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De inventaris
1.1 Stukken van algemene aard
1.1.1

Notulen van de ambtsjonkersvergaderingen

1

"Ampts-Resolutie-boeck", register bevattende:
- notulen en besluiten;
- verbalen van de ambtsonraad;
- aantekeningen en afschriften in hoofdzaak kerkelijke aangelegenheden
betreffende; 1608-1783. 1 deel

2

Notulen, 1784-1794. 1 deel

3

Afschriften van notulen, 1720-1724. 1 omslag
NB. De afschriften wijken soms af van de oorspronkelijke tekst in inv.nr. 1.
1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.1

Instructies en traktementen

4

Instructie voor de ambtsdienaars, met bijlagen, ca. 1738. 1 omslag

5

Stukken betreffende wegens de periodieke zittingen van het landgericht binnen het
ambt te betalen vergoedingen, ca. 1742. 1 omslag

6

Stukken betreffende een geschil over het traktement van de schout en de extra
vergoeding voor de oudste ambtsjonker, 1765. 1 omslag
1.2.2 Financiële zaken
1.2.2.1 Algemeen

7

Rekening van uitgaven over de jaren1 665 en 1666. 1 stuk

8-11

"Ambtsboeken", registers bevattende verbalen van de onraad, rekeningen van de
substituut-ontvanger, rekeningen wegens het beheer van waag en tollen en
rekeningen van de kerkmeesters, 1711-1766. 4 delen
8
1711-1729
9
1730-1743
10
1744-1756
11
1757-1766

12-21

Bijlagen bij niet meer aanwezige rekeningen, met hiaten, 1720-1752. 9 omslagen
12
1720
13
1721
14
1722
15
1723
16
1725
17
1726

18
19
20
21

1743
1750
1751
1752

22

Stukken betreffende geschillen inzake de betaling en verrekening van
ambtslasten, 1700-1734. 1 omslag

23

Rekening van de substituut-ontvanger over 1791 en 1792, met bijlage,
afgesloten en afgehoord in 1794. 2 Stukken
1.2.2.2 G e l d l e n i n g e n

24

Akten van (afgeloste) geldleningen ten laste van het ambt, afgesloten met
Wolter Maurits van Rheede en met Gerard van Suchtelen en diens echtgenote
Johanna ter Borch, 1721, 1733. 2 stukken
1.2.2.3 B e l a s t i n g e n

25-27

Kopieën van verbalen van de ambtsonraad, 1662-1668. 1 delen en 2
katernen N.B. Zie ook de inv.nrs. 1 en 8-11.
Inv.nr. 25 betreft een hedendaagse kopie, met indices. Het origineel bevindt
zich in het familiearchief Van Marle, inv.nr. 40a; dit berust in de
Athenaeumbibliotheek Deventer. Tijmen van Marle was rond 1700 ontvanger
van het ambt. Inv.nrs. 14 en 15 zijn 17de-eeuwse afschriften.
25
1662. 1 deel + 1 indexdeel
26
1664
27
1668

28

Stukken betreffende de aanstelling en beëdiging van zetters, 1705, 1733. 1 omslag

29

Stukken betreffende de invordering en afdracht van de zgn. ruijmgelden, 17201736. 1 omslag
N.B. Ruijmgelden waren elk schrikkeljaar verschuldigd door de "gemene
huysluyden" wegens het gebruik van "gemeene steegen en straten".

30

Besluit van de ambtsjonkers waarbij Petro Fernandes, in verband met het
afbranden van zijn woning, tijdelijk wordt vrijgesteld van de betaling van
ambtslasten onder toezegging van financiële steun, 1734. 1 stuk

31

Afschrift van een besluit van ridderschap en edelen van Veluwe inzake een
aanbevolen model-verpondingskohier, met bijlage, 1738. 2 stukken

32

Afschrift van een request van de geërfden van Wilp aan de heer van Renesse, heer
van Holthuijsen, inzake betaling in termijnen van de aanslag in de "vijff speciën",
2de helft 17de eeuw. 1 stuk
N.B. Vijff speciën = ...

1.2.2.4
Ambtswaag en tollen
N.B. Zie ook de inv.nrs. 8-11.
33

Stukken betreffende de verpachting van de tollen, 1715-1727. 1 omslag

34

Rekeningen, deels met een bijlage, wegens de verpachting van de ambtswaag en de
tollen, 1743, 1773-1786, 1788-1792. 1 omslag

35

Kwitanties betreffende het aan de ontvanger-generaal van Veluwe te betalen
pachtgeld voor de waag, 1773-1786, 1788-1792. 1 omslag
1.2.3

36

Openbare orde en veiligheid

Afschriften van besluiten betreffende de werkzaamheden van turfschippers en meters en de beëdiging van turfvulsters te Zutphen en Arnhem, 1646-1718. 1
omslag
1.2.4 Kerkelijke zaken
N.B. Zie ook inv.nr. 1.

37

Afschrift van een akte waarbij erkend wordt dat met het beroepen van N. Dapper
tot predikant te Voorst, door ambtsjonkers en gemeenteleden inbreuk is gemaakt
op het aan de erfgenamen van Dirck Huygens toekomende collatierecht, ca.
1654. 1 stuk

38

Afschrift van een besluit tot toekenning van een vergoeding voor de door de
ambtsjonkers waargenomen predikdiensten gedurende een predikantsvacature
te Terwolde, 1717. 1 stuk

39

Afschrift van een reglement inzake de verhuur en het gebruik van zitplaatsen en
baar-lakens in de kerk van Barneveld, 1720. 1 stuk

40

Akte waarbij de voorzanger van de Grote Kerk te Zutphen verklaart dat Jacob
Willem van Beeck het psalmzingen bij hem heeft geleerd, 1746. 1 stuk

41

Akten van indemniteit, afgegeven ten behoeve van:
- Gerrit Doeve, Geertjen Andries ten Lintel en hun kinderen Andries en Jan,
afgegeven door de diaconie te Terwolde, 1777
- de kinderen van Gerrit Derks Doeve en Geertjen Andries, genaamd Marten,
Maria en Arent, afgegeven door de diaconie te Twello, 1777
- Derk Lammers, Grietjen Peters en hun kinderen Aaltjen, Peter en Lammert,
afgegeven door de diaconie te Olst, 1794.
1 omslag

42

Rekening van Jean Maritz te 's-Gravenhage wegens het leveren en ophangen van
een nieuwe luidklok voor de kerktoren te Wilp, 1781. 1 stuk
1.2.5

43

Wegen, watergangen en dijken

Stukken betreffende de aanleg, het onderhoud en/of het bepoten van wegen, 17181776. 1 omslag

N.B. Zie ook de inv.nrs. 12 e.v, 33 en 34
44

Publicatie van de Staten van Gelre en Zutphen inzake het schouwen en
onderhouden van beken en watergangen, 1756. Gedrukt. 1 stuk

45

Notitie betreffende door Albert Karman aangenomen werkzaamheden aan twee
dijken. 18e eeuw. 1 stuk

