
niet de kleur van de map maar de kleur van de nummers is bepalend :

wit = bestuur na 1811

groen = kerk
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burgerlijke stand

geboorteaktes 1811-1816 geel   1 jaarlijks

geboorteaktes 1817-1821 geel   2 jaarlijks

geboorteaktes 1822-1826 geel   3 jaarlijks

geboorteaktes 1827-1831 geel   4 jaarlijks

geboorteaktes 1832-1836 geel   5 jaarlijks

geboorteaktes 1837-1841 geel   6 jaarlijks

geboorteaktes 1842-1846 geel   7 jaarlijks

geboorteaktes 1847 -1851 geel   8 jaarlijks

geboorteaktes 1852-1856 geel   9 jaarlijks

geboorteaktes 1857-1861 geel  10 jaarlijks

onderwerp tijdvak toelichting vindplaats
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geboorteaktes 1862-1866 geel  11 jaarlijks

geboorteaktes 1867-1871 geel  12 jaarlijks

trans-              

scriptie register

Bevolking

register

trans-              

scriptie

inventaris historische vereniging Old Deep'n  - versie november 2013

geel = burgerlijke stand : geboorten

blauw = burgerlijke stand : huwelijken

bruin = burgerlijke stand : overlijden

rood = bevolkingsregister, volkstellingen

zwart = bestuur en recht voor 1811, marken en grond



geboorteaktes 1872-1876 geel  13 jaarlijks

geboorteaktes 1877-1881 geel  14 jaarlijks

geboorteaktes 1882-1886 geel  15 jaarlijks

geboorteaktes 1887-1891 geel  16 jaarlijks

geboorteaktes 1892-1896 geel  17 jaarlijks

geboorteaktes 1897-1901 geel  18 jaarlijks

geboorteaktes 1902-1906 geel  19 jaarlijks

geboorteaktes 1907-1911 geel  20 jaarlijks

index burgerlijke stand geboorten 1811-1902 2 banden in box 1

tienjaarlijkse klapper geboorteakten 1903-1980 1 band in box 1

tienjaarlijkse klapper geboorteakten 1903-1990 1band in box 1

huwelijksakten 1811-1821 blauw   1 jaarlijks

huwelijksakten 1822-1831 blauw   2 jaarlijks

huwelijksakten 1832-1841 blauw   3 jaarlijks

huwelijksakten 1842-1851 blauw   4 jaarlijks

huwelijksakten 1852-1861  blauw   5  jaarlijks

huwelijksakten 1862-1871 blauw   6 jaarlijks

huwelijksakten 1872-1881 blauw   7 jaarlijks

huwelijksakten 1882-1891 blauw   8 jaarlijks

huwelijksakten 1892-1901 blauw   9 jaarlijks

huwelijksakten 1902-1912 blauw  10 jaarlijks

huwelijksakten 1913-1919 blauw  11 jaarlijks

huwelijksakten 1920-1922 blauw  12 jaarlijks

huwelijksakten 1923-1927 blauw  13 jaarlijks



huwelijksakten 1928-1932 blauw  14 jaarlijks

huwelijksakten 1933-1940 blauw  15 jaarlijks
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index burgerlijke stand huwelijken 1811-1912 2 banden in box 2

tien-jaarlijkse klapper huwelijken 1903-1980 1 band in box 2 ja

tien-jaarlijkse klapper huwelijken 1903-1990 1 band in box 2 ja

overlijdensakten 1811-1816 bruin   1 jaarlijks

overlijdensakten 1817-1821 bruin   2 jaarlijks

overlijdensakten 1822-1826  bruin   3  jaarlijks

overlijdensakten 1827-1831 bruin   4 jaarlijks

overlijdensakten 1832-1836 bruin   5 jaarlijks

overlijdensakten 1837-1841 bruin   6 jaarlijks

overlijdensakten 1842-1851 bruin   7 jaarlijks

overlijdensakten 1852-1861 bruin   8 jaarlijks

overlijdensakten 1862-1866 bruin   9 jaarlijks

overlijdensakten 1867-1871 bruin  10 jaarlijks

overlijdensakten 1872-1881 bruin  11 jaarlijks

overlijdensakten 1882-1891 bruin  12 jaarlijks

overlijdensakten 1892-1901 bruin  13 jaarlijks
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overlijdensakten 1902-1911 bruin  14 jaarlijks

overlijdensakten 1912-1921 bruin  15 jaarlijks

overlijdensakten 1922-1931 bruin  16 jaarlijks

overlijdensakten 1932-1941 bruin  17 jaarlijks

overlijdensakten 1942-1950 bruin  18 jaarlijks

index burgerlijke stand overlijden 1811-1932 op jaartal, voornaam, 

achternaam

1 band in box 3      

1 band in box 4

ja

index burgerlijke stand overlijden 1932-1990 op achternaam 1 band in box 3 ja

overlijdensakten verzamelregister 1811-1894 1 map in box 3

overlijdensakten verzamelregister 1894-1932 1 map in box 3

staat der sterfgevallen 1818-1838 bruin 19

overlijdensadvertenties 1956-2012 bruin 20 ja, totaal en per jaar
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volkstellingen

volkstelling 1748 rood   1 ja

volkstelling 1795 rood   1

volkstelling 1811 rood   1

volkstelling 1812 rood   1

volkstelling 1840 rood   1 en 2 deels,in rood 3 

bevolkingsregister

Gezinshoofden 1683 - 1812 alfabetische index rood   3

levenloos/buitenechte-   lijk geboren 

kinderen

1684  - 1812 alfabetische index rood   3

Bevolkingsregister Stedeke 1830 alfabetisch rood   4

Bevolkingsregister Stedeke 1840 - 1849 rood   5

Index bevolkingsregister (kaartenbak) 

A t/m G

1850-1885 rood   6

Index bevolkingsregister (kaartenbak) 

H t/m L

1850-1885 rood   7
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Index bevolkingsregister (kaartenbak) 

M t/m R

1850-1885 rood   8

Index bevolkingsregister (kaartenbak) S 

t/m Z

1850-1885 rood   9

Bevolkingsregister Diepenheim 1850 - 1859 Stedeke (162 pags) rood 10, 11

Bevolkingsregister Diepenheim 1850 - 1859 Kerspel, Schipbeek, Old 

Diepenheim, Markvelde

rood 12

Bevolkingsregister Diepenheim 1850 - 1859 alfabetische bladwijzer rood 13

Bevolkingsregister Diepenheim 1851 - 1859 dienstbodenregister rood 13

Bevolkingsregister Diepenheim 1860 - 1885 Stedeke (294 pags) rood 14, 15, 16

Bevolkingsregister Diepenheim 1860 - 1885 Kerspel (192 pags) rood 17

Bevolkingsregister Diepenheim 1860 - 1885 Markvelde (174 pags) rood 18
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Bevolkingsregister Diepenheim 1860 - 1885 Schipbeek (124 pags) rood 19

Bevolkingsregister Diepenheim 1885 - 1925 bladwijzer met verwijzingen 

naar bevolkingsregister

rood 20

Bevolkingsregister Diepenheim 1885 - 1925 (697 pags) rood 21-28

Bevolkingsregister Diepenheim 1925 -1939 Vertrokken personen/gezinnen  rood 29, 30

Bevolkingsregister Diepenheim 1950 - 1970 Binnengekomen en weer 

vertrokken (vooral pupillen 

Westerflier)

rood 31

Bevolkingsregister Diepenheim 1925 - 1939 Gezinskaarten  rood 32-36

vestiging en vertrek

ingekomen 1791-1830 rood 37

ingekomen 1830-1854 rood 37

ingekomen 1854-1892 rood 37

vertrokken 1791-1830 rood 37

vertrokken 1830-1854 rood 37

vertrokken 1854-1892 rood 37

vertrokken naar Amerika 1 map in box 8

pleegkinderen

bestedelingen 1859-1949 alfab overzicht, getypt, 23 pags rood 37 ja
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dienstplicht

lijst voor conscriptie 1813 rood 37

stadrecht en aanvullende resoluties 1602-1724 publikatie VORG 1925 zw 1 ja

onderwerp tijdvak toelichting vindplaats
map of box personen geografisch

beschikking op rekest Palick Markeloff 1637 zw 1

beschikking op rekest inz herendiensten 1639 zw 1

stadsboeken

stadsboek 1 deel 1 1603-1779 pags 1-79 (vooral 

burgerschappen)

zw 1 ja ja

stadsboek 1 deel 2 1603-1779 pags 80-150 zw 2 ja ja ja

stadsboek 1 deel 3 1603-1779 pags 151-189 zw 3 ja (deels klad) ja

stadsboek 1 deel 4 1603-1779 pags 190-233 zw 4 ja, in klad ja

stadsboek 2 deel 1 1779-1810 pags 1-55 zw 5 ja, deels ja

stadsboek 2 deel 2 1779-1810 pags 56-131, 452-468 zw 6 ja, deels ja

akten rechterlijk arhief zie ook stadsboeken 

gerechtelijke akten -               excerpten 

folio 1-338

1684-1705 transporten, testamenten en 

hypotheken, getypt 66 pags 

zw 7 ja ja ja 

gerechtelijke akten -              excerpten 

folio 1-755

1749-1770 transporten, testamenten en 

hypotheken, getypt 92 pags 

zw 8 ja ja ja 

gerechtelijke akten -            excerpten 

folio 1-469

1770-1793 transporten, testamenten en 

hypotheken, getypt 145 pags 

zw 9 ja ja ja 

gerechtelijke akten -                

excerpten folio 1-309

1793-1808 transporten, testamenten en 

hypotheken, getypt 58 pags 

zw 10 ja ja ja 

gerechtelijke akten -           excerpten 

folio 1-286

1760-1810 transporten, testamenten en 

hypotheken, getypt 90 pags 

zw 11 ja ja ja 

gerechtelijke akten -             excerpten 

folio 1-46

1808-1811 transporten, testamenten en 

hypotheken, getypt 11 pags 

zw 12 ja ja ja 

gerechtelijke akten -                

excerpten folio 1-31

1803-1809 transporten, testamenten en 

hypotheken, getypt 5 pags 

zw 12 ja ja ja 

Bestuur en recht voor 1811
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gerechtelijke akten -                

excerpten folio 1-19

1803-1811 transporten, testamenten en 

hypotheken, getypt 4 pags 

zw 12 ja bij vorige bij vorige

rechterlijke archieven drostambt 

Haaksbergen en Diepenheim

1662-1801 inventaris door E.D. Eijken, 

1966, bijlage 1 : lijst van 

processen nrs 21-43

zw 12 ja

rechterlijke archieven drostambt 

Haaksbergen en Diepenheim

1690-1811 inventaris door E.D. Eijken, 

1966, bijlage 1 : lijst van 

processen nrs 86-190

zw 12 ja

het horige Hof Kagelink 1632-1779 zw 13 ja, klik hier

zw 14 ja, klik hier

zw 15 (deels, in klad)

    het horige Hof Kagelink zw 16 ja, klik hier

hoger toezicht

gedeputeerden van Overijssel aan 

richter van Diepenheim

1719-1750 zw 17

eed van trouw 1747-1788 zw 17 ja, klik hier ja

benoemingen van burgemeesteren 1759-1794 zie ook stadsboeken zw 17 ja, klik hier

borgmannen en burgemeesters

lijst van burgemeesters 1637-1781 zw 17 

lijst van burgemeesters 1793-heden zw17

burgemeesters over boetes 1674 zw 17 

borgmannenbekers 1670-1683 zw 17 

burgemeester Meijer vs drost van 

Twente

ongedateerd zw 17 
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financieel beheer zie ook stadsboeken

inkomsten en uitgaven van de stad 1697-1751, zw 46

    het horige Hof Kagelink

    het horige Hof Kagelink
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http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 13 nrs 0471-0481 = het horige Hof Kagelink 1632-1779.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 14 nrs 0500-0541 = het horige hof Kagelink 1632-1779.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 16 nrs 0600-0618 = het horige hof Kagelink 1632-1779.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 17 nrs 0727-0750 = eed van trouw 1747-1788.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 17 nrs 0632-0642 = benoeming van burgemeesteren 1759-1794.pdf


inkomsten en uitgaven van de stad 1779-1795 zw 46

kwitanties 1778-1810 zw 46

geschil inz achterstallige rente 1611-1612 zw 47

register van verponding/contributie/        

redemptiegelden

1665-1668 zw 47

register van vuurstedengelden 1666-1669 zw 47

register van hoofdgeld en 1000ste 

penning

1666-1670 zw 47

register van hoofdgeld 1723-1724 zw 47

register van belasting op 

land/vee/gemaal

1669-1671 zw 47

lijst van achterstallige belastingen 1671 zw 47

staat van op te brengen belastingen 1680 zw 47

borgstelling belastingontvanger 1696 zw 47

openbare verkoop wegens 

belastingschuld

1720 zw 47

openbare verkoop wegens 

belastingschuld

1728 zw 47

dispuut over een lening 16.. zw 47

vuurstedengeld 1751 zw 47

taxatie voor de 1000ste penning 1750, 1757-

1758

zw 47

50e penning - excerpten folio 1-121 1743-1806 98 pags zw 18 ja ja ja 

50ste penning 1792-1804 zw 19 ja, klik hier ja ja

koningsaccijns 1745-1807 zw 20 ja, klik hier ja

registers van verpondingen, belastingen 

en contributie

1747-1769 copy 1-183 zw 48 4 banden in 

box 7
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registers van verpondingen, belastingen 

en contributie

1747-1769 copy 184-379 zw 49 4 banden in 

box 7

registers van verpondingen, belastingen 

en contributie

1772-1786 zw 50 4 banden in 

box 7

registers van verpondingen, belastingen 

en contributie

1785-1808 folio 1-127, copy 1-182 zw 51 4 banden in 

box 7

registers van verpondingen, belastingen 

en contributie

1785-1809 folio128-368, copy 183-384 zw 52 4 banden in 

box 7
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http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 19 nrs 0706-0726 en 0957-0983 = 50ste penning 1792-1804 .pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 20 nrs 1002-1016 = koningsaccijns 1745 - 1807.pdf


onderwijs zie ook stadsboeken

ontslag van de schoolmeester 1634 zw 21

onderwijs in Diepenheim en Markvelde 1665 zw 21 ja, klik hier ja

onderwijs in Markvelde 1795-1796 zw 21 ja, klik hier

benoeming schoolmeester 1805 zw 21

gezondheidszorg

volksgezondheid 1769 zw 21 ja, klik hier

aan veeziekte gestorven vee 1726, 1732 zw 21

sociale zorg

de inkomsten van de stadsarmen 1585 zw 21

verordening inz betalingen aan de 

armen

1610 zw 21

onderwerp tijdvak toelichting vindplaats
map of box personen geografisch

wegen

de schouw van wegen 1769 zw 20

recht op vrije doortocht bij Westervlier 1688 zw 20 

geschil tolpachters en Bentinck 1749 zw 20

proces Diepenheim/Deventer inz tollen 

in Diepenheim

1766 zw 53

tollen van Diepenheim 1752-1768 zie vervolg in zw 53 zw 20 ja, klik hier

verpachting tollen in Diepenheim 1789 zw 20

tollen in Twente 1811 zw 20

conflict over een weg naar Goor 1791-1793 zw 65 ja, klik hier

waterhuishouding

Markelse Schipbeek : inventaris 

Deventer

1571-1850 inventaris en 1 stuk uit 1750 zw 67
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http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 21 nrs 0751-0755 = onderwijs in Diepenheim en Markvelde 1665.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 21 nr 0984 = onderwijs in Markvelde 1795-1796.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 21 nrs 1052-1053 = volksgezondheid 1769.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 20 nrs 0660-0704 = tollen van Diepenheim 1752-1768.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 65 nrs 0436-0462 en 5208-5232 = conflict over een weg naar Goor 1791-1793.pdf


Deventer en Zwolle over Schipbeek: 

memorie

1750 zw 67

Deventer en Zwolle over Schipbeek: 

overeenkomst

1751 zw 67

over de schouw van de Markelse 

Schipbeek

1771 zw 67

verklaring Goor helpt Diepenheim bij 

hoog water

1631,1677 zw 68

Deventer over pandschouw bij 

Diepenheim

1649 zw 68

stadsgracht Diepenheim 1695 zw 68 ja

klacht over onderhoud dijk bij 

Haaksbergen

1730-1731 zw 68 ja, klik hier

geschil rond de watermolen 1767 zw 68
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over het onderhoud van de Regge door 

Goor

1788 zw 68

een schut in de Molenbeek bij het 

Nijenhuis

1788 zw 68

lijst van pandschouwplichtigen 17?? zw 68

de sluis bij Westerflier 1767? zw 68

visrecht voor Diepenheimers bij Goor 17?? zw68

rekest in beslag genomen vistuig 17?? zw 68

het proces Palick Markeloff 1/3 1640-1677 zw 22 ja, klik hier

    het proces Palick Markeloff 2/3 1640-1677 zw 23 ja, deels 

    het proces Palick Markeloff 3/3 1640-1677 zw 24 ja, deels 

proces Albert de Meijer tegen Ripperda 1648,1677 zw 24

proces tegen ten Camphuijs 1/2 1713-1719 zw 25 ja, klik hier

     proces tegen ten Camphuijs 2/2 zw 26 ja, klik hier ja

proces tegen de sluiswachter Ten Rae 1755 zw 27 ja, klik hier ja

verzoek van Jan Hendrik Brummelhuis 1757 zw 28

brief inz Wed. ten Hackhuys 1626 zw 28 ja, klik hier
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http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 68 nrs 0621-0628 = klacht over een dijk bij Haaksbergen 1730-1731.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 22 nrs 0794-0838 = het proces Palick Markeloff 1640-1677.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 25 nrs 1249-1259 = proces tegen ten Camphuijs 1713-1719.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 26 nrs 1296-1318 = proces tegen ten Camphuijs 1713-1719.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 27 nrs 1017-1051 = proces tegen de sluiswachter Ten Rae 1755.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/http:/www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 28 ongenummerd = brief inz wed. ten Hackhuys 1626.pdf


akte inz overdracht van leenrechten 3 nov 1677 zw 28 

declaratie van kosten David Eichhorn 

vs Levi Isaac

1762 zw 28 ja, klik hier ja

proces Hofstede vs Varenbrink vs 

Krogt 

1795-1800 zw 28

proces Wolbers/v.d.Haar/v.d.Riese 1761 zw 29 ja, klik hier ja

proces tegen Jan ten Haghuis 1/2 1764-1771 zw 30 ja, klik hier

    proces tegen Jan ten Haghuis 2/2 zw 31 ja, klik hier

proces Varenbrink vs Krogt 1/4 1794-1804 zw 32 ja, klik hier

    proces Varenbrink vs Krogt 2/4 1794-1804 zw 33 ja, klik hier
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    proces Varenbrink vs Krogt 3/4 1794-1804 zw 34 ja, klik hier

    proces Varenbrink vs Krogt 4/4 1794-1804 zw 35 ja, klik hier

proces tegen Muiderman 1/2 1796-1797 zw 36 ja ja

    proces tegen Muiderman 2/2 1796-1797 zw 37 ja

proces tegen Koenderink 1799 zw 38 ja, klik hier

proces Reijmelink/Beumers inzake 'de 

Kloeken' 1/7

1799-1803 zw 39 ja, klik hier

    proces Reijmelink/Beumers inzake 

'de Kloeken' 2/7

1799-1803 zw 40 ja, klik hier

    proces Reijmelink/Beumers inzake 

'de Kloeken' 3/7

1799-1803 zw 41 ja, klik hier

    proces Reijmelink/Beumers inzake 

'de Kloeken' 4/7

1799-1803 zw 42

    proces Reijmelink/Beumers inzake 

'de Kloeken' 5/7

1799-1803 zw 43

    proces Reijmelink/Beumers inzake 

'de Kloeken' 6/7

1799-1803 zw 44 ja, klik hier

    proces Reijmelink/Beumers inzake 

'de Kloeken' 7/7

1799-1803 zw 45 ja, in klad

gemeentegrens

de grens met Gelderland/Borculo 1814 zw 57

Bestuur na 1811
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http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 28 nrs 1319-1333 = proces David Eichhorn vs Isaac Levi 1762.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 29 nrs 1126-1171 = proces Wolbers-vdHaar-vdRiese 1761.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 30+31 nrs 1199-1248 = proces tegen Jan ten Haghuis 1764-1771.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 30+31 nrs 1199-1248 = proces tegen Jan ten Haghuis 1764-1771.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 32+33 nrs 4631-4753 = proces Varenbrink vs Krogt 1794-1804.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 32+33 nrs 4631-4753 = proces Varenbrink vs Krogt 1794-1804.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 34+35 nrs 4797-4916 = proces Varenbrink vs Krogt 1794-1804.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 34+35 nrs 4797-4916 = proces Varenbrink vs Krogt 1794-1804.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 38 nrs 4917-4944 = proces tegen Miene Koenderink 1799.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 39 nrs 4945-4966 = proces Reijmelink vs Beumers 1799-1803.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 40+41 nrs 4992-5052 = proces Reijmelink vs Beumers 1799-1803.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 40+41 nrs 4992-5052 = proces Reijmelink vs Beumers 1799-1803.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 44+45 nrs 5133-5201 = proces Reijmelink vs Beumers 1793-1803.pdf


gemeentebestuur

notulenboek  B&W Diepenheim maart 1930-

sept 1932

1 band in box 11
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notulenboek  B&W Diepenheim oct 1932-juni 

1937

1 band in box 11

notulenboek  B&W Diepenheim juli 1937-juni 

1944

1 band in box 11

notulenboek  B&W Diepenheim apr 1945-dec 

1951

1 band in box 12

staat van beslissingen B&W 

Diepenheim

jan 1952-dec 

1954

1 band in box 12

staat van beslissingen B&W 

Diepenheim

jan 1955-dec 

1957

1 band in box 12

staat van beslissingen B&W 

Diepenheim

jan 1958-dec 

1960

1 band in box 13

staat van beslissingen B&W 

Diepenheim

jan 1961-dec 

1962

1 band in box 13

agenda-notulen  B&W Diepenheim

1982-1986 origineel, 4 mappen

box 14

agenda-notulen  B&W Diepenheim

1982-1983 copie

wit 35

agenda-notulen  B&W Diepenheim

1984-1985 copie

wit 36

agenda-notulen  B&W Diepenheim

1986 copie

wit 37

gemeenteverslag

toestand der gemeente - op jaar

toestand der gemeente 1842 wit 20

toestand der gemeente 1843 wit 20

toestand der gemeente 1844 wit 20

toestand der gemeente 1845 wit 20

toestand der gemeente 1846 1846 ontbreekt ook bij HCO
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toestand der gemeente 1847 wit 20

toestand der gemeente 1848 wit 20

toestand der gemeente 1849 wit 20

onderwerp tijdvak toelichting vindplaats
map of box personen geografisch

toestand der gemeente 1850 wit 20

toestand der gemeente 1851 wit 20

toestand der gemeente 1852 wit 20

toestand der gemeente 1853 wit 20

toestand der gemeente 1854 wit 20

toestand der gemeente 1855 wit 21

toestand der gemeente 1856 wit 21

toestand der gemeente 1857 wit 21

toestand der gemeente 1858 wit 21

toestand der gemeente 1859 wit 21

toestand der gemeente 1860 wit 21

toestand der gemeente 1861 wit 21

toestand der gemeente 1862 wit 22

toestand der gemeente 1863 wit 22

toestand der gemeente 1864 wit 22

toestand der gemeente 1865 wit 22

toestand der gemeente 1866 wit 22

toestand der gemeente 1867 wit 23

toestand der gemeente 1868 wit 23

toestand der gemeente 1869 wit 23

toestand der gemeente 1870 wit 23

toestand der gemeente 1871 wit 23

toestand der gemeente 1872 wit 23

toestand der gemeente 1873 wit 23

toestand der gemeente 1874 wit 24

toestand der gemeente 1875 wit 24

toestand der gemeente 1876 wit 24

toestand der gemeente 1877 wit 24

toestand der gemeente 1878 wit 24

onderwerp tijdvak toelichting vindplaats
map of box personen geografisch
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toestand der gemeente 1879 wit 25

toestand der gemeente 1880 wit 25

toestand der gemeente 1881 wit 25

toestand der gemeente 1882 wit 25

toestand der gemeente 1883 wit 25

toestand der gemeente 1884 wit 26

toestand der gemeente 1885 wit 26

toestand der gemeente 1886 wit 26

toestand der gemeente 1887 wit 26

toestand der gemeente 1888 wit 26

toestand der gemeente 1889 wit 27

toestand der gemeente 1890 wit 27

toestand der gemeente 1891 wit 27

toestand der gemeente 1892 wit 27

toestand der gemeente 1893 wit 27

toestand der gemeente 1894 wit 28

toestand der gemeente 1895 wit 28

toestand der gemeente 1896 wit 28

toestand der gemeente 1897 wit 28

toestand der gemeente 1898 wit 28

toestand der gemeente 1899 wit 28

toestand der gemeente 1900 wit 29

toestand der gemeente 1901 wit 29

toestand der gemeente 1902 wit 29

toestand der gemeente 1903 wit 29

toestand der gemeente 1904 wit 29

toestand der gemeente 1905 wit 29

toestand der gemeente 1906 wit 29

toestand der gemeente 1907 wit 30

onderwerp tijdvak toelichting vindplaats
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toestand der gemeente 1908 wit 30

toestand der gemeente 1909 wit 30

toestand der gemeente 1910 wit 30

toestand der gemeente 1911 wit 30

toestand der gemeente 1912 wit 30
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toestand der gemeente 1913 wit 31

toestand der gemeente 1914 wit 31

toestand der gemeente 1915 wit 31

toestand der gemeente 1916 wit 31

toestand der gemeente 1917 wit 32

toestand der gemeente 1918 wit 32

toestand der gemeente 1919 wit 32

toestand der gemeente 1920 wit 33

toestand der gemeente 1921 wit 33

toestand der gemeente 1922 wit 33

toestand der gemeente 1923 wit 33

toestand der gemeente 1924 wit 34

toestand der gemeente 1925 wit 34

toestand der gemeente 1926 wit 34

toestand der gemeente 1927 ontbreekt

toestand der gemeente 1928 wit 34

alle onderwerpen ( geen hoofdstukken) 1842-1851 geen indeling in hoofdstukken wit 38

bevolking 1851-1928 hoofdstuk 1 wit 39

onderwerp tijdvak toelichting vindplaats
map of box personen geografisch

verkiezingen en gemeentebestuur 1851-1928 2 wit 40

gemeentebestuur 1866-1928 3 wit 41, 43

beheer der gemeente 1851-1865 3 wit 43

geldmiddelen 1851-1928 4 wit 42, 44

gemeente-eigendommen 1851-1926 5 wit 45, 46

gemeentepolitie 1851-1865, 1871-1928 6 wit 47

medische pollitie 1851-1928 6 wit 48, 49

nationale schutterij en militie 1851-1926 7 wit 50

kerkelijke zaken 1851-1928 8 wit 51

toestand der gemeente - op onderwerp
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onderwijs, kunsten en wetenschappen 1851-1928 9 wit 52, 53

armwezen 1851-1928 10 wit 54, 55

landbouw 1851-1886 11 en 12 wit 57

landbouw en veeteelt 1887-1928 11 wit 56

nijverheid, handel en scheepvaart 1851-1928 12 en 15 wit 58, 59

maten en gewichten, vervoer, banken, 

broodzetting

1851-1928 13 en 16 wit 60

ambachten en fabrieksnijverheid 1851-1865 13 en 14 wit 61

verveening, jagt en visscherij 1851-1865 13 en 14 wit 61

wegen

ligger der wegen 1861-1869 wit 62

ligger der wegen 1880-1881 wit 62

extract uit de ligger der wegen 1889-1890 wit 62

extract uit de ligger der wegen 1892,1905 wit 62

ligger der wegen 1902 wit 62

ligger der voetpaden 1902 wit 63

suppletoire ligger der wegen 1906 wit 62

suppletoire ligger der wegen 1909 wit 62

onderwerp tijdvak toelichting vindplaats
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waterhuishouding

ligger der waterleidingen 1859, 1905, 

1919, 1921

wit 64 ja, deels

einde zuidtak Nijenhuizer waterleiding 1916-1919 correspondentie wit 65

waterleidingen  1917-1919 correspondentie wit 65

huisvesting

huisnummering 1840-1967 omnummering wit 66

adreslijst 1952 gesorteerd op naam en op 

adres, incl. voorgeschiedenis

wit 66

huisnummerboekje 1996 1 map in box 8

huispercelen stamkaarten met bewoning wit 67

register bouwvergunningen 1926-1970 wit 68
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register bouwvergunningen 1926-1953 origineel 1 band in box 8

register bouwvergunningen 1971-1978 wit 69

register bouwvergunningen 1979-1985 wit 70

register bouwvergunningen 1986-1992 wit 71

bouwvergunningen alfab. op straat 1912- 1998 A - G wit 73

bouwvergunningen alfab. op straat 1912- 1998 H - L wit 74

bouwvergunningen alfab. op straat 1912- 1998 M - Q wit 75

bouwvergunningen alfab. op straat 1912- 1998 R - W wit 76

begraafplaatsen

begrafenisregister oude begraafplaats 1894-1918 door grafdelvers; met 

gemeentelijke instructie voor 

de doodgraver, 1875

wit 72 ja, voor oude begraafplaats 

begrafenisregister oude en nieuwe 

begraafplaats

1912-1930 door de grafdelver Geerdink wit 72 ja, voor nieuwe begraafplaats

restauratie oude begraafplaats 2012 werkplan, foto's en plattegrond wit 72

onderwerp tijdvak toelichting vindplaats
map of box personen geografisch

lijst van personen/begraafplaatsen 

buiten Diepenheim

1905-1995 1 band in box 3 ja

begraven personen drie begraafplaatsen oude/nieuwe/joodse 

begraafplaats

1 band in box 4 ja

index begraven personen 1942-1950 1 map in box 4 ja

grondeigendom zie ook stadsboeken 

eigenaren/gebruikers van gronden in 

het stadswigbold

16.. zw 54

lijst van erven en katersteden 1743 zw 54 ja

pachtcontract inzake 'het Schelver' 1810 zw 54 ja, klik hier

verpachting domeingoederen zw 54 ja, klik hier ja

verkoping pastoriegoederen 1779-1781 zw 66 ja, klik hier ja

Grond 
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http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 54 nrs 5202-5205 = pachtcontract inzake het Schelver 1810.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 54 nrs 1057-1058 = verpachting domeingoederen  z.j - kopie.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 66 nrs 0756-0792 = verkoop pastoriegoederen 1779-1781.pdf


kadaster : oospronkelijke aanwijzende 

tafels en latere wijzigingen

1832-1961 secties A B C D E 28 mappen, 

genummerd met 

gele labels 

marken

recht van plaggenmaaien in Dp Broek 1605-1637 zw 55

geschil met marke Stokkum zw 55 ja, klik hier

grensscheiding met Noordijk en 

Gelselaar

1620 zw 55

geschil met marke Stokkum 1620 zw 55 ja

verklaring over markenslag Ripperda 1628 zw 55

markegrond afgestaan aan Nijenhuis 1671 zw 55

geschil met Stokkum 1681 zw 55

onderwerp tijdvak toelichting vindplaats
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verkoop stuk markegrond 1730 zw 55

vonnis in geschil met Negenhuizen 1760 zw 55

geschil over een plaggenzicht 1781 zw 55

over het schutten van schapen 1753? zw 55

conceptbrief Sloet oproep 

markevergadering

1769? zw 55 ja, klik hier

marke Diepenheim

markeboek 1(a) 1765-1849 markeboek 1(a) pag 1-182 zw 56 ja ja  

markeboek 1(b) 1849-1858 markeboek 1(b) pag. 183-282 zw 57 ja 

markeboek 2 1858-1861 markeboek 2 pag 1-70 zw 57 ja ja  

klachten inz marke 1776 losse stukken uit markeboek zw 57

de grens met Borculo 1814 losse stukken uit markeboek zw 57

archief markerichter/markeverdeling     

1/6

1825-1861 archief markerichter zw 58 ja 

   archief markerichter/markeverdeling 

2/6

1825-1861 archief markerichter zw 59

(1549) 1617-1741
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http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 55 nrs 0619-0620 = geschil met marke Stokkum 1620.pdf
http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 55 nrs 5206-5207 = conceptbrief Sloet oproep markevergadering 1769.pdf


   archief markerichter/markeverdeling 

3/6

1825-1861 archief markerichter zw 60

   archief markerichter/markeverdeling 

4/6

1825-1861 archief markerichter zw 61

   archief markerichter/markeverdeling 

5/6

1825-1861 archief markerichter en 

nagekomen stukken

zw 62

   archief markerichter/markeverdeling 

6/6

1825-1861 archief markerichter zw 63 ja
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marke Middendorp

gemene gronden van Middendorp 1780-1800 zw 64 ja, klik hier

verdeling marke Middendorp 1852 geen fotonummers zw 64

boerderijen, erven, hoven hangmappen-lade

zie ook stadsboeken 

brief van Geref.Kerk Deventer inz 

predikant 

1603 groen 20

resolutiën Borgmannen en 

burgemeesteren deel 1

1755-1810 pags 85-119 , inz kerkelijk 

toezicht; met rekeningen 

groen 20 ja, deels

resolutiën Borgmannen en 

burgemeesteren deel 2

1810-1829 pags 120-252; inz kerkelijk 

toezicht, met rekeningen  

groen 21

doopboek N.H. kerk Diepenheim 1683-1812 1 band in box 5

Index doopboek 1683-1812 A-K, alleen transscriptie groen 6

Index doopboek 1683-1812 L-Z, alleen transscriptie groen 7

Index doopboek 1683-1812 op jaar, alleen transscriptie groen 7

doopboek N.H. kerk Diepenheim 1683-1766 groen 8

doopboek N.H. kerk Diepenheim 1766-1791 groen 8

doopboek N.H. kerk Diepenheim 1791-1812 groen 8

alfab index doopboek 1766-1790 groen 8

alfab index doopboek 1791-1812 groen 8

Kerk

trans-              

scriptie register

http://www.dehofmarken.nl/hofmarken/diepenheim/pdf/zw 64 nrs 0388-0435 = gemeene gronden van Middendorp 1780-1800.pdf


doopboek N.H. kerk Diepenheim 1791-1840 groen 1

doopboek N.H. kerk Diepenheim 1840-1859 groen 2

doopboek N.H. kerk Diepenheim 1817-1876 groen 2

doopboek N.H. kerk Diepenheim 1860-1876 groen 3A

doopboek N.H. kerk Diepenheim 1877-1919 groen 3B
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doopboek N.H. kerk Diepenheim 1920-1959 groen 4

doopboek N.H. kerk Diepenheim 1948-1999 groen 5

index doopboeken 1791-1999 1 band in box 5 ja

naamlijst der getrouwden 1683-1766

naamlijst der getrouwden 1730-1810

index trouwboeken N.H.kerk Dph 1683-1810 groen 9 ja

naamlijst der getrouwden te 

Diepenheim

1791-1810 groen 11 en         1 

band in box 6

naamlijst der getrouwden te 

Diepenheim, copia

1791-1795 groen 11

aantekening der getrouwden te 

Diepenheim, gehouden door de koster

1816-1997 groen 12

aantekening der getrouwden te 

Diepenheim, gehouden door de 

predikant

1816-1958 groen 12

lidmaten N.H.kerk Diepenheim 1683-1766  ja

lidmaten N.H.kerk Diepenheim 1791-1876 groen 14 ja

lidmaten N.H.kerk Diepenheim en 

attestaties

1875-1959 groen 15

lidmaten N.H.kerk Diepenheim 1948-1995 groen 16 ja

ingekomen en vertrokken personen 

volgens attestaties

1791-1960 2 banden in box 9 

en 1 band in box 5

ja

met attestatie naar N Amerika 

vertrokken 

1865-1887 1 map in box 8 ja

ingekomen en afgegeven attestaties 1960-1966 groen 16

attestaties 1966 groen 16

naamlijst stemgerechtigden 1919 groen 16
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register

trans-              

scriptie
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naamlijst stemgerechtigden 1923-1924 groen 16

notulen kerkeraad 1630-1711 div pagina's ontbreken groen 17

notulen kerkeraad 1712-1755 div pagina's ontbreken groen 18

notulen kerkeraad 1756-1816 div pagina's ontbreken groen 19

predikanten te Diepenheim 1602-heden 1 map in box 6

Posterijen  Goor en Diepenheim deel 1

Posterijen  Goor en Diepenheim deel 2

belastingregisters en volkstellingen 

Markelo

1188-1900 alleen transscriptie

doopboek Markelo 1750-1925 alleen alfabetische  index ja

doopboeken Neede 1666-1811 alleen transscriptie

trouwboeken Neede 1623-1813 alleen transscriptie

lidmaten geref. Gemeente Neede 1624-1817 alleen transscriptie 1 band in box 10 

diversen

5 banden in box 10

5 banden in box 10

1 band in box 10

1 band in box 10

geschiedenis en poststempels, 

samengesteld door Tonie 

Lodeweges
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