DE OUDE ARCHIEVEN VAN OLDENZAAL

door

Dr .. \v .. J .. Formsma.
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door
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door
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(Hiermede vervalt de gedEukte aanvulling)

I N V·E N T A R I S .
1.

Bij de noot voegen:

..

Uitgegeven door de Ver . . t~b . . v~överijs·s .. Regt en Gesch ..
in de Overijsselscha Stad-dijk-an markeregten le deala

17e st.. (Deventer

i942l~..

· · · · ·· ' ·

· .....

7...

Ja·n van Arkel moet zijn· Jan van Sierck .

9...

I.n de noot het c ij :fer _2 "W:i j zigen. in 1 ..

15..

18 .......
a•

wo:rdt:
Kondschappen der waarheid betreffende de
plichten van de ·Berghuizers ten opzichte
van de stad .. (15)83, "84 en 1614 .. Afschriften l8e eeuw.
5 stukken ..

De heschri jving
.

Protocol van de

~--

.

inkomstel~.\ uit

de vica-rie van de

He Lambertus te Oldenzaal., _16_02 .... 1619 • 1 deeltje~

24 ..

De .beschrijving wordt:

Stukken betreffende 'een geschil over het
heff'en van "issugelt" o:f uitgaande rechten van erfenis sen .. 1764, "65 .. A:fschr iften ..

4 stukken .

""..l_

28 ..

u 86

wordt "87 ..

55-

Na "78 toevoegen: ,1802 ..

-2-

64 ..

"85 wordt "77 ..

108 ..

8 stukken wordt 12 stukken ..

114 ..

1771 toevoegen; 10 stukken wordt 12 stukken .

141

'

~

Request van de burgemeesters van Oldenzaal
aan de drosten en @SCommitteerde edelen
van de Ridderschap van Overijssel om de
rentmeester Borgerink opdracht te geven
tot betaling van het tractem.e nt van de
opziener van de klok op de Bisschcpspoort,
afkomstig van de afgebroken kloostertoren ..

Minuut. Z.j. (18e eeuw)
195..

1

stuk~

De beschrijving wor~t:

Publicaties van 1 G~deputeerde Staten en
drost van Twente betreffende een besmettelijke veeziekte. Met recept .. l768 .. 4 stukken ..

196 ..

Na 1785 toevoegen:

,naa . ; 2 stukken wordt

3 stukken ..
7 stukken wordt 8 stukken.
s.
De beschrijving word~:
Plakkaten en extracten uit het register
van resolutiën van Rllidderschap en Steden
uit de ja ren 16 58 , " 64 , 17 27 , " 3 2 , " 5 7 , n 5 9 en
"71, houdende maatregelen tegen de Rooms-

216 ..
223 ..

gezinden.
j-t
Afschriften 18e eeuw-'- 1
,..

244

~

1 omslag .

"J.

Schoolwerk van leer+h~gen der Latijnse
school .. 1782-"95
1 emslag ..
N .. B. Afkomstig van de tweede praeceptor Dr ... A .. L ..
~ijer ..

-3269 !!.

Van het O.L.Vr.gilde en H.G.Gasthuis 1686}87~

270 ..

Vervalt 1686/" 87 ..
Ach te.'r 1764 invoegen:
Met stukken betreff'ende het proces tussen
de magistraat van Oldenzaal en Hendrik Jannink, later zijn weduwe, over het beheer
van de goederen van de kapel.l751-"61 ..

292 ..

1 stuk wordt 1 pak.

384.

Bekendna:king wordt Bekendmakingen ..

1794 . Minuut.l stuk.wordt:Met aanschrijving
van de drost aan de richter.l794. 3 stukken.
393,394.Aan de noot toevoegen:
Een index op de beide manualen is aanwezig ..

393 ..

Hierbij de volgende noot voegen:

417 ..

N.B. Zie .Aantekenjngen uit een dodenre ister van Olden~aal ~r de .jaren 17 ._-17,
, door J.,. .F .. van Harten 01denzaal,Octobe:r ~ Hierin ook iet~ uit de kerkera-hr. . .
_ dt kaning 1657/''58 .. (Inv .. I\fQ 391)
:
.
De besc l.JVJ.ng VJOr

Stukken betreffende de betaling der reparatiekosten van de toren te Oldenzaal door de
boerschappen van het gericht ..
1804 .. 11 07."11 .. ("12)..
6 stukken .

Ii
1.

i

~ !!

1 ti§. 1 .

Aan het slot van de noot toevoegen:

en Overijss .. Stad-dijk- en markeregten,le dl.,17a st ..
-~

32..

~ g .§. §.

· ·----

(Deventer 1942)"

Het cijfer 32 aan het slot moet zijn 29.

Arkal: zie Johannes .. verva.lt ..

Bisschopspoort I.L4la.
Borgerink~

rentmeester, I . . J4Ia.,

z.o.z ..

-4Bitter (Roloff) rentmr .. gen ..
zijn R. 228 ..
.. _r,

VLD.

'J.W"ente., R .. 222 moet

Daventer {Derk van), vicaris 1 .. 15 . verv~lt ..

Harten (J ,w . F .. van) I ... 393 ..
Helmich(s)· (Albert) en'.Gertruidt e .. l. R .. 246 moot
·zijn R. 2l.J4 .

(élaes) R .. 239 moet zijn R .. 237 ..
Kapittel het cijfer
!~ijar

15 ·vervalt ..

(dr.A.L.) I, 244a~

Nitert (Egbert), officiaal 1.15 .. vervalt ..
Oldenzaal {s.ta.d) I~--

393.

(kloostertoren) I. 14J_a ..
-

(richter) R .. 246 moet zijn R9244.

Pruisen b3t cijfer 15 vervalt.

Raasfelt (Goossen van) drost van Twente 217 moet
zijn 216 ..
Rensen

(Lubbert van) richter te Oldenzaal ..
. R.3284fmoet zijn: 1 .. 352- .. R 244"

Ridderschap I .. l4la
...... ..
. Siarck: zie Jo harmes ..

Twente (drost) I .. l95,384;vervalt r .. 223 ..

