Mr. J.G. Luyken
1687-1815

Geschonken door dr. H.W. van Trigt te Eindhoven.

I. Stukken betreffende de bewerking van het stadsarchief
1.

Inventaris van protocollen in de “cancelarie” van Doesburg, circa 1795
N.B. Achterin een lijst van eigendommen en voordeel en van nadeel en schulden van
de stad.

2.

Extracten uit het Diarium van 1795-1801

3.

Inventaris van diverse archiefstukken, 1802
N.B. Afschrift

4.

Stukken betreffende het bewerken van het stadsarchief door mr. J.G. Luyken, circa 18041807

5.

Tafels op de boeken van Instructien, Reglementen, Ordonnantien etc. over de jaren 16881806, circa 1806

6.

Alfabetische index op de resolutieboeken over de jaren 1639-1723, zonder datum

7.

Excerpten uit het Gemeentsmans Boek over de jaren 1730-1795, zonder datum

8.

Tafel van resolutien, dispositien op requesten en publicatien over de jaren 1751-1753,
zonder datum

II. Reglementen, instructien e.d.
9.

Afschrift van de Gildebrief van het St. Anthonis of Schippersgilde van 1653, zonder datum

10.

Reglementen voor de regering van de stad Doesburg, 1687-1815

11.

Ordonnantie en reglement tegens de ongeregeltheden van de dienstboden, 1730
N.B. Gedrukt, met kopie

12.

Ordonnantie en reglement op het stuk van tutele en curatele over weeskinderen, onsinnge
etc binnen de stad Doesborgh, circa 1754
N.B. Gedrukt
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13.

Instructie voor de municipaliteiten of gemeente-besturen in het voormalige gewest
Gelderland, 1798

14.

Reglement, houdende algemeene bepalingen voor de gemeente besturen binnen de
Bataafsche Republiek, 1805
N.B. Gedrukt

15.

Ordonnantie waer nae die advocaten rechtsgeleerden en procuratoren, soe voor den stad
Doesborchs gerichtsbancke raeden, schrijven ageren en te procureren hebben, hinforder sich
soelen regulieren, zonder datum
N.B. Afschrift

III. Diversen
16.

Stukken betreffende waterstaatkundige aangelegenheden, 1806-1810, zonder datum

17.

Afschrift van een door J.G. Luyken aan de stad uitgebrachte memorie (met bijlagen)
betreffende de administratie van de Valeweerd, 1807

18.

Afschriften van stukken betreffende pogingen van enige ingezetenen van Doesburg om de
med. dr. Pfister voor de stad te behouden, 1807

19.

Afschriften van stukken betreffende pogingen om remissie te verkrijgen van de jaarlijks aan
Domeinen te betalen canon, in verband staande met de in 1707 gevonden schat, circa 1808

20.

Publicatie van de Landdrost van Gelderland, betreffende opruimingen langs de IJssel, 1809
N.B. Gedrukt

21.

Papieren betrekkelijk het plan van casernering, circa 1811-1814

22.

Straat- en huizenlijst, opgemaakt in verband met het straatgeld, zonder datum

23.

Stukken, houdende diverse aantekeningen betreffende kerk en toren, zonder datum

24.

Stukken, houdende aantekeningen betreffende diverse onderwerpen, zonder datum
a) Stadsfinanciën
b) Opgraving kinderlijken
c) Statistiek 1808
d) Adam Huygen
e) Verpachting Oude IJssel
f) Geschiedkundige aantekeningen van oude schrijvers
g) Opbouw windmolen
h) Schepenen
i) Aantekeningen boek Th. Van Lennep
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