
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1734. Ledenlijsten, 1638-1679 en lijsten van de 6 jaar
lijks door het gilde genomineerde gemeenslieden. 
1637-1673. 1 bandje 4°. 

N.B. Een ledenlijst van 1423-1703 is gedrukt in de Wa
penheraut. iaarg. 1897 blz. 13, 57 en 108 naar het 
handschrift van Wolter van Spuelde, dat staat tus
schen de bladen 36 en 37 van inv. nr. 1988. 

1735. Ledenlijsten, 1637-1678 en lijst van de gildemees
ters, ] 664-1678 (folio 22 verso). 1 bandje 4°. 

1736. Vergunning tot oprichting van een Oratorium, 1344 
Februari 4. 1 charter. 

Reg. nr. 57. 

1737. Contract gesloten met een priester om dienst te doen 
in de kapel van het gilde, 1410 Mei 16. 1 charter. 

Reg. nr. 131. 

1738. Koop-, verwin- en rentebrieven, 1432, 1501. 1514 
en 1568. 4 charters. 

Reg. nrs. 163, 490, 539 en 1135. 

1739. Processenverbaal en andere acten van verkoop 
en verpachting van landerijen, tienden en hout
gewassen, 1650, 1675-1678. 6 stukken. 

1740. Restantcedels van renten en pachten, 1676 en 1677. 
2 stukken. 
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1741. Ligger van bezittingen, opgemaakt in 1679. Met 
aanteekeningen. 1 katern. 

1742-1749. Rekeningen van de gildemeesters. 8 bandjes. 

N.B. De gildemeesters deden gewoonlijk elk jaar rekening 
en verantwoording van hun beheer. De laatste reke
ning (van het jaar 1678) werd afgehoord en 
gesloten door gecommitteerde leden van den Magis
traat en de gemeenslieden. 

1742. 1616. 1 bandje, obI. folio. 

N.B. Op het eerste blad staat een resolutie van de gilde
meesters van 30 Januart 1613. 

1743. 1655. 1 bandje, kt. 4°. 

1744. 

1745. 

1746. 

1747. 

1748. 

1749. 

N.B. In deze en alle volgende rekeningen staan de door 
het gilde genomen resolutien van 30 Januari 1613, 
1628, 1629, 1635. 1636 en 1637. 

1671. 1 bandje, kl. 4°. 

1672 en 1673. 1 bandje, kl. 4°. 

1674. 1 bandje, kl. 4°. 

1675. 1 bandje, kt. 4°. 

1676. 1 bandje, kt. 4°. 

1678. 1 bandje, kt. 4°. 
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1750-1887. Archief van het Onze Lieve-Vrouwe- of Armen
potsgilde. 

N.B. Het gilde bedeelde des Vrijdags na de preek in de 
kerk, 40 armen ieder met 4 pond brood en 1/4 pond 
boter. Deze 40 bedeelden waren in 1679 gaandeweg 
tot 11 personen geslonken. (Zie de noten bij de nrs. 
1112-1115 en 1887). 

1750. Gildeboek. 1 bandje, obI. folio. 

N.B. Inhoud: a. naamlijsten van gestorven en nog levende 
priesters, organisten en gildebroeders en -zusters tot 
1546; b. ligger van renten en c. ontvangsten van-? 
tot 1534. 

1751-1880. Rekeningen van de gilde- of potmeesters, 
1513-1678. 130 bandjes. 

N.B. Het formaat van deze bandjes is, tenzij het anders 
wordt aangeduid, oblong folio. De rekeningen werden 
jaarlijks verantwoord door de oude- aan de nieuwe 
gildemeesters. Het reken- of boekjaar begon op O. L. 
Vrouwendag nativitatis (8 September). Behalve de bij 
elk nummer afzonderlijk aangeduide stukken komen 
voor: a. resolutien van de gildemeesters van 8 Sep
tember 1610 in nr. 1821, van 1 December 1622 in 
nrs. 1833, 1839--1876, 1878 en 1879 en van 8 Sep
tember 1642 in nr. 1850-1876, 1878 en 1879. b.lijsten 
der schotelgelden van de broeders en zusters die 
gestorven zijn en van roggerenten (c. 1480) in nr. 
1751; c. naamlijsten van gildemeesters in nrs. 1808, 
1814 en 1816; d. naamlijsten van candidaat-leden in 
nrs. 1751, 1760, 1763-1767,1769-1778,1789--1794, 
1800, 1805, 1809, 1811-1818, 1820,1821,1823-1834 
en 1841; e. naamlijsten van gildebroeders en -zusters 
in nrs. 1764, 1766, 1767, 1769-1774, 1776--1778, 
1781-1814, 1817-1880; j. naamlijsten van bedeel.den 
in nrs. 1793, 1807, 1810-1814; 1817, 1818, 1821-
1829, 1834, 1839-1851, 1853-1876 en 1878-1880 
en g. restanllijsten van doodschulden in nrs. 1759-
1761, 1764, 1767-1771, 1790-1809, 1829 en 1841. 
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1751. 1513-1535. 1 bandje. 

1752. 1530-1540/41. 1 bandje. 

N.B. Op den omslag staat: .ltem, dit is onser·Lyven 
Vrouwenpotsrekenboick van 't iaer van XL Ind XLI, 
ind sint in verhaelt ind bijeengescreven de reken
schappen int jaer van 31 gescheit ind de betalingen 
daerna tot desen dagen toe daeronder geset. Pot
meester Johan Voeth". 

1753. 1541/42. 1 bandje. 

1754. 1542/43. 1 bandje. 

1755. 1543/44. 1 bandje_ 

1756. 1544/45. 1 bandje. 

1757. 1545/46. 1 bandje. 

1758. 1546/47. 1 bandje. 

1759. 1547/48. 1 bandje. 

1760. 1548/49. 1 bandje. 

1761. 1549/50. 1 bandje. 

Reg. nr. 906. 

1762. 1550/51.] bandje. 

Reg. nr. 919. 

1763. 1551/52. 1 bandje. 

1764. 1552/53. 1 bandje. 

1765. 1553/54. 1 bandje. 

1766. 1554/55. 1 bandje. 

1767. 1555/56. 1 bandje. 

1768. 1556/57. 1 bandje. 

1769. 1557/58. 1 bandje. 

1770. 1558/59. 1 bandje. 

1771. 1559/60. 1 bandje. 

1772. 1560/61. 1 bandje. 

1773. 1561/62. 1 bandje. 

1774. 1562/63. 1 bandje. 

1775. 1563/64. 1 bandje. 

1776. 1564/65. 1 bandje. 

1777. 1565/66. 1 bandje. 

1778. 1566/67. 1 bandje. 

1779. 1567/68. 1 bandje. 

1780. 1568/69. 1 bandje. 

1781. 1569/70. 1 bandje. 

1782. 1570/71. 1 bandje. 

1783. 1571/72. 1 bandje. 

1784. 1572/73. 1 bandje. 

1785. 1573/74. 1 bandje. 

1786. 1574/75. 1 bandje. 

1787. 1575/76. 1 bandje. 

Reg. nr. 996. 
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1788. 1576/77. 1 bandje. 1802. 1590/91. 1 bandje. 

1789. 1577/18. 1 bandje. Reg. nr. 589. 

1790. 1578'79. 1 bandje .. 1803. 1591/92. 1 bandje. 

1791. 1579/80. 1 bandje. ]804. 1592/93. 1 bandje. 

1792. 1580/81. 1 bandje. 1805. 1593/94. 1 bandje. 

1793. 1581/82. 1 bandje. 1806. 1594/95. 1 bandje. 
N.B. De omslag van 1807. 1595/96. 1 bandje. 
deze rekening is een 
brief van Everhardus 1808. 1596/97. 1 bandje. 
Gerhardi Herdervicencis 
te Keulen aan Gerhard 1809 .. 1597/98. 1 bandje. 
Cranenburg te Harder-

1810. 1598/99. 1 bandje. wijk. over de restitutie 
van het door hem en 1811. 1599/1600.1 bandje. anderen aan Hillecken 
van die Quaedt te Har- 1812. 1600/1. 1 bandje. 
derwijk in 1580 ge-
leend geld, 1581 No- 1813. 1601/2. 1 baadje. 
vember 30. 

1814. 1602/3. 1 bandje. 
1794. 1582/83. 1 bandje. 1815. 1603/4. 1 bandje. 

Reg. nr. 139J. 
1816. 1604/5. 1 bandje. 

1795. 1583/84. 1 bandje. 1817. 1605/6. 1 bandje. 
1796. 1584/85. 1 bandje. 1818. 1606/7. 1 bandje. 
1797. 1585/R6. 1 bandje. 1819. 1607/8. 1 bandje. 
1798. 1586/87. 1 bandje. 1820. 1608/9. 1 bandje. 
1799. 1587/88. 1 bandje. 1821. 1609/10. 1 bandje. 
1800. 1588/89. 1 bandje. 1822. 1610/11. 1 bandje. 
1801. 1589/90. 1 bandje. 1823. 1611/12. 1 bandje. 

N.B. Het schrift is door 
1824. 1612/13. 1 bandje. vocht verbleekt, hier en 

daar zelfs geheel uit- 1825. 1613/14. 1 bandje. 
gewischt. 
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1826. 1614/15. 1 bandje. 1849. 1640/41. 1 bandje. 

1827. 1615/16. 1 bandje. ~8SO. 1641.'42. 1 bandje. 

1828. 1616/17. 1 bandje. 1851. 1642/43. 1 bandje. 

1829. 1617/18. 1 bandje. 1852. 1643/44. 1 bandje. 

1830. 1618/19. 1 bandje. 1853. 1644/45. 1 bandje. 

1831. 1619/20. 1 bandje. 1854. 1645/46. 1 bandje. 

1832. 1620/21. 1 bandje. 1855. 1646/47. 1 bandje. 

1833. 1621/22 en 1856. 1647/48. 1 bandje. 
1622/23. 1 bandje. 1857. 1648/49. 1 bandje. 

1834. 1623/24. 1 bandje. 
1858. 1649/50. 1 bandje. 

1835. 1624/25. 1 bandje. 
1859. 1650/51. 1 bandje. 

1836. 1625/26. 1 bandje. 1860. 1651/52. 1 bandje. 
1837. 1626/27. 1 bandje. 1861. 1652/53. 1 bandje. 
1838. 1627/28. 1 bandje. 1862. 1653/54. 1 bandje. 
1839. 1628/29. 1 bandje. 1863. 1654/55. 1 bandje. 
1840. 1629/30 en 1864. 1655/56. 1 bandje. 

1630'31. 1 bandje. 

1841. 1631/32. 1 bandje. 
1865. 1656/57. 1 bandje. 

1842. 1632/33. 1 bandje. 
1866. 1657/58. 1 bandje. 

1843. 1633/34. 1 bandje. 
1867. 1658/59. 1 bandje. 

1844. 1634/35. 1 bandje. 
1868. 1659/60. 1 bandje. 

N.B. De rekening van 1869. ] 660/61. 1 bandje. 
1635/36 ontbreekt. 

1870. 1661/62. 1 bandje. 
1845. 1636/37. 1 bandje. 1871. 1662/63. 1 b. fol. 
1846. 1637/38. 1 bandje. 1872. 1663/64. 1 b. fol. 
1847. 1638/39. 1 bandje. 1873. 1664/65. Klad. 1 
1848. 1639/40. 1 bandje. bandje. 4°. 
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1874. 1664/65. Net. 1 1878. 1668/69. 1 b. fol. 

bandje folio 1879. 1669/70. 1 b. fol. 

1875. 1665/66. 1 b. fol. 1880. 1670/71, 1671/72-

1876. 1666/67. 1 b. fol. I 1675/76 en 1676/77. 

1877. 1667/68. 1 b. fol.l 1 bandje folio 

1881. Acquitten. 1543-1678. Met hiaten. 117 stukken. 

1882. Rentebrieven. 1434-1630. Afschriften. 1 band. 

Reg. nrs. 252. 279. 338. 394. 436, 472. 491. 506. 534, 555. 
642, 651. 681. 926. 1035, 1038. 1333, 1393, 1446 en 
1450. 

1883. Contracten. 1554-1653. 20 ·stukken. 

Reg. nrs. 938. 1041, 1046 en 1174. 

N.B. De contracten betreffen verpachtingen en aanbe
steding van werken. Van het erve genaamd de Lange
mehen te Blarickhorst onder Putten, behoorde de 
helft aan het Sacramentsgilde en van het houtgewas 
op den Ouwenkamp te Hierden waren medeeigenaren 
in 1633 Gerrit Jansz. Schipper en in 1653 Cornelis 
Jansz.Nuck. 

1884. Schenkings- en rentebrieven, 1454. 1553. 1554 en 
1652. 5 stukken. 

Reg. nr. 301. 

1885. Sententiën in kwesties met debiteuren. 1554 en 
1559. Afschriften. 2 stukken. 

1886. Verklaring aangaande het terugvinden van eenige 
aan het gilde ontvreemde acten, 1587 Januari 31. 
1 stuk. 
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1887. Lijsten van erven, landerijen en renten, gilde
broeders en bedeelden, geëxtraheerd uit het gildeboek, 
1679 Juni 4. 1 stuk. 

N.B. Zie de toelichting bij de nrs. 1751-1880 en lijsten 
van de bedeelden en van de nog levende gilde
broeders in 1638 in inv. nr. 1981 folio 35. 

1888. Rentebrieven van het Sint Quirijns- of Meigilde, 1519 
Februari 14 en 1618 April 28. 2 charters. 

Reg. nr. 563. 

N.B. Zie reg. nr. 406 en de noot onder inv. nr. 1112. 

1889. Rentebrief van het Sin tAg at ha g i I d e, 1504 October 22. 
1 charter. 

Reg. nr. 504. 

1890-1898. Archief van het Sint Annagilde. 

N.B. Bij de renten van dit gilde of deze broederschap 
voegden Schepenen en Raad den 18en Februari 1541 
de renten van de Sint Jans- en Sint Jacobs broeder
schappen, ten behoeve der bedeeling van armen, tot 
tijd en wijle de gildebroeders deze gilden weder 
zouden .begrijpen". I) 

1890-1897. Rekeningen van de gildemeesters, 1573/74-
1610/11, 1612/13-1621/22. 8 bandjes, obI. folio. 

N.B. Volgens de oudste rekeningen begon het boekjaar 
op Sint Jacobsdag (25 Juli) 2). Achter de rekeningen 
staan restantlijsten en dikwijls ook naamlijsten van 
gildemeesters en van bedeelden. 

I) Reg. nr. 741. Zie ook de noot onder inv. nr. 1112. 
2) Sint Annadag is 26 Juli. 
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1890. 1573/74-1607/8 en 1609/10. 1 bandje. 

N.B. De rekeningen staan op de bladen 13-142 en 145-
166. Verder bevat het bandje: a. op fol. 1-4, 66, 
67, 70 en 71 lijsten van renten; b. keuren dd. 1594 
Juli 25 (Sint Annaavond) met latere niet gedateerde 
resolutien. (Zie inv. nr. 1894). Tusschen de bladen 
140 en 141 zijn 5 bladen, waarop waarschijnlijk de 
uitgaven van de gildemeesters in het boekjaar 1609/10 
hebben gestaan, uit den band gescheurd. 

1891. 1608/9. 1 bandje. 

1892. 1610/11. Net en kladrekening. 1 bandje. 

1893. 1612/13. 1 bandje. 

N.B. Achter in het bandje staan resolutien dd. 16 Augustus 
1613 waarbij de gildemeesters boeten opleggen aan 
gildebroeders. 

1894. 1613/14. 1 bandje. 

N.B. Vóór in het bandje staat een ligger van renten in 
1614 en een afschrift van keuren dd. 25 Juli 1594. 

1895. 1614/15 en 1615/16. 1 bandje. 

1896. 1616/17-1618/19. 1 bandje. 

1897. 1619/20-1621/22. 1 bandje. 

N.B. Vóór in het bandje is bevestigd een afschrift van een 
rentebrief dd. 27 November 1619. 

1898. Rentebrieven, 1453-1594. 7 charters. 

Reg. nrs. 292, 617, 618, 928, 933 en 939. 

189g-1902. Archief van het H. Kruisgilde. 

N.B. Zie de noot onder inv. nrs. 1112-1115. 
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1899. Gildeboek. 1 band, obI. folio. 

Reg. nr. 507. 

N.B. Blad 1 begint aldus: Item dydt boeck yss vernyet 
in . • . duisent vijff hondert sess yn . . • 'tsestych 
den twee ind twi ..• Septembris. De bladen 2 en 
3 zijn uit den band gescheurd. Hij bevat: a. rente
brieven van 1440 tot 1578 (fol. 1-5 en 7-17); 
b. naamlijst van gildemeesters en gildebroeders in 
1610 (fol. 6 verso); c. manuaal van ontvangen renten, 
1536-1636 (fol. 18-188); d. aanteekening van de 
aflossing eener rente door de erfgenamen van Tonis 
Jansz. Ros in 1638 (fol. 182) en e. aanteekeningen 
aangaande de overdracht van het archief enz., door 
de oude-. aan de nieuwe gildemeesters in de jaren 
1576, 1577 en 1578. 

1900. Naamlijst van gestorven gildebroeders- en zusters, 
(c. 1450) - (c. 1600). Op perkament. 1 bandje. 12 D• 

1901. Rentebrieven, 1503, 1549, 1605, (1619). 1622 en 
(1630). Oorspr. en afschriften. 5 charters en 4 
stukken. 

Reg. nrs. 497 en 888. 

1902. Koopbrief van een huis in de Rabbestraat, 1506 
April 18. 1 charter. 

Reg. nr. 507. 

1903-1908. Archief van het H. Sacramentsgilde. 

N.B. Zie de noot bij invent. nrs. 1112-1115. 

1903. Gildeboek, aangelegd in 1555. 1 bandje, kl. 4°. 

Reg. nrs. 506. 692, 824, 902, 963. 969, 979, 1I22. 1274 en 
1364. 

N.B. Inhoud van den band: a. manuaal van ontvangsten 
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aan renten en pachten, 1555-1564 (fol. 2-4,5 verso 
9); b. resolutlen, 1555, 1556 en 1567 (fol. 5 en 87); 
c. lijst van bedeelden, 1581 (fol. 44 en 45); d. koop
en transportbrieven van renten en o.a. van het huis 
genaamd de Roose aan de Hoogstraat, 1490-1627 
(fol. 73-83, 88 verso - 109); e. lijst van ontvangen 
doodschulden, 1567-1595 (fol. 6 verso en 86) en 
j. aanteekening van den afkoop van tijnsgeld in 1581 
(fol. 87 verso). 

1904. Gildeboek. 1 bandje, obI. folio. 

N.B. Inhoud: a. ligger van erven, landerijen, tienden en 
renten met de data der verpachtingen en de namen 
van de pachters tot 1662; b. manuaal van ontvang
sten en uitgaven, 1662/63. 

1905. Gildeboek. 1 bandje, obl. folio. 

N.B. Inhoud: a. ligger van erven, landerijen, tienden en 
renten met de data der verpachtingen en de namen 
van de pachters. tot 1678; b. manuaal van ontvang
sten en uitgaven 1678/79, afgehoord door gecommit
teerde schepenen en gemeenslieden, 1679 October 
13; c. manuaal van de door het gilde verschuldigde 
tijnzen (fol. 11 verso) en d. naamlijsten van gilde
broeders en van bedeelden! 1679 (fol. 12 verso en 13). 

1906. Rekening van de gildemeesters, 1666 December -
1667 December. 1 katern, 4°. 

N.B. Zie de manualen van 1662/63 en 1678/79 in nr. 1904 
sub a. en nr. 1905 sub b. en van 1555 tot 1564 in 
nr. 1903 sub a. Vóór in de katern staan besluiten 
tot het verhuren van bet Sacramentshuis dd. 
8 en 9 December 1666 I). In inv. nr. 1883 werden 
geïnventariseerd de verpachtingen van het erve [de 
Langemehen en van het houtgewas op den 
Ouwenkamp, waarvan aan dit gilde de helft toe
kwam. 

I) Het Sacramentshuis stond in het Sevenhuizenstraatje. (Zie inv. nr. 798 fol. 157 
verso). 
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1907. Rentebrief, 1603 Juli 10. 1 charter. 

1908. Lijst van bezittingen en van bedeelden, (c. 1679). 
1 stuk. 

N.B. Zie dergelijke lijsten in nr. 1903 sub c en nr. 1905 
sub d. 

1909-1933. Archief van het S i ft t A n ton i s g i I d e. 

N.B. Zie de toelichting bij de nrs. 1112-1115. 

1909-1928. Rekeningen van de gildemeesters. 1468-1679. 
20 bandjes en katerns. 

N.B. Het boekjaar begint op Sint Antonisdag (17 Januari). 
De saldi van de rekeningen, de gildekist en de voor
radige boter en andere levensmiddelen bestemd voor 
de bedeeling van armen, werden elk jaar door de 
aftredende gildemeesters aan hun opvolgers over
gedragen. Behalve rekeningen en de resolutien en 
andere stukken bij elk nummer afzonderlijk door 
regestnummers aangeduid, komen voor: a. lijsten 
van renten en giften in nrs. 1909-1912; b. naam
lijsten van gildebroeders en gildemeesters van 1468 
tot 1678 in nrs. 1909-1928; c. lijsten van schepers 
of van personen die Sint Antonisschapen houden, in 
nrs. 1910-1912; d. lijsten van bedeelden of van 
personen die een Sint Antonisteeken in de kerk 
dragen, in nrs. 1910, 1916, 1918, 1920-1928; e. 
lijsten van de schepers die op Sint Antonisdag van 
het gilde een middagmaal krijgen, in nrs. 1911 en 
1912 j f lijsten van de schepers die een vluys wol 
hebben gebracht, in nrs. 1911-1913; g. resolutien 
betreffende de 2 weduwenhuisjes door Peel Geurtsen 
den 12en September 1604 gesticht en aan het gilde 
opgedragen, in nrs. 1921-1928; h. resolutie van 16 
Januari 1644 waarbij de gildemeesters het aantal 
gildeleden tot 24 beperken, in nrs. 1925~1928 en 
i. resolutie van 9 Januari 1671 waarbij de maaltijden 
op de rekendagen worden afgeschaft, in nr. 1928. 
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1909. 1468-1472, 1474-1476, 1478, 1480, 1482, 
1484, 1517 en 1518. 1 bandje, obI. folio. 

Reg. nrs. 392, 487 en 666. 

1910. 1541 en 1542. 1 katern, obI. folio. 

1911. 1544 en 1546-1553. 1 bandje, obI. folio. 

Reg. nrs. 811, 893 en 894. 

1912. 1554-1565. 1 bandje, 4°. 
Reg. nrs. 980 en 999. 

1913. 1569-1571. 1 katern, 4°. 

N.B. De katern is gevat in eene rekening van in- en ver
koop van stroobokking van Adam van Delffi, 1566 
Juli-November. 

1914. 1573. 1 katern, obI. folio. 

1915. 1574. 1 katern, 4°. 

1916. 1576. 1 katern, 4°. 

1917. 1577 en 1578. 1 bandje, obI. folio. 

1918. 1580-1585. 1 bandje, obI. folio. 

1919. 1586-1593. 1 bandje, obI. folio. 

1920. 1599-1601. 1 bandje, obI. folio. 

1921. 1604-1610 1 bandje, obI. folio. 
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1922. 1611-1618. 1 bandje, obI. folio. 

1923. 1619-1626. 1 bandje, obI. folio. 

1924. 1627-1636. 1 bandje, obI. folio. 

1925. 1637-1643. 1 bandje, obI. folio. 

1926. 1644-1651. 1 bandje, obI. folio. 

1927. 1652-1658. 1 bandje, obI. folio. 

1928. 1670, 1671, 1673-1679. 1 bandje, obI. folio. 

N.B. Een recapitulatie van de ontvangsten en uitgaven in 
1672 staat op folio 26. De laatste rekening werd den 
l3en October 1679 door den gildemeester Berent 
Feyth verantwoord aan de gecommitteerden van den 
magistraat en de gemeenslieden en onderteekend 
door den secretaris Wilhem Heeck. 

1929. Naamlijsten van gildebroeders, 1565-1672 en van 
gildemeesters, 1600-1671. 1 bandje. 4°. 

Reg. nr. 1056. 
, 

N.B. Zie voor dergelijke lijsten van 1468 tot 1678 de noot 
onder nrs. 1909-1928 sub b. 

1930. Rentebrieven, 1525, 1537 en 1540. 3 charters. 

Reg. nrs. 603, 694 en 730. 

1931. Koopbrief van I/a deeling hout in het Speulderbosch, 
1665 Maart 30. Met bijlage. 2 stukken. 

1932. Huur- en koopbrieven van land en houtgewas, (c. 
1565) en 1656-1679. 11 stukken. 
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1933. Volmacht tot invorderipg eener rente, 1548 Juni 10. 
Concept. 1 stuk. 

1934 en 1935. Archivalia van het Minderbroedersklooster. 

N.B. Zie de noot bij de nrs. 1042-1051. 

1934. Inventaris van ornamenten, misgewaden, mobilia, 
renten en schulden, 1569. 1 stuk. 

Reg. nr. 1158. 

1935. Overeenkomst betreffende het loon en de kleed ij 
van den gardiaan, den leesmeester en andere 
broeders, 1569 Mei 3. 1 stuk. 

Reg. nr. 1155. 

1936-1938. Archivalia van het Sint Agnieten-klooster. 

N.B. Zie de noot bij de nrs. 1057-1059. 

1936. Acte betreffende de stichting en den overgang der 
zusters van den regel van Sint Franciscus naar de 
orde van Sint Augustinus, 1458. 1 charter. 

Reg. nrs. 328 en 330. 

1937. Schuld- en rentebrieven, 1491 en 1541. 2 charters. 

Reg. nrs. 459 en 752. 

1938. Contracten, 1485 en 1563. 2 charters. 

Reg. nrs. 439 nn 1044. 

1939. Oorkonde der wijding van het altaar en het kerkhof van het 
Fraterhuis, 1459 April 6.1 charter. 

Reg. nr. 336. 

N.B. Zie de noot bij de nrs. 1054-1056. 



340 OUD-ARCHIEF HARDERWIJK 

• 

1940-1949. Archivalia van de Co m man d e rij Sin tJa n s d a lof 
's Heerenloo. 

N.B. Zie de noot bij de nrs. 1052 en 1053. 

1940. Vergunning tot verkoop of ruil van een tijns, 1384 
Juni 14. 1 charter. 

Reg. nr. 106. 

1941. Regeling van het bestuur en der verplichtingen van 
den commllOdeur en van de conventualen, 1403 
Mei 29. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 124. 

1942. Overdracht van goederen aan de commanderij, 
1421 April 11. 1 charter. 

Reg. nrs. 143 en 144. 

1943. Acte der verplichting van den commandeur tot het 
toelaten van de visitatie door- en zijn rekenplicht 
aan den commandeur van het Sint-Catharijnekloos
ter te Utrecht, 1458 December 20. 1 charter. 

Reg. nr. 333. 

1944. Acte van transport van '/4 gedeelte eener hofstede 
naast het Fraterhuis, 1547 November 26. 1 charter. 

Reg. nr. 865. 

1945. Sauve-garde aan den commandeur c. s., gegeven 
door den stadhouder van Gelderland, 1567 Decem
ber 15. 1 charter. 

Reg. nr. 1121. 

1946. Acte van transport van 8 morgen turfveen aan het 
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godshuis van Sint Jan of den hof te Callen6roeck, 
1383 November 29. 1 charter. 

Reg. nr. 105. 

N.B. Bij de regeling van het bestuur enz. van Sint Jans
dal op 29 Mei 1403, werd den hof te Callenbroeck 
aan het klooster bij Harderwijk afgestaan. (Zie inv. 
nr. 1941.) 

1947. Rekening van ontvangsten en uitgaven, gedaan door 
broeder Bernt then Stert. van het godshuis Sint 
Jansdael en den hof te Callenbroeck. 1527/28.1 ka· 
tern, obI. folio. 

1948. Rekeningen van den hof te Callenbroeck, 1501/2-
1511/12. 1 band, ob1. folio. 

N.B. Het boekjaar begint op Sint Maartensdag in den 
winter (11 November.) 

1949. Bijlagen van nr. 1948. 3 stukken. 

1950-1968. Archief van de geë rfd en in de Arke m e h en 
won end e t e Har der w ij k. 

N.B. Van de navolgende stukken zijn de brieven soms 
ingekomen of geadresseerd aan de gedeputeerde ge· 
I!rfden binnen Harderwijk, doch meestal bij- of aan 
Schepenen en Raad die de belangen en rechten van 
die gel!rfden q.q. voorstonden en verdedigden. Ook 
de antwoorden op brieven en andere uitgaande stuk
ken werden meestal door het stedelijk bestuur ge
schreven en verzonden. 

1950. Dijkrechten, dijkrollen en landrechten en andere 
acten betreffende de Veluwe,1362-1611. Afschriften, 
(c. 1630). 1 bandje geb. in perkament, met koperen 
krapsluiting, 12°. 

Reg. nrs. 67, 73, 125, 132 en 663. 
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1951. Contracten over de verkiezing van het bestuur, 
(c. 1460). Concepten. 1 stuk. 

Reg. nr. 345. 

1952. Privilegiebrief aan Burgemeesters. Schepenen en 
Raden. 1482 December 31. 1 charter. 

Reg. nr. 433. 

1953. Oproepingen van de geërfden of hun gedeputeerden 
ter vergadering. 1562 en 1575. 2 stukken. 

N.B. Zie andere oproepingen ter vergadering in nr. 1954. 

1954-1961. Stukken over de geschillen gerezen tusschen 
de ~eërfden te Harderwijk t.e. en de geërfden te 
Putten en Nijkerk t.a. zijde, over de verkiezing en 
de misbruiken geslopen in het beleid en de ad
ministratie van dijkgraaf en heemraden, 1588-
1602. 8 omslagen. 

1954. Ingekomen- en verzonden brieven. 1588-1602. 
Oorspr. en minuten. 87 stukken. 

Reg. nrs. 1461, 1470 en 1471. 

1955. Volmachten aan de wederzijdsche gecommit
teerden en aan gecommitteerden van het Hof 
van Gelderland. 1588 en 1589. Oorspr. en 
afschriften. 6 stukken. 

1956. Citatie van het bestuur om te komen in de 
gerfkamer van de Groote kerk te Harderwijk. 
V raagpunten en verklaringen van getuigen, 
1588 Mei 11-28. Oorspr. 12 stukken. 

1957. Rekening van kosten besteed aan de W ij I e-



INVENTARIS 343 

s I U i s en andere werken in 1579, van schulden 
gemaakt in 1577 en 1578 en de uitzetting van 
het totaal bedrag over de roetalen, 1579 Juli 
25. Oorspr. 1 stuk. 

Reg. nr. 1332. 

1958. Wederzijdsche rekeningen met het verbaal van 
de liquidatie, 1588 en 1589. Oorspr. en af
schriften. 16 stukken. 

1959. Bestekken. publicatiën en conditiën van aan
besteding van werken aan dijken, sluizen en 
kaden, 1531. 1589 en (1591). Oorspr. en af
schriften. 10 stukken. 

Reg. nr. 656. 

N.B. Het bestek van 1531 diende tot voorbeeld in 
1589. 

1960. Memorie van abuizen bevonden in de door 
den dijkgraaf overgeleverde dijkrol, 1588 Juli 
19 en 25. Afschriften. 2 stukken. 

N.B. Zie de dijkrol van (c. 1450) in inv. nr. 2006 
fol. 50-70 en eene recapitulatie vlin de grootte 
der blokken waarin de dijk was verkaveld in 
nr. 1950 folio 47 verso. 

1961. Verbalen van bijeenkomsten, besluiten (over
giften genoemdj en accoorden, 1578, 1588 en 
1589. Oorspr. en afschriften: 23 stukken. 

Reg. nrs. 1309, 1458, 1459, 1462, 1471,1472 en 1474. 

N.B. Dergelijke stukken, van 12, 17 en 18 Maart 
1589, liggen in een brief van 19 Maart 1589 
in nr. 1954. 
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1962. Ingekomen. en verzonden brieven, 1589 Januari 
23-31. Oorspr. en minuten. 5 stukken. 

N.B. Deze brieven betreffen de zaak van Melis Zech en 
Aernt Reijnerszoon, ingezetenen van Putten, die 
wegens het openen van de sluis der Arkemehen, op 
last van het Hof door den drost van de Veluwe 
waren gevangen genomen. 

1963 en 1964. Stukken betreffende de actie door dijkgraaf 
en heemraden ingesteld tegen Boer Aeltsz. te Putten, 
wegens het weiden van paarden op den dijk, 1589. 
2 omslagen. 

1963. Ingekomen- en verzonden brieven, 1589 No
vember 27 - December 19. Oorspr. en 
minuten. 3 stukken. 

N.B. Een brief van 24 November 1589 in inv. nr. 
1965, handelt o.a. ook over deze zaak. 

1964, Verklaringen van getuigen, 1589 December 1. 
Oorspr. 3 stukken. 

1965. Ingekomen- en verzonden brieven over het ver
hoogen der aanslagen (roetalen) van het leengoed 
Watergoer te Nijkerk, 1589 Juni - December. 
Oorspr. en minuten. 5 stukken. 

1966-1968. Stukken over een geschil tusschen Wouter 
Woutersen of Broenissen t.e. en burgemeester Hen
rick van Meurs, als administrateur der goederen 
van het Grauwe-zustersklooster te Harderwijk, t.a. 
zijde, over het halen van aarde, ten behoeve van 
den Neckevelderdijk uit het land van Wouter, 1618. 
3 omslagen. 
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1966. Klacht (aan dijkgraaf en heemraden. 1618). 
Afschrift. 1 stuk. 

1967. Ingekomen- en verzonden brieven. 1618 Sep· 
tember 5-17. Oorspr. en minuut. 4 stukken. 

N.B. In den brief van 5 September ligt een afschrift 
van eene interlocutoire sententie van denzelf
den datum. 

1968. Sententie van dijkgraaf en heemraden. 1618 
October 24. Afschrift. 1 stuk. 

1969-1974. Archivalia van het kwartier van Veluwe. 

N.B. De navolgende stukken betreffen de vergadering van 
Ridderschap en Steden van Veluwe, gehouden te 
Harderwijk in Mei 1589. De secretaris van de stad 
was scriba dezer vergadering. Besluiten werden ge
nomen o.a. over het in dienst houden van de 2 vendels 
knechten van Backer en Spaen en de betaling van 
andere lasten die door de kwartieren Zutphen en 
Arnhem waren aangenomen: de gewone- en buiten
gewone contributilln: de convooien en licenten: de 
benoeming van Hendrik van B rienen senior, tot 
plaatsvervanger van den land rentmeester Van Gelder 
als lid van de Staten-Generaal: de benoeming van 
afgevaardigden in dat college en naar den kwartier
dag te Tiel; de plaatsen waar de drost van Veluwe 
gericht moet houden: de dingtalen die in de ambten 
van de Veluwe worden betaald: het tractement van 
den stadhouder van Gelderland en de vergoeding 
aan gecommitteerden in landszaken: het ontslag van 
den heer Pijnsum van der Aa uit zijn gevangenis te 
Wageningen. waarin hij door hopman Olthoff ge
bracht en gehouden werd: de bestemming van de 
geestelijke goederen. o.a. volgens de met de gealimen
teerden gemaakte overeenkomst: de correspondentie 
met Overijsel : het handhaven van de pandhouders 
in de possessie van het schoutambt van Nijkerk: de 
invordering van de quota's in gemaakte legations
kosten. o.a. te Nijkerk bij executie van den substi-
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tuut-schout Kyll van Meur! aldaar en de te Wage
ningen door den ritmeester Kynskyn gevangen 
gehouden huisluiden van Ede. 

1969. Recessen, 1589 Mei 16-21. Concept. 1 katern. 

1970. Credentialen van de afgevaardigden van Arnhem 
en Hattem, 1589 Mei 5 en 6. Oorspr. 2 stukken. 

1971. Credentiaal aan den afgevaardigde van het Kwartier 
in de Staten-Generaal, 1589 Mei 17. Concept. 1 
stuk. 

1972. Ingekomen- en verzonden brieven, 1589 Mei 14-20. 
Oorspr. en minuut. 4 stukken. 

1973. Patent voor den sergeant N. Jansen en zijn soldaten 
naar Nijkerk, 1589 Mei 21. Concept. 1 stuk. 

1974. Orders aan de schouten van Ede, Barneveld, Voort
huysen, Nijekerck, Putten, Ermell, Doornspijck, 
Heerde en Epe, 1589 Mei 16 en 21. Oorspr. 3 
stukken. 

N.B. De orders en het patent (nr. 1973) betreffen de be
taling van quota's in de door gezantschappen ge
maakte kosten. 

VIERDE AFDEELING: 

AAN DE STAD GESCHONKEN OF IN HAAR ARCHIEF 
ACHTERGELATEN HANDSCHRIFTEN. 

A. Handschriften in hoofdzaak betreffende de stad en haar archief. 

1975. "Statutenboek toebehoorende Sop h i a van B r i ene n g e
naembt Harder(wijck)". Hs. (c. 1600). 1 bandje, kl. 4°. 

N.B. Dit bandje werd in het jaar 1926 opzettelijk in het 
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archief achtergelaten door iemand die onbekend 
wenschte te blijven. Het bevat: a. naamlijst van 
schepenen en raden, 1502-1585 met aanteekening 
van hun aftreden door overlijden of andere redenen, 
(fol. 1-8) i b. eedsformulieren van schepenen, raden. 
gemeenslieden. stadsofficianten. burgers en gilde
meesters die de gemeenslieden nomineeren,(foI.12-20); 
c. keuren. 1508-1582 (fol. 18 verso en 21-33.) 

Reg. nrs. 511, 517, 522, 525. 526, 527, 530, 584, 609, 
637, 650, 658, 665, 671. 870, 1373, 1374 en 1375. 

1976. Naamlijst van de schepenen gekozen van 1502 tot 1657. 1 
stuk. 

N.B. Deze lijst werd volgens een erbij liggenden brief van 
26 Maart 1694, vervaardigd voor een ongenoemde 
door Dr. Johan Greve die van Augustus 1661 tot 
Maart 1703 procureur en fiscaal van Harderwijk is 
geweest. 

1977-1992. Handschriften afkomstig van Wo lt e r van Sp u e 1 d e. 
15 banden en 1 stuk. 

N.B. Wolter van Spuelde werd in 1687 gekozen tot schepen 
en in 1694 benoemd tot schout van Harderwijk. Hij 
overleed aldaar in Juni 1736. 

1977. Resolutien van Schepenen en Raad, 1593 Februari 
2-1672 Juni 5. 1 band, 4°. 

N.B. De band is in 1895 door burgemeester D. van Meurs 
aan de gemeente geschonken. doch blijkens den titel 
afkomstig van W olter van Spuelde. 

1978. "Recueil der resolutien bij de Magistraat der stadt 
Harderwijck genomen zedert" (1687 November 25 
-1688 April 17). 1 bandje. kl. 4°. 

N.B. Tusschen de resolutien van 2 en 7 Maart 1688 staan 
aanteekeningen betreffende de stad van 1444 tot 1585. 
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1979. Publicatiën binnen Harderwijk afgekondigd, 1573-
1699. Met index. 1 band, 4°. 

Reg. nrs. 1208 en 1308. 

N.B. De band werd door Van Spuelde aangelegd in 1698. 

1980. "Beschrievinghe van Harderwiick bij Dr. Arent van 
Slightenhorst opgesteld." 1 band, fol. gemerkt nr. 30. 

N.B. De nflmmers van de hieruit vervaardigde regesten 
staan vermeld op een vóór in den band bevestigde 
lijst. Het werk is ongeveer in 1700 afgeschreven door 
burgemeester Van Spuelde en door hem aangevuld 
tot het jaar 1735. De band bevat 2 stukken, waar
van i. h. b. het eerste, zooals ook uit den titel blijkt, 
door Van Spuelde werd overgenomen uit de in 1654 
door Dr. Van Slightenhorst bewerkte .Beschrijving 
en historie van Harderwijck". Van dit werk werd het 
oorspronkelijk handschrift, na het overlijden van den 
schrijver, in September 1657 ter secretarie van 
Harderwijk gebracht I) doch het berust nu in het 
Rijksarchief te Arnhem. Bijzondere vermelding ver
dient de op de bladen 44-59 van het eerste stuk 
geschreven naam rol van Schepenen en Raden van de 
jaren 1373 en 1437 tot 1700 . 

. 1981. Historie van de stad Harderwijck uyt verscheiden 
soo oude als nieuwe schrievers bijeengetrocken en 
bevestight met veele autentyque stukken, dienende 
voor fundatien ende andere gerechtigheden bij heren, 
graven, vorsten ende andere verleent." Hs. (c. 1700). 
1 band, gemerkt nr. 31. 

N.B. De nummers van de hieruit vervaardigde regesten 
staan op een vóór in den band bevestigde 
lijst. Dààr bevindt zich ook, eveneens van de hand 
van Van Spuelde, eene beknopte beschrijving der 
privilegil!n en vrijheden van de stad en een lofdicht 
op haar in 1662 vervaardigd door professor M. 
Wolphardus. 

I) Inv. nr. 12 folio 199 verso. 
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1982-1984. Privilegiebrieven, contracten en andere stuk· 
ken betreffende hoofdzakelijk Harderwijk doch ook 
andere steden en kloosters in· en buiten de Veluwe. 
Hs. (c. 1700). 3 banden. 

N.B. Deze stukken hebben waarschijnlijk gediend bij het 
schrijven van de geschiedenis der stad vermeld 
onder nrs. 1980 en 199t. 

1982. 1190-1667. 1 band. folio. 

N.B. De regestnummers dezer meestal elders in den 
inventaris: reeds beschreven afschriften, worden ver
meid op een vóór in den band bevestigde lijst. 

1983. 1231-1713. 1 band, folio. 

N.B. De regestnummers dezer meestal elders in den 
inventaris ook beschreven afschriften. worden ver
meid op een vóór in den band bevestigde lijst. Voorts 
bevinden zich op folio 70 een bestek van een brug 
te Leuvenum 1667, op fol. 114 en 115 een lijst der 
inkomsten van de vicarie Theobaldi 1613 (zie inv. nrs. 
874-877), op fol. 87-94 het begin eener beschrijving 
van Harderwijk en haar omgeving en op fol. 124-
127 eene oorspronkelijke kroniek, voornamelijk: van de 
stad, van 1503 tot 1543. 

1984. 1490-1730. 1 band. folio, gemerkt 35. 

Reg. nrs. 451, 663, 703, 705, 725 en 1291. 

N.B. De band bevat ook stukken over plaatselijke-, ge
westelijke- en algemeene besturen en andere onder
werpen. 

1985. ft Willekeuren ende statuten der stadt van Harder
wijck". 1 kt. 4° bandje in perkamenten omslag. 

N.B. De 53 eerste bladen werden beschreven door 
den in 1649 overleden burgemeester Ernst Brinck. 
De band behoorde echter in 1683 toe aan Wol-
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ter van Spuelde I) die de bladen 54 tot 58 be
schreef met willekeuren van de jaren 1616 tot 1687. 
Sommige van de in het bandje afgeschreven stukken 
komen ook voor in inv.· nrs 51 en 52. De andere 
zijn: 

a. Reg. nrs. 498, SOl, 526. 584, 609, 665 en 934; 
b. willekeuren en statuten, zonder datum, van 1560 
tot 1622 en van 1616 tot 1687 (fol. 1-34 en 54-58); 
c. publicatie van de ordonnantie op den "houwe
licken staat", 1597 Mei 26 en ordonnantie tegen 
concubinaat, 1604 April 2 (fol. 39-41); d. keu
ren tegen van vergaderingen afwezig blijvende 
raadsleden, 1593 Februari 29 en 1604 Januari 29 
(fol. 46); e. formulier van een oirvede (fol. 46); 
f. gevolgen van den meineed en formulier van den 
getuigeneed (fol. 51); g. aanteekening eener sen
tentie in zake beleediging van den Magistraat, 1687 
Juli 22 (fol. 58 verso): h. aanteekening dat ten tijde 
van hertog Karel straat-, ruiter-, keuken-, maand
en graangelden werden betaald (fol. 86); j. aan tee
kening der waarde van een "Ieerse wijns" (fol. 86) j 

k. extract uit het protocol van het Hof nopens de 
,,gerechticheden van de schottsteden ende streken" 
(fol. 86). 

1986. Willekeuren en ordonnantiën, zonder datum en van 
1555 tot 1729. 1 band, folio. 

N.B. De band behoorde volgens het titelblad in 1637 
aan alto van Spuelde en bevatte toen keuren en or
donnantil!n van Harderwijk tot 1607, welke werden 
aangevuld door zijn neef Wolter van Spuelde tot 1729. 

1987. Instructie van dijkgraaf en heemraden van de 
Arkemehen, 1688 April 27. Auth. afschrift. 1 stuk. 

N.B. In dorso staat: "Voor d' heer Spuelde". 

I) Zie blad 1 en de toelicàting bij inv. ms. 2013-2061. 
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1988. Gildebrieven met ampliatiën en elucidatiën, 1425-
1719. Afschriften (c. 1724). 1 band, 4°. 

Reg. nrs. 156, 254, 259,260. 353,406,415,495, 567, 710, 
897, 915 en 972. 

N.B. Tusschen de bladen 36 en 37 schreef de heer Van 
Spuelde een ledenlijst van het Sint Jorisgilde 
van vóór 1424 tot 1703. 

1989. Gildebrieven en ordonnantiën, 1462-1683. Af
schriften, 17e eeuw. 1 band. 

N.B. De in 1649 overleden burgemeester Dr. Ernst Srinck, 
beschreef de bladen 6, 7 en 29-34 er, Wolter van 
Spuelde de andere folio's I). Inhoud van den band: 

a. gildebrieven, 1462 en 1564-1683 (fol. 1--4, 
10-14, 16-18,25-34 en 38-40) (reg. nr. 353); 
b. ordonnanti~n van het oudemannenhuis, 1615 
December 27. van de voer- of karrelieden, 1620 Sep
tember 4 en van de putmeesters, 1596 October 18 
(fol. 6, 7, 42-44 en 85); c. açte van schenking 
van een glas in de O.L. Vrouwekerk, 1527 De
cember 18 (fol. 9) (reg. nr. 620); d. ordonnantie en 
dijkrecht van de Arkemehen. 1611 Mei 22 (fol. 50-
54), (zie inv. nrs. 1950 en nr. 2006 sub. g.) 

1990. Een 4° band, gebonden in een halflinnen omslag. 
bevattende afschriften van (c. 1700), van de hieronder 
met de letters a-t aangeduide stukken. 

a. Reg. nrs. 725 en 1408; b. instructie van de 
stadswakers z.d. (folio 2); c. liist van de gilden -die 
wèl en die nièt bevoegd zijn gemeenslieden te no
mineeren (folio 6), (zie inv. nr. 52 lett. g. en nr. 53 
lett. z); d. aelen van schenking en transport van 
goederen en renten aan kerken, kloosters en andere 
bijzondere- en openbare stichtingen. geextraheerd uit 
inv. nr. 798, 1437-1580 (fol. 8-16); e. lijsten van 
schepenen en raden, 1437-1559 en 1560-1705 

. I} Zie de toelichting bij de nrs. 2013-2061. 
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(fol. 23-51), (zie inv. nr. 52 leU. e); /. lijst van 
gemeenslieden 1540-1703 (fol. 57-71), (zie inv. 
nr. 52 leU. g); g. lijst van doodslagen, zelf
moorden en andere delicten ge!!draheerd uit het 
"crimineelboeck" van de stad, 1566-1735 (fol. 75-
77), (zie inv. nr. 52 lett. I); h. lijst van de weide-, 
gasthuis-, haven-, straat-, beek-, keur-, overwees-, 
servies-, poot-, proef-, werk- en kistenmeesters en 
scholarchen, 1658-1703 (fol. 79-81 en 86-89), 
(zie inv. nr. 60); i. lijst van ouderlingen gekozen uit 
den Magistraat, 1667-1710 (fol. 83); j. lijst van 
overprovisoren van het oudemannenhuis, den ar
menzolder en de Mulertsstichting, zoomede van over
kerkmeesters en ouderlingen, 1689-1703 (fol. 87, 89 
en 90); k. extract-resolutien van den Magistraat be
treffende de nominatie van gemeenslieden, de ver
eeniging van de Sint Joris-, Pots-, Sint Antonis-, 
Sacraments- en Sint Catrijneiilden, de fransche 
contributi!!n, het schoutambt en andere onder
werpen, 1676-1680 (fol. 92-95); 1. "Corte bescrie
vinghe der stadt Harderwijck" door W. v. S. (fol. 
104-122 en 127-135); m • • een nachtelijck gesicht 
of vertoninghe van toecomende dingen, gesien in 
October 1643, over de toecomende verhoginghe der 
vrije hansestadt Harderwijck", door A. G. van Rus
tingh, schilder te Amsterdam en door hem verteld 
aan Gerhard Witten burgemeester van Harderwijk 
op den Hen November 1653 (fol. 123-126); n. In
structie van den vader- en moeder in het weeshuis, 
1637 (fol. 116-140), (zie inv. nr. 908); o. octrooien 
van de bank van leening, 1615 en 1626 (fol. 145-147), 
(zie inv. nr. 724): p. ordonnanties op de graven 
en het begraven in de kerk, 1632 en 1692 (fol. 148 
-177), (zie inv, nrs. 824-827. I) q. ordonnanti!!n 
van de stadswaag, 1585 Maart 1 en voor den stads
omroeper, 1634 geampli!!erd in 1642 en 1645 (fol. 
141 verso en 179), (zie inv. nrs. 680 en 1596); 
T. ordonnantie van het loon der turfdragers, 1635 
(fol. 181 en 1"82); s. ordonnantie voor de vracht- en 
karrelieden van Harderwijk op Arnhem, Zutphen, 
Doesburg, Hattem, Deventer, Kampen, Amersfoort 
en Zwolle, 1637 April 20 (lol. 183 en 184), (zie inv. 
nr. 1986 fol. 139). 

1) De ordonnantie op de graven is eigenlijk een rol der eigenaren ,van 853 groeven. 
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1991 Kohier der verponding in de stad en de vrijheid 
van Harderwijk, aangelegd in 1646. Met kantteeke
ningen van eigendomsovergangen van de aange
slagen perceelen tot (c. 1710). Afschrift. 1 band, kl. 4°. 

N.B. Het oorspronkelijk kohier ontbreekt. Het werd opge
maakt, naar aanleiding der resolutie en instructie van 
de Staten van Gelderland dd. 27 Mei 1643, door de 
schepenen en gemeenslieden die in 1646 te Harder
wijk in functie waren. (Zie inv. llr. 526.) 

1992. "Civitatis H ardervicenae. Annotationes civiles et 
publicae observatae à G(ualtherus) v. Spuelde", 1687 
Februari 18 - 1695 Augustus 20. 1 bandje, 4°. 

N.B. Aan de keerzijde van het titelblad schreef de heer 
Van Spuelde: "Voor de posten daer N.B. voor staet 
heb ick van de stadt te eyschen zedert 1694 inc1uys". 

1993. "Gereformeerde willekeuren ende stadtrechten van Harderwijck". 
Zonder datum en van 1539 tot 1734. 1 band, folio. 

N.B. De Magistraat liet deze door den secretaris Mr. Johan 
Schrassert gereformeerde willekeuren op stadskosten 
drukken. ,) 

1994. Plannen, contracten en andere bescheiden over het maken van 
een ze eh a ven voor de stad door een societeit van con tri
buëerende leden, 1771 en 1772. Afschriften. 16 stukken. 

N.B. Zie inv. nr. 582. De stukken zijn van Jan Hamaker 
te Amsterdam, die met zijn broeder het plan van de 
haven had voorgesteld en ontworpen en directeur 
was van de vereeniging die de uitvoering ervan 
financii!el mogelijk zou maken. 

,) Mr. Johan Schrassert was secretaris van de stad van 25 Januari 1709 tot aan 
zijn overlijden op 1 Februari 1756. 

23 
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1995-1996. Handschriften afkomstig van Mr. H. van We s ter vel t. 
2 banden. 

N.B. Mr. Heribert van Westervelt was van 5 Januari 1733 
tot aan zijn overlijden in October 1792 onafgebroken 
schepen en burgemeester van Harderwijk. I) 

1995. ..Hardervicum antiquum ofte beschrijvinge der stadt 
Harderwijck", door Mr. Johan Schrassert. Gedrukt, 
1730-1732. 2 dIn. in 1 fol. band. 

N.B. De band is doorschoten met wit papier, waarop de 
heer Van Westervelt aanteekeningen en interpretaties 
schreef, die hij meestal had aangetroffen in het hand
schrift van Wolter van Spuelde. (inv. nrs. 1980 en 
1981.) Vóór in den band bevindt zich een lijst van 
de door den heer Schrassert nagelaten manuscripten 
en achterin staat een naamregister. Tegelijk met het 
2e deel verscheen in 1732 een tweede druk van het 
Ie deel met andere pagineering. De band werd in 
Januari 1922 door mij gekocht van de firma Burgers
dijk en Niermans te Leiden. 

1996. Al phabethisch repertorium op de resolutien der stadt 
Harderwiick. 1593-1784. 1 band 4°. 

N.B. Dit repertorium werd tot 1728 vervaardigd door een 
onbekende en aangevuld tot 1784 door den heer 
Van Westervelt. (Zie nr. 1595.) 

1997 en 1998. Handschriften afkomstig van Mr. W. A. de Meester. 
2 banden. 

N.B. Mr. Willem Abraham de Meester, geboren 27 Maart 
1792 en overleden 4 Maart 1850, was eerst secretaris 
en daarna, tot zijn sterfdag, burgemeester van 
Harderwijk. 

1) Zie de resolutie van 6 Januari 1783 op fol. 243 van inv. nr. 31. 
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1997. Een band in 4° formaat, bevattende afschriften. ver
vaardigd (c. 1760) van de volgende stukken: 

a. willekeuren met additioneele artikelen en aantee
keningen van 1593 tot 1702 (fol. 1-54), (zie nrs. 
161-163, 2000, 2002en 2003); b. brieven betreffende 
kwesties over het erfhuis recht, 1469-1686 (fol. 57-
80, (zie nrs. 96-100 en reg. nrs. 533, 1007, 1011, 
1015 en 1033) ;e. reglementen en instructien van 
stedelijke instellingen en officianten, 1556-1764 (fol. 
80-253 en 308), (reg. nr. 976), (zie inv. nrs. 38 en 
39) ; d. ampliatie van den gildebrief der schippers, 
dragers en bootschuivers, 1643 Februari 1 (fol. 176 
-180), (zie nrs. 1718. 1721 en 1725)j e. gildebrief 
van de wagen- en karrevoerders, 1620 September 4. 
herzien en verbeterd 1708 Juli 4 (fol. 192-200), (zie 
nr. 1724); f. resolutie waarbij de schippers-, voer
lieden- en burgergilden bevoegd worden verklaard 
gemeens lieden te nomineeren, 1706 Januari 15 (fol. 
200 en 201), (zie de noot bij nr. 1724 en nr. 2001): 
g. leges et statuta illustris academiae ducatus 
Gelriae et comitatis Zutphaniae, 1648. Gedrukt 1727. 
(tusschen fol. 254 en 255), (zie nr. 656); h. verdrag 
en aanteekeningen rakende de geschillen van den 
Magistraat met de professoren van de academie, 
1709-1734 (fol. 255-259), (zie nr 667); i. "scho
lastica": (resolutien betreffende de school, 1612-
1708 (fol. 285), (zie nr. 642); j. conditien der ver
pachtingen van de stadslanderijen, imposten, tienden, 
cijnzen en andere renten, 1699-1760 (fol. 292-305 
en 308-311), (zie nr. 476); k. conditien der aanbe, 
stedingen van werken aan wallen, slooten, wegen, 
grachten en plantagien, 1699, 1765 (fol. 306-308, 
311 en 312), (zie nrs. 476 en 537-543). 

1998. Alphabetisch repertorium op de re&olutien der stadt 
Harderwijek, 1593-1777. Met index. 1 band. 

N.B. Dit register werd door één persoon geschreven doch 
naderhand heeft een ander op de 3 eerste bladen er 
nog eenige resolutien, genomen 'van 1746 tot 1802, 
bijgeschreven. Een verklaring op het eerste blad be
wijst dat het afkomstig is van den heer De Meester. 
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1999. Tafel op "het Kerckenboeck", 1437-1597, gevolgd door een 
Iiist van de in dit register voorkomende schepenen van 1437 
tot 1558. 1 band, folio. 

N.B. Zie het Kerckenboeck onder nr. 798. Volgens den 
titel en folio 39 werden de tafel en de lijst tusschen 
Augustus 1776 en Augustus 1779 vervaardigd door 
(professor) P. B(ondam), geboren te Kampen 26 
December 1727 en overleden te Utrecht 6 Februari 
1801, die achtereenvolgens hoogleeraar te Zutphen, 
Harderwijk en Utrecht is geweest. 

2000. ..Gereformeerde willekeuren ende stadtrechten van Harderwiick". 
Gedrukt, 1734. 1 band, 4°. 

N.B. De band is doorschoten met wit papier waarop in 
de 18e eeuw iemand de resolutien van Schepenen en 
Raad over het laten drukken van de stadswillekeuren 
en, bij de meeste artikelen, commentaren en inter
pretatil!n heeft geschreven. Op bladzijde 1 staat de 
handteekening van Mr. G. A. de Meester, die van 
1843 tot 1855 secretaris en van 1855 tot aan zijn 
overlijden op 2 Maart 1864 burgemeester van Harder
wijk was. 

2001. Gildebrieven, met aanvullingen en vernieuwingen, 1425-1735. 
Afschriften, 18e eeuw. 1 band, 4°. 

Reg. nrs. 156, 254, 259, 353, 415, 495 en 567. 

N.B. De band werd in 1895 aan de gemeente geschonken 
door Mr. Daniel van Meurs, die van 1864 tot 1896 
burgemeester van Harderwijk was. Behalve gilde
brieven bevat de band ook eenige resolutien van het 
stedelijk bestuur betreffende het veer op Amsterdam, 
1612-1656, het veer op Enkhuizen. 23 Januari 1637, 
het uitoefenen der chirurgie door onbevoegde per
sonen, 1689 en 1715 en de bevoegdheid van de' 
schippers-, voerlieden- en burgergilden tot nominatie 
van gemeenslieden dd. 15 Januari 1706. (Zie nrs. 
1724 en letter f. van nr. 1997.) 
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2002-2007. Handschriften afkomstig van 0 n bek end epe r S 0 n e n. 
6 banden. 

2002. Willekeuren en ordonnantiën, aangevuld tot 1595 
Januari 29. Hs. (c. 1600). 1 katern in perk.omslag. 

Reg. nrs. 340, 341, 385, 386, 1008, 1057, 1375, 1376, 1409 
en 1492. 

N.B. De keuren zijn gerangschikt onder hoofden. (Zie nrs. 
161-163, 2000 en 2003.) 

2003. Willekeuren en statuten, beginnende den Hen Juni 
1602. Hs. 17e eeuw. 1 band, kt folio. 

N.B. Zie nrs. 161-163, 2000, 2002 en letter i. van nr. 
2006. Inhoud van den band: a. artikelen 1-95 van 
het keurboek vermeld in inv. nr. 162 letter C., be
nevens latere keuren en bij sommige hoofdstukken 
interpretatil!n, 1600-1616 (fol. 1-28 en 35); b. ex
erpten uit rechtsgeleerde werken van Lipsius en 
Ant. Gomez (fol. 29-49 en 53 I); c. de voornaamste 
regels van het Italiaansch boekhouden (fol. 50-52.) 

2004. "Willekeuren und statuten der stadt van Harder· 
wijck die men alle jaren met den vuyrspraecke 2) 
afleest, ute voorgaande mitte daarin gelegene ad
ditiën ende correctiën gecolligeert ende in meerdere 
capitibus gesubdividiert". Hs. 1700. 1 kJ. 4° band. 

N.B. De oorspronkelijke keuren zijn niet gedateerd. De 
additil!n en correctil!n werden vastgesteld van 1593 
tot 1702. 

2005. Formulieren van commissie-, credentie-. tol·. en 
andere ~brieven en van acten van patent, den eed 

I) Justus Lipsius, hoogleeraar te Leiden in 1579 en Ant. Gomez, hoogleeraar te 
Salamanca (c. 1560.) 

2) Vuyrspraecke = stadsprocureur. 
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'van officieren enz. Hs. (c. 1580). Met tafel. 1 band, 
gr. 4°. 

N.B. Reg. nrs. 663 en 884. Op blz. 59 en 57 staan af
schriften van den landbrief van Veluwe en van de 
confirmatie van dien brief dd. 10 Juni 1532 en 10 
October 1548 en op blz. 91 dit oorspronkelijk rijmpje: 

.. Hette der kOnig van Hispani!!n meinen sinn; 
Hij solde ziehen na Italien und nhemen Rhomen in, 
Und benehmen aldar dem Pabst seine Macht, 
So khamen die siebenzehn Provincien zu guter 

[Bindrachl. 

Lamb. Haerenius, scribebat 26 Julii 79." 

2006. Een klein 4° band in perkamenten omslag met 
koperen krapsluiting, gemerkt A. Hs. (c. 1550). 

N.B. Dit bandje was volgens eene aanteekening op folio 
7 verso, (c. 1588) in bezit van een ongenoemden 
zwager van Coenraad van Tongeren, schout van 
Harderwijk. Het bevat: 

a. de stukken beschreven in de reg. nrs. 67, 73,125, 
132. 663 en 725; b. opsomming der gevolgen van 
meineedigheid, 1537 (fol. 1), (zie letter f. van nr. 1985); 
c. tijnsrechten en een keur over de bevoegdheden 
van den overpander in de Veluwe (fol. 2-5); 
d. instructie van de manier waarop de Drost gericht 
houdt en opdrachten en andere "oluntaire- en con
tentieuze zaken moet behandelen (fol. 10-12), 
(zie inv. nr. 163 letter i); e. de aanleiding der 
instelling van "het koningschap", ge!!xtraheerd uit 
Cicero: De officiis. (fol. 13 verso); f. antwoord in 
den vorm van een anagram, van 4 philosofen op 
de vraag van zekeren koning naar de oorzaak 
van het verval van zijn Rijk (fol. 22 verso); g. "de 
Justitia et jure": natuurlijk, gemeen en eigen recht 
(fol. 23); h. verklaring van de "drie!!rley manier ende 
loop der tijden: Overvloed, behoefte, matigheid (fol. 
24); i. willekeuren van Harderwijk, (zonder datum), 
met aanvullende keuren van (14)60, (14)72 en (14)78 
en een keur op het tellen van visch en tegenjagen 
van vischschepen van (14)31 (fol. 25-39), (zie nrs. 
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161-163,2000,2002 en 2003); ;. dijkrol van de 
Erckemeden, (c. 1450) lfol. 50- 80); k. notities van 
de gevallen waarin een man geen getuige mag wezen 
en betreffende het officie van richter (fol. 82 verso); 
1. berekeningen en aanteekening van geleverd graan, 
puntdichten en aanteekeningen uit de evangelisten 
(c. 1588) (fol. 1, 6-8, 18 verso, 24 verso. 44 verso, 
45, 49, 81 en 82); m. resolutie van Ridderschap en 
Steden van de Veluwe, betreffende eene leening 
van 70.000 goudguldens aan den hertog van Gelder
land, 1532 Juni 12 (folio 19); n. regeling van de 
voorwaarden waarop Wilhem van Cleve, hertog Carel 
als laRdsheer van Gelre en Zutphen zal opvolgen, 
1538 Januari 27 (fol. 70 verso); o. publicatie rakende 
het erfrecht in Gelderland, 1540 Mei 10 (folio 80 
verso.) 

2007. Leen- en pachtbrieven van den R u i ten b 0 r g e r
tie n d in de buurtschap Hoorn onder Heerde, 1643, 
1649 en 1713, 5 stukken. 

N.B. De stukken zijn genummerd 1, 3, 6 en 7. De tiend 
was een leen van het huis Dorth. Den 8en Augustus 
1798 werd Gerrit Carel baron van Spaen tot Voor
stonden er mede beleend. I) (Zie acten betreffende 
deze tienden van 21 September 1580 en 31 Januari 
1581 in inv. nr. 1981 folio 145 recto et verso.) 

B. Ha n d s c h r i ft B n van par tic u I i B rB n a ar d. 

2008 en 2009. Koop- en transport brie ven en andere voluntaire en 
contentieuze aeten, 1320-1807. 2 doozen. 

2008. 1320-1608, 17 charters en 5 stukken. 

Reg. nrs. 34, SI, 78, 119, 155, 396, 397, 462. 463, 467,488, 
547, 1025 en 1439. 

I) Zie inv. nrs. 1672-1684 en nr. 838 van de reclames van tiendrechten in het 
archief van de Wetgevende collegil!n berustende in het Algemeen Rijksarchief te 
s-Gravenhage. 
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2009. 1623-1807. 13 charters en 13 stukken. 

2010. Biecht- en boterbrief van Alphert Brinck en zijne vrouwen doch
ters, 1517 Juli 29. Afschrift. 1 stuk. 

Reg. nr. 556. 

N.B. Alphert Brinck was van 1526 tot 1534 schepen en 
(of) burgemeester van Harderwijk. Hij stierf kort vóór 
Pauli (25 Januari) 1538. 

2011. Aflaatbrief aan Cornelius Jodocuszoon en zijne vrouw Aleijd, 
1502 December 16. 1 charter. 

Reg. nr. 492. 

2012. Al bum amicorum van Her man u s Win h 0 H. 1571-1585. 
1 bandje. 12°. 

N.B. Hermanus Winhoff, geboren te Deventer en overleden 
. te Utrecht in November 1595, studeerde aan univer

siteiten in het buitenland o.a. te Marburg in Nov. 
1573. Na zijn promotie was hij secretaris van den 
prins van Oranje en in 11586 raadsheer in het Hof 
van utrecht. 1) Het album is gedeeltelijk gedrukt in 
de Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, deel 
VIII blz. 272. 

2013-2061. Adversaria van Dr. Er n!i tBr i n c k. 46 bandjes en 3 
portefeuilles. 

NB. Dr. Ernst Brinck, geboren (c. 1582), overleden 4 
December 1649, was van 1620 tot aan zijn overlijden 
schepen en (of) burgemeester van Harderwijk. De door 
hem nagelaten, hieronder geïnventariseerde hand
schriften werden toegelicht in zijn levensschets in 
1867 bewerkt door Jhr. F. A. ridder van Rappard 
en in 1868 gedrukt bij de firma Kemink en zoon te 

I) Molhuijsen en Blok: Nieuw Neder!. biogr. woordenboek, I blz. 1579. 
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Utreeht. I) Zij behoorden later aan den burgemeester 
en schout Wolter van Spuelde, wiens vader Herman 
van Spuelde getrouwd was met de weduwe van 
Ernst's zoon Lodewijk Brinck. 

2013--2029. "Annotationes et observationes ex diversis 
authoribus". 17 bandjes 12° en kl. 40 • 

2030-2036. "Historiae admirabiles et memorabiles nostri 
temporis". 7 bandjes, 120 • 

N.B. Op dezen titel volgt in sommige bandjes: .quas partim 
ipse audivi recitare et qua rum etiam ipse ex parte 
spectator fui" en in andere: "nunquam ante hac in 
lucem editae nec vise". De hierin vermelde gebeur
tenissen worden in chronologische volgorde verhaald. 

2037-2041. "Historiae admirabiles et memorabiles". 5 
bandjes, 12°. 

N.B. De gebeurtenissen of voorvallen zijn in deze bandjes 
gerangschikt onder hoofden. 

2042. Index op de nrs. 2037-2041. 1 katern, kt. 4°. 

2043. "Oberservationes historicae seu sylva narrationum 
variarum". 1 bandje, 12°. 

2044 en 2045. "Observationes et annotationes In biblia". 
2 IDandjes, 80 • 

2044. Oude testament. 

2045. Nieuwe testament. 

I) Vg\, inv. nr. 1981 folio 28. 
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2046, "Historiae et observationes notabiles et memorabiles 
Turcia et Graecia", 1 bandje, 12°, 

2047, "Observata ex variis autoribus de rebus Turcitis et 
aliarum orientalium gentium n. 1 bandje, 12°, 

2048, .. Itenerarium Germanicum, Gallicum et Sabaudicum, 
Belgicum et Anglicum", gevolgd door Velaviae brevis 
descriptis, (c. 1600-) 1607, 1 bandje, 12°, 

2049-2051. nMemorabilia antiquitates et raritates", 3 
bandjes, 12°, 

2049, Frankrijk en Engeland. 

2050, Duitschland en Belgie, 

2051. Italië, 

-
2052, Extracten uit journalen van reizen naar Oost- en 

West Indië, 1 bandje, 12°, 

2053, nAnagramme au roi Henri IV", gevolgd door 
nApophthegmata ofte gedenckwaerdighe spreuken 
ende aerdighe rencontres ofte cluchten sommigen 
keyseren, coninghen, prinsen, graven ende heeren, 
die nog in leven sijn ofte voer weinich jahren ge
leeft hebben", I bandje, 4°, 

2054, nNieuwe locoseria ofte jock, schimp ende ernst, 
vervatten de CCC apothtegmata ofte gedenkwaardige 
spreuken, abollighe vertellingen ende cluchten noyt 
voor desen in druck gesien", 1 bandje, 8°, 
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2055. "Sententiae dictanotabilia narratiuncul'ae et obser
vationes" en "Memorie en verhael van verschillende 
soorten munten of gangbaer geld van verscheiden 
koninkrijke in Oost·Indiën, ofte landschappen bij 
Oosten de Cabo di Bonna Speranta tot China, Core 
en de Japan toe", geobserveerd door Henrick Jansz. 
Hollander, aO 1620. 1 bandje, 12°. 

2056. Varia over vrouwen. 1 bandje, 4°. 

2057-2059. ..Historiae animalium". 3 bandjes, kl. 4°. 

2057 . Vogels. 

2058. Viervoetige dieren. 

2059. Visschen. 

2060. Losse aanteekeningen of aanvullingen van de in 
nrs. 2013-2059 genoemde onderwerpen. 147 stuk
ken in 22 omslagen. 

2061. Lof-, punt- en lijkdichten op den burgemeester Dr. 
Ernst Brinck, benevens koppelversjes op zijn kunst
verzamelingen, 1620-1649. Hs. en gedrukt. 14 
stukken. 

2062. Sententie van het Hof (en van den kelner van Putten) over 
de possessie der helft van het abtsgoed CJeyn Heli, kwestieus 
tusschen Herman van Oldenbarnevelt en Rychardt van Nulde, 
nom. ux. Maria van Zuylen van Nijevelt, 1652 November 
4. Afschrift (c. 1680). 1 stuk. 

N.B. Het abtsgoed waarover kwestie was behoorde tot de 
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nalatenschap van een kinderloos gestorven zoon van 
Aelt van SteenIer en Maria van Eek. 

2063. "Pugna porcorum", gedicht door Publius Porcius. 1 stuk, kJ. 4D• 

N.B. Het stuk is een afschrift van- en onderteekend door 
Johan Alphert Brinck die van 1650 tot aan zijn over
lijden op 10 September 1653, schepen van Harderwijk 
is geweest. 

2064. Een bandje, getiteld: "Johannes WiUen. Gelri poemata". Hs. 
17e eeuw, 4D., bevattende a. libri elegiarum en h. libri mis· 
celleanorum. 

N.B. Op blz. 1 staat o.m. "Stad Harderwijk, secretarie nr. 
29". Johannes Witten was van Januari 1658 tot aan 
zijn overlijden op 28 Februari 1671, schepen en (of) 
burgemeester van Harderwijk. 

2065. Request van Henrick Gerritsen van Ryes, schoolmeester te 
Nijkerk, aan de regeering van Munnickendam, om aldaar on
derwijs te mogen geven aan de kinderen van vluchtelingen 
uit Nijkerk. Met gunstig appointement, 1672 Juli 2. 1 stuk. 

N.B. Het request is behalve door Ryes ook onderteekend 
d'Oor Johannes Cotius V. D. M" den schout Aelt 
Pannekoek en andere ingezetenen van Nijkerk. 

2066-2069. FamiIiepapieren 0 e Cas ta r t, 17e eeuw. 4 omslagen. 

N.B. Adam de Castart was pastoor of missionaris te 
Harderwijk. Hij overleed 31 Juli 1700. 

2066. Buitenlandsche paspoort voor Adam en Henricus 
van Castart. Tongeren 1669 October 17. 1 stuk:. 

2067. Acten van collatie. institutie en installatie van Adam 
van Castart tot pastoor te Guygoven (arrondissement 
Tongeren). 1680. 6 stukken. 
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2068. Vergunning, gegeven aan Adam van Castart, om ten 
dienste der missie op reis te gaan, Amsterdam 1680 
Juli 4. 1 stuk. 

2069. Gedicht, getiteld: Ol Een krans ken van het Heilig 
Sacrament", ter herinnering aan de begijn Elisabeth 
van Castart te Tongeren, z.d., 1 stuk. kl. 8°. 

2070. Geschriften van katholiek.godsdienstigen aard, 17e eeuw. 1 
portefeuille. 

2071-2073. Preeken door een katholiek geestelijke gehouden te 
Hazerswoude, Amersfoort en Harderwijk, 1674-1699. 3 porte· 
feuilles. 

2071. 1674-1684. 1 portefeuille. 

2072. 1685-1688. 1 portefeuille. 

2073. 1689-1699. 1 portefeuille. 

2074. Lofdichten op het huwelijk van Mr. Willem de Meester en 
jonkvrouwe A. D. van Daverveldt, geschreven door E(lter) en 
M. P. Elter geboren Woesthoven. Hs. 1 stuk 4°. 

N.B. Mr. Wi11em de Meester. geb. 6 Januari 1742, over!. 
27 Januari 1792, was in 1763 gekozen tot schepen 
van Harderwijk. Zijn bruid Anna Debora van Daver
veld, geb. te Doesburg' 15 Februari 1764, stierf 
te Harderwijk 17 Februari 1843. 

2075. Diploma van Johannes Henricus van Lom tot doctor in de 
philosophie en meester der vrije kunsten Utrecht 1727 Juni 
16. Op perkament met afhangend zegel van de academie in 
een metalen doos. 
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2076. Diploma van Didericus Heineken tot doctor in de philosophie 
en meester der vrije kunsten, Harderwijk 1753 Juni 5. 1 stuk 
op perkament, met afhangend zegel van de academie in een 
koperen doos. 

2077-2081. Stukken afkomstig van ongenoemde personen. 5 om
slagen. 

2077. Formulieren van het paternoster en andere gebeden. 
Hs. op perkament, (c. 1500). 1 stuk. 

2078. Brief van Janneken de \Vith over een door Catrijn 
aan een ongenoemde te brengen bezoek, 17e eeuw. 
1 stuk. 

2079. Onkosten-rekening van binnenlandsche reizen, 1674 
-1677. Fransch. 1 stuk. 

2080. ..Lettres anonymes et chansons." (c. 1680). 1 om
slag. 

2081. Anoniem geschrift getiteld: .. Het gevolg van 't orakel 
raet gevraegt door die machten der aerde wegens 
de uitvoeringe van hare besluiten, waerin op een 
smaeckelicke manier uitgebeelt wort 't geen er heden
daegs in de politie omgaet, Uit het Italiaens ver
taelt". Gedrukt te Vrijstadt, 1688. Afschrift. 1 stuk 40. 

e. Handschriften betreffende Amsterdam en Overijsel. 

2082. Privilegiebrieven, keuren en andere acten in hoofdzaak be
treffende Amsterdam, Hs. 16e eeuw. 1 kl. folio band geb. in 
perkament. 

N.B. De band bestaat uit 2 gedeelten, gefolil!erd: het eerste 
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1-70, het tweede 1-223. Volgens de handteekening 
op blz. 3 van het eerste gedeelte, heeft hij toebehoord 
aan Sibert ab Halewijn, die lid was van het Sint 
Jorisgilde te Harderwijk in 1647. I) De band bevat 
afschriften van: a. mededeelingen over de daden 
en de terechtstellingen van wederdoopers te Am
sterdam,1534 Januari-1535 Juli 1 !(ged. I fol. 1-11); 
b. valuatie van binnen- ,en buitenlandsche gouden 
en zilveren munten, (c. 1400)-1539 (ged. I fol. lS, 
18-26 en 28-37), (zie nr. 163 letter e); c. rol 

,van de schouten, burgemeesters en schepenen, 
1413 - 1565, van rentmeesters 1500-1565 en van 
weesmeesters van Amsterdam, 1506-15S0 en 1558 
-1565; d. rol van de raadsleden van Amsterdam, 
(240) 1449-1475 en (36en) 1564-1564 (ged. I fol. 
68-70); e. handvesten en privilegien van Amsterdam 
en eenige betrekkelijke contraeten met Deventer en 
andere steden, zoomede uitspraken in geschillen, 
1275-1536 (ged. 11 fol. l-IS4); f. willekeuren van 
Amsterdam, 1353-1559 en zonder datum (ged. 11 
fol 181- 223); g. vergunning gegeven aaR Reyers
kop, Bijlevelt, Achthoven en Mastwijek, om een 
waterloop te graven van den Rijn naar den Amstel, 
1413 October 1 (ged. 11. fol. 63); h. octrooien tot 
bedijking van den Volewijk en den Zomerdijk te 
Nieuwer·Amstel, zoomede aeten aangaande den dijk 
van IJpesloot, de oude dijken van Holland en Fries
land en het zevenluigsrecht, 1399-1466 (ged. 11 fol. 
49, 51, 79, 83, 85 en 104): z. privilegiebrieven en 
andere aeten aan Holland, Zeeland en Friesland 
verleend in 1452, 1469, .477 en 1531 (ged. 11. fol. 
lOl, 107,109-111,117, 126 én 144.) 

2083 en 2084. Stukken betreffende regeeringsgeschillen in Overijsel. 

2083. Verdrag gesloten door de Staten van Overiisel met 
de stad Hasselt, 1657 Mei 29. 1 stuk. 

2084. Voorloopige uitspraak in een geschil van de Rid. 
derschap met de steden Deventer, Campen en Swol, 
1690 April 15/25. 1 stuk. 

I) Inv. nr. 1734 en nr. 1905 fol. 12 en 13. Johan van Halewijn was van 1672-
1687 burgemeester van Harderwijk. 


