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De inventaris 
 

 

 

1. HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE VOORST (1795-1802) 
 

1.1 Stukken van algemene aard 

 
 

1.1.1 Notulen en publikaties 

 
 

1 Register houdende notulen van vergaderingen van de municipaliteit en afschriften van publikaties, 1795-1798. 1 deel 
 

2 Notulen van vergaderingen van het gemeentebestuur, 1798, 1799. 1 deel N.B. Van 19 april 1798 tot 9 februari 1799 waren de 

gemeenten Voorst en Apeldoorn (toen bestaande uit de kerspelen Apeldoorn, Beekbergen en Loenen) samengevoegd. 

 

3 Klad-notulen en -publicaties van het gemeentebestuur, 1798. 1 omslag 

 

 1.1.2 Ingekomen en verzonden stukken 

 

4 Ingekomen en minuten van verzonden stukken, 1798, 1799. 1 omslag 

 

5 Ingekomen stukken, ontvangen van het departementaal bestuur, 1798 november - 1802 mei. 1 pak 
 

1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

1.2.1 Bestuurlijke organisatie 
 

6  Stukken betreffende het afleggen van zgn. loyaliteitsverklaringen door daartoe verplichte oud-bestuurders en geestelijken, 1795. 1 

omslag 

N.B. Betrokkenen verklaarden hiermee de nieuwe bestuurlijke organisatie in niets te zullen tegenwerken. 
 

7 Circulaire betreffende de stemming over het ontwerp van een nieuwe staatsregeling, 1797. 1 stuk 
 

8 Instructie voor de municipaliteiten in het voormalig gewest Gelderland, 1798. 1 stuk 
 

9 Publikatie inzake de samenvoeging van de gemeenten Voorst en Apeldoorn, 1798. 1 stuk 
 

10 Lijst van in verband met de scheiding van de gemeenten Voorst en Apeldoorn nog over te geven stukken, 1799. 1 stuk 

 

 1.2.2 Verkiezingen 
 

11 Register houdende verklaringen van eedsaflegging door de stemgerechtigde inwoners der gemeente, 1798-1802. 1 deel 
 

12 Register van eedsaflegging als bedoeld in artikel 24 § 5 van de Staatsregeling 1801 door de stemgerechtigde burgers uit het ambt Voorst, 

1803, 1804. 1 deel 
 

1.2.3 Bestuurders en functionarissen 

 

13 Lijst van leden der municipaliteit, ambtsboden en andere in dienst van het ambt aangestelde personen, 1797. 1 stuk 

 

14 Besluit inzake de beëdiging van Eduard Daniels Jr. als lid van het gemeentebestuur, 1798. 1 stuk 

 

15 Concept-besluit inzake de benoeming van Matthias Vorster tot waamemend secretaris, 1798. 1 stuk 

 

16 Proces-verbaal van de aanzegging van ontslag als ambtsbode aan Berent Jan Veltwijk, 1798. 1 stuk 

 

1.2.4 Financiële zaken 

 

1.2.4.1 F i n a n c i ë l e  a d m i n i s t r a t i e  

 

17 Mandaten, met bijlagen, 1795-1799. 1 omslag 

 

18 "Ordonnantieboek des Ampts Voorst no. 1", register houdende afschriften van aan de (substituut-)ontvanger afgegeven mandaten, 1795-

1800. 1 deel 

N.B. Zie voor mandaten uit 1801 en 1802 inv.nr. 49. 
 

1.2.4.2 B e l a s t i n g e n  

 

19 Stukken betreffende de door de predikanten te Terwolde, Twello, Voorst en Wilp te betalen achterstallige verponding wegens de 

pastoriegoederen, 1797. 1 omslag 

 

20 Uittreksel uit het "Verpondigtsboek van de Welser goederen" betreffende de door Berent Beumer te Terwolde over 1796 verschuldigde 

verponding, 1797. 1 stuk 
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21 Stukken betreffende bezwaren van buiten het ambt woonachtige personen tegen de hen opgelegde aanslagen in de ambtslasten, 1797. 1 

omslag 

 

22 Brief houdende de aankondiging van een onderzoek naar belastingheffingen te Twello, 1800. 1 stuk 
 

23 Concept-publicatie inzake de betaling van de ambtslasten, ca. 1800. 1 stuk 

 

24 Kohier van de ambtslasten, 1802. 1 deel 
 

25 Uittreksel uit het resolutieregister der Staten-Generaal inzake het door Bataafs Brabant verschuldigde aandeel in de gezamenlijke lasten 

van de republiek, 1795. Gedrukt. 1 stuk  

 

 

1.2.5     Openbare orde 

 

26 Publicatie van het Hof van Justitie in Gelderland betreffende de opsporing van degenen die de vrijheidsboom te Wilp hebben 

omvergehaald en meegenomen, 1795. 1 stuk 

 

27 Stukken betreffende een "generale gauwdievenjacht", gehouden van 19 tot 21 oktober 1795. 1 omslag 

 

28 Akten van attestatie betreffende gebleken burgertrouw, afgegeven ten behoeve van Gerrit Arents, Jan Gerrits Doeve en Egbert Herms, 

1799, 1801. 1 omslag 
 

1.2.6 Kerkelijke zaken, onderwijs en armenzorg 

 

29 Brief van de kerkmeesters van Wilp waarin zij zich erover beklagen dat de predikant een stuk weiland behorende tot de pastoriegoederen 

heeft doen bewerken zonder hen daarvan in kennis te stellen, ca. 1795. 1 stuk 
 

30 Stukken ontvangen of opgemaakt in verband met het in de Staatsregeling van 1798 bepaalde inzake de kerkelijke instellingen en 

bezittingen, 1797-1800. 1 omslag 

 

31 Request van de inwoners van de buurtschap het Appense Broek inzake de aanstelling van een schoolmeester, 1798. 1 stuk 

 

32 Brieven van de schoolmeesters te Terwolde, Twello, Voorst en Wilp, houdende gegevens betreffende het plaatselijk onderwijs, 1799. 1 

omslag 

 

33 Afschriften van brieven houdende gegevens betreffende kerkelijke fondsen ten behoeve van de armenzorg, 1798. 1 omslag 

 

34 Besluit van het departementaal bestuur inzake de ondersteuning van Willem Hendriks door de diaconie te Terwolde, 1801. 1 stuk 
 

1.2.7 Verkeer en vervoer 

 

35 Nota van B.W. Krepel, lid van het gemeentebestuur, inzake het bevaarbaar maken van de Grift, 1798. 1 stuk 
 

1.2.8     Militaire zaken 
 

36 Circulaires betreffende de doortocht en inkwartiering van militaire troepen, 1796. 1 omslag 
 

37-39    Stukken betreffende de Bataafse gewapende burgenmacht, 1798. 3 omslagen 

37 Publicaties 

38  Lijsten van financiële bijdragen 

      N.B. Deelname aan de gewapende dienst kon afgekocht worden. 

39  Medische attesten ten behoeve van vrijstelling 

 

40 Afschrift van een aan het gemeentebestuur van Epe gerichte brief betreffende de voor het aangaan van een huwelijk vereiste toestemming, 

1798. 1 stuk 
 

41 Stukken betreffende de levering van manschappen, paarden en wagens ten behoeve van 's lands dienst, 1799, 1802. 1 omslag 

 

 

 

 

 

 

 

2. HET ARCHIEF VAN DE AMBTSGEMEENTE VOORST (1802-1811) 
 

2.1 Stukken van algemene aard 
 

2.1.1 Ingekomen Stukken 

 

42 Ingekomen stukken van het Departementaal, vanaf 1806 Gedeputeerd, Bestuur, 1802-1806. 1 omslag 

 

43 Ingekomen Stukken van de drost, vanaf juli 1807 de baljuw, van Neder-Veluwe, 1804-1811. 1 pak 

 

44 Ingekomen Stukken van de landdrost van het departement Gelderland, 1807-1810. 1 pak 
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2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 

 

2.2.1  Bestuurlijke organisatie en verkiezingen 

 

45 Stukken betreffende de organisatie der verkiezingen van leden van het ambtsgemeentebestuur, 1802-1809. 1 omslag 

 

46 Afschrift van een brief aan het departementaal bestuur waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de nieuwe bepalingen met betrekking tot de 

gemeentelijke besturen, 1806. 1 stuk 
 

2.2.2 Financiële aangelegenheden 

 

2.2.2.1   A l g e m e e n  

 

47 Stukken betreffende het overlijden van de ambtsontvanger H. Wesselman en de overdracht van de financiële administratie, 1809, 

1810. 1 omslag 

 

48 Ingekomen stukken van de drost van het Kwartier van Arnhem inzake de controle van de gemeenterekening, 1810. 1 omslag 

 

             2.2.2.2  R e k e n i n g e n  
 

49  "Ordonnantieboek des Ampts Voorst no. 2", register houdende afschriften van aan de (substituut-)ontvanger afgegeven mandaten, 1801-

1811. 1 deel 
 

50-51 Rekeningen, met bijlagen, van de ambtsontvanger over de jaren 1810 en (deels) 1811, afgehoord en goedgekeurd in 1816. 1 pak en 1 

omslag 

50 1810 

51 1811 januari - juni. 1 omslag 

 

2.2.2.3  B e l a s t i n g e n  

 

52 Lijst van gezinshoofden, ingedeeld overeenkomstig de indeling van het ambt in kerspels en rotten, ca. 1802. 1 katern 

N.B. Waarschijnlijk opgemaakt in verband met de heffing van belastingen. 

 

53 Stukken betreffende de in 1805 te heffen belastingen, 1804. 1 omslag 

 

54 Verpondingskohier, 1805. 1 deel 

 

55 Ingekomen stukken van de gecommitteerde, later commissaris, tot het werk der verponding, ressort Arnhem, arrondissement Hattem, 

1806-1810. 1 omslag 

 

56 Stukken betreffende de (her)taxaties van eigendommen, 1808, 1809. 1 omslag 

 

57 Primitieve begroting voor 1811, opgesteld in verband met de heffing van opcenten op de verponding, 1810. 1 stuk 

N.B. Zie voor de heffing van opcenten op de verponding ook inv.nr. 102. 

 

2.2.2.4  W a a g  e n  t o l l e n   

 

58-59 Rekeningen wegens de pacht van de waag, deels met bijlagen, 1801-1806. 2 omslagen 

58 1801-1804 

59 1805, 1806 

 

60 601Brief van de ambtsontvanger inzake de ontweip-rekening 1807 wegens de pacht van de tollen en de heffing van opcenten op de 

verponding, 1808. 1 stuk 

NB. De rekening ontbreekt. 

 

61 Rekeningen wegens de pacht van de tollen, 1809-1811. 1 omslag 

N.B. De rekeningen over 1810 en 1811 hebben tevens betrekking op de heffing van opcenten op de verponding. De rekening van 1811 

loopt tot 6 juni. 
 

2.2.3 Nijverheid 

 

62 Circulaire van V.D. van Epen en J.H. Moeleman te Arnhem inzake de voorgenomen uitgifte van een krant, 1804. 1 stuk 

N.B. Betreft waarschijnlijk de 'Departementale Gelderse Courant". 

 

63 Ingekomen stukken houdende voorschriften en richtlijnen betreffende het patentrecht, 1808. 1 omslag 

 

2.2.4 Onderwijs 

 

64 Publicatie van het Departementaal Bestuur betreffende de vaststelling van een huishoudelijk schoolreglement, een classificatie der scholen 

en een bijzondere schoolorde, 1806. 1 stuk 

N.B. Van de schoolorde twee exemplaren. 

 

65 Afschrift van een overeenkomst met de Hervormde gemeente te Twello inzake de huur van het schoolgebouw, 1810. l stuk 
 

2.2.5    Militaire zaken 
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66 Circulaires inzake de levering van voedsel en andere benodigdheden voor de militaire troepen, 1803-1810. 1 omslag 

 

67 Staat van door het gemeentebestuur voorgeschoten kosten wegens het ronselen van recruten, 1809. 1 stuk 
 

2.2.6  Stukken waarvan het verband met het archief onduidelijk is 

 

68 Akte waarbij ten overstaan van onderschout en gerichtslieden te Voorst de terugbetaling wordt geregeld van een door H. Wijnen 

en zijn echtgenote aan B. Jansen verschuldigde geldsom. Afschrift. 1805. 1 stuk 

 

69 Akte waarbij Willemina Jans, weduwe van Hendrik Broekman, zich ten overstaan van schout en gerichtslieden te Epe verbindt tot 

betaling van de boedelschulden en van het aan haar kinderen toekomende erfdeel, met Jan Stokking als borg. Afschrift. 1805. 1 

stuk 
 

70 Stukken betreffende de ontruiming door H.J. Nijveld van (een gedeelte van) het huis "Everwijn", eigendom van G. van Hemert, 1806. 1 

omslag 

 

 

3. HET ARCHIEF VAN HET RICHTERAMBT NIJBROEK (ca. 1792-1808) 

 

 

71 "Edele Handvesten Register der Rigteren, Bruggencedel, als anderen van den Rigter Ambte Niebroek, van de opkomste der regering aldaar 

anno 1678", register houdende afschriften van: 
 

- akten betreffende het richterambt uit de 14de-16de eeuw 

- lijst van richters van het ambt sinds 1396 

- uitzetting wegens de verponding over het jaar 1665 

- lijst van binnen het ambt gelegen bruggen met de daarop aangewezen behuizingen in 1649, 

ca. 1792. 1 deel 

 

72 Publicaties betreffende de regelgeving ten aanzien van huwelijkssluitingen, 1795-1799. 1 omslag 
 

73-76 Ingekomen stukken van de drost, vanaf juli 1807 baljuw, van Neder-Veluwe, 1807, 1808. 4 pakken 

73  1807 januari-juni 

74  1807 juli-december 

75  1808 januari-maart 

76  1808 april-december 
 


