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1. Inleiding 
 

1.01. Voorwoord 

 
Deze inventaris is een enigszins verkorte uitgave van de meer gedetailleerde Inventaris van de archieven 
der gemeente Nuth, in 1968 door ondergetekende samengesteld. De uitgebreide vorm is veelal bedoeld ten 
dienste van de gemeentesecretarie, de onderhavige uitgave voor geschiedkundig onderzoek. 
 
In hoeverre beide edities van elkaar verschillen wordt uiteengezet in de "Verantwoording van de ordening en 
inventarisatie", op blz. 29. De in deze inventaris beschreven archieven berusten ter Gemeentesecretarie in 
Nuth. 
 
De volledige inventaris van de archieven der gemeente Nuth bevindt zich op de Gemeentesecretarie van 
Nuth, op de Provinciale Griffie van Limburg ten kantore van de Dienst Inspectie der Archieven in Limburg te 
Maastricht, op welke plaatsen hij door belangstellenden kan worden geraadpleegd. 
 

1.02. Schets van het plaatselijk bestuur 

 
Voordat Nuth in 1626 door de koning van Spanje als afzonderlijke heerlijkheid werd verpand behoorde het 
tot de schepenbank van Klimmen. De eerste verpanding, d.d. 11 augustus 1626, aan Hendrik van den 
Bergh, genaamd Trips, ging uiteindelijk niet door; op 20 augustus d.a.v. werd Nuth nogmaals verpand als 
heerlijkheid, nu aan Steven van Eynatten. Zijn zoon Ulrich kwam in 1642 door aankoop in het bezit van de 
heerlijke rechten. Deze bleven eigendom van de familie van Eynatten tot het einde van de 18e eeuw.1 
 
Vaesrade was van oudsher een bezitting van het kapittel van St. Servaas te Maastricht. Voornoemd kapittel 
was reeds in 1139 in het bezit van Vaesrade blijkens een pauselijke breve uit dat jaar. Schout, schepenen 
en bode werden door het kapittel benoemd.2 
 
Na de komst der Fransen in 1794 werd, tegelijk met de invoering van de departementale bestuursvorm, ter 
vervanging van de plaatselijke besturen een organisatie van kantons ingevoerd, voortvloeiend uit de 
grondwet der Franse republiek van 5 fructidor an III (22 augustus 1795). Bij deze nieuwe 
bestuursorganisatie werd aan alle plaatsen beneden de 5000 inwoners het zelfstandig bestuur ontnomen; 
deze plaatsen konden geen eigen municipaliteit meer vormen, men plaatste hen kantonsgewijze onder een 
gemeenschappelijk bestuur, te weten de z.g. municipale administratie van het kanton. De plaatsen 
behielden in zoverre nog een restant van hun oorspronkelijke zelfstandigheid, dat ze ieder een agent 
municipal en adjoint konden kiezen. De gezamenlijke agenten en adjoints vormden de municipale 
administratie, aan het hoofd waarvan een president stond, die voorzitter was. De municipale administratie 
van een kanton bestond aldus uit de gezamenlijke agenten en adjoints van de vroegere zelfstandige 
gemeenten, die nu deel uitmaakten van het kanton, met aan het hoofd een president. 
 
Naast of boven de municipale administratie stond in ieder kanton een vertegenwoordiger van het 
departementaal bestuur, de z.g. "Commissaire du directoire exécutif", die zijn instructies ontving door 
tussenkomst van de commissaris bij het departementaal bestuur. De commissaris van het directoir executief 
bij het kanton moest toezicht uitoefenen op de plaatselijke gezagsdragers en er voor waken dat de wetten 
stipt werden uitgevoerd, terwijl hij de municipale administratie bovendien bijstond als raadsman. Bij de 
beraadslagingen beschikte hij weliswaar niet over het recht om mee te stemmen, maar anderzijds mocht de 
lokale administratie geen beslissingen treffen zonder zijn medeweten. Wanneer deze hem onwettig 
voorkwamen beschikte hij over de bevoegdheid ze te annuleren. Hij stond voortdurend in contact met de 
centrale administratie van het departement om verslag uit te brengen over de toestand en de politieke 
activiteiten in het kanton, alsmede over het gedrag van de kantonnale bestuurders. Hij werd benoemd door 
de commissaris van het directoir exécutif bij het departement.3 
 
                                                      
1 J.M.H. Eversen-J.L. Meulleners, De Limburgsche gemeentewapens, vergeleken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het 

licht der locale geschiedenis. Maastricht 1900, blz. 376. 
2 J.M.H. Eversen-J.L. Meulleners, a.w., blz. 378. 
3 W. van Muiken, Inventaris van de archieven van het kanton Valkenburg 1795- 1800. Maastricht 1973, blz. 15-17. 
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Nuth en Vaesrade werden ingedeeld bij het kanton Oirsbeek, dat verder de plaatsen Amstenrade, 
Bingelrade, Brunssum, Geleen, Hoensbroek, Jabeek, Merkelbeek, Oirsbeek, Schinnen, Schinveld, 
Spaubeek en Wijnandsrade omvatte.4 
 
In Nuth, dat 201 huizen en 1020 inwoners telde in 17965, komen we als agent municipal J.H. Ackermans 
tegen en als adjoints achtereenvolgens L. Clootz en B. Drummen.6 
 
Te Vaesrade zijn J.M. Ritzen, J.P. Diederen en J. Mannens achtereenvolgens agent municipal terwijl de 
laatste vóór zijn benoeming tot agent municipal de post van adjoint bekleedde.7 
 
In 1800, bij de wet van 28 pluviose an VIII (17 februari 1800), werden de "municipalités de canton" 
opgeheven, waardoor de plaatsen beneden de 5000 inwoners weer in het bezit van een eigen bestuur 
werden gesteld. In de meeste plaatsen waar voorheen een agent municipal en adjoint was kwam nu een 
maire met een of meer adjoints (naar gelang het aantal inwoners van beneden de 2500 tot boven de 2500, 
boven de 5000 en boven de 10.000 varieerde) met daarnaast een conceil municipal van 10 tot 30 leden.8 
 
Het einde van de Franse tijd in 1814 heeft geen onmiddellijke invloed gehad op het plaatselijk bestuur, 
alleen heette de maire voortaan burgemeester. Ook bij de overgang tot het koninkrijk der Nederlanden bleef 
de inrichting van het plaatselijk bestuur hetzelfde tot aan de nieuwe bestuursorganisatie in 1818. Eerste 
maire van Nuth werd J.G. Goossens9, van Vaesrade J. Mannens.10 
 
Nuth telde in 1816 1127 inwoners, als volgt over de gemeente verdeeld: Nuth 356, Hellebroek 236, 
Hunnecum 197, Terstraten 159 en Grijzegrubben 17911; Vaesrade telde er dat jaar 122.12 
 
Bij Koninklijk Besluit van 14 februari 1818, nr. 95, werd een reglement van bestuur voor het platteland 
vastgesteld. Elke plattelandsgemeente in Limburg kreeg ingevolge dit reglement een schout, benoemd door 
de koning, aan het hoofd, terwijl het plaatselijk bestuur verder bestond uit twee schepenen, benoemd door 
gedeputeerde staten uit de leden van de gemeenteraad, op voordracht van de raad, uit een dubbeltal, en 
een gemeenteraad, benoemd door gedeputeerde staten, voor de eerste maal onmiddellijk, en vervolgens op 
voordracht van de raad, uit een opgave van een dubbeltal kandidaten. De leden der plaatselijke besturen 
werden benoemd voor zes jaren en waren steeds herkiesbaar. De raadsleden werden bij derde gedeelten 
vernieuwd: om de twee jaar trad een derde gedeelte van de raad en 1 schepen af, terwijl de schout met het 
laatste derde gedeelte aftrad. 
 
Het aantal raadsleden was niet in elke gemeente hetzelfde; het bedroeg, de schout inbegrepen, 12 in 
gemeenten met meer dan 1.000 inwoners, 9 in die met 500-1.000 en 6 in die met minder dan 500 inwoners. 
Schout en schepenen benoemden alle andere gemeentefunctionarissen met uitzondering van de 
gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger, die door gedeputeerde staten werden benoemd uit een 
dubbeltal kandidaten, voorgedragen door de raad. 
 
Op 15 september 1819 bevestigde de Hoge Raad van Adel de gemeente Nuth in het bezit van het 
navolgende wapen: zijnde St. Bavo, in zijn gewone wapenrusting.13 
 
Bij Koninklijk Besluit van 26 juli 1821 werd de gemeente Vaesrade opgeheven en bij de gemeente Nuth 
gevoegd.14 Vaesrade telde op 31 december van het daaraan voorafgaande jaar 122 inwoners15, Nuth 1055.16 
 

                                                      
4 H. Hardenberg, Inventaris der archieven van het arrondissement Maastricht en van het departement van de Nedermaas (1794-1814). 

's Gravenhage 1946, blz. XXXV. 
5 Zie inv. nr. 1575. 
6 Zie inv. nr. 3251. 
7 Zie inv. nr. 3250. 
8 H. Hardenberg, a.w., blz. XLVI. 
9 Zie inv. nr. 3251. 
10 Zie inv. nr. 3250. 
11 Zie inv. nr. 1575. 
12 Zie inv. nr. 3334. 
13 Zie inv. nr. 155. 
14 E.M.Th.W. Nuyens, De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839. 

Maastricht 1956, blz. 21. 
15 Zie inv. nrs. 1575 en 3352. 
16 Zie inv. nr. 1575. 
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Bij het reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Limburg, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 23 juli 1825, nr. 132,17 werden de namen schout en schepenen veranderd in burgemeester en 
assessoren, benamingen, die in de noordelijke provincies reeds sedert de eerste reglementen voor het 
bestuur der plattelandsgemeenten in de verschillende provincies (1815-1819) in gebruik waren. Het 
plaatselijk bestuur bleef bestaan uit een burgemeester, twee assessoren en een gemeenteraad. De 
burgemeester werd door de koning benoemd, de assessoren vanwege de koning door de staatsraad 
gouverneur der provincie, uit de leden van de gemeenteraad en de gemeenteraad door gedeputeerde 
staten, na het plaatselijk bestuur te hebben gehoord. 
 
De termijn van benoeming voor al deze functionarissen bleef zes jaar, herbenoeming was steeds mogelijk. 
Om de twee jaar trad een derde of ongeveer een derde gedeelte der gemeenteraad af; de assessoren 
maakten deel uit van het eerste of tweede aftredende derde gedeelte, de burgemeester behoorde tot het 
laatste. 
 
De gemeenteraad, inclusief burgemeester en assessoren, bestond uit 7 of 9 personen, naar gelang de 
provinciale staten bepaalden. De gemeentesecretaris werd door de koning op voordracht van de 
gemeenteraad benoemd, de gemeente-ontvanger door gedeputeerde staten, eveneens op voordracht van 
de gemeenteraad. 
 
Provinciale staten bepaalden het aantal raadsleden, inclusief burgemeester en assessoren, voor Nuth op 7. 
De gemeente telde 1178 inwoners in 1825.18 
 
Bij de Belgische opstand in 1830 stond bijna geheel Limburg aan de zijde van onze Zuiderburen. Ook Nuth 
heeft negen jaar lang, 1830-1839, deel uitgemaakt van het nieuwe Belgische Koninkrijk. Als gevolg van de 
afscheiding ontstond er een nieuwe bestuursregeling voor de plattelandsgemeenten. Ingevolge het besluit 
van het gouvernement provisoire van 8 october 183019 moesten de notabelen (zij die een bepaalde som in 
de belasting betaalden en zij die een vrij beroep uitoefenden) een burgemeester, assessoren en raadsleden 
kiezen. Over de termijn van benoeming werd in dit besluit niet gesproken. 
 
Het besluit van het gouvernement provisoire van 28 october 183020 bepaalde, dat de gemeentesecretaris 
zou worden benoemd door de gemeenteraadsleden en de gemeente-ontvanger door de gouverneur der 
provincie uit een voordracht van 3 kandidaten door de gemeenteraad. 
 
Met de Belgische gemeentewet van 30 maart 183621 traden nieuwe bepalingen in werking en vervielen ipso 
facto de zo juist genoemde gouvernementsbesluiten. In deze wet werd de gemeenteraad, niet meer de 
burgemeester, op de voorgrond geplaatst. De raadsleden werden door de kiesgerechtigde inwoners 
(censuskiesrecht) gekozen, en wel rechtstreeks; de burgemeester en schepenen werden door de koning uit 
de leden van de raad benoemd. De zittingstermijn der raadsleden, evenals die van burgemeester en 
schepenen, was zes jaar, maar in wijze van aftreding kwam enige verandering; deze zou om de drie jaar 
plaats hebben, de helft der raadsleden trad dan telkens af; de schepenen zouden voor de helft bij de eerste 
reeks behoren, voor de helft bij de tweede en de burgemeester bij de tweede. 
 
Het aantal raadsleden, inclusief burgemeester en schepenen, bedroeg 7 in gemeenten beneden 1.000 
inwoners, 9 in die van 1.000-3.000 inwoners, 11 in die van 3.000-10.000 etc. en tenslotte 31 in die van 
70.000 en meer inwoners. 
 
De gemeentesecretaris werd volgens de gemeentewet van 30 maart 1836 door de gemeenteraad benoemd, 
welke benoeming moest worden goedgekeurd door de députation permanente du conceil provincial. De 
eerste benoeming van de secretaris geschiedde bij Koninklijk Besluit. De gemeente- ontvanger werd 
eveneens door de gemeenteraad benoemd onder goedkeuring van de députation permanente du conceil 
provincial. 
 
Nuth telde 1285 inwoners in 183622, zodat het een gemeenteraad kreeg die uit 9 leden bestond. Na de 
ingevolge het Londens tractaat van 19 april 1839 wederinbezitneming van Limburg door de Nederlandse 
koning Willem I, d.d. 22 juni 1839, en de opname van Limburg als hertogdom in de Duitse bond, d.d. 5 
                                                      
17 Afzonderlijke uitgave, niet in het Journal officiel du royaume des Pays-Bas, uitg. Brussel. 
18 Zie inv. nr. 296. 
19 Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique, nr. 7, pg. 3-5. 
20 Bulletin officiel... de la Belgique, nr. 20, pg. 4-6. 
21 Bulletin officiel... de la Belgique, no. 136, pg. 270-363. 
22 Zie inv. nr. 307. 
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september 1839, werd de Nederlandse grondwet bij Koninklijk Besluit van 24 september 1840 voor Limburg 
van kracht verklaard.23 
 
Voordien echter waren er al voorlopige bestuursmaatregelen getroffen o.a. dat alle bestaande en werkzame 
ambtenaren, zonder onderscheid of uitzondering, in de weder in het bezit genomen landstreken van 
Limburg, aanvankelijk en tot zolang daaromtrent nader zou zijn beschikt, hun bedieningen bleven 
uitoefenen. Ook na de van kracht verklaring van de grondwet kwamen er nog verschillende wetten omtrent 
het plaatselijk bestuur in de provincie tot stand. 
 
We vatten deze besluiten en wetten voor wat betreft de benoeming van burgemeester, schepenen, 
raadsleden, secretaris en ontvanger gemakshalve als volgt kort samen:  
De burgemeester bleef benoemd worden door de koning.  
De schepenen werden benoemd door de commissarissen, belast met het voorlopig bestuur, later door de 
Staatsraad Gouverneur van het hertogdom.  
De raadsleden werden benoemd door de commissarissen, belast met het voorlopig bestuur, en vanaf 28 
september 1841 door de gedeputeerde staten.  
De secretaris werd benoemd door de koning.  
De ontvanger werd benoemd door de commissarissen, belast met het Voorlopig bestuur, en later door de 
Staatsraad Gouverneur van het hertogdom. 
 
De gemeente Nuth telde 1201 inwoners in 1840, en 245 huizen, waarvan er 59 in Nuth, 39 in Hellebroek, 42 
in Hunnecum, 33 in Terstraten, 44 in Grijzegrubben en 28 in Vaesrade lagen.24 
 
De grondwet van 1848 en de daardoor geëiste gemeentewet van 29 juni 1851, Stb.85, stellen de raad aan 
het hoofd van de gemeente. Het bestuur van elke gemeente bestaat uit een gemeenteraad, een college van 
burgemeester en wethouders en een burgemeester. De leden van de raad worden gekozen door de 
inwoners der gemeente volgens censuskiesrecht. De raadsleden hebben zitting gedurende 6 jaar; een 
derde van hen treedt om de twee jaar af en zijn weer herkiesbaar. De wethouders worden door de raad uit 
zijn midden benoemd; ze worden gekozen voor 6 jaar, de helft treedt om de drie jaar af en zijn weer 
herkiesbaar. De burgemeester wordt door de koning benoemd voor de tijd van 6 jaar; hij kan na verloop van 
die tijd herbenoemd worden. 
 
Het aantal raadsleden bedraagt, onverschillig of de burgemeester al dan niet lid van de raad is, 7 in 
gemeenten beneden de 3.000, 11 in gemeenten van 3.000-6.000, 13 in gemeenten van 6.001-10.000 
inwoners etc. en tenslotte 45 in gemeenten boven de 200.000 inwoners. 
 
De gemeentesecretaris wordt door de raad, op voordracht van burgemeester en wethouders benoemd, 
geschorst of ontslagen. De burgemeester, tot secretaris benoemd, wordt als zodanig niet dan met 
goedkeuring van de Kroon geschorst of ontslagen. De gemeente-ontvanger wordt eveneens door de raad, 
op voordracht van burgemeester en wethouders, benoemd, geschorst of ontslagen. 
 
De grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851 zijn, met inbegrip van hun vele wijzigingen, nog steeds 
de grondslag voor de huidige samenstelling van het plaatselijk bestuur. De voornaamste wijzigingen in 
verband met het hierboven behandelde zijn: het algemeen kiesrecht, de zittingsperiode van 4 jaar voor 
zowel de gemeenteraad als de wethouders en de afschaffing van de periodieke aftreding. 
 
De gemeente Nuth telde op de volgende data de volgende aantallen inwoners:  
31 december 1851: 1313.  
31 december 1859: 1351.  
31 december 1869: 1249.  
31 december 1877: 1243.  
31 december 1889: 1212.  
31 december 1899: 1280.  
31 december 1909: 1392.  
31 december 1919: 2465.  
31 december 1929: 4373.  

                                                      
23 H.R. van Ommeren, Over de aanduiding "Hertogdom Limburg". De Maasgouw 96 (1977), blz. 11-27. 
24 Zie inv. nr. 1575. 
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31 december 1933: 4191.25  
De 2000e inwoner werd begroet in 1916, de 3000e in 1921 en de 4000e in 1927.26 
 
Aan het slot van deze schets volgen nu nog lijsten van burgemeesters, wethouders, raadsleden, 
gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers van Nuth uit de periode 1800-1941 en Vaesrade uit de 
periode 1800-1821, voor zover althans bekend.27 
 
Bij Nuth is 1941 als eindjaar genomen voor de wethouders en raadsleden omdat, na de bezetting van 
Nederland door de Duitsers in mei 1940, de werkzaamheden van het college van burgemeester en 
wethouders en die van de gemeenteraad met ingang van 1 september 1941 moesten blijven rusten; hun 
bevoegdheid ging ingevolge verordening no. 152/1941 van de rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandse gebied over op de burgemeester. Bij sommige raadsleden uit het 1e kwart van de 19e eeuw 
treft men het begin en/of eindjaar van hun zittingsperiode tussen haakjes aan; dit wil zeggen dat het begin 
en/of eindjaar niet bekend is en dat zij in het tussen haakjes geplaatste jaar voor het eerst en/of laatst 
voorkomen als raadslid in de nog bewaard gebleven archiefbescheiden. 
 

1.03. Burgemeesters van Nuth 

J.G. Goossens 1800-1813   
P.A.J. Lekens 1813-1818   
J.W. Ackermans 1819-1822   
L. Clootz 1822-1830   
J.W. Kerckhoffs 1830-1836   
L. Clootz 1836-1841   
J.N. Beckers 1842-1889   
J.N. Bemelmans 1889-1895   
J.H.L. Beckers 1895-1917   
P.L.H. Cremers 1917-1926   
H.J. Starmans 1927-1959   
 

1.04. Burgemeesters van Vaesrade 

J. Mannens 1800-1813   
P.L. Ritzen 1814-1821   
 

1.05. Wethouders van Nuth 

Fr. Frijns ....-1807   
J.W Slangen 1808-1811   
J.W. Ackermans 1811-1819   
L. Clootz 1820-1822   
J.W. a Campo 1820-1830   
J.P. Hautvast 1822-1830   
J.L. Ackermans 1831-1834   
L.P. Frijns 1831-1836   
J.M. Slangen 1834-1836   
C. Gulkers 1836-1843   
J.W. a Campo 1836-1851   
P.L. Willems 1843-1866   
P.L. America 1851-1860   
J.F. Cobben 1860-1875   
M.J. Spijkers 1866-1871   

                                                      
25 Zie resp. inv. nrs. 82, 87, 97, 103, 109, 118, 127, 136, 146 en 150. 
26 Zie resp. inv. nr. 134, 138 en 144. 
27 Deze lijsten zijn samengesteld aan de hand van: H. Hardenberg, a.w., nr. 922; E.M.Th.W. Nuyens, Inventaris der archieven van het 

Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913. Maastricht 1982, nr. 6271; de registers van notulen en besluiten van de 
gemeenteraad alsmede de gemeenteverslagen, zie resp. inv. nrs. 29-37, 44-49 en 82-150 
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J.J. Bemelmans 1871-1883   
H. Cuijpers 1875-1883   
J. Meex 1883-1891   
L. Lortije 1883-1892   
H. Beckers 1891-1895   
J. Meex 1892-1897   
J.H. L'Ortije 1896-1919   
P. Bemelmans 1897-1912   
P. Bruis 1912-1917   
P.L. Frijns 1917-1927   
J.H.L. Beckers 1919-1926   
J.M. Cobben 1926-1931   
P.L.H. Cremers 1927-1931   
P.J. Cobben 1931-1935   
L. Pansters 1931-1939   
J.M. Cobben 1935-1939   
P.L.H. Cremers 1939-1941   
N. Vonken 1939-1941   
J.H. Erens 1941   
 

1.06. Raadsleden van Nuth 

N.Fr. Strens 1800-   
J. Gorissen 1800-   
J.M. Slangen 1800-   
M. Meutjens 1800-   
W. Frijns 1800-   
J.W. Frissen 1800-(1810)   
P.M. Hautvast 1800-1819   
R. Frissen 1800-1822   
L. Nuchelmans 1800-1822   
J. Rameckers (1807)-(1811)   
J. Bemelmans (1807)-1830   
P. Vernaus (1807)-1830   
J.N. de Limpens (1808)   
J.W. a Campo (1811)-(1815)   
J. Vrencken (1811)-(1816)   
L. Clootz (1811)-1822   
L. Eijmael 1820-1825   
G.J. Dewez 1820-1825   
A. Bemelmans 1820-1825   
J.P. Hautvast 1820-1830   
J.W. a Campo 1820-1830   
J. Spijkers 1820-1830   
L. Ritzen 1822-1825   
L. Ackermans 1822-1825   
J.W. Ackermans 1822-1825   
F. Kerckhoffs 1825-1828   
Fr. Leuwen 1825-1830   
J.P. Drummen 1825-1830   
J.W. Slangen 1830-1843   
J.H. Hermans 1831   
J.L. Ackermans 1831-1834   
J.L. Eijmael 1831-1836   
J.W. Bruls 1831-1836   
P.L. Frijns 1831-1836   
J.W. Kerckhoffs 1831-1841   
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J.M. Slangen 1831-1844   
A. Bemelmans 1831-1844   
J.W. Ackermans 1832-1836   
C. Houben 1834-1836   
L. Clootz 1836-1841   
C. Gulkers 1836-1843   
P. Vernaus 1836-1843   
G.J. Dewez 1836-1843   
J.W. a Campo 1836-1851   
P.W. Peussens 1842-1847   
P.L. Willems 1842-1866   
F. Frissen 1843-1844   
P.L. America 1843-1862   
J.N. Beckers 1843-1890   
G. Schiffelers 1844-1848   
L. Eijmael 1844-1848   
B. Bemelmans 1844-1851   
J. Houben 1844-1851   
J.H. Ramekers 1847-1851   
J.P. Bemelmans 1848-1857   
J.N. Vernaus 1849-1851   
J.M. Slangen 1851-1855   
F.L. Kerckhoffs 1851-1857   
M.J. Spijkers 1851-1871   
H.A. Frijns 1855-1859   
J.A. Vrencken 1857-1863   
J.F. Cobben 1857-1875   
J. a Campo 1860-1873   
L. Ackermans 1862-1865   
P.W. Meex 1863-1868   
H. Cuijpers 1865-1883   
J. Bruis 1866-1885   
J.L. Limpens 1869-1875   
J.J. Bemelmans 1871-1883   
J. Meex 1873-1897   
L. Bruis 1875-1884   
L. Lortije 1875-1892   
N. Frijns 1883-1885   
J.H. L'Ortije 1883-1919   
J. Eijmael 1884-1890   
J.L. Hermans 1885-1899   
P. Bemelmans 1885-1912   
J.H.L. Beckers 1891-1917   
P. Bruis 1891-1917   
J.N. Bemelmans 1892-1895   
P.J. Bemelmans 1895-1917   
J.P. Mevis 1897-1911   
P.Th. Nijsten 1899-1915   
J.H. Mulkens 1911-1914   
H. Ritzen 1912-1919   
P.L. Frijns 1914-1927   
J.G. Wouters 1915-1917   
B.J. Zaat 1917-1919   
K.L. Mevis 1917   
K.L. Mevis 1918-1923   
J.H.L. Beckers 1918-1927   
J.M. Cobben 1918-1941   
J.X.H. Heijnen 1919-1923   
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P.J. Rooijen 1919-1927   
J.H. Driessen 1919-1934   
J.J. Bertrand 1923-1927   
P.J.H. Willems 1923-1939   
I.J. Bloem 1927-1929   
L.J.H. Dewez 1927-1929   
J.H. Erens 1927-1931   
P.L.H. Cremers 1927-1941   
J.J.A. Gardeniers 1929-1935   
P.J. Cobben 1929-1941   
P.L.H. Bemelmans 1931-1935   
J.H. Lindelauf 1931-1935   
J.J. Muitjens 1931-1935   
L. Pansters 1931-1941   
J.H. Erens 1932-1941   
F. Bosmans 1934-1935   
A.W.J. Beckers 1935-1939   
W.H. Smeijsters 1935-1939   
J.J. Kusters 1935-1941   
N. Vonken 1935-1941   
P.J. Vrencken 1935-1941   
S.F. Halmans-Ebbinkhoff 1939-1941   
P.J. Genders 1939-1941   
J.J. Bertrand 1939-1941   
P. Kersten 1941   
J.J. Muitjens 1941   
 

1.07. Raadsleden van Vaesrade 

J.M. Ritzen 1800-   
J. Debey 1800-   
M. Habets 1800-(1806)   
J. Schetjens 1800-(1806)   
L. Ackermans 1800-(1806)   
P. Diederen 1800-(1806)   
P. Jung 1800-1820   
M. Creuwen 1800-1820   
A.N. Dormans 1800-1821   
Fr. Creuwen 1800-1821   
J. Mannens 1806-(1818)   
C. Mannens 1806-(1818)   
B. Diederen (1813)   
J. Jungh (1816)-(1819)   
J.P. Debie (1816)-(1819)   
L. Ackermans 1820-1821   
J.P. de Jong 1820-1821   
J.J. Debie 1820-1821   
 

1.08. Gemeentesecretarissen van Nuth 

P.L. Frijns 1820-1825   
L. Clootz 1825-1826   
J.W. Ackermans 1826-1828   
C.J. Delahaye 1829-1831   
J.H. Hermans 1831-1849   
L. Ackermans 1849-1852   
J.N. Beckers 1852-1856   
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J.N. Bemelmans 1856-1895   
J.H.L. Beckers 1895-1914   
P.L.H. Cremers 1914-1927   
P.J.S. Schreurs 1927-1967   
 

1.09. Gemeente-ontvangers van Nuth 

N. Beckers 1804-1852   
L. Ackermans 1852-1873   
F.J. Meex 1873-1890   
J.L. Heijnen 1890-1893   
A.W.J. Beckers 1893-1934   
 

1.10. Gemeente-ontvangers van Vaesrade 

J. Mannens 1800-1804   
N. Beckers 1804-1821   
 

1.11. Verantwoording van de ordening en inventarisatie 

 
In deze inventaris zijn de archieven van de gemeente Nuth uit de periode 1650-1933 beschreven. 
 
Met ingang van 1 januari 1934 werd in Nuth het registratuurstelsel der Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten toegepast bij de ordening van het gemeente-archief. De diep ingrijpende wijziging, die de 
invoering van dit stelsel in de wijze van ordening pleegt te brengen, was aanleiding om 31 december 1933 
als eindpunt te nemen voor de ordening en inventarisatie van het oudere archief van Nuth. Een enkele keer 
is, daar waar dit wenselijk of noodzakelijk was (bv. bij registers), van deze einddatum afgeweken. 
 
We zullen eerst gaan bekijken wat er bekend is over de lotgevallen van de archieven van Nuth in de loop 
der tijden. 
 
De instructie voor de gemeentesecretaris, d.d. 29 februari 1820, schreef in artikel 4 voor: "De secretaris, 
belast zijnde met de bewaring en het toevoerzigt der archiven, zal hij er dadelijk eene inventaris, in drie 
dubbele expeditie, van opmaken, welke, zoo door den voormaligen bezitter dier archiven, als door hem zal 
worden getekend. Elk zal er eene expeditie van onder zich houden en de derde zal aan den Schout worden 
ter hand gesteld." Of deze inventaris inderdaad vervaardigd is, is niet bekend, hij is in ieder geval niet meer 
aangetroffen. De oudst bewaard gebleven inventaris dateert van 26 juni 1830, hij werd opgemaakt door 
burgemeester L. Clootz en bevat een summiere opsomming van de aanwezige stukken, ingedeeld in een 
aantal categorieën (inventaris nummer 152). De volgende inventaris is van 13 februari 1837, het is een 
copie van die van 1830, echter aangevuld met de stukken uit de periode 1830-1836 (inv. nr. 153). 
 
De gemeente Vaesrade werd bij Koninklijk Besluit van 26 juli 1821 bij de gemeente Nuth gevoegd, die 
zodoende ook eigenaar werd van de archieven van Vaesrade. Uit een brief van de commissaris van het 
district Maastricht van 12 februari 1829 blijkt echter dat veel archiefstukken van Vaesrade in particuliere 
handen zijn terecht gekomen. De burgemeester krijgt opdracht te zorgen dat "dezelve in de archieven uwer 
gemeente worden nedergelegd en zult Uw Ed dezelve dadelijk bij de houders daar van reclameren en zorg 
dragen dat de overreiking daar van onverwijld plaats grijpen". Hij maakt dit 20 februari 1829 bekend in 
Vaesrade met als resultaat dat verschillende stukken, zij het beschadigd, worden ingeleverd. Hij deelt dit 2 
maart d.a.v. mee aan de districtscommissaris maar weet niet of er nog meer stukken zullen binnenkomen 
(inv. nr. 904). Dit alles is misschien de oorzaak van het feit dat er nog maar zo weinig over is van het archief 
van de voormalige gemeente Vaesrade. De archieven van de gemeente Nuth werden tot 1842 bewaard ten 
huize van de burgemeester. Toen burgemeester L. Clootz eind 1841 overleed kreeg de gemeente bij brief 
van de Commissaris van het district Maastricht van 3 februari 1842 opdracht de archiefstukken over te 
brengen naar het gemeentehuis (inv. nr. 904). Zes jaar later, in 1848, namen de raadsleden L. Eijmael en G. 
Schiffelers ontslag omdat aan hun eis om het gemeente-archief over te brengen naar de woning van de 
gemeentesecretaris niet werd voldaan (inv. nr. 1057). 
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Volgens het gemeenteverslag van 1852 werd het archief "in beslotene kasten opbewaard" (inv. nr. 83) en 
volgens het verslag van 1866 bevond het zich "in eenen tamelijk goeden staat" (inv. nr. 94). Kwamen de 
archieven in 1842 naar het gemeentehuis, ruim 25 jaar later, in 1869, verdwijnen ze er weer uit; ze worden 
verplaatst naar "twee bovenkamers ten huize van J. Wintjens, winkelier en herbergier naast de Kerk" (inv. 
nr. 97). Hier blijven ze berusten tot 1895, in welk jaar ze worden "overgebracht en geordend in het nieuw 
ingerichte gemeentehuis, alwaar ze thans in goeden staat bewaard worden", (inv. nr. 114). Het archief werd 
in 1919 methodisch geordend door J.M. van de Venne, doch niet geïnventariseerd. En zo trof de 
rijksarchivaris in Limburg, door gedeputeerde staten belast met de inspectie der gemeente-archieven, het in 
1923 aan bij zijn eerste inspectiebezoek aan Nuth. Hij betreurde het bij die gelegenheid dat de 
archiefbewaarplaats niet voldoende ruimte bood om al de archieven te bergen (inv. nr. 904). In 1929 werden 
de archieven ondergebracht in de kamer gelegen tussen de secretarie en de burgemeesterskamer, een 
kamer die voldoende ruimte bood, doch niet brandvrij was (archief Dienst Inspectie der archieven in Limburg 
Nuth d/3 en inv. nr. 150). 
 
Een voorstel van burgemeester en wethouders om een crediet van ¿ 1.700,-- beschikbaar te stellen voor de 
bouw van een brandvrije kluis vond geen genade in de ogen van de gemeenteraad, het werd in de 
raadsvergadering van 16 november 1933 afgewezen (inv. nr. 150). Dit had tot gevolg dat in het 
gemeenteverslag van 1935 o.a. moest worden opgemerkt: "In 1935 heeft een inspectie van het archief 
plaatsgehad door den waarnemend rijksarchivaris. Aangedrongen werd op inventarisatie van het oude 
archief en inrichting van een brandvrije archiefbewaarplaats, hetgeen absoluut noodzakelijk is." 
 
Bij besluit van gedeputeerde staten van Limburg van 3 mei 1940 werd het plan voor de bouw van een 
brandvrije archiefbewaarplaats aan het gemeentehuis goedgekeurd (archief Inspectie, 347 Nuth b/16); de 
ordening en inventarisatie van het oude archief had plaats in 1968. 
 
We zullen nu onze aandacht gaan vestigen op de ordening en inventarisatie van de archieven der gemeente 
Nuth van vóór 1 januari 1934. Er werden bij de ordening twee oorspronkelijke systemen van ordening 
aangetroffen: de archiefstukken van vóór 1917 waren chronologisch en methodisch geordend, de stukken 
uit de periode 1917-1933 volgens een rubriekenstelsel met een decimale onderverdeling. Daar handhaving 
van deze twee systemen de archieven moeilijk toegankelijk zou maken, door het ontbreken van voldoende 
en goede ingangen er op, werd besloten de archiefbescheiden opnieuw te ordenen en te inventariseren. 
 
Hierbij werd de "Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven", samengesteld door S. Muller 
Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th. Az. als uitgangspunt genomen. Voor de gebruikte terminologie wordt 
verwezen naar de "Nederlandse Archiefterminologie", samengesteld door J.L. van der Gouw, H. 
Hardenberg, W.J. van Hoboken en G.W.A. Panhuysen. Bij plaatselijke benamingen is de schrijfwijze 
aangehouden, die in de archiefstukken voorkomt. 
 
Overeenkomstig het bestemmings- en het herkomstbeginsel werden als afzonderlijke archieven geordend 
en geïnventariseerd de archieven van: het dorpsbestuur van Nuth, het dorpsbestuur van Vaesrade, het 
gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, de huurcommissie, de gemeente-
ontvanger, het burgerlijk armbestuur, de ambtenaar van de burgerlijke stand, het kadaster, de 
bouwvereniging "Nuth Vooruit" en de voormalige gemeente Vaesrade. 
 
Bij de archieven der dorpsbesturen zij er op gewezen, dat zich slechts enkele stukken, van Vaesrade zelfs 
maar één register, in Nuth bevinden. De overige nog bewaard gebleven bescheiden worden, samen met de 
rechterlijke archieven van de schepenbanken van Nuth en Vaesrade, in het rijksarchief in Limburg te 
Maastricht bewaard, zie: G.W.A. Panhuysen, Overzicht van de archivalische bronnen voor de geschiedenis 
van Limburg, bewaard in het rijksarchief in Limburg te Maastricht (Limburg's verleden; geschiedenis van 
Nederlands Limburg tot 1815. Onder redactie van E.C.M.A. Batta e.a., Dl.II, Maastricht 1967, blz. 743). Bij 
de ordening en indeling van de stukken van bijzondere aard in het archief van het gemeentebestuur, 
gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, werd de Code archiefordening en documentatie voor de 
overheidsadministratie (zesde druk, V.N.G. 1952) als uitgangspunt genomen. In het archief van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand is om praktische redenen ook het register met de akten van Vaesrade 
uit de periode 1796/1797-1821 opgenomen. 
 
Voor een goede handhaving in de toekomst van de verkregen orde werden alle stukken, omslagen, delen 
enz. doorlopend genummerd. Om de kostbare archiefruimte zo goed mogelijk te benutten en om een beter 
overzicht van het archief te krijgen werden de stukken, die zowel voor de administratie als voor de 
geschiedenis van geen belang meer waren uit het archief verwijderd en vernietigd. Hierbij werd toegepast 
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de "Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de gemeentearchieven 
dagtekenende van na 1850", zoals deze is vastgesteld door de minister van binnenlandse zaken en de 
minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen bij hun besluit van 14 januari 1948/6 maart 1948, no. 
11995, afdeling B.B. en no. 56931, afdeling O.K.N.. In het algemeen werd minder vernietigd dan volgens 
deze lijst strikt genomen geoorloofd is. 
 
Achteraan in deze inventaris zijn een klapper op de eigennamen en een klapper op zaken en onderwerpen 
opgenomen. Op deze verantwoording volgt, ter meerdere duidelijkheid, een overzicht van de indeling der 
archieven. De in deze inventaris beschreven archieven van de gemeente Nuth hebben een lengte van 
ongeveer 13 strekkende meter en worden bewaard in de archiefbewaarplaats ten gemeentehuize van Nuth. 
 
De inventaris van de archieven der gemeente Nuth werd in 1968 niet uitgegeven, er werden slechts 5 
exemplaren vervaardigd, waarvan er twee voor de gemeente bestemd waren. 
 
Eind 1984 besloot de gemeente tot het uitgeven van een voor geschiedkundig onderzoek bestemde 
verkorte editie van voornoemde inventaris. Deze nieuwe uitgave is t.o.v. de uitgebreide editie van 1968 in 
zoverre verkort dat van de meeste series nu alleen de verzamelnummers zijn opgenomen. Een uitzondering 
is gemaakt voor de series in de archieven van het dorpsbestuur van Nuth, de ambtenaar van de burgerlijke 
stand en het kadaster, de series van "algemene aard", de series persoonsbundels, de series 
bevolkingslijsten, bevolkingsregisters en gezinskaarten en de serie hinderwetvergunningen in het archief 
van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, en tenslotte de serie notulen 
van de vergaderingen van het burgerlijk armbestuur in het archief van dat burgerlijk armbestuur. 
 
Deze nieuwe editie onderging van de andere kant ook een uitbreiding door de opname van een schets van 
het plaatselijk bestuur met lijsten van gemeentelijke functionarissen en de aanvulling van deze 
verantwoording met een kort overzicht van de lotgevallen van de archieven van Nuth in de loop der tijden. 
 
Maastricht, 31 maart 1985.  
W. van Mulken. 
 

1.12. Colofon 

 
Uitgave: Dienst Inspectie der Archieven in Limburg te Maastricht in samenwerking met de gemeente Nuth. 
 
Bindwerk, druk-omslag: Drukkerij-Uitgeverij Crolla te Valkenburg aan de Geul. 
 
Typewerk: Mevr. S.I.M. Harmsen-Krahmer, mej. M.L. Wijermans. 
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2. Inventaris 
 

2.01. Archief van het dorpsbestuur van Nuth 

 
 1 Bijlagen bij rekeningen, 1678, 1755, 1756.  1 omslag 
 
 2-3 Meet- en schatboeken van Nuth, (ca. 1775).  2 delen 

 2 Eerste deel, (ca. 1775) 1 deel 
 3 Tweede deel, (ca. 1775) 1 deel 

 
 4 Lijst van eigendommen van de weduwe Cloots, 1779.  1 stuk 
 
 5-6 " Visitaties " of " beleytenissen " der wegen en waterlossingen, 1650-1696, 1704-

1788.  2 omslagen 
 5 1650-1696, 1650 - 1696 1 omslag 
 6 1704-1788, 1704 - 1788 1 omslag 

 
 7 Attest van J. Bruis betreffende de (slagboom?)weg, 1760 februari 5.  1 stuk 
 
 8 Ordonnantie van keizer Karel betreffende de bescherming van de graanoogst, 

1740 juli 30.  1 stuk 
 
 9 Lijsten van paarden en koeien, ongedateerd.  1 omslag 
 
 10 Lijst, met aanvullingen, van paarden, 1713.  1 omslag 
 
 11 Rekening, met bijlagen, van de armenmeester J. Cloots, 1776.  1 omslag 
 
 12-21 Lijsten van verdeling van de armeninkomsten, 1765-1769, 1722-1776.  10 stukken 

 12 1765, 1765 1 stuk 
 13 1766, 1766 1 stuk 
 14 1767, 1767 1 stuk 
 15 1768, 1768 1 stuk 
 16 1769, 1769 1 stuk 
 17 1772, 1772 1 stuk 
 18 1773, 1773 1 stuk 
 19 1774, 1774 1 stuk 
 20 1775, 1775 1 stuk 
 21 1776, 1776 1 stuk 

 
 22 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van de armen van Nuth en 

ten laste van L. Bellen, gehuwd met J. Cloots, groot ¿ 180 brabants, maastrichter 
koers, 1696 februari 13.  1 akte 

 
 23 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van de armen van Nuth en 

ten laste van de erfgenamen van R. Crijns, groot ¿ 150 brabants, maastrichter 
koers, 1735 juli 27.  1 akte 

 
 24 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van de armen van Nuth en 

ten laste van L. Ceulen, gehuwd met E. Douven, groot ¿ 500 brabants, 
maastrichter koers, 1763 juni 21.  1 akte 
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 25 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van de armen van Nuth en 
ten laste van W. Houben, gehuwd met C. Daemen, groot ¿ 300 brabants, 
maastrichter koers, 1792 october 8.  1 akte 

 
 26 Reglement " provisioneel nopende het aanstellen ofte continueren van eenen 

coster ende schoolmeester van Nuth mitsgaeders over de administratie van de 
kercke ende arme goederen aldaer, (ca. 1751).  1 stuk 

 
 27 Lijsten van karren en paardenvrachten, gedaan door inwoners van Nuth, 1793.  1 omslag 
 

2.02. Archief van het dorpsbestuur van Vaesrade 

 
 28 Meet- en schatboek van Vaesrade, (ca. 1775).  1 deel 
 

2.03. Archief van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris 

 

2.03.1. Stukken van algemene aard 

 

2.03.1.1. Notulen van de raad 

 
 29-37 Registers van notulen van de vergaderingen der gemeenteraad, 1855-1935. 1 deeltje, 1 band en 7 delen

 29 1855 juni 27-1857 juli 14, 1855 - 1857 1 deeltje 
 30 1857 september 1-1869 september 7, 1857 - 1869 1 deel 
 31 1869 october 1-1885 januari 22, 1869 - 1885 1 deel 
 32 1885 januari 22-1907 december 5, 1885 - 1907 1 deel 
 33 1908 januari 29-1919 december 23, 1908 - 1919 1 deel 
 34 1920 januari 21-1923 december 17, 1920 - 1923 1 deel 
 35 1924 januari 18-1927 juli 5, 1924 - 1927 1 deel 
 36 1927 augustus 23-1931 augustus 14, 1927 - 1931 1 deel 
 37 1931 september 1-1935 juli 24, 1931 - 1935 1 band 

 
 38 Register van notulen van de geheime vergaderingen der gemeenteraad, 1923 

december 17-1941 augustus 25.  1 deel 
 

2.03.1.2. Notulen en besluiten van het college van burgemeester en wethouders 

 
 39-43 Registers van notulen en besluiten van het college van burgemeester en 

wethouders, 1794-1795, 1914-1935.  1 deeltje en 4 delen 
 39 1794 december 2-1795 juni 30, 1794 - 1795 1 deeltje 
 40 1914 juni 19-1926 november 20, 1914 - 1926 1 deel 
 41 1926 december 2-1929 september 4, 1926 - 1929 1 deel 
 42 1929 september 11-1932 maart 14, 1929 - 1932 1 deel 
 43 1932 maart 22-1935 februari 12, 1932 - 1935 1 deel 

 

2.03.1.3. Besluiten van de raad 

 
 44-49 Registers van besluiten van de gemeenteraad, 1820-1831, 1834-1933.  6 delen 
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 44 1820 februari 29-1831 november 25, 1820 - 1831 1 deel 
 45 1834 januari 23-1843 januari 18, 1834 - 1843 1 deel 
 46 1843 februari 13-1861 september 25, 1843 - 1861 1 deel 
 47 1861 october 10-1919 december 23, 1861 - 1919 1 deel 
 48 1920 januari 21-1930 september 24, 1920 - 1930 1 deel 
 49 1930 october 20-1933 december 15, 1930 - 1933 1 deel 

 

2.03.1.4. Publicaties 

 
 50-54 Registers van afkondigingen, 1853-1935.  5 delen 

N.B. De inv. nrs. 50-52 bevatten naast de afkondigingen ook de correspondentie, uitgegaan van 
burgemeester en wethouders 

 50 1853 januari 24-1869 december 29, 1853 - 1869 1 deel 
 51 1870 januari 7-1888 october 9, 1870 - 1888 1 deel 
 52 1888 october 9-1919 januari 12, 1888 - 1919 1 deel 
 53 1919 januari 5-1930 december 31, 1919 - 1930 1 deel 
 54 1931 januari 7-1935 december 31, 1931 - 1935 1 deel 

 

2.03.1.5. Verordeningen 

 
 55 Register van afgekondigde plaatselijke verordeningen, 1852 juni 13-1914 october 

25.  1 deel 
 
 56 Register van vastgestelde verordeningen en instructies, 1915 mei 28-1932 mei 13. 

 1 deel 
 

2.03.1.6. Correspondentie 

 
 57-61 Registers bevattende afschriften van verzonden brieven, 1847 1926.  5 delen 

N.B. Zie ook inv. nrs. 50-52 
 57 1847 october 9-1862 december 27, 1847 - 1862 1 deel 
 58 1863 januari 5-1882 december 26, 1863 - 1882 1 deel 
 59 1883 januari 3-1896 december 31, 1883 - 1896 1 deel 
 60 1897 januari 2-1907 december 31, 1897 - 1907 1 deel 
 61 1908 januari 2-1926 october 15, 1908 - 1926 1 deel 

 

2.03.1.7. Indicateurs 

 
 62-79 Indicateurs van de in- en uitgaande stukken, 1901-1933.  1 deel, 2 banden en 15 pakken 

 62 1901-1916, 1901 - 1916 1 deel 
 63 1916-1917, 1916 - 1917 1 pak 
 64 1918, 1918 1 pak 
 65 1919, 1919 1 band 
 66 1920, 1920 1 band 
 67 1921, 1921 1 pak 
 68 1922, 1922 1 pak 
 69 1923, 1923 1 pak 
 70 1924, 1924 1 pak 
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 71 1925, 1925 1 pak 
 72 1926, 1926 1 pak 
 73 1927, 1927 1 pak 
 74 1928, 1928 1 pak 
 75 1929, 1929 1 pak 
 76 1930, 1930 1 pak 
 77 1931, 1931 1 pak 
 78 1932, 1932 1 pak 
 79 1933, 1933 1 pak 

 

2.03.1.8. Gemeenteverslagen en algemene statistieken 

 
 80 Schrijven van de commissaris te Valkenburg betreffende het opmaken en 

inzenden van het rapport over de toestand enz. der gemeente, 1838 maart 24.  1 stuk 
 
 81 Koninklijk besluit, bepalende, dat het vijfjarig tijdsbestek waarover burgemeester 

en wethouders aan de raad der gemeente een beredeneerd verslag van de 
toestand der gemeente moeten uitbrengen, wordt teruggebracht tot een van één 
jaar, voor o.a. de gemeente Nuth, 1931 september 18.  1 stuk 

 
 82-150 Verslagen van de toestand der gemeente, 1851, 1852, 1854, 1855, 1858-1869, 

1872- 1877, 1879, 1882, 1883, 1885, 1886, 1889-1891, 1893-1906, 1908-1917, 
1919-1933.  5 bandjes en 64 deeltjes 

 82 1851, 1851 1 deeltje 
 83 1852, 1852 1 deeltje 
 84 1854, 1854 1 deeltje 
 85 1855, 1855 1 deeltje 
 86 1858, 1858 1 deeltje 
 87 1859, 1859 1 deeltje 
 88 1860, 1860 1 deeltje 
 89 1861, 1861 1 deeltje 
 90 1862, 1862 1 deeltje 
 91 1863, 1863 1 deeltje 
 92 1864, 1864 1 deeltje 
 93 1865, 1865 1 deeltje 
 94 1866, 1866 1 deeltje 
 95 1867, 1867 1 deeltje 
 96 1868, 1868 1 deeltje 
 97 1869, 1869 1 deeltje 
 98 1872, 1872 1 deeltje 
 99 1873, 1873 1 deeltje 
 100 1874, 1874 1 deeltje 
 101 1875, 1875 1 deeltje 
 102 1876, 1876 1 deeltje 
 103 1877, 1877 1 deeltje 
 104 1879, 1879 1 deeltje 
 105 1882, 1882 1 deeltje 
 106 1883, 1883 1 deeltje 
 107 1885, 1885 1 deeltje 
 108 1886, 1886 1 deeltje 



 21

 109 1889, 1889 1 deeltje 
 110 1890, 1890 1 deeltje 
 111 1891, 1891 1 deeltje 
 112 1893, 1893 1 deeltje 
 113 1894, 1894 1 deeltje 
 114 1895, 1895 1 deeltje 
 115 1896, 1896 1 deeltje 
 116 1897, 1897 1 deeltje 
 117 1898, 1898 1 deeltje 
 118 1899, 1899 1 deeltje 
 119 1900, 1900 1 deeltje 
 120 1901, 1901 1 deeltje 
 121 1902, 1902 1 deeltje 
 122 1903, 1903 1 deeltje 
 123 1904, 1904 1 deeltje 
 124 1905, 1905 1 deeltje 
 125 1906, 1906 1 deeltje 
 126 1908, 1908 1 deeltje 
 127 1909, 1909 1 deeltje 
 128 1910, 1910 1 deeltje 
 129 1911, 1911 1 deeltje 
 130 1912, 1912 1 deeltje 
 131 1913, 1913 1 deeltje 
 132 1914, 1914 1 deeltje 
 133 1915, 1915 1 deeltje 
 134 1916, 1916 1 deeltje 
 135 1917, 1917 1 deeltje 
 136 1919, 1919 1 deeltje 
 137 1920, 1920 1 deeltje 
 138 1921, 1921 1 deeltje 
 139 1922, 1922 1 deeltje 
 140 1923, 1923 1 deeltje 
 141 1924, 1924 1 deeltje 
 142 1925, 1925 1 deeltje 
 143 1926, 1926 1 deeltje 
 144 1927, 1927 1 deeltje 
 145 1928, 1928 1 deeltje 
 146 1929, 1929 1 bandje 
 147 1930, 1930 1 bandje 
 148 1931, 1931 1 bandje 
 149 1932, 1932 1 bandje 
 150 1933, 1933 1 bandje 

 
 151 Statistische opgaven van algemene aard betreffende de gemeente, 1820-1845.  1 omslag 
 

2.03.1.9. Inventarissen 

 
 152-154 Inventarissen van de archieven der gemeente Nuth, 1830, 1837, ongedateerd.  3 deeltjes 
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 152 1830 juni 26, 1830 1 deeltje 
 153 1837 februari 13, 1837 1 deeltje 
 154 ongedateerd 1 deeltje 

 

2.03.2. Stukken van bijzondere aard 

 

2.03.2.1. Organen algemeen 

 

2.03.2.1.1. Het organisme 

 

2.03.2.1.1.1. Instelling, ontwikkeling, opheffing 

 
 155 Stukken betreffende het gemeentewapen en het gemeentestempel, 1819-1839, 

1933.  1 omslag 
 
 156 Schrijven van de commissaris van het district Maastricht betreffende de 

Nederlandse vlag, 1841 mei 15.  1 stuk 
 
 157 Kaart van de grens tussen de gemeenten Schimmert en Nuth, 1799.  1 kaart 
 
 158 Stukken betreffende het plan om een klein gedeelte van de gemeente Hoensbroek 

te voegen bij de gemeente Nuth ten einde een verbinding tot stand te brengen 
tussen het grondgebied van Nuth en dat van het geannexeerde Vaesrade, 1822.  1 omslag 

 
 159 Schrijven van de districtscommissaris te Maastricht betreffende een adres van 

ingezetenen van Hommert inzake de vereniging van gemeenten, 1848 januari 7.  1 stuk 
 
 160 Stukken betreffende het plan tot samenvoeging van de gemeenten Hoensbroek, 

Klimmen (gedeeltelijk), Nuth en Wijnandsrade, 1921.  1 omslag 
 
 161 Stukken betreffende straatnamen, 1930, 1932.  1 omslag 
 

2.03.2.1.1.2. Betrekkingen tot andere lichamen 

 
 162 Stukken betreffende administratieve bezoeken van provinciewege aan de 

gemeente, 1842-1929.  1 omslag 
 
 163 Stukken betreffende de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeente, 

1930.  1 omslag 
 
 164 Koninklijk besluit tot het ongegrond verklaren van het bezwaar ingebracht door het 

bestuur van de gemeente Nuth tegen de vaststelling der verhoudingsgetallen 
waarnaar de berekening moet plaats hebben van de aan een aantal gemeenten 
toekomende aandelen in twintig ten honderd van de opbrengst van het mijnrecht 
over 1923, 1924 october 2.  1 stuk 

 

2.03.2.1.1.3. Economische en rechtspositie 
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2.03.2.1.1.3.1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

 
 165 Vragenlijst betreffende verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, 1920.  1 stuk 
 

2.03.2.1.1.3.2. Rechtsverwerkelijking 

 
 166 Stukken betreffende het voeren van een rechtsgeding tegen en het treffen van een 

minnelijke schikking met J.L. Cordewener te Voerendaal, 1871, 1872.  1 omslag 
 

2.03.2.1.1.3.3. Eigendom en bezit 
N.B. De eigendommen voor de publieke dienst bestemd - dus ter vervulling van een bepaalde taak - worden geklasseerd naar de 
onderwerpen, bv. grond voor schoolbouw bij het onderwijs, grond voor verbetering van wegen bij wegen, enz. 
 
 167 Stukken betreffende eigendomsgeschillen en eigendomsveranderingen, 1822- 

1844.  1 omslag 
 

2.03.2.1.1.3.3.1. Verkrijging en verlies 

 

2.03.2.1.1.3.3.1.1. Aankoop 
N.B. Zie ook inv. nrs. 275, 909, 1726, 1728-1730, 1890, 19 32, 1933, 1985-1987, 2012-2015, 2017, 2018, 2020, 2031-2036, 2038-
2043, 2045-2053, 2055-2058, 2060, 2063, 2065, 2067, 2068, 2070, 2071, 2073-2081, 2083-2094, 2247, 2257, 2258, 2312, 2500, 2502, 
2505, 2510, 2512 -2514, 2522. 
 
 168 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie A no 411, groot 1,30 a., 

toebehorend aan H.A. Frijns, en een perceel boomgaard, sectie D no 59, groot 
1,12 a., toebehorend aan M.G.J. Bemelmans, 1869 december 16.  1 akte 

 
 169 Eigendomsbewijs van de akte van verkoop, d.d. 14 juni 1924, van een perceel 

boomgaard, sectie B no 199, groot 1,50 a., door graaf de Marchant et 
d'Ansembourg te Amstenrade aan de gemeente, (1924).  1 stuk 

 
 170 Akte van aankoop van een huis, stal, erf en tuin, sectie A no 879 en 993, groot 

7,50 a., toebehorend aan de erfgenamen van M.A.H. Romans, weduwe van H.F. 
Hermans, 1930 juni 11.  1 akte + bijlagen 

 

2.03.2.1.1.3.3.1.2. Verkoop 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1736, 2015, 2034, 2072. 
 
 171 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot goedkeuring van 

het raadsbesluit tot openbare verkoop van 33 percelen gemeentegrond, 1853 mei 
27.  1 omslag 

 
 172 Stukken betreffende de verkoop van overtollige breedten van wegen, voetpaden, 

stroken gemeentegrond enz, 1864, 1865.  1 omslag 
 
 173 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot verkoop 

van diverse percelen grond aan B. America, P.J. Smeets c.s. en P.H. Backhaus, 
1913 augustus 14.  1 stuk 

 
 174 Akte van verkoop van een gedeelte van het Nuinhover voetpad, groot 1,13 a., aan 

E. Duysens, 1916 december 1.  1 akte + bijlagen 
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 175 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van 26 canadabomen, 
staande langs de openbare weg te Helle, Platsmolenweg en Hellebroek, aan de 
firma Riemersma en van Glabbeeck te Maastricht, 1918 december 5.  1 omslag 

 
 176 Akte van verkoop van een strook grond, vroeger deel uitmakend van het 

Holenwegvoetpad, aan P. Crufs, 1920 maart 24.  1 akte + bijlagen 
 
 177 Akte van verkoop van een strook grond, vroeger deel uitmakend van de weg op de 

Biek, sectie B no 1077, groot 45 ca., aan S.J. Offermans, 1920 mei 28.  1 akte + bijlagen 
 
 178 Voorwaarden voor de verkoop van 20 canadabomen, staande aan de Bergerweg, 

1926 december 15.  1 stuk 
 
 179 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van de 20 nieuw gebouwde 

arbeiderswoningen, gelegen te Nuinhof, met bijbehorende grond, 1929 december 
23.  1 omslag 

 
 180 Akte van verkoop van een perceel bouwterrein, sectie C no 1881, groot ongeveer 

2,13 a., aan J.H.M. Bemelmans, 1930 juni 30.  1 akte + bijlagen 
 
 181 Akte van verkoop van een perceel bouwterrein, sectie C no 1881, groot ongeveer 

3 a., aan J.J. Zander, 1930 juni 30.  1 akte + bijlagen 
 
 182 Akte van verkoop van gedeelten van de Platsbeek, de Geleenbeek, de Vincken- 

Beemdenweg en de Daalderweg aan de Staat der Nederlanden ten behoeve van 
de Staatsmijnen in Limburg, 1930 december 4/16, eenvoudig afschrift.  1 akte + bijlagen 

 
 183 Akte van verkoop van een perceel bouwterrein, sectie C no 1999, groot ongeveer 

2,10 a., aan F.J. Knubben, 1931 januari 24, eenvoudig afschrift.  1 akte + bijlagen 
 
 184 Akte van verkoop van een perceel bouwterrein, sectie C no 1881, groot ongeveer 

1,80 a., aan M.H.A. Bindels, 1931 februari 14.  1 akte + bijlagen 
 
 185 Akte van verkoop van een perceel bouwterrein, sectie C no 1881, groot ongeveer 

2,40 a., aan J.J. Poulssen, 1931 februari 14.  1 akte + bijlagen 
 
 186 Akte van verkoop van een perceel bouwterrein, sectie C no 1882, groot ongeveer 

2,40 a., aan Y. Huisman, 1931 februari 20.  1 akte + bijlagen 
 
 187 Akte van verkoop van een perceel bouwterrein, sectie C no 1882, groot ongeveer 

2 a., aan J. Spiertz, 1932 februari 20.  1 akte + bijlagen 
 
 188 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een 

middenstandswoning met tuintje, gelegen aan de Schoolstraat, sectie C no 1867, 
groot ongeveer 2,20 a., aan J.H. Jakobs, 1931 april 24.  1 omslag 

 
 189 Akte van verkoop van een perceel bouwterrein, sectie C no 1881, groot ongeveer 

3 a., aan J.H. Jamin, 1931 november 13, authentiek afschrift.  1 akte + bijlagen 
 
 190 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verkoop van een perceel bouwterrein, 

sectie C no. 1881, groot maximaal 3 a., aan de weduwe J.H. Mulkens, 1931 
november 18.  1 omslag 

 
 191 Andere stukken betreffende de verkoop van gemeente-eigendommen, 1821-1847. 

 1 omslag 
 

2.03.2.1.1.3.3.1.3. Ruiling 
N.B. Zie ook inv. nrs. 2019, 2023, 2024, 2030, 2033, 2037, 2044, 2054, 2059, 2061, 2063, 2064, 2069, 2071, 2072, 2074, 2083, 2087. 
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 192 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot ruil van 
een gedeelte van de Sijpenderweg, groot ongeveer 6 a., tegen de percelen grond, 
sectie C no 1685, 548, 1198, 1197, 779, 780, 1392 en 1393, groot 14 a., 
toebehorend aan de woningvereniging " Nuth ", 1915 mei 28.  1 stuk 

 
 193 Akte van ruil van een perceel grond, sectie B no 1084, groot 95 ca., tegen een 

perceel grond, sectie B no 1085, groot 35 ca., toebehorend aan H. Dormans, 1918 
december 24.  1 akte + bijlagen 

 

2.03.2.1.1.3.3.1.4. Schenking 
N.B. Zie ook inv. nrs. 2020-2022, 2051, 2062, 2064 2066, 2082, 2093, 2519, 2521. 
 
 194 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot goedkeuring van 

het raadsbesluit tot overdracht van een strookje grond te Vaesrade aan J.A. 
Ritzen, 1861 maart 13.  1 omslag 

 

2.03.2.1.1.3.3.2. Andere dan zakelijke rechten 

 

2.03.2.1.1.3.3.2.1. Huur en verhuur 
N.B. Zie ook inv. nrs. 926, 1895, 2526, 2527 (huur), 1737, 1738 (verhuur). 
 
 195 Akte van huur van de boven-lokaliteit van het woonhuis, A 49, sectie A no 512, 

toebehorende aan A. Douven, weduwe van P. Mevis, 1916 mei 30.  1 akte 
 
 196 Schrijven van de gedelegeerde commissaris van het arrondissement Maastricht 

betreffende de akte van verhuur van een huis, 1823 november 21.  1 stuk 
 
 197 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot verhuur van een huis met tuintje, sectie A no 761 en 762, aan W. 
Ortsen, 1922 december 15.  1 omslag 

 
 198 Akte van verhuur van een huis met tuintje, Nierhoven, sectie A no 761 en 762, aan 

H.A. Frijns, 1924 october 10, authentiek afschrift. 1924.  1 akte 
 
 199 Raadsbesluit tot verhuur van het huis, behorend bij de openbare lagere school te 

Vaesrade, aan P.Th. Grootjans, 1925 september 11.  1 stuk 
 
 200 Akte van verhuur van een huis met tuin, bij de r.k. bizondere school te Vaesrade, 

sectie B no 1085, aan het r.k. kerkbestuur St. Servatius te Vaesrade, 1928 october 
27.  1 akte + bijlage 

 
 201 Akte van verhuur van een huis met tuintje, Nuinhof, sectie C no 1867, aan J.H. 

Jacobs, 1928 november 9.  1 akte + bijlage 
 
 202 Akte van verhuur van een huis met tuintje, Nuinhof, sectie C no 1867, aan H.H. 

Moors, 1928 november 9.  1 akte + bijlage 
 
 203 Akte van verhuur van een huis met tuin, bij de r.k. bizondere school, sectie C. no. 

1843, aan J.M.R. Hermans, 1929 januari 22.  1 akte + bijlagen 
 
 204 Akte van verhuur van een huis met tuintje, Nierhoven, sectie A no 761 en 762, aan 

H.A. Frijns, 1929 januari 22.  1 akte + bijlagen 
 
 205 Akte van verhuur van een kantoor in het gemeentehuis, sectie A no 1593, en van 

de onder de r.k. bizondere jongensschool gelegen bergplaats, sectie C no 1971, 
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aan de Maatschappij tot verkoop van de Electrische Stroom der Staatsmijnen in 
Limburg, 1929 mei 15.  1 akte + bijlagen 

 
 206 Akte van verhuur van een huis met tuintje, Nuinhof, sectie C no 1867, aan de 

weduwe J.H. Mulkens, 1929 juli 19.  1 akte + bijlage 
 
 207 Akte van verhuur van een huis met tuintje, Nuinhof, sectie C no 1867, aan J. 

Weijer, 1930 maart 6.  1 akte 
 
 208 Akte van verhuur van een huis met tuintje, Nuinhof, sectie C no 1867, aan W.A. 

Peeters, 1930 juli 15.  1 akte 
 
 209 Akte van verhuur van een huis met tuin, bij de r.k. bizondere school, sectie C no 

1843, aan J.M.R. Hermans, 1931 augustus 26.  1 akte + bijlagen 
 
 210 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de Maatschappij tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen betreffende huurgarantie van arbeiderswoningen, 1926 juni 
2/14, eenvoudig afschrift.  1 akte 

 
 211 Stukken betreffende de huurprijs van huizen en het te betalen bedrag voor het 

gebruik van water in huizen, 1926-1933.  1 omslag 
 

2.03.2.1.1.3.3.2.2. Verpachting 

 
 212-267 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse personen, 

1925, 1927, 1930.  11 omslagen, 44 akten, 1 akte + bijlagen 
 212 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 213 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 214 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 215 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 216 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 217 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 218 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 219 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 220 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 221 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 222 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 223 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 224 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
 225 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 

personen 
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 226 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 227 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 228 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 229 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 230 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 231 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 232 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 233 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 234 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 235 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 236 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 237 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 238 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 239 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 240 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 241 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 242 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 243 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 244 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 245 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 246 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 247 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 248 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 249 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 250 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 251 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 252 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 
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 253 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 254 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 255 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 256 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 257 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 258 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 259 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 260 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 261 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 262 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 263 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 264 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 265 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 266 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 267 Akten van verpachting van tuintjes, gelegen te Nuinhof, aan diverse 
personen 

 
 268 Akte van verpachting van de percelen weiland, sectie A no 1198 en 1199, groot 

ongeveer 34,40 a., aan P.E. Starmans, 1931 augustus 29.  1 akte + bijlagen 
 
 269 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie A no 153, groot 23,90 a., 

aan H.J.A. Starmans, 1931 october 14.  1 akte + bijlagen 
 
 270 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie A no 153, groot 23,90 a., 

aan H.N. Rouschop, 1932 juni 1.  1 akte + bijlagen 
 

2.03.2.1.1.3.3.2.3. Gebruik 

 
 271 Stukken betreffende het planten van bomen en weiden van vee op 

gemeentegronden, 1844-1847.  1 omslag 
 
 272 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van rechten 

voor het gebruik van openbare werken en bezittingen der gemeente, 1933 juni 15.  1 omslag 
 

2.03.2.1.1.3.3.3. Beheer van eigendommen 

 
 273 Polissen van brandverzekering van diverse huizenblokken, 1928, 1932.  1 omslag 
 
 274 Akte van overeenkomst tussen J.J. Wierts en de gemeente, waarbij 

eerstgenoemde de gemeente een perceel bouwland, sectie D no 1386, ter 
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beschikking stelt met machtiging om daaruit ten hare behoeve kiezel en zand te 
delven, 1921 october 13.  1 akte + bijlage 

 
 275 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie A no 153, groot 23,90 a., 

toebehorend aan P.J. Starmans, voor exploitatie van een gemeentelijke 
kiezelgroeve, 1921 november 21.  1 akte + bijlagen 

 
 276 Staten van gemeente-eigendommen, 1817, 1858.  1 omslag 
 
 277 Kaarten van gemeente-eigendommen, 1820, 1821, 1852.  1 omslag 
 

2.03.2.1.1.3.4. Financiën 

 

2.03.2.1.1.3.4.1. Begrotingen. Rekeningen 

 
 278-402 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, dienstjaren, 1805/06-

1813, 1815, 1816, 1818-1865, 1867-1933.  45 stukken, 70 deeltjes en 10 delen 
 278 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1805/06 
 279 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1807 
 280 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1808 
 281 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1809 
 282 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1810 
 283 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1811 
 284 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1812 
 285 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1813 
 286 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1815 
 287 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1816 
 288 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1818 
 289 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1819 
 290 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1820 
 291 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1821 
 292 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1822 
 293 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1823 
 294 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1824 
 295 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1825 
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 296 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1826 

 297 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1827 

 298 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1828 

 299 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1829 

 300 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1830 

 301 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1831 

 302 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1832 

 303 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1833 

 304 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1834 

 305 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1835 

 306 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1836 

 307 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1837 

 308 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1838 

 309 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1839 

 310 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1840 

 311 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1841 

 312 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1842 

 313 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1843 

 314 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1844 

 315 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1845 

 316 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1846 

 317 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1847 

 318 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1848 

 319 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1849 

 320 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1850 

 321 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1851 

 322 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1852 
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 323 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1853 

 324 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1854 

 325 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1855 

 326 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1856 

 327 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1857 

 328 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1858 

 329 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1859 

 330 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1860 

 331 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1861 

 332 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1862 

 333 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1863 

 334 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1864 

 335 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1865 

 336 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1867 

 337 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1868 

 338 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1869 

 339 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1870 

 340 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1871 

 341 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1872 

 342 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1873 

 343 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1874 

 344 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1875 

 345 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1876 

 346 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1877 

 347 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1878 

 348 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1879 

 349 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1880 
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 350 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1881 

 351 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1882 

 352 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1883 

 353 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1884 

 354 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1885 

 355 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1886 

 356 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1887 

 357 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1888 

 358 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1889 

 359 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1890 

 360 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1891 

 361 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1892 

 362 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1893 

 363 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1894 

 364 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1895 

 365 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1896 

 366 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1897 

 367 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1898 

 368 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1899 

 369 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1900 

 370 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1901 

 371 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1902 

 372 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1903 

 373 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1904 

 374 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1905 

 375 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1906 

 376 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1907 
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 377 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1908 

 378 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1909 

 379 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1910 

 380 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1911 

 381 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1912 

 382 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1913 

 383 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1914 

 384 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1915 

 385 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1916 

 386 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1917 

 387 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1918 

 388 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1919 

 389 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1920 

 390 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1921 

 391 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1922 

 392 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1923 

 393 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1924 

 394 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1925 

 395 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1926 

 396 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1927 

 397 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1928 

 398 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1929 

 399 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1930 

 400 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1931 

 401 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1932 

 402 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaren, 1933 
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 403-436 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaren, 1858, 1895-1902, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911, 1913-
1923, 1925-1933.  16 stukken, 9 omslagen en 9 deeltjes 

 403 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1858 

 404 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1895 

 405 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1896 

 406 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1897 

 407 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1898 

 408 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1899 

 409 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1900 

 410 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1901 

 411 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1902 

 412 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1905 

 413 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1907 

 414 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1908 

 415 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1910 

 416 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1911 

 417 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1913 

 418 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1914 

 419 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1915 

 420 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1916 

 421 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1917 

 422 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1918 

 423 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1919 

 424 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1920 

 425 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1921 

 426 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1922 

 427 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1923 
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 428 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1925 

 429 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1926 

 430 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1927 

 431 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1928 

 432 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1929 

 433 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1930 

 434 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1931 

 435 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1932 

 436 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1933 

 
 437-527 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaren, 1805/06, 1822, 1823, 1826, 1829, 1838, 1840-1842, 1844-
1853, 1855, 1858, 1859, 1861, 1863, 1865-1867, 1869-1890, 1892-1933. 21 stukken en 70 omslagen 

 437 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1805/06 

 438 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1822 

 439 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1823 

 440 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1826 

 441 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1829 

 442 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1838 

 443 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1840 

 444 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1841 

 445 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1842 

 446 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1844 

 447 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1845 

 448 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1846 

 449 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1847 

 450 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1848 

 451 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1849 

 452 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1850 
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 453 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1851 

 454 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1852 

 455 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1853 

 456 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1855 

 457 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1858 

 458 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1859 

 459 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1861 

 460 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1863 

 461 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1865 

 462 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1866 

 463 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1867 

 464 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1869 

 465 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1870 

 466 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1871 

 467 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1872 

 468 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1873 

 469 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1874 

 470 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1875 

 471 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1876 

 472 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1877 

 473 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1878 

 474 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1879 

 475 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1880 

 476 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1881 

 477 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1882 

 478 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1883 

 479 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1884 
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 480 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1885 

 481 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1886 

 482 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1887 

 483 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1888 

 484 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1889 

 485 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1890 

 486 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1892 

 487 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1893 

 488 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1894 

 489 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1895 

 490 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1896 

 491 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1897 

 492 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1898 

 493 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1899 

 494 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1900 

 495 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1901 

 496 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1902 

 497 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1903 

 498 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1904 

 499 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1905 

 500 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1906 

 501 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1907 

 502 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1908 

 503 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1909 

 504 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1910 

 505 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1911 

 506 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1912 
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 507 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1913 

 508 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1914 

 509 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1915 

 510 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1916 

 511 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1917 

 512 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1918 

 513 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1919 

 514 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1920 

 515 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1921 

 516 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1922 

 517 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1923 

 518 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1924 

 519 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1925 

 520 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1926 

 521 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1927 

 522 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1928 

 523 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1929 

 524 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1930 

 525 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1931 

 526 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1932 

 527 Correspondentie betreffende de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1933 

 
 528-651 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, dienstjaren, 1805/06-

1809, 1811-1841, 1844-1931, 1933.  44 stukken, 71 deeltjes en 9 delen 
 528 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1805/06 
 529 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1807 
 530 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1808 
 531 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1809 
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 532 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1811 

 533 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1812 

 534 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1813 

 535 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1814 

 536 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1815 

 537 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1816 

 538 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1817 

 539 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1818 

 540 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1819 

 541 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1820 

 542 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1821 

 543 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1822 

 544 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1823 

 545 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1824 

 546 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1825 

 547 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1826 

 548 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1827 

 549 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1828 

 550 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1829 

 551 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1830 

 552 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1831 

 553 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1832 

 554 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1833 

 555 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1834 

 556 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1835 

 557 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1836 

 558 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1837 
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 559 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1838 

 560 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1839 

 561 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1840 

 562 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1841 

 563 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1844 

 564 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1845 

 565 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1846 

 566 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1847 

 567 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1848 

 568 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1849 

 569 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1850 

 570 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1851 

 571 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1852 

 572 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1853 

 573 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1854 

 574 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1855 

 575 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1856 

 576 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1857 

 577 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1858 

 578 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1859 

 579 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1860 

 580 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1861 

 581 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1862 

 582 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1863 

 583 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1864 

 584 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1865 

 585 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1866 
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 586 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1867 

 587 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1868 

 588 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1869 

 589 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1870 

 590 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1871 

 591 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1872 

 592 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1873 

 593 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1874 

 594 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1875 

 595 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1876 

 596 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1877 

 597 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1878 

 598 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1879 

 599 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1880 

 600 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1881 

 601 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1882 

 602 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1883 

 603 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1884 

 604 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1885 

 605 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1886 

 606 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1887 

 607 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1888 

 608 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1889 

 609 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1890 

 610 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1891 

 611 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1892 

 612 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1893 
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 613 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1894 

 614 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1895 

 615 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1896 

 616 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1897 

 617 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1898 

 618 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1899 

 619 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1900 

 620 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1901 

 621 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1902 

 622 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1903 

 623 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1904 

 624 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1905 

 625 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1906 

 626 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1907 

 627 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1908 

 628 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1909 

 629 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1910 

 630 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1911 

 631 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1912 

 632 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1913 

 633 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1914 

 634 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1915 

 635 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1916 

 636 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1917 

 637 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1918 

 638 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1919 

 639 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1920 
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 640 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1921 

 641 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1922 

 642 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1923 

 643 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1924 

 644 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1925 

 645 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1926 

 646 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1927 

 647 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1928 

 648 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1929 

 649 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1930 

 650 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1931 

 651 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1933 

 
 652-761 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaren, 1820-1830, 1835-1933.  2 stukken, 2 liassen en 106 omslagen 
 652 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1820 
 653 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1821 
 654 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1822 
 655 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1823 
 656 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1824 
 657 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1825 
 658 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1826 
 659 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1827 
 660 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1828 
 661 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1829 
 662 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1830 
 663 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1835 
 664 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaar, 1836 
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 665 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1837 

 666 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1838 

 667 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1839 

 668 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1840 

 669 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1841 

 670 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1842 

 671 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1843 

 672 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1844 

 673 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1845 

 674 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1846 

 675 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1847 

 676 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1848 

 677 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1849 

 678 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1850 

 679 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1851 

 680 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1852 

 681 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1853 

 682 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1854 

 683 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1855 

 684 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1856 

 685 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1857 

 686 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1858 

 687 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1859 

 688 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1860 

 689 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1861 

 690 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1862 

 691 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1863 
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 692 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1864 

 693 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1865 

 694 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1866 

 695 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1867 

 696 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1868 

 697 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1869 

 698 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1870 

 699 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1871 

 700 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1872 

 701 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1873 

 702 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1874 

 703 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1875 

 704 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1876 

 705 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1877 

 706 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1878 

 707 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1879 

 708 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1880 

 709 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1881 

 710 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1882 

 711 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1883 

 712 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1884 

 713 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1885 

 714 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1886 

 715 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1887 

 716 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1888 

 717 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1889 

 718 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1890 
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 719 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1891 

 720 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1892 

 721 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1893 

 722 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1894 

 723 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1895 

 724 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1896 

 725 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1897 

 726 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1898 

 727 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1899 

 728 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1900 

 729 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1901 

 730 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1902 

 731 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1903 

 732 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1904 

 733 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1905 

 734 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1906 

 735 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1907 

 736 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1908 

 737 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1909 

 738 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1910 

 739 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1911 

 740 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1912 

 741 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1913 

 742 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1914 

 743 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1915 

 744 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1916 

 745 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1917 
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 746 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1918 

 747 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1919 

 748 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1920 

 749 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1921 

 750 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1922 

 751 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1923 

 752 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1924 

 753 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1925 

 754 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1926 

 755 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1927 

 756 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1928 

 757 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1929 

 758 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1930 

 759 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1931 

 760 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1932 

 761 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 
gemeente, dienstjaar, 1933 

 
 762-860 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en uitgaven der 

gemeente, dienstjaren, 1796/97, 1821, 1824 -1828, 1834, 1836-1845, 1847-1860, 
1862-1864, 1866 -1878, 1882-1889, 1891-1933.  29 stukken en 70 omslagen 

 762 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1796/97 

 763 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1821 

 764 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1824 

 765 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1825 

 766 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1826 

 767 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1827 

 768 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1828 

 769 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1834 

 770 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1836 
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 771 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1837 

 772 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1838 

 773 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1839 

 774 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1840 

 775 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1841 

 776 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1842 

 777 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1843 

 778 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1844 

 779 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1845 

 780 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1847 

 781 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1848 

 782 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1849 

 783 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1850 

 784 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1851 

 785 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1852 

 786 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1853 

 787 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1854 

 788 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1855 

 789 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1856 

 790 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1857 

 791 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1858 

 792 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1859 

 793 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1860 

 794 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1862 

 795 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1863 

 796 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1864 

 797 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1866 
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 798 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1867 

 799 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1868 

 800 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1869 

 801 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1870 

 802 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1871 

 803 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1872 

 804 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1873 

 805 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1874 

 806 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1875 

 807 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1876 

 808 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1877 

 809 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1878 

 810 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1882 

 811 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1883 

 812 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1884 

 813 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1885 

 814 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1886 

 815 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1887 

 816 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1888 

 817 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1889 

 818 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1891 

 819 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1892 

 820 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1893 

 821 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1894 

 822 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1895 

 823 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1896 

 824 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1897 
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 825 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1898 

 826 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1899 

 827 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1900 

 828 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1901 

 829 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1902 

 830 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1903 

 831 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1904 

 832 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1905 

 833 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1906 

 834 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1907 

 835 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1908 

 836 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1909 

 837 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1910 

 838 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1911 

 839 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1912 

 840 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1913 

 841 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1914 

 842 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1915 

 843 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1916 

 844 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1917 

 845 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1918 

 846 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1919 

 847 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1920 

 848 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1921 

 849 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1922 

 850 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1923 

 851 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1924 
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 852 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1925 

 853 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1926 

 854 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1927 

 855 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1928 

 856 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1929 

 857 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1930 

 858 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1931 

 859 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1932 

 860 Correspondentie betreffende de rekeningen van de inkomsten en 
uitgaven der gemeente, dienstjaar, 1933 

 

2.03.2.1.1.3.4.2. Financieel beheer 

 
 861 Stukken betreffende inschrijvingen op het grootboek van de publieke schuld der 

Nederlanden en vorderingen op België, 1838, 1839.  1 omslag 
 
 862 Akte van rekening-courant-overeenkomst tussen de Boerenleenbank te Nuth en 

de gemeente tot een maximum crediet van ¿ 5000, 1917 juni 4.  1 akte + bijlagen 
 
 863 Akte van rekening-courant-overeenkomst tussen de N.V. Bank voor Nederlandse 

Gemeenten te 's-Gravenhage en de gemeente tot een maximum crediet van ¿ 
20.000, 1925 november 7.  1 akte + bijlagen 

 
 864 Akte van rekening-courant-overeenkomst tussen de woningvereniging " Nuth " en 

de gemeente inzake de storting van eventuele reserves en geïnde huren door de 
woningvereniging in de gemeentekas, 1926 october 23.  1 akte + bijlage 

 
 865 Akte van rekening-courant-overeenkomst tussen de Boerenleenbank te Nuth en 

de gemeente tot een maximum crediet van ¿ 15.000, 1927 februari 4.  1 akte + bijlagen 
 
 866 Akte van rekening-courant-overeenkomst tussen de N.V. Bank voor Nederlandse 

Gemeenten te 's-Gravenhage en de gemeente tot een maximum crediet van ¿ 
20.000, 1927 maart 1.  1 akte 

 
 867 Akte van rekening-courant-overeenkomst tussen de Heerlener Bank te Heerlen en 

de gemeente tot een maximum crediet van ¿ 20.000, 1927 juni 25.  1 akte + bijlagen 
 
 868 Akte van rekening-courant-overeenkomst tussen de Heerlener Bank te Heerlen en 

de gemeente tot een maximum crediet van ¿ 50.000, 1927 november 21.  1 akte + bijlagen 
 
 869 Raadsbesluit tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de 

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage tot een maximum 
crediet van ¿ 50.000, 1931 maart 30/april 24.  1 stuk 

 
 870 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de 
afdeling Nuth van de coöperatieve centrale Boerenleenbank te Eindhoven tot een 
maximum crediet van ¿ 30.000, 1931 november 18.  1 omslag 
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 871 Raadsbesluit tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de 
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage tot een maximum 
crediet van ¿ 23.000, 1932 april 7.  1 stuk 

 
 872 Raadsbesluit tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de 

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage tot een maximum 
crediet van ¿ 20.000, 1932 september 23.  1 stuk 

 
 873 Raadsbesluit tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de 

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage tot een maximum 
crediet van ¿ 20.000, 1933 november 16.  1 stuk 

 
 874 Proces-verbaal, met bijbehorende stukken, van kasopname, 1838 december 31.  1 omslag 
 

2.03.2.1.1.3.4.3. Schuld 
N.B. Zie ook inv. nr. 1905. 
 
 875 Stukken betreffende de aanzuivering van de zogenaamde oude Limburgse schuld, 

1826-1851.  1 omslag 
 
 876 Register van ten laste der gemeente aangegane geldleningen, 1921-1949.  1 deeltje 
 
 877 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur van Nuth, groot ¿ 350, 1852 juli 17.  1 akte + bijlagen 
 
 878 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het 

aangaan van een geldlening met het burgerlijk armbestuur van Nuth, groot ¿ 1000, 
1859 september 1.  1 stuk 

 
 879 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het 

aangaan van een geldlening met de kerkfabriek van Nuth, groot ¿ 1000, 1861 
augustus 16.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nr. 2636 

 
 880 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van het 

burgerlijk armbestuur van Nuth, groot ¿ 500, 1861 december 12.  1 akte 
 
 881 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het 

aangaan van een geldlening, groot ¿ 500, 1862 december 19.  1 stuk 
 
 882 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Maatschappij voor Gemeente-Crediet te Amsterdam, groot ¿ 5000, 1896 mei 7/9. 1 akte + bijlagen 
 
 883 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot het 

aangaan van een geldlening met de Boerenleenbank te Nuth, groot, ¿ 1000, 1907 
juli 27.  1 stuk 

 
 884 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een geldlening, 

groot ten hoogste ¿ 12.600, 1918 juni 21.  1 omslag 
 
 885 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Boerenleenbank te Nuth, groot ¿ 20.000, 1919 december 24.  1 akte + bijlagen 
 
 886 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van het Rijk der 

Nederlanden, Postcheque- en Girodienst, groot ¿ 250.000, 1921 april 25/27. 1 akte + bijlagen 
 
 887 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de gemeente 

Venlo, groot ¿ 100.000, 1921 mei 28/31.  1 akte + bijlagen 
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 888 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van het Weduwen- 
en Wezenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren te 's-Gravenhage, groot ¿ 250.000, 
1922 juni 30.  1 akte + bijlagen 

 
 889 Raadsbesluit tot het aangaan van een kasgeldlening, groot ¿ 40.000, 1923 

december 14.  1 stuk 
 
 890 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Nationale Bankvereniging te Utrecht, groot ¿ 16.000, 1925 juli 3.  1 akte + bijlagen 
 
 891 Raadsbesluit tot het aangaan van een kasgeldlening met de Bank voor 

Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage, groot ¿ 88.000, 1925 juli 14.  1 stuk 
 
 892 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. Bank 

voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage, groot ¿ 60.000, 1925 december 
7.  1 akte + bijlagen 

 
 893 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Nationale Bankvereniging te Utrecht, groot ¿ 16.000, 1926 april 7.  1 akte + bijlagen 
 
 894 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het 

raadsbesluit, tot het aangaan van een geldlening met de directie van het 
Beambtenfonds der Staatsmijnen te Heerlen, groot ten hoogste ¿ 150.000, 1926 
april 14.  1 omslag 

 
 895 Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Boerenleenbank te Nuth, groot ¿ 25.000, 1926 april 27.  1 akte + bijlage 
 
 896 Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening met het Algemeen 

Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg, groot ten hoogste ¿ 
330.000, 1926 mei 7.  1 stuk 

 
 897 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de 

Maatschappij voor Gemeente-Crediet te Amsterdam, groot ¿ 200.000, 1927 
november 30.  1 akte + bijlagen 

 
 898 Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor 

Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage, groot ¿ 65.000, 1931 september 1.  1 stuk 
 
 899 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. Bank 

voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage, groot ¿ 76.300, 1931 december 
9/11.  1 akte + bijlagen 

 
 900 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten 

behoeve van de stichting " Ondersteuningsfonds van de Staatsmijnen in Limburg " 
te Heerlen, groot ¿ 20.000, 1932 augustus 25.  1 akte + bijlagen 

 
 901 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan van een geldlening met 

de N.V. Bank voor Nederlandse gemeenten te 's-Gravenhage, groot ¿ 17.000, 
1932 october 21.  1 omslag 

 
 902 Akte van geldlening ten laste van de gemeente en ten behoeve van de N.V. 

Maatschappij voor Gemeente-Crediet te Amsterdam, groot ¿ 50.000, 1933 
november 7/8.  1 akte + bijlagen 

 

2.03.2.1.1.3.5. Benodigdheden en hulpmiddelen 

 
 903 Stukken betreffende de administratie, 1794-1866.  1 omslag 

N.B. Hier zijn ondergebracht de niet thuis te brengen stukken; de stukken, al dan niet handelend over 
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meerdere onderwerpen, die van te weinig belang zijn om ze afzonderlijk bij (een van) de onderwerpen, 
waar ze thuis horen, te klasseren; de stukken van particuliere aard 

 
 904 Stukken betreffende inspectie, in bewaring geving, indeling, ordening, opberging 

en vernietiging van stukken uit het gemeente-archief, de invoering van het 
registratuurstelsel en de overbrenging van de oude kerkelijke doop-, trouw- en 
sterf-(begraaf)boeken naar het rijksarchief in Limburg, 1829 -1933.  1 omslag 

 
 905 Polissen van brandverzekering van de meubels en het gemeentearchief, 1877, 

1887, 1916.  1 omslag 
 

2.03.2.1.1.3.6. Gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd 

 
 906 Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van het gemeentehuis, 1822.  1 omslag 
 
 907 Stukken betreffende de verbouwing en vergroting van het gemeentehuis en het 

daaraan gebouwde schoollokaal en een geschil tussen de gemeente en de 
kerkfabriek over het eigendom van deze gebouwen, 1845-1877.  1 omslag 

 
 908 Stukken betreffende de verbouwing van het gemeentehuis, 1918, 1919.  1 omslag 
 
 909 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie A no 1256, groot 300 m2, 

toebehorend aan de weduwe K. Brand, voor het maken van een toegangsweg 
naar het herbouwde gemeentehuis, 1921 december 31.  1 akte + bijlagen 

 
 910 Stukken betreffende aanbestedingen van het verfwerk van het gemeentehuis, de 

protestantse school en het politiebureau, 1923-1933.  1 omslag 
 
 911 Schrijven van burgemeester en wethouders aan de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, waarin zij inlichtingen vragen over de bouw van een brandvrije 
archiefbewaarplaats, 1933 september 25.  1 stuk 

 
 912 Raadsbesluit, inhoudende, dat de kapelaan voorlopig in het gemeentehuis mag 

wonen, met schrijven van gedeputeerde staten betreffende deze kwestie, 1824 
maart 9.  1 omslag 

 
 913 Schrijven van M.J. Widdershoven, brandverzekeringsagent, betreffende de 

verzekering van het gemeentehuis enz. tegen brand en polis, met aanhangsels, 
van brandverzekering van het gemeentehuis, 1843, 1918.  1 omslag 

 
 914 Voorschriften voor het poetsen van het gemeentehuis, 1927 september 5.  1 stuk 
 
 915 Raadsbesluit tot aanwijzing van het woonhuis Schoolstraat 5, sectie C no 1867, 

als ambtwoning voor de gemeente-secretaris, 1932 september 23.  1 stuk 
 

2.03.2.1.1.3.7. Betrekkingen tot derden 

 
 916 Verordening houdende vaststelling der voorwaarden betreffende de levering van 

water door het bedrijf der gemeentelijke waterleiding, 1923 januari 26.  1 stuk 
 
 917 Akte van overeenkomst tussen de gemeenten Nuth en Hoensbroek betreffende 

voorziening van drinkwater door de gemeente Nuth aan de gemeente Hoensbroek 
voor bewoners van het gehucht Vaesrade, 1923 februari 23/28.  1 akte + bijlagen 

 
 918 Lijsten van het waterverbruik, 1923-1926.  1 omslag 
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 919 Raadsbesluit tot wijziging van de verordening tot vaststelling der voorwaarden, 
waaronder aansluiting aan het geleidingsnet van het electriciteitsbedrijf in de 
gemeente wordt gegeven, 1926 november 29.  1 stuk 

 
 920 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en een aantal ingezetenen der 

gemeente betreffende de aansluiting van de panden van die ingezetenen aan het 
gemeentelijk electriciteitsnet, 1926 mei 4.  1 akte 

 
 921 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de Maatschappij tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen betreffende de levering van electrische stroom aan het 
station der Staatsspoorwegen te Nuth, 1927 januari 4.  1 akte 

 
 922 Verordening tot vaststelling van een vastrechttarief, waartegen de electrische 

stroom voor licht- en huishoudelijke doeleinden over een enkel tarief in 
woonhuizen geleverd zal worden in de gemeente, 1923 januari 26.  1 stuk 

 
 923 Verordening tot vaststelling der tarieven, waartegen de electrische stroom voor 

krachtdoeleinden geleverd zal worden in de gemeente, 1923 juli 13.  1 stuk 
 
 924 Verordening tot vaststelling van het tarief en de voorwaarden waartegen de 

electrische stroom voor licht- en huishoudelijke doeleinden over een enkele 
tariefmeter geleverd zal worden in de gemeente (z.g. " Vrije tarief "), 1925 
september 11/17.  1 stuk 

 

2.03.2.1.1.4. Vorming en samenstelling van vertegenwoordigende lichamen 

 
 925 Verordening tot aanwijzing van stemlokalen krachtens artikel 63 der kieswet, 1929 

mei 1.  1 stuk 
 
 926 Akte van huur van de beneden voor-lokaliteit van het woonhuis, Voorsterstraat, 

sectie C no 1953, toebehorend aan J.H. Rademakers, voor de dagen der 
verkiezingen van leden van de tweede kamer der staten-generaal in 1933 en van 
leden van de provinciale staten en de gemeenteraad in 1935, 1933 april 10.  1 akte 

 
 927 Lijsten van de namen en woonplaatsen der personen, die de vereisten bezitten om 

in het district Valkenburg tot kiezers te worden benoemd, 1847, 1849.  1 omslag 
 
 928 Lijst van de namen der personen, die de vereiste belasting voor het stemrecht 

betalen, in de gemeente Nuth, district Valkenburg, 1849 maart 10.  1 stuk 
 
 929-943 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de mannelijke 

inwoners der gemeente, die in de gemeente aangeslagen zijn in de grondbelasting 
voor een bedrag van ten minste één gulden in hoofdsom, in de personele 
belasting naar een of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op 
bedrijfs- en andere inkomsten, 1897, 1898, 1900 -1911, 1914.  15 deeltjes 

 929 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1897 1 deeltje 

 930 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1898 1 deeltje 
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 931 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1900 1 deeltje 

 932 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1901 1 deeltje 

 933 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1902 1 deeltje 

 934 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1903 1 deeltje 

 935 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1904 1 deeltje 

 936 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1905 1 deeltje 

 937 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1906 1 deeltje 

 938 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1907 1 deeltje 

 939 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1908 1 deeltje 

 940 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
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of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1909 1 deeltje 

 941 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1910 1 deeltje 

 942 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1911 1 deeltje 

 943 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
mannelijke inwoners der gemeente, die in de gemeente 
aangeslagen zijn in de grondbelasting voor een bedrag van ten 
minste één gulden in hoofdsom, in de personele belasting naar een 
of meer der eerste vijf grondslagen of in de belasting op bedrijfs- en 
andere inkomsten, 1914 1 deeltje 

 
 944-960 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 

belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in de 
vermogensbelasting, 1895/1896-1897/1898, 1899/1900-1906/1907, 1908/1909-
1913/1914.  17 stukken 

 944 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1895/1896 1 stuk 

 945 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1896/1897 1 stuk 

 946 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 18971898 1 stuk 

 947 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1899/1900 1 stuk 

 948 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1900/1901 1 stuk 

 949 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1901/1902 1 stuk 

 950 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1902/1903 1 stuk 

 951 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1903/1904 1 stuk 

 952 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1904/1905 1 stuk 

 953 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1905/1906 1 stuk 
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 954 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1906/1907 1 stuk 

 955 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1908/1909 1 stuk 

 956 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1909/1910 1 stuk 

 957 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1910/1911 1 stuk 

 958 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1911/1912 1 stuk 

 959 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1912/1913 1 stuk 

 960 Opgaven, in verband met artikel 10, eerste lid der kieswet, van de 
belastingschuldigen voorkomende op de registers van aanslagen in 
de vermogensbelasting, 1913/1914 1 stuk 

 
 961-971 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer der staten-

generaal en van de provinciale staten, 1850-1853, 1855, 1867, 1870-1873, 1883. 5 stukken en 6 deeltjes
 961 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1850 
 962 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1851 
 963 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1852 
 964 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1853 
 965 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1855 
 966 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1867 
 967 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1870 
 968 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1871 
 969 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1872 
 970 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1873 
 971 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 

der staten-generaal en van de provinciale staten, 1883 
 
 972-1017 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer der staten-

generaal, van de provinciale staten en van de gemeenteraad, 1857-1859, 1861-
1869, 1874, 1875, 1878- 1880, 1899-1901/1902, 1903/1904-1918/1919, 
1920/1921-1930/1931.  1 stuk, 11 delen, 34 deeltjes 

 972 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 
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 973 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 974 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 975 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 976 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 977 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 978 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 979 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 980 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 981 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 982 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 983 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 984 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 985 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 986 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 987 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 988 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 989 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 990 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 
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 991 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 992 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 993 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 994 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 995 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 996 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 997 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 998 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 999 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten-generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1000 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1001 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1002 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1003 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1004 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1005 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1006 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1007 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1008 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 
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 1009 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1010 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1011 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1012 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1013 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1014 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1015 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1016 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 1017 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de tweede kamer 
der staten- generaal, van de provinciale staten en van de 
gemeenteraad 

 
 1018 Andere stukken betreffende de verkiezingen in het algemeen, 1827-1850.  1 omslag 
 

2.03.2.1.1.5. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen 

 
 1019 Staten van het personeel der gemeente, 1838-1860.  l omslag 

N.B. Deze staten bevatten de namen van de burgemeester, secretaris, ontvanger, wethouders en 
raadsleden 

 
 1020 Kiezerslijsten voor de verkiezing van een burgemeester, assessoren en leden van 

de gemeenteraad, 1830.  1 omslag 
 
 1021 Circulaire van gedeputeerde staten betreffende de onverenigbaarheid van de 

betrekking van burgemeester, schepen (assessor) en raadslid met de betrekking 
van genees- of heelmeester der gemeente, 1846 mei 19.  1 stuk 

 
 1022 Register vermeldende de samenstelling van de gemeenteraad, van besturen, 

commissiën, instellingen, stembureaux enz, 1918-1954.  1 deeltje 
 

2.03.2.1.1.5.1. Vertegenwoordigende lichamen van staatkundige aard met besturende en/of 
verordenende bevoegdheid 

 
 1023 Nominatieve lijst van inwoners van Nuth, die kunnen deelnemen aan de verkiezing 

van afgevaardigden voor het nationaal congres, 1830 october 26.  1 stuk 
 
 1024 Kiezerslijst voor de verkiezing van leden van de tweede kamer der staten-

generaal, 1881.  1 deeltje 
N.B. Zie ook inv. nrs. 961-1017 
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 1025 Processen-verbaal van de inlevering van stembriefjes ten behoeve van de 
verkiezingen van leden van de tweede kamer der staten-generaal, 1854-1884.  1 omslag 

 
 1026 Processen-verbaal van de zittingen der stembureaux ten behoeve van de 

verkiezingen van leden van de tweede kamer der staten-generaal, 1897-1933.  1 omslag 
 
 1027 Andere stukken betreffende de verkiezing van leden van de tweede kamer en 

stukken betreffende de verkiezing van kandidaten voor de eerste kamer der 
staten-generaal, 1836-1866.  1 omslag 

 
 1028 Kiezerslijst voor de verkiezingen van leden van de provinciale staten, 1881.  1 deeltje 

N.B. Zie ook inv. nrs. 961-1017 
 
 1029 Uittreksel uit de kiezerslijst voor de verkiezingen der leden van de provinciale 

staten, 1931/32.  1 band 
 
 1030 Proces-verbaal van de opening der bus, waarin de stembiljetten zijn verzameld ten 

behoeve van de verkiezing van leden van de provinciale staten, 1847 mei 12.  1 stuk 
 
 1031 Processen-verbaal van de inlevering van stembriefjes ten behoeve van de 

verkiezingen van leden van de provinciale staten, 1856-1883.  1 omslag 
 
 1032 Processen-verbaal van de zittingen der stembureaux ten behoeve van de 

verkiezingen van leden van de provinciale staten, 1919-1931.  1 omslag 
 
 1033 Andere stukken betreffende de verkiezing van leden van de provinciale staten, 

1827-1882.  1 omslag 
 
 1034 Reglementen van orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente, 1855, 

1918, 1927.  1 omslag 
 
 1035 Verordening, met bijbehorende stukken, regelende de verdeling der gemeente in 

twee stemdistricten voor de verkiezing van leden van de gemeenteraad, 1929 
januari 9.  1 omslag 

 
 1036 Verordening, met bijbehorende stukken, regelende de verdeling der gemeente in 

drie stemdistricten voor de verkiezing van leden van de gemeenteraad, 1932 
december 16.  1 omslag 

 
 1037-1055 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de gemeenteraad, 1830, 1836, 

1851-1857, 1870-1873, 1877, 1881-1885.  2 stukken en 17 deeltjes 
N.B. Zie ook inv. nrs. 972-1017 

 1037 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1830 

 1038 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1836 

 1039 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1851 

 1040 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1852 

 1041 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1853 

 1042 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1854 

 1043 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1855 

 1044 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1856 
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 1045 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1857 

 1046 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1870 

 1047 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1871 

 1048 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1872 

 1049 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1873 

 1050 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1877 

 1051 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1881 

 1052 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1882 

 1053 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1883 

 1054 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1884 

 1055 Kiezerslijsten voor de verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1885 

 
 1056 Uittreksel uit de kiezerslijst voor de verkiezingen der leden van de gemeenteraad, 

1931/32.  1 bandje 
 
 1057 Stukken betreffende benoeming, eedsaflegging, installatie en ontslag van leden 

van de gemeenteraad, 1820-1849.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1071 

 
 1058 Processen-verbaal van de inlevering en processen-verbaal van de opening van 

stembriefjes ten behoeve van de verkiezingen van leden van de gemeenteraad, 
1851-1895.  1 omslag 

 
 1059 Processen-verbaal van de zittingen der stembureaux ten behoeve van de 

verkiezingen van leden van de gemeenteraad; processen-verbaal van de zittingen 
der hoofdstembureaux tot het vaststellen van de uitslagen der stemmingen ter 
verkiezing van leden van de gemeenteraad; besluiten der centrale stembureaux 
tot het vaststellen van de uitslagen der verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad; processen verbaal van de zittingen der centrale stembureaux tot 
het bekend maken van de uitslagen der verkiezingen van leden van de 
gemeenteraad, 1911-1931.  1 omslag 

 
 1060 Besluiten van de voorzitter van het centraal (hoofd-)stembureau ter benoeming 

van leden van de gemeenteraad wegens het openvallen van plaatsen in de 
gemeenteraad, 1927 -1931.  1 omslag 

 
 1061 Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, tot handhaving van de uitspraak van 

gedeputeerde staten tot het niet toelaten van J.W. Slangen, J.M. Slangen en L. 
Weustenraad als leden van de gemeenteraad, 1851 november 18.  1 omslag 

 
 1062 Stukken betreffende het beroep, ingesteld door J.H.L. Beckers, J.M. Cobben en 

K.L. Mevis tegen het besluit van gedeputeerde staten van 30 augustus 1971, 
waarbij de raadsbesluiten van 13 en 14 augustus 1917 strekkende tot hun 
toelating als leden van de gemeenteraad zijn vernietigd, 1917.  1 omslag 
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 1063 Stukken betreffende het raadslidmaatschap van P.J. Rooyen i.v.m. zijn benoeming 
tot opzichter-huurinner der stichting tot beheer en exploitatie van woningen te 
Nuth, 1926.  1 omslag 

 
 1064 Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, tot het ongegrond verklaren van het 

beroep ingesteld door P.J. Genders tegen het besluit van gedeputeerde staten tot 
handhaving van het raadsbesluit hem niet als lid van de gemeenteraad toe te 
laten, 1931 november 14.  1 stuk 

 
 1065-1067 Presentatielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1914-1938.  3 deeltjes 

 1065 Presentatielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad 1 deeltje 
 1066 Presentatielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad 1 deeltje 
 1067 Presentatielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad 1 deeltje 

 
 1068 Presentielijst voor commissie-vergaderingen, 1932-1956.  1 deeltje 
 
 1069 Stukken betreffende presentiegeld voor gemeenteraadsleden en leden der 

commissies, bedoeld in de artikelen 60, 63 en 197 der gemeentewet, 1863-1932.  1 omslag 
 

2.03.2.1.1.5.2. Uitvoerende colleges 

 
 1070 Reglementen van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 

1866, 1918, 1927, 1931.  1 omslag 
 
 1071 Stukken betreffende benoeming, verkiezing, eedsaflegging, installatie, aftreding en 

ontslag van wethouders, 1821-1927.  1 omslag 
N.B. Sommige stukken handelen ook over raadsleden. Zie ook inv. nr. 1185 

 
 1072 Stukken betreffende de jaarwedde van de wethouders, 1921, 1932, 1933.  1 omslag 
 
 1073 Tekening van de kragen der klederdracht van burgemeester, en wethouders van 

gemeenten met minder dan 5000 inwoners, 1837.  1 stuk 
 

2.03.2.1.1.5.3. Functionarissen 

 
 1074 Stukken betreffende leden van het koninklijk huis, 1836 -1927.  1 omslag 
 
 1075 Stukken betreffende provinciale functionarissen, 1823 -1856.  1 omslag 
 
 1076 Stukken betreffende de jaarwedde van de burgemeester, secretaris en ontvanger, 

1916-1933.  1 omslag 
 
 1077 Raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van dit 

raadsbesluit, tot bepaling van het bedrag der door de ontvanger te stellen 
zekerheid op ¿ 10.000, 1929 januari 9.  1 omslag 

 

2.03.2.1.1.5.4. Takken van dienst. Bedrijven 

 

2.03.2.1.1.5.4.1. Stichting tot beheer en exploitatie van woningen 

 
 1078 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aanwijzing van de stichting tot beheer 

en exploitatie van woningen als tak van dienst, 1932 juli 11.  1 omslag 
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 1079 Statuten der stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 1924 februari 25/juni 
20.  1 stuk 

 
 1080 Statuten der stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 1932 juli 11.  1 stuk 
 
 1081-1083 Verslagen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 1926-1928.  3 stukken 

 1081 Verslagen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 
1926 1 stuk 

 1082 Verslagen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 
1926 1 stuk 

 1083 Verslagen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 
1926 1 stuk 

 
 1084-1087 Begrotingen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, dienstjaren 

1930- 1933 2 stukken en 2 omslagen 
 1084 Begrotingen van de stichting tot beheer en exploitatie van 

woningen, dienstjaar, 1930 
 1085 Begrotingen van de stichting tot beheer en exploitatie van 

woningen, dienstjaar, 1931 
 1086 Begrotingen van de stichting tot beheer en exploitatie van 

woningen, dienstjaar, 1932 
 1087 Begrotingen van de stichting tot beheer en exploitatie van 

woningen, dienstjaar, 1933 
 
 1088-1094 Rekeningen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, dienstjaren 

1926- 1931, 1933.  5 stukken en 2 omslagen 
 1088 Rekeningen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 

dienstjaar, 1926 
 1089 Rekeningen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 

dienstjaar, 1927 
 1090 Rekeningen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 

dienstjaar, 1928 
 1091 Rekeningen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 

1929 
 1092 Rekeningen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 

dienstjaar, 1930 
 1093 Rekeningen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 

dienstjaar, 1931 
 1094 Rekeningen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 

dienstjaar, 1933 
 
 1095 Balansen van de stichting tot beheer en exploitatie van woningen, 1926-1931, 

1933.  1 omslag 
 
 1096 Stukken betreffende benoeming, herbenoeming, aftreding, ontslag en salaris van 

leden van het bestuur der stichting tot beheer en exploitatie van woningen, de 
benoeming van een tijdelijk woningopzichter en klachten over de opzichter-
huurinner der woningstichting, 1924-1933.  1 omslag 

 

2.03.2.1.1.5.4.2. Grondbedrijf 
N.B. Zie ook inv. nr. 1128. 
 
 1097 Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende het grondbedrijf, 1920 januari 

21.  1 omslag 
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2.03.2.1.1.5.4.3. Waterleidingbedrijf 
N.B. Zie ook inv. nrs. 916-918, 1128, 1904-1911. 
 
 1098 Verordening, met bijbehorende stukken, op het geldelijk beheer van het 

waterleidingbedrijf, 1924 januari 18.  1 omslag 
 
 1099-1100 Ramingen van het bedrijfssaldo van het waterleidingbedrijf, dienstjaren, 1925, 

1926.  2 stukken 
 1099 Ramingen van het bedrijfssaldo van het waterleidingbedrijf, 

dienstjaar, 1925 1 stuk 
 1100 Ramingen van het bedrijfssaldo van het waterleidingbedrijf, 

dienstjaar, 1926 1 stuk 
 

2.03.2.1.1.5.4.4. Electriciteitsbedrijf 
N.B. Zie ook inv. nrs. 919-924, 2243-2252. 
 
 1101 Verordening, met bijbehorende stukken, op het beheer van het electriciteitsbedrijf, 

1919 juli 18.  1 omslag 
 
 1102 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de Maatschappij tot Verkoop van 

de Electrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg betreffende het beheer van het 
electriciteitsbedrijf, 1920 november 29/30.  1 akte 

 
 1103-1105 Verslagen omtrent de toestand en de exploitatie van het gemeentelijk 

electriciteitsbedrijf, 1921-1923.  3 omslagen 
 1103 Verslagen omtrent de toestand en de exploitatie van het 

gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1921 1 omslag 
 1104 Verslagen omtrent de toestand en de exploitatie van het 

gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1922 1 omslag 
 1105 Verslagen omtrent de toestand en de exploitatie van het 

gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1923 1 omslag 
 
 1106-1109 Overzichten van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1924-1927.  4 omslagen 

 1106 Overzichten van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1924 1 omslag 
 1107 Overzichten van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1925 1 omslag 
 1108 Overzichten van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1926 1 omslag 
 1109 Overzichten van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1927 1 omslag 

 
 1110-1117 Begrotingen, met memories van toelichting, van het electriciteitsbedrijf, dienstjaren 

1920, 1921, 1923-1928.  1 stuk, 7 omslagen 
 1110 Begrotingen, met memories van toelichting, van het 

electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1920 
 1111 Begrotingen, met memories van toelichting, van het 

electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1921 
 1112 Begrotingen, met memories van toelichting, van het 

electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1923 
 1113 Begrotingen, met memories van toelichting, van het 

electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1924 
 1114 Begrotingen, met memories van toelichting, van het 

electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1925 
 1115 Begrotingen, met memories van toelichting, van het 

electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1926 
 1116 Begrotingen, met memories van toelichting, van het 

electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1927 
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 1117 Begrotingen, met memories van toelichting, van het 
electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1928 

 
 1118-1126 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaren, 1918-1922, 1924-1927.  9 stukken 

 1118 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1918 1 stuk 
 1119 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1919 1 stuk 
 1120 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1920 1 stuk 
 1121 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1921 1 stuk 
 1122 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1922 1 stuk 
 1123 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1924 1 stuk 
 1124 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1925 1 stuk 
 1125 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1926 1 stuk 
 1126 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, dienstjaar, 1927 1 stuk 

 
 1127 Balansen van het electriciteitsbedrijf, 1919-1927.  1 omslag 
 
 1128 Schrijven van gedeputeerde staten betreffende de opheffing van de gemeentelijke 

electriciteits-, grond- en waterleidingbedrijven, 1932 mei 30.  1 stuk 
N.B. Het antwoord van de gemeente op dit schrijven staat op de achterkant er van 

 

2.03.2.1.1.5.4.5. Levensmiddelenbedrijf 

 
 1129 Stukken betreffende de verordening op het levensmiddelenbedrijf, 1916, 1917.  1 omslag 
 
 1130 Indicateur van de in- en uitgaande stukken van het levensmiddelenbedrijf, 1916- 

1919.  1 pak 
 
 1131 Rekening van het levensmiddelenbedrijf van 15 april 1920 tot en met 30 november 

1920 1 stuk 
 
 1132 Balans van het levensmiddelenbedrijf per 30 november 1920 1 stuk 
 
 1133-1134 Dagboeken van ontvangst en van het levensmiddelenbedrijf, 1916-1920.  2 delen 

 1133 Dagboeken van ontvangst en van het levensmiddelenbedrijf 
 1134 Dagboeken van ontvangst en van het levensmiddelenbedrijf 

 
 1135 Dagboek van uitgaven van het levensmiddelenbedrijf, 1916 1920.  1 deel 
 

2.03.2.1.1.5.5. Organen en instellingen, door overheidslichamen ingesteld of erkend 

 
 1136 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en bewijs van deelneming, groot ¿ 600.000, waarvoor door de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten is deelgenomen in de N.V. Centrale 
Bouwmaterialenvoorziening, 1918-1929.  1 omslag 

 

2.03.2.1.1.6. Regeling en vaststelling der bestuurs- en beheershandelingen 

 
 1137 Verordeningen, met bijbehorende stukken, aanwijzende de nog geldende 

strafverordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd, 1921, 1929.  1 omslag 
 
 1138 Lijst van originele verordeningen en instructies, 1904 -1933.  1 stuk 
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2.03.2.1.2. Personeel 

 
 1139 Ambtenarenreglement voor de gemeente Nuth, 1931 juli 24.  1 stuk 
 
 1140 Stukken betreffende de eed of belofte van trouw aan de koning, 1839.  1 omslag 
 
 1141 Staat van het ambtenarenpersoneel, 1931 december 31.  1 stuk 
 
 1142 Instructies, met bijbehorende stukken, voor de secretaris der gemeente, 1855- 

1929.  1 omslag 
 
 1143 Instructies met bijbehorende stukken, voor de gemeente -ontvanger, 1866-1931.  1 omslag 
 
 1144 Instructie voor de ambtenaren ter secretarie, 1931 juli 24.  1 stuk 
 
 1145 Instructie voor de gemeente-opzichter, 1919 juli 18.  1 stuk 
 
 1146 Instructie voor de deurwaarder plaatselijke belastingen, 1931 januari 14.  1 stuk 
 
 1147 Instructies voor de kantonniers, 1915, 1919.  1 omslag 
 
 1148 Regeling der bezoldiging en instructies voor de kantonniers, 1919 october 11.  1 stuk 
 
 1149 Verordening regelende de jaarwedde der gemeenteveldwachters of dienaren van 

politie, 1924 januari 18.  1 stuk 
 
 1150 Andere stukken betreffende de bezoldiging van gemeentepersoneel, 1846-1930.  1 omslag 
 
 1151 Staten van plaats gehad hebbende mutatiën in het ambtenarenpersoneel in dienst 

van de gemeente, 1922-1933.  1 omslag 
 
 1152 Register van gemeente-ambtenaren in dienst der gemeente (pensioenwet en 

weduwenwet voor gemeente -ambtenaren 1913), 1913-1925.  1 deeltje 
N.B. Dit register bevat ook onderwijzend personeel 

 
 1153 Register van aan het pensioenfonds voor gemeente-ambtenaren betaalde 

bijdragen, 1913-1922.  1 deeltje 
 
 1154 Gespecificeerde opgaven der op grond van de pensioenwet voor gemeente- 

ambtenaren 1913 door de gemeente gestorte pensioenbijdragen, 1915-1922.  1 omslag 
 
 1155 Gespecificeerde opgaven der op grond van de weduwenwet voor de gemeente- 

ambtenaren 1913 door de gemeente gestorte pensioenbijdragen, 1916-1922.  1 omslag 
 
 1156 Gespecificeerde opgaven der op grond van de gewijzigde pensioenwet 1922 voor 

de ambtenaren en hun weduwen en wezen door de gemeente gestorte 
pensioenbijdragen, 1924, 1925.  1 omslag 

 
 1157 Staten van pensioenbijdragen gemeente-ambtenaren, 1928 -1932.  1 omslag 
 
 1158 Register van gepensioneerde gemeente-ambtenaren wonende in de gemeente, 

1915-1921.  1 stuk 
 
 1159 Andere stukken betreffende pensioen van gemeente-ambtenaren, 1838, 1914- 

1930.  1 omslag 
 
 1160 Polis van de ongevallenverzekering van werklieden werkzaam bij het onderhoud 

van wegen, 1906 september 1.  1 stuk 
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 1161-1225 Persoonsbundels, 1807-1932.  1 deeltje, 25 stukken en 39 omslagen 
N.B. De aangetroffen stukken van de volgende personeelsleden, op 1 januari 1934 nog in dienst van 
de gemeente, zijn opgenomen in het archief van na de invoering van het registratuurstelsel:  
- Beckers, A.W.J., gemeente-ontvanger, kassier electriciteitsbedrijf;  
- Beckers, J.H.M., ambtenaar ter secretarie;  
- Drummen, H.W., gemeente-opzichter;  
- Muitjens, L.J., kantonnier;  
- Petry, C.H., veldwachter;  
- Schoffelen, W.H., kantonnier;  
- Schreurs, P.J.S., gemeentesecretaris,  
- Starmans, H.J., burgemeester,  
- Streutjens, C., veldwachter 

 1161 Ackermans, J.W., schout, gemeentesecretaris, 1822-1828 1 omslag 
N.B. Het koninklijk besluit tot ontslag van J.W. Ackermans als schout, d.d. 21 maart 
1822, bevat ook de benoeming van L. Clootz als zijn opvolger in die hoedanigheid 

 1162 Ackermans, L., gemeentesecretaris, gemeente-ontvanger, 1849-
1873 1 omslag 

 1163 Beckers, J.H.L., burgemeester, gemeente-secretaris, ambtenaar 
van de burgerlijke stand, 1891 -1928 1 omslag 

 1164 Beckers, J.N., burgemeester, gemeente-secretaris, ambtenaar van 
de burgerlijke stand, 1842-1889 1 omslag 

 1165 Beckers, M.J.H., plaatsvervangend kantoorhoudster van het 
hulptelegraaf- en telefoonkantoor, 1918 1 omslag 

 1166 Beckers, N., gemeente-ontvanger, 1823-1852 1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1185 

 1167 Bemelmans, J.N., gemeente-secretaris, 1856 1 omslag 
 1168 Bemelmans, P.J., ontvanger van het burgerlijk armbestuur, 1892 

april 1 1 stuk 
 1169 Bemelmans-Lenssen, M.H., poetsvrouw van de school te Nuth, 

1924-1929 1 omslag 
 1170 Bindels, P., kantonnier, 1896-1903 1 deeltje 

N.B. Dit deeltje bevat naast de werklijsten van P. Bindels ook zulke lijsten van P. 
Wilders 

 1171 Bouts, J.H., kantonnier, 1909-1926 1 omslag 
 1172 Clootz, L., schout, burgemeester, plaatsvervangend gemeente-

secretaris, 1822- 1839 1 omslag 
N.B. Het koninklijk besluit tot benoeming van L. Clootz tot burgemeester, d.d. 30 juli 
1925, bevat ook de benoeming van J.W. L'Ortey tot gemeente-secretaris. Zie ook inv. 
nr. 1161 

 1173 Cobben, P.J., plaatsvervangend burgemeester, 1931 october 15 1 stuk 
 1174 Crapels, J.P., kantonnier en buitengewoon veldwachter, 1845, 1850 1 omslag 
 1175 Cremers, P.L.H., burgemeester, gemeente-secretaris, ambtenaar 

van de burgerlijke stand, 1914-1932 1 omslag 
 1176 Creuwen, J.F., ontvanger van het burgerlijk armbestuur, 1831 

augustus 31 1 stuk 
 1177 Creuwen, J.Th., ontvanger van het burgerlijk armbestuur, 1844, 

1846 1 omslag 
 1178 Derrez-Henssen, L., poetsvrouw van de school te Vaesrade, 1926-

1929 1 omslag 
 1179 Diederen, J.H., volontair ter secretarie, 1927 1 omslag 
 1180 Donders, L., kantonnier, 1845 juli 16 1 stuk 
 1181 Donners, L., gemeenteveldwachter, 1808 februari 27 1 stuk 
 1182 Douven, S.D., volontair ter secretarie, 1925, 1926 1 omslag 
 1183 Drummen, J.J., gemeente-opzichter, 1918-1921 1 omslag 
 1184 Florax-Kleinjans, A., poetsvrouw van de school te Nuth, 1930 april 

29 1 stuk 
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 1185 Frijns, P.L., gemeente-secretaris, 1820 mei 17 1 stuk 
N.B. Dit stuk, het benoemingsbesluit, bevat ook de benoeming van N. Beckers tot 
gemeente-ontvanger en L. Clootz en J.W. Acampo tot schepenen 

 1186 Goossens, J.G., burgemeester, 1807 december 31 1 stuk 
 1187 Harst, J.H., gemeentebode, 1918-1922 1 omslag 
 1188 Hermans, J.E., telegrambesteller, 1896 december 31 1 stuk 
 1189 Hermans, J.H., gemeentesecretaris, 1831-1849 1 omslag 
 1190 Heynen, A.M.L., ambtenares ter secretarie, 1918-1923 1 omslag 
 1191 Heynen, J.L., gemeente-ontvanger, 1890 1 omslag 
 1192 Heynen, M.J.H., plaatsvervangend kantoorhoudster van het 

hulptelegraaf- en telefoonkantoor, 1917 1 omslag 
 1193 Huisman, S., tijdelijk er onbezoldigd dienaar van politie, 1925 

januari 29 1 stuk 
 1194 Huisman, Y., tijdelijk en onbezoldigd dienaar van politie, 1925 

januari 29 1 stuk 
 1195 Janssen, J.H., gemeenteveldwachter, 1914-1923 1 omslag 
 1196 Kerckhoffs, F.L., geneesheer, 1825-1831 1 omslag 
 1197 Kurvers, Th.M., tijdelijk en onbezoldigd dienaar van politie, 1925 

januari 29 1 stuk 
 1198 Lahaye, C.J. de, gemeentesecretaris, 1822-1829 1 omslag 
 1199 Lardinois, J.C.H., tijdelijk en onbezoldigd dienaar van politie, 1925 

januari 29 1 stuk 
 1200 Lenssen-Ritzen, M., poetsvrouw van de school, 1919 maart 27 1 stuk 
 1201 Leunissen, J.M., gemeentebode, 1920 1 omslag 
 1202 L'Ortey, J.H., ambtenaar van de burgerlijke stand, 1927 1 stuk 
 1203 L'Ortey, J.W., gemeentesecretaris, 1825 1 omslag 

N.B. Zie ook inv. nr. 1172 
 1204 L'Ortey, L.W., ontvanger van het burgerlijk armbestuur, 1871 

november 16 1 stuk 
 1205 Mannens, J., ontvanger van het burgerlijk armbestuur, 1825 1 omslag 
 1206 Meex, F.J., gemeente-ontvanger, 1873, 1875 1 omslag 
 1207 Offermans, S.J., gemeenteveldwachter, deurwaarder der 

plaatselijke belastingen, 1897-1929 1 omslag 
 1208 Packbier, Chr., kantonnier, 1883 mei 31 1 stuk 
 1209 Pelz, C., tijdelijk en onbezoldigd dienaar van politie, 1925 januari 29 1 stuk 
 1210 Pinckaers, M.E., kantoorhoudster van het hulptelegraaf- en 

telefoonkantoor, 1919 1 omslag 
 1211 Pijls, A.L.G., kantoorhoudster van het hulptelegraaf- en 

telefoonkantoor, 1918 1 omslag 
 1212 Ramakers-Lenssen, M.Ph., poetsvrouw van het gemeentehuis, 

1929-1932 1 omslag 
 1213 Royen, J.A., kantonnier, 1881, 1892 1 omslag 
 1214 Schreck, J., poetsvrouw van de school te Nuth, 1921 1 omslag 
 1215 Schrijnemackers, H.J., tijdelijk en onbezoldigd dienaar van politie, 

1925 januari 1929 1 stuk 
 1216 Stappers, P.A., belastingcontroleur, agent van politie, onbezoldigd 

rijksveldwachter, 1920-1927 1 omslag 
 1217 Tisselinck, geneesheer, 1869 februari 10 1 stuk 
 1218 Vaessens, L.J., tijdelijk en onbezoldigd dienaar van politie, 1925 

januari 29 1 stuk 
 1219 Vrins, G.L.C., gemeente-opzichter, secretaris van de 

huurcommissie, 1920-1926 1 stuk 
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 1220 Waltmans, poetsvrouw van de school, 1921 januari 3 1 stuk 
 1221 Wever, A. de, geneesheer, 1903 januari 21 1 stuk 
 1222 Wever, F. de, geneesheer, 1898 januari 14 1 stuk 
 1223 Wever, F.C.A. de, geneesheer, 1930 april 29 1 stuk 
 1224 Weijs, S., kantoorhoudster hulptelegraaf- en telefoonkantoor, 1918, 

1919 1 omslag 
 -- Wilders, P., hulpkantonnier: Zie inv. nr. 1170, 1170 
 1225 Willems, J., plaatsvervangend kantoorhoudster van het 

hulptelegraaf- en telefoonkantoor, 1918 1 omslag 
 

2.03.2.2. Taak van de organen 

 

2.03.2.2.01. Belastingen 

 
 1226 Rol van omslag der plaatselijke belastingen, 1823.  1 omslag 

N.B. De rol is in duplo aanwezig 
 
 1227 Register, bevattende diverse belastingverordeningen, 1866.  1 deeltje 
 
 1228-1229 Registers van vervolgingen ter invordering van plaatselijke belastingen, 1929- 

1934.  2 deeltjes 
 1228 Registers van vervolgingen ter invordering van plaatselijke 

belastingen 1 deeltje 
 1229 Registers van vervolgingen ter invordering van plaatselijke 

belastingen 1 deeltje 
 
 1230 Andere stukken betreffende de belastingen in het algemeen, 1795-1930.  1 omslag 
 

2.03.2.2.01.1. Directe belastingen 

 
 1231 Stukken betreffende benoeming, herbenoeming, eedsaflegging, beloning en 

aftreding van zetters voor 's rijks directe belastingen, 1811-1928.  1 omslag 
 
 1232 Register van notulen van het college van zetters voor 's rijks directe belastingen, 

1916 april 27-1926 juli 26.  1 deeltje 
N.B. In dit register is aantekening gehouden van de besluiten van het college van zetters. Ofschoon dit 
register thuis hoort in het archief van het college van zetters voor 's rijks directe belastingen, is het toch 
hier opgenomen, omdat er geen andere stukken uit dit archief meer aanwezig zijn 

 
 1233 Register bevattende opgave van de belastingschuldigen, voorkomende in de 

kohieren der directe belastingen, 1851 februari 14.  1 deeltje 
 
 1234 Opgave van alle mannelijke inwoners, die in de kohieren der personele belasting 

over het dienstjaar 1894/1895 ter zake van hun woning zijn aangeslagen naar een 
hogere huurwaarde dan die, welke volgens art. 1, litt a en b, van de wet van 24 
april 1843 aanspraak geeft op vermindering tot een derde of twee derde gedeelte 
der belasting naar de drie eerste grondslagen en wier aanslagen ten volle zijn 
aangezuiverd; in het kohier van de grondbelasting over het dienstjaar 1895 zijn 
aangeslagen tot een bedrag van minstens tien gulden in hoofdsom en wier 
aanslagen ten volle zijn aangezuiverd, 1896 januari 22.  1 deeltje 

 

2.03.2.2.01.1.1. Belastingen wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen; kadaster 
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 1235-1236 Rollen van "quotisatie" in de grondbelasting, 1796/ 1797 (an V), 1797/1798 (an 
VI).  2 liassen 

 1235 Rollen van "quotisatie" in de grondbelasting, 1796/ 1797 (an V) 1 lias 
 1236 Rollen van "quotisatie" in de grondbelasting, 1797/1798 (an VI) 1 lias 

 
 1237 Lijst van de aanwijzing en schatting der grondeigendommen, 1798/1799 (an VII).  1 lias 
 
 1238 Rol van de grondbelasting, 1798/1799 (an VII).  1 deel 
 
 1239 Rollen van de grondbelasting der eerste en vierde sectie, ongedateerd.  1 omslag 
 
 1240 Register van herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde 

eigendommen, 1887.  1 deeltje 
 
 1241 Register van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, 1921-1933.  1 deeltje 
 
 1242 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

opcenten op de hoofdsom der grondbelasting, 1855-1928.  1 omslag 
N.B. De koninklijke besluiten van 1 november 1855, 30 januari 1864 en 29 december 1890 tot 
goedkeuring van de verordeningen op de heffing van opcenten op de hoofdsom der grondbelasting' 
van 1855, 1864 en 1890 bevatten ook de goedkeuring van de verordeningen op de heffing van 
opcenten op de hoofdsom der personele belasting van 1355, 1864 en 1890, terwijl het besluit van 1 
november 1855 bovendien nog de goedkeuring bevat van de verordening op de heffing van een 
hoofdelijke omslag van 1855 

 
 1243 Andere stukken betreffende de grondbelasting en stukken betreffende het 

kadaster, 1794-1866.  1 omslag 
N.B. Voor het kadaster, zie ook het archief van het kadaster, inv. nrs. 3293-3309 

 
 1244 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

straatbelasting, 1932 mei 13.  1 omslag 
 
 1245-1246 Kohieren der straatbelasting, dienstjaren, 1932, 1933.  2 deeltjes 

 1245 Kohieren der straatbelasting, dienstjaar, 1932 1 deeltje 
 1246 Kohieren der straatbelasting, dienstjaar, 1933 1 deeltje 

 
 1247 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

rioolbelasting, 1928 december 12/1929 maart 21/september 4.  1 omslag 
 
 1248-1252 Kohieren der rioolbelasting, dienstjaren, 1929-1933.  5 omslagen 

 1248 Kohieren der rioolbelasting, dienstjaar, 1929 1 omslag 
 1249 Kohieren der rioolbelasting, dienstjaar, 1930 1 omslag 
 1250 Kohieren der rioolbelasting, dienstjaar, 1931 1 omslag 
 1251 Kohieren der rioolbelasting, dienstjaar, 1932 1 omslag 
 1252 Kohieren der rioolbelasting, dienstjaar, 1933 1 omslag 

 

2.03.2.2.01.1.2. Belastingen naar de uiterlijke staat 

 
 1253 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing van opcenten op de 

hoofdsom der personele belasting, 1855 -1932.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1242 

 
 1254 Verordening, met memorie van toelichting, krachtens artikel 31 duodecies, 

paragraaf 2, tweede lid, der wet op de personele belasting 1896, 1933 december 
15.  1 omslag 

 
 1255 Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende de classificatie van de 

gemeente voor de heffing der personele belasting, 1930 augustus 18.  1 omslag 
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 1256 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

belasting op de openbare vermakelijkheden, 1868-1931.  1 omslag 
 
 1257 Verzamelstaten van de aangiftebiljetten voor de provinciale belasting op de 

honden, dienstjaren, 1888, 1892, 1895.  1 omslag 
 
 1258 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

belasting op de honden, 1863-1928.  1 omslag 
N.B. De koninklijke besluiten van 2 mei 1866 en 30 september 1875 tot goedkeuring van de 
verordeningen op de heffing van een belasting op de honden van 1866 en 1875 bevatten ook de 
goedkeuring van de verordeningen op de heffing van een hoofdelijke omslag van 1866 en 1875, terwijl 
het besluit van 2 mei 1866 bovendien nog de goedkeuring bevat van de verordening op de heffing van 
hand- en spandiensten van 1866 

 
 1259-1314 Kohieren der hondenbelasting, dienstjaren, 1863, 1868-1878, 1880, 1886, 1890, 

1895-1898, 1901, 1903-1917, 1922 -1925, 1927-1933.  6 omslagen, 7 stukken en 43 deeltjes 
 1259 Kohieren der hondenbelasting 
 1260 Kohieren der hondenbelasting 
 1261 Kohieren der hondenbelasting 
 1262 Kohieren der hondenbelasting 
 1263 Kohieren der hondenbelasting 
 1264 Kohieren der hondenbelasting 
 1265 Kohieren der hondenbelasting 
 1266 Kohieren der hondenbelasting 
 1267 Kohieren der hondenbelasting 
 1268 Kohieren der hondenbelasting 
 1269 Kohieren der hondenbelasting 
 1270 Kohieren der hondenbelasting 
 1271 Kohieren der hondenbelasting 
 1272 Kohieren der hondenbelasting 
 1273 Kohieren der hondenbelasting 
 1274 Kohieren der hondenbelasting 
 1275 Kohieren der hondenbelasting 
 1276 Kohieren der hondenbelasting 
 1277 Kohieren der hondenbelasting 
 1278 Kohieren der hondenbelasting 
 1279 Kohieren der hondenbelasting 
 1280 Kohieren der hondenbelasting 
 1281 Kohieren der hondenbelasting 
 1282 Kohieren der hondenbelasting 
 1283 Kohieren der hondenbelasting 
 1284 Kohieren der hondenbelasting 
 1285 Kohieren der hondenbelasting 
 1286 Kohieren der hondenbelasting 
 1287 Kohieren der hondenbelasting 
 1288 Kohieren der hondenbelasting 
 1289 Kohieren der hondenbelasting 
 1290 Kohieren der hondenbelasting 
 1291 Kohieren der hondenbelasting 
 1292 Kohieren der hondenbelasting 
 1293 Kohieren der hondenbelasting 
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 1294 Kohieren der hondenbelasting 
 1295 Kohieren der hondenbelasting 
 1296 Kohieren der hondenbelasting 
 1297 Kohieren der hondenbelasting 
 1298 Kohieren der hondenbelasting 
 1299 Kohieren der hondenbelasting 
 1300 Kohieren der hondenbelasting 
 1301 Kohieren der hondenbelasting 
 1302 Kohieren der hondenbelasting 
 1303 Kohieren der hondenbelasting 
 1304 Kohieren der hondenbelasting 
 1305 Kohieren der hondenbelasting 
 1306 Kohieren der hondenbelasting 
 1307 Kohieren der hondenbelasting 
 1308 Kohieren der hondenbelasting 
 1309 Kohieren der hondenbelasting 
 1310 Kohieren der hondenbelasting 
 1311 Kohieren der hondenbelasting 
 1312 Kohieren der hondenbelasting 
 1313 Kohieren der hondenbelasting 
 1314 Kohieren der hondenbelasting 

 
 1315 Stukken betreffende de forensenbelasting, 1924-1931.  1 omslag 
 

2.03.2.2.01.1.3. Belastingen naar het inkomen en vermogen 

 
 1316 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

gewone hoofdelijke omslag, 1855 -1923.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1242 en 1258. In 1916 heet bovengenoemde verordening: " verordening op de 
heffing van een directe belasting naar het inkomen ", in 1922 : " verordening op de heffing van een 
plaatselijke inkomstenbelasting " 

 
 1317 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

buitengewone hoofdelijke omslag, 1861, 1866.  1 omslag 
 
 1318-1395 Kohieren van de hoofdelijke omslag, dienstjaren, 1825, 1827-1831, 1840, 1845, 

1848, 1852, 1853, 1855-1857, 1859-1861, 1863-1878, 1880, 1886-1898, 1901-
1922.  2 stukken, 2 omslagen, 68 deeltjes en 6 delen 
N.B. Vóór 1855 heten deze kohieren: " rollen van de personele omslag ", na 1916: " kohieren der 
plaatselijke directe belastingen naar het inkomen" 

 1318 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1319 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1320 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1321 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1322 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1323 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1324 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1325 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1326 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1327 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1328 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
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 1329 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1330 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1331 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1332 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1333 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1334 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1335 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1336 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1337 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1338 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1339 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1340 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1341 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1342 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1343 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1344 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1345 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1346 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1347 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1348 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1349 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1350 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1351 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1352 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1353 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1354 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1355 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1356 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1357 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1358 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1359 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1360 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1361 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1362 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1363 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1364 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1365 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1366 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1367 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1368 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1369 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1370 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1371 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1372 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1373 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1374 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1375 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1376 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
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 1377 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1378 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1379 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1380 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1381 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1382 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1383 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1384 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1385 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1386 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1387 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1388 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1389 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1390 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1391 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1392 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1393 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1394 Kohieren van de hoofdelijke omslag 
 1395 Kohieren van de hoofdelijke omslag 

 
 1396 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing van opcenten op de 

hoofdsom der rijksinkomstenbelasting, 1922, 1928.  1 omslag 
 
 1397 Andere stukken betreffende de hoofdelijke (personele) omslag, 1816-1851.  1 omslag 
 
 1398 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting, 1930-1932.  1 omslag 
 
 1399 Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende de classificatie van de 

gemeente voor de heffing der gemeentefondsbelasting, 1930 augustus 18.  1 omslag 
 
 1400 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting, 1927-1930.  1 omslag 
 

2.03.2.2.01.2. Verbruiksbelastingen 

 
 1401-1406 Kohieren van omslag voor de heffing der belasting op het gemaal, dienstjaren, 

1823, 1825-1828, 1841.  6 deeltjes 
N.B. Zie ook inv. nr. 1409 

 1401 Kohieren van omslag voor de heffing der belasting op het gemaal, 
dienstjaar, 1823 1 deeltje 

 1402 Kohieren van omslag voor de heffing der belasting op het gemaal, 
dienstjaar, 1825 1 deeltje 

 1403 Kohieren van omslag voor de heffing der belasting op het gemaal, 
dienstjaar, 1826 1 deeltje 

 1404 Kohieren van omslag voor de heffing der belasting op het gemaal, 
dienstjaar, 1827 1 deeltje 

 1405 Kohieren van omslag voor de heffing der belasting op het gemaal, 
dienstjaar, 1828 1 deeltje 

 1406 Kohieren van omslag voor de heffing der belasting op het gemaal, 
dienstjaar, 1841 1 deeltje 
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 1407 Kohier van omslag voor de heffing der belasting op het geslacht, dienstjaar 1841.  1 deeltje 
N.B. Zie ook inv. nr. 1409 

 
 1408 Kohier van omslag voor de heffing der belasting op de steenkolen, dienstjaar 

1841.  1 deeltje 
N.B. Zie ook inv. nr. 1409 

 
 1409 Kohieren van omslag voor de heffing der belasting op het gemaal, het geslacht en 

de steenkolen, ongedateerd.  1 omslag 
 
 1410 Andere stukken betreffende de admodiatie der accijnzen op het gemaal, het 

geslacht, de turf en de steenkolen, 1823 -1862.  1 omslag 
 

2.03.2.2.01.3. Rechten van registratie, enz 

 
 1411 Stukken betreffende het registratie-, zegel- en successierecht, 1818-1850.  1 omslag 
 
 1412-1424 Repertoria der geregistreerde akten, 1824-1873, 1883 -1895, 1902-1939. 1 omslag, 5 stukken en 7 deeltje

 1412 Repertoria der geregistreerde akten 
 1413 Repertoria der geregistreerde akten 
 1414 Repertoria der geregistreerde akten 
 1415 Repertoria der geregistreerde akten 
 1416 Repertoria der geregistreerde akten 
 1417 Repertoria der geregistreerde akten 
 1418 Repertoria der geregistreerde akten 
 1419 Repertoria der geregistreerde akten 
 1420 Repertoria der geregistreerde akten 
 1421 Repertoria der geregistreerde akten 
 1422 Repertoria der geregistreerde akten 
 1423 Repertoria der geregistreerde akten 
 1424 Repertoria der geregistreerde akten 

 
 1425 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van leges 

ter secretarie en van rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren van de 
burgerlijke stand, 1879- 1933.  1 omslag 

 
 1426-1428 Registers van geheven legesgelden, 1919-1933.  1 deeltje en 2 delen 

 1426 Registers van geheven legesgelden 
 1427 Registers van geheven legesgelden 
 1428 Registers van geheven legesgelden 

 

2.03.2.2.01.4. Belastingen naar andere grondslagen 

 
 1429 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing van een belasting in natura 

of verplichting tot het leveren van hand- en spandiensten ten behoeve van de 
buurtwegen en waterlossingen in de gemeente, 1854 januari 16.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1258 

 
 1430-1489 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaren, 1825 -1833, 1835-1841, 1843, 

1847-1851, 1853, 1856, 1857, 1859, 1860, 1864-1873, 1875, 1876, 1878-1883, 
1885, 1888, 1890, 1892, 1895, 1897-1906.  1 stuk, 3 omslagen en 56 deeltjes 

 1430 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1825 
 1431 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1826 
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 1432 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1827 
 1433 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1828 
 1434 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1829 
 1435 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1830 
 1436 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1831 
 1437 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1832 
 1438 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1833 
 1439 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1835 
 1440 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1836 
 1441 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1837 
 1442 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1838 
 1443 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1839 
 1444 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1840 
 1445 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1841 
 1446 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1843 
 1447 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1847 
 1448 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1848 
 1449 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1849 
 1450 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1850 
 1451 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1851 
 1452 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1853 
 1453 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1856 
 1454 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1857 
 1455 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1859 
 1456 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1860 
 1457 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1864 
 1458 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1865 
 1459 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1866 
 1460 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1867 
 1461 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1868 
 1462 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1869 
 1463 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1870 
 1464 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1871 
 1465 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1872 
 1466 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1873 
 1467 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1875 
 1468 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1876 
 1469 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1878 
 1470 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1879 
 1471 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1880 
 1472 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1881 
 1473 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1882 
 1474 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1883 
 1475 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1885 
 1476 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1888 
 1477 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1890 
 1478 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1892 
 1479 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1895 
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 1480 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1897 
 1481 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1898 
 1482 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1899 
 1483 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1900 
 1484 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1901 
 1485 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1902 
 1486 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1903 
 1487 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1904 
 1488 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1905 
 1489 Kohieren der hand- en spandiensten, dienstjaar, 1906 

 
 1490 Andere stukken betreffende de hand- en spandiensten, 1821 1853.  1 omslag 
 
 1491 Bekendmaking betreffende de voldoening van het recht van consumptie, gesteld 

op de gedistileerde dranken in het klein, 1838 juni 24.  1 stuk 
 
 1492 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1881-1932.  1 omslag 
 
 1493 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

verlofsrecht voor de verkoop van zwak alcoholische drank in het klein, 1932 mei 
13.  1 omslag 

 
 1494-1504 Registers der patentschuldigen, 1864/1865-1874/1875.  5 omslagen en 6 deeltjes 

 1494 Registers der patentschuldigen, 1864/1865 
 1495 Registers der patentschuldigen, 1865/1866 
 1496 Registers der patentschuldigen, 1866/1867 
 1497 Registers der patentschuldigen, 1867/1868 
 1498 Registers der patentschuldigen, 1868/1869 
 1499 Registers der patentschuldigen, 1869/1870 
 1500 Registers der patentschuldigen, 1870/1871 
 1501 Registers der patentschuldigen, 1871/1872 
 1502 Registers der patentschuldigen, 1872/1873 
 1503 Registers der patentschuldigen, 1873/1874 
 1504 Registers der patentschuldigen, 1874/1875 

 
 1505 Andere stukken betreffende het patentrecht, 1823-1850.  1 omslag 
 
 1506 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van een 

zakelijke belasting op het bedrijf, 1928 maart 16/juni 6/augustus 8.  1 omslag 
 
 1507-1512 Kohieren der zakelijke belasting op het bedrijf, dienstjaren, 1928-1933.  6 stukken 

 1507 Kohieren der zakelijke belasting op het bedrijf, dienstjaar, 1928 1 stuk 
 1508 Kohieren der zakelijke belasting op het bedrijf, dienstjaar, 1929 1 stuk 
 1509 Kohieren der zakelijke belasting op het bedrijf, dienstjaar, 1930 1 stuk 
 1510 Kohieren der zakelijke belasting op het bedrijf, dienstjaar, 1931 1 stuk 
 1511 Kohieren der zakelijke belasting op het bedrijf, dienstjaar, 1932 1 stuk 
 1512 Kohieren der zakelijke belasting op het bedrijf, dienstjaar, 1933 1 stuk 

 
 1513 Stukken betreffende de veefondsbelasting, 1825, 1840.  1 omslag 
 
 1514 Stukken betreffende een buitengewone belasting op de bezittingen en de daarmee 

gepaard gaande geldlening en bijdrage, 1844.  1 omslag 
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2.03.2.2.02. Openbare orde 

 
 1515 Raadsbesluiten, met bijbehorende stukken, tot wijziging van de algemene 

politieverordening, vastgesteld d.d. 12 mei 1909, 1919-1921.  1 omslag 
 
 1516 Algemene politieverordening, vastgesteld d.d. 27 november 1925, met 

bijbehorende stukken, 1924-1931.  1 omslag 
 

2.03.2.2.02.1. Vergadering 

 
 1517 Stukken betreffende openluchtmetingen te Nuth door de S.D.A.P. en de Algemene 

Nederlandse Mijnwerkersbond, 1919.  1 omslag 
 

2.03.2.2.02.2. Wapenen en munitie 

 
 1518 Register van verleende wapenvergunningen, 1919.  1 deeltje 
 
 1519 Register bedoeld in artikel 8 der vuurwapenwet, 1920 -1930.  1 deeltje 
 

2.03.2.2.02.3. Toezicht op openbare grond. (Straatpolitie) 

 
 1520 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op woonwagens, 1922, 1923.  1 omslag 
 
 1521 Verordening op de heffing van staangeld van eigenaars of houders van 

woonwagens, die in de gemeente langer dan de bij de wet gestelde termijn van 
veertien dagen per jaar verblijven, met schrijven van gedeputeerde staten 
betreffende deze verordening, 1922 november 13/december 15.  1 omslag 

 
 1522 Stukken betreffende overlast van woonwagens te Helle, 1924.  1 omslag 
 
 1523 Verordening ter instandhouding van de goede orde op het buitenplein van en de 

toegangen tot het stationsgebouw, 1898 december 2, eenvoudig afschrift.  1 stuk 
 
 1524 Stukken betreffende mijnwerkersstakingen en een staking door arbeiders 

werkzaam aan het mijnspoor Nuth-staatsmijn Maurits, 1917-1931.  1 omslag 
 
 1525 Verordening omtrent het toezicht op honden, 1868 juli 31.  1 stuk 
 
 1526 Verordening, met bijbehorende stukken, op het venten, 1921 mei 3.  1 omslag 
 

2.03.2.2.02.4. Politiemaatregelen ten opzichte van Nederlanders en ingezetenen 

 

2.03.2.2.02.4.1. Adoptie 

 
 1527 Stukken betreffende de adoptie van de Hongaarse Klarika Dermer door J.R.J. 

Laumen en zijn echtgenote M.M.E. Lamine, 1927, 1928.  1 omslag 
 

2.03.2.2.02.4.2. Burgerlijke stand 
N.B. Voor het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, zie inv. nrs. 3239-3292. 
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 1528 Raadsbesluit, bepalende dat er twee ambtenaren van de burgerlijke stand zullen 
worden benoemd, 1904 april 5.  1 stuk 

 
 1529 Stukken betreffende de jaarwedde van de bezoldigde ambtenaar van de 

burgerlijke stand, 1917, 1919, 1924.  1 omslag 
 
 1530 Register van geheven rechten wegens verrichtingen van de ambtenaren van de 

burgerlijke stand, 1919-1937.  1 deel 
 
 1531 Andere stukken betreffende de burgerlijke stand, 1795 -1860.  1 omslag 
 

2.03.2.2.02.4.3. Bevolking 

 
 1532 Circulaire betreffende het aanleggen en bijhouden van een bevolkingsregister, 

1845 juli 7.  1 stuk 
 
 1533-1537 Bevolkingslijsten, 1820, 1830, 1840.  5 delen 

 1533 1820, 1820 1 deel 
 1534 1830, 1830 1 deel 

N.B. Er ontbreken enkele pagina's, zie ook inv.nr. 1535. 
 1535 1830, 1830 1 deel 

N.B. Duplo van inv. nr. 1534, waarschijnlijk compleet. 
 1536 1840, 1840 1 deel 

N.B. Enkele pagina's ontbreken. Zie ook inv.nr. 1537. 
 1537 1840, 1840 1 deel 

N.B. Duplo van inv. nr. 1536, waarschijnlijk compleet. 
 
 1538-1547 Bevolkingsregisters, 1845-1916.  10 delen 

 1538 1845-1949, 1845 - 1949 1 deel 
 
 1539-1540 1850-1862. 2 delen 

 1539 Deel 1 
 1540 Deel 2 

 
 1541-1542 1862-1880. 2 delen 

 1541 Deel 1 
 1542 Deel 2 

 
 1543-1544 1880-1900. 2 delen 

 1543 Deel 1 
 1544 Deel 2 

N.B. Achterin bevindt zich een "Hulpregister van personen bij tijdelijk verblijf in de 
gemeente aanwezig 

 
 1545-1546 1900-1910. 2 delen 

 1545 Deel 1 
 1546 Deel 2 

N.B. Dit deel bevat ook de letters 0-Z van het alfabetisch ingedeeld 
bevolkingsregister 1910 -1916 

 1547 1910-1916, 1910 - 1916 1 deel 
N.B. Dit deel bevat de letters A-N van het alfabetisch ingedeeld bevolkingsregister; 
voor de letters 0-Z, zie inv. nr. 1546 

 
 1548-1555 Registers van gezinskaarten, 1916-1936.  8 banden 

N.B. De kaarten zijn alfabetisch geordend op naam van de hoofden der gezinnen; indien een gezin uit 
de gemeente vertrok werd de kaart van het betreffende gezin uit het kaartenstelsel genomen en 
zodoende ontstond een aparte, alfabetisch geordende serie kaarten van afgevoerde personen. Alle 
kaarten zijn naderhand ingebonden 
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 1548 A-G, 1916-1936 1 band 
 1549 H-O, 1916-1936 1 band 
 1550 P-Z, 1916-1936 1 band 
 1551 A-C, afgevoerde personen, 1916-1936 1 band 
 1552 D-G, afgevoerde personen, 1916-1936 1 band 
 1553 H-K, afgevoerde personen, 1916-1936 1 band 
 1554 L-R, afgevoerde personen, 1916-1936 1 band 
 1555 S-Z, afgevoerde personen, 1916-1936 1 band 

 
 1555-1555 Kaartsysteem vormend een alfabetische ingang op de bevolkingsregisters uit de 

periode 1900-1936 voor wat betreft de ingekomen personen voor zover die niet als 
gezinshoofd zijn opgenomen in die bevolkingsregisters 3 dozen 

 1555a Kaartsysteem vormend een alfabetische ingang op de 
bevolkingsregisters uit de periode 1900-1936 voor wat betreft de 
ingekomen personen voor zover die niet als gezinshoofd zijn 
opgenomen in die bevolkingsregisters, 1900 - 1936 1 doos 

 1555b Kaartsysteem vormend een alfabetische ingang op de 
bevolkingsregisters uit de periode 1900-1936 voor wat betreft de 
ingekomen personen voor zover die niet als gezinshoofd zijn 
opgenomen in die bevolkingsregisters, 1900 - 1936 1 doos 

 1555c Kaartsysteem vormend een alfabetische ingang op de 
bevolkingsregisters uit de periode 1900-1936 voor wat betreft de 
ingekomen personen voor zover die niet als gezinshoofd zijn 
opgenomen in die bevolkingsregisters, 1900 - 1936 1 doos 

 
 1556 Register van ingekomen en vertrokken personen, 1900-1912.  1 deel 
 
 1557-1560 Registers van ingekomen personen, 1913-1935.  1 deeltje en 3 delen 

N.B. Zie ook inv. nr. 1556 
 1557 Registers van ingekomen personen 
 1558 Registers van ingekomen personen 
 1559 Registers van ingekomen personen 
 1560 Registers van ingekomen personen 

 
 1561-1564 Registers van vertrokken personen, 1913-1942.  1 deeltje en 3 delen 

N.B. Zie ook inv. nr. 1556 
 1561 Registers van vertrokken personen 
 1562 Registers van vertrokken personen 
 1563 Registers van vertrokken personen 
 1564 Registers van vertrokken personen 

 
 1565 Schrijven van de burgemeester van Thorn aan de burgemeester van Nuth, waarin 

hij een afschrift vraagt van het besluit en de reglementaire bepalingen inzake de 
aangifte van aankomst en vertrek in de gemeente van ingezetenen en 
dienstboden, 1846 maart 28.  1 stuk 

 
 1566 Verordening omtrent het doen van aangifte van de verhuizingen binnen de 

gemeente, 1862 juli 9.  1 stuk 
 
 1567 Verordening op de instandhouding van de nummering der gebouwen, 1875 

februari 15.  1 stuk 
 
 1568-1572 Lijsten van het getal huizen en van het vermoedelijk getal bewoners, (1900, 1910, 

1925), 1929, 1930.  5 deeltjes 
 1568 Lijsten van het getal huizen en van het vermoedelijk getal bewoners 1 deeltje 
 1569 Lijsten van het getal huizen en van het vermoedelijk getal bewoners 1 deeltje 
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 1570 Lijsten van het getal huizen en van het vermoedelijk getal bewoners 1 deeltje 
 1571 Lijsten van het getal huizen en van het vermoedelijk getal bewoners 1 deeltje 
 1572 Lijsten van het getal huizen en van het vermoedelijk getal bewoners 1 deeltje 

 
 1573 Staten van de maandelijkse loop der bevolking, 1813, 1814, 1850-1852, 1854, 

1856-1866, 1869-1871, 1873.  1 omslag 
 
 1574 Staten der bevolking van de gemeente verdeeld volgens de verschillende 

godsdienstige gezindten, 1867, 1870, 1872, 1873, 1894-1896, 1902-1905.  1 omslag 
 
 1575 Andere statistische opgaven inzake de bevolking en correspondentie betreffende 

de bevolkingsstatistiek, 1796 -1849.  1 omslag 
 
 1576 Hoofdelijk invullingsregister, opgemaakt bij de derde algemene tienjaarlijkse 

volkstelling, 1849.  1 deel 
 
 1577 Andere stukken betreffende de derde algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1849, 

1850.  1 omslag 
 
 1578 Stukken betreffende de achtste algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1899, 1900.  1 omslag 
 
 1579 Stukken betreffende de negende algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1909, 1910.  1 omslag 
 
 1580 Stukken betreffende de tiende algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1919-1921.  1 omslag 
 
 1581 Stukken betreffende de elfde algemene tienjaarlijkse volkstelling, 1929-1931.  1 omslag 
 

2.03.2.2.02.4.4. Identiteit, signalement en inlichtingen 

 
 1582 Register van aanvragen om nationaliteitsbewijzen, 1910 1917.  1 deeltje 
 
 1583-1589 Registers van aanvragen om paspoorten, 1815-1829, 1916-1934.  1 omslag en 6 deeltjes 

 1583 Registers van aanvragen om paspoorten 
 1584 Registers van aanvragen om paspoorten 
 1585 Registers van aanvragen om paspoorten 
 1586 Registers van aanvragen om paspoorten 
 1587 Registers van aanvragen om paspoorten 
 1588 Registers van aanvragen om paspoorten 
 1589 Registers van aanvragen om paspoorten 

 
 1590-1591 Paspoorten, 1807-1845.  2 omslagen 

 1590 Paspoorten 1 omslag 
 1591 Paspoorten 1 omslag 

 
 1592 Andere stukken betreffende paspoorten, 1814-1848.  1 omslag 
 
 1593 Staat van personen, die bij de burgemeester de kennisgeving hebben gedaan, 

bedoeld bij artikel 7 sub 5 der wet van 12 december 1892 op het 
nederlanderschap en ingezetenschap, 1903, 1909.  1 stuk 

 
 1594 Stukken betreffende inlichtingen over en verklaringen omtrent personen, 1822- 

1851.  1 omslag 
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2.03.2.2.02.5. Politiemaatregelen ten opzichte van vreemdelingen 

 
 1595 Stukken betreffende de aanvraag van G.J. Krings om naturalisatie, 1920, 1921.  1 omslag 
 
 1596 Stukken betreffende het reglement voor de vreemdelingen, 1846.  1 omslag 
 
 1597 Verblijfsregister, 1914-1933.  1 deel 
 
 1598 Register bedoeld bij artikel 15 van het vreemdelingenreglement, 1918-1922.  1 deel 
 
 1599 Andere stukken betreffende het toezicht op vreemdelingen, 1845-1851.  1 omslag 
 

2.03.2.2.02.6. Toezicht op openbare samenkomsten in gebouwen of besloten plaatsen 

 
 1600 Verordening, met bijbehorende stukken, als bedoeld bij artikel 4 der bioscoopwet, 

1928 maart 16.  1 omslag 
 
 1601-1604 Vergunningen, verleend aan diverse personen, voor het geven van 

bioscoopvoorstellingen in het openbaar, 1929 -1931.  4 stukken 
 1601 Vergunningen, verleend aan diverse personen, voor het geven van 

bioscoopvoorstellingen in het openbaar 1 stuk 
 1602 Vergunningen, verleend aan diverse personen, voor het geven van 

bioscoopvoorstellingen in het openbaar 1 stuk 
 1603 Vergunningen, verleend aan diverse personen, voor het geven van 

bioscoopvoorstellingen in het openbaar 1 stuk 
 1604 Vergunningen, verleend aan diverse personen, voor het geven van 

bioscoopvoorstellingen in het openbaar 1 stuk 
 
 1605 Stukken betreffende het sluiten van herbergen, 1837, 1843, 1917.  1 omslag 
 

2.03.2.2.02.7. Andere aangelegenheden betreffende de openbare orde 

 
 1606 Voorschriften voor de nachtwacht, 1797 december 8. (an VI frimaire 18).  1 stuk 
 
 1607 Statuten, met bijbehorende stukken, van de vereniging " De Gewapende 

Burgerwacht Nuth ", 1920 maart 24.  1 omslag 
N.B. De datum is die van de koninklijke goedkeuring der statuten 

 
 1608 Inlichtingsstaat betreffende de burgerwacht, 1931 augustus 18.  1 stuk 
 
 1609 Andere stukken betreffende de burgerwacht, 1831, 1918 -1933.  1 omslag 
 

2.03.2.2.03. Openbare zedelijkheid 

 

2.03.2.2.03.1. Alcohol 

 
 1610 Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende bestrijding van drankmisbruik 

op dagen van demobilisatie in de gemeente, 1917 februari 17.  1 omslag 
 
 1611 Register, inhoudende bekendmakingen van aanvragen om vergunningen, 

logementsvergunningen en verloven inzake de drankwet en besluiten van 
burgemeester en wethouders tot het verlenen van vergunningen en verloven 
inzake de drankwet, 1919-1934.  1 deel 
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 1612 Register van de door de burgemeester en wethouders verleende vergunningen en 

verloven inzake de drankwet, 1907-1915.  1 deeltje 
 
 1613 Register van aanvragen om vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein, 

1882-1899.  1 deel 
 
 1614 Opgave van het getal der in het jaar 1882 in de gemeente verleende en 

ingetrokken vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein, de daarvoor 
betaalde prijs, en van de in de gemeente bestaande inrichtingen, waar, krachtens 
vergunning, sterke drank in het klein wordt verkocht, 1882.  1 stuk 

 
 1615 Lijst van bij in werking treden der drankwet nog van kracht zijnde, voor 1 mei 1904 

verleende vergunningen, 1904.  1 stuk 
 
 1616 Lijsten van de namen van hen, wier vergunning is vervallen en van hen, op wier 

verzoek om vergunning afwijzend is beschikt, 1905-1929.  1 omslag 
 
 1617 Lijst bedoeld in artikel 17 der drankwet 1931, 1932 -1942.  1 stuk 
 
 1618 Kennisgevingen van verschillende personen, dat zij na 1 mei 1882 wensen voort 

te gaan met de verkoop van sterke drank in het klein, 1881 december.  1 omslag 
 
 1619 Processen-verbaal van schatting van de huurwaarde der lokaliteiten, waarvoor 

vergunning wordt gevraagd om er de kleinhandel in sterke drank in uit te oefenen, 
1882 maart 27.  1 omslag 

 
 1620 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van dispensatie aan de 

tolgaarder L. Harst van het verbod, bedoeld bij artikel 3 no 9 der wet van 28 juni 
1881, houdende wettelijke bepalingen tot regeling van de kleinhandel in sterke 
drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap, 1882 februari 24.  1 stuk 

 
 1621 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan 

burgemeester en wethouders om aan H.J. Curfs overeenkomstig art. 2 sub 3 der 
wet van 28 juni 1881 vergunning te verlenen voor verkoop van sterke drank in het 
klein in zijn in aanbouw zijnd huis te Nuinhof tegenover het station van de 
Nederlandse Zuiderspoorweg, 1896 september 11.  1 stuk 

 
 1622 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan 

burgemeester en wethouders om aan J.A. Roijen overeenkomstig art. 2 sub 3 der 
wet van 28 juni 1881 vergunning te verlenen voor de verkoop van sterke drank in 
het klein rechts en links van de ingang van het perceel sectie A no 917, 1898 
december 30.  1 stuk 

 
 1623 Koninklijk besluit tot het verlenen van vrijstelling aan J.A. Roijen van het verbod, 

vervat in art. 3 no 2 der wet van 28 juni 1881, houdende wettelijke bepalingen tot 
regeling van de kleinhandel in sterke drank en tot beteugeling van openbare 
dronkenschap, gewijzigd bij de wet van 15 april 1885, 1899 april 25.  1 stuk 

 
 1624-1644 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop van 

sterke drank in het klein, 1905-1930.  1 stuk en 20 omslagen 
 1624 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1625 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1626 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
 1627 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein 
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 1628 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1629 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1630 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1631 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1632 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1633 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1634 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1635 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1636 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1637 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1638 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1639 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1640 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1641 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1642 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1643 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 1644 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 
verkoop van sterke drank in het klein 

 
 1645-1650 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop van 

sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten, 1906-1924.  6 omslagen 
 1645 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 1 omslag 
 1646 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 1 omslag 
 1647 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 1 omslag 
 1648 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 1 omslag 
 1649 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 1 omslag 
 1650 Vergunningen, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de 

verkoop van sterke drank in het klein uitsluitend aan logeergasten 1 omslag 
 
 1652-1686 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop van 

alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank, 1905-1932.  1 stuk en 34 omslagen 
 1652 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 

van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
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 1653 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1654 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1655 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1656 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1657 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1658 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1659 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1660 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1661 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1662 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1663 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1664 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1665 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1666 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1667 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1668 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1669 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1670 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1671 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1672 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1673 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1674 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1675 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1676 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1677 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1678 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1679 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 
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 1680 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1681 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1682 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1683 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1684 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1685 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 1686 Verloven, en daarop betrekking hebbende stukken, voor de verkoop 
van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank 

 
 1687 Besluiten van de commissaris der koningin tot het verlenen van toestemming aan 

diverse verenigingen om bij gelegenheid van feesten, festivals e.d. zwak-
alcoholische drank zonder verlof voor gebruik ter plaatse te verkopen, 1932, 1933. 
 1 omslag 

 
 1688 Verordening op de verlof- en bierhuizen in de gemeente, 1913 september 2.  1 stuk 
 
 1689 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de gemeente Nuth als gemeente, waar het 

verboden zal zijn, zonder toestemming van de burgemeester, in een lokaliteit, 
waarvoor door burgemeester en wethouders een vergunning voor de verkoop van 
sterke drank in het klein of een verlof voor de verkoop van alcoholhoudende drank, 
andere dan sterke drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop is verleend, 
vrouwelijke personen (met uitzondering van de inwonende echtgenote of de 
inwonende dochters van de houder der vergunning of van het verlof) gedurende 
de uitoefening van het bedrijf dienst te laten doen of vanwege de houder van de 
vergunning of van het verlof aanwezig te doen zijn, 1918 juli 10.  1 stuk 

 
 1690 Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende herbergbezoek door jeugdige 

personen in de gemeente, 1917 october 31.  1 omslag 
 
 1691 Verordening op het verstrekken van sterke drank of zwak -alcoholische drank in 

het klein op de openbare weg in de gemeente, 1932 juli 11.  1 stuk 
 

2.03.2.2.03.2. Kansspelen 

 
 1692 Stukken betreffende een loterij te Nuth, 1797.  1 omslag 
 

2.03.2.2.03.3. Dierenbescherming 

 
 1693 Stukken betreffende premies voor het doden van schadelijk gedierte, 1853-1867.  1 omslag 
 
 1694-1696 Lijsten van personen aan wie een vergunning ingevolge de vogelwet is afgegeven, 

1916-1927.  3 stukken 
 1694 Lijsten van personen aan wie een vergunning ingevolge de 

vogelwet is afgegeven 1 stuk 
 1695 Lijsten van personen aan wie een vergunning ingevolge de 

vogelwet is afgegeven 1 stuk 
 1696 Lijsten van personen aan wie een vergunning ingevolge de 

vogelwet is afgegeven 1 stuk 
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 1697 Besluiten van gedeputeerde staten tot het ongegrond verklaren van beroepen, 
ingesteld door verschillende personen tegen de beschikkingen van burgemeester 
en wethouders, houdende weigering hunner inschrijving als houders van 
hondenkarren in het register, bedoeld in artikel 1,2 der trekhondenweg 1910, 1928 
augustus 3.  1 omslag 

 
 1698-1699 Registers van houders van hondenkarren, 1911-1927.  2 deeltjes 

 1698 Registers van houders van hondenkarren 1 deeltje 
 1699 Registers van houders van hondenkarren 1 deeltje 

 

2.03.2.2.04. Openbare gezondheid 

 

2.03.2.2.04.1. Volksgezondheid in het algemeen 

 
 1700 Jaarverslag van bevindingen en handelingen van de gezondheidscommissie, 

gezeteld te Heerlen, voor de gemeenten: Amstenrade, Brunssum, Eijgelshoven, 
Heerlen, Hoensbroek, Klimmen, Merkelbeek, Nieuwenhagen, Nuth, Schaesberg, 
Schinnen, Spaubeek, Ubach over Worms, Voerendaal en Wij-nandsrade, 1925.  1 deeltje 

 
 1701 Begrotingen, met memories van toelichting, van de gezondheidscommissie, 

dienstjaren, 1904-1906, 1908-1914, 1916-1933.  1 omslag 
 
 1702 Rekeningen van de gezondheidscommissie, dienstjaren, 1903, 1904, 1906-1910, 

1912, 1914-1917, 1919-1931.  1 omslag 
 
 1703 Besluiten van de commissaris der koningin tot benoemingen van leden en 

bestuursleden van de gezondheidscommissie, 1903-1933.  1 omslag 
 

2.03.2.2.04.2. Openbare en beroepsorganisatie van de gezondheidszorg 

 
 1704 Register houdende aantekeningen betreffende de uitoefening der verloskunde, 

1821-1830.  1 deeltje 
 

2.03.2.2.04.3. Toezicht op producten 

 
 1705 Verordening, met bijbehorende stukken, op de keuring van waren, 1921 juli 14.  1 omslag 
 
 1706 Verordening, met bijbehorende stukken, op de keuringsdienst van waren 

vastgesteld door de gemeenteraad van Maastricht, 1921 februari 14.  1 omslag 
 
 1707 Begrotingen, exploitatierekeningen en balansen van de warenkeuringsdienst te 

Maastricht, dienstjaren, 1922-1933.  1 omslag 
 
 1708 Instructie voor de directeur van de keuringsdienst voor waren, vastgesteld door de 

gemeenteraad van Maastricht, 1922 januari 3.  1 stuk 
 
 1709 Instructie voor het personeel van de keuringsdienst voor waren, met uitzondering 

van de directeur, vastgesteld door de gemeenteraad van Maastricht, 1922 januari 
3.  1 stuk 

 
 1710 Verordeningen tot regeling der bezoldiging van de directeur en het personeel der 

keuringsdienst van waren in het keuringsgebied Maastricht, vastgesteld door de 
gemeenteraad van Maastricht, 1920, 1921.  1 omslag 
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 1711 Besluiten van burgemeester en wethouders, met bijbehorende stukken, 
betreffende het vervoer, het in voorraad hebben en behandelen van melk en/of 
melkproducten, 1929-1933.  1 omslag 

 
 1712 Gemeenschappelijke regeling, met bijbehorende stukken tot uitvoering der 

vleeskeuringswet tussen de gemeenten Brunssum, Bingelrade, Merkelbeek, 
Jabeek, Schinveld, Hoensbroek, Nuth, Wijnandsrade, Schinnen, Oirsbeek en 
Ams-tenrade, 1922 juli 26.  1 omslag 

 
 1713 Verordening, met bijbehorende stukken, op de keuringsdienst van vee en vlees, 

1922 juli 26.  1 omslag 
 
 1714 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

keurloon, 1922 juli 26.  1 omslag 
 
 1715 Koninklijk besluit tot het aan de gemeente verlenen van vrijstelling als bedoeld in 

artikel 6a der vleeskeuringswet, 1923 juni 26.  1 stuk 
 
 1716 Verordening op het beheer van de keuringsdienst van vee en vlees in de 

keuringskring Brunssum, vastgesteld door de gemeenteraad van Brunssum, 1932 
januari 26.  1 stuk 

 
 1717 Verslagen van de keuringsdienst van vee en vlees in de keuringskring Brunssum, 

1922-1928, 1930-1932.  1 omslag 
 
 1718 Begrotingen van de keuringsdienst van vee en vlees in de keuringskring 

Brunssum, dienstjaren, 1922-1933.  1 omslag 
 
 1719 Instructies voor de commissie van advies voor de keuringsdienst van vee en vlees 

in de keuringskring Brunssum, vastgesteld door de gemeenteraad van Brunssum, 
1922, 1929.  1 omslag 

 
 1720 Instructies voor de keuringsveearts, hoofd van dienst, in de keuringskring 

Brunssum, vastgesteld door de gemeenteraad van Brunssum, 1922, 1932.  1 omslag 
 
 1721 Instructies voor de hulpkeurmeesters in de keuringskring Brunssum, vastgesteld 

door de gemeenteraad van Brunssum, 1922, 1932.  1 omslag 
 
 1722 Instructie voor de ambtenaren belast met de herkeuring in de keuringskring 

Brunssum, vastgesteld door de gemeenteraad van Brunssum, 1922 juni 21.  1 omslag 
 

2.03.2.2.04.4. Besmettelijke ziektenbestrijding 

 
 1723 Verordening, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van rechten 

wegens bijdrage in of vergoeding van de kosten bedoeld in artikel 21 der 
besmettelijke ziektenwet, 1929 december 18/1930 juni 10/juli 30.  1 omslag 

 
 1724 Raadsbesluit tot vaststelling van voorschriften voor het vervoeren van lijders aan 

besmettelijke ziekten, 1930 maart 7.  1 stuk 
 

2.03.2.2.04.5. Aangelegenheden betreffende de doden 
N.B. Zie ook inv. nr. 2128. 
 
 1725 Verordening op het vervoeren en begraven van lijken en de bescherming der 

begraafplaatsen in de gemeente, 1870 maart 15.  1 stuk 
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 1726 Akte van aankoop van een strook grond, deel uitmakend van het r.k. kerkhof, groot 
16 ca., toebehorend aan de r.k. kerkfabriek van Nuth, om te dienen als algemene 
begraafplaats, 1874 juli 5.  1 akte + bijlagen 

 
 1727 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de kerkfabriek van Nuth tot 

oprichting van een gemeenschappelijk lijkenhuis, 1875 november 4.  1 akte 
 
 1728 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no 220, groot 3,85a, 

toebehorend aan J. Schmitz, voor de aanleg van een algemene begraafplaats, 
1917 april 27.  1 akte + bijlagen 

 
 1729 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no 219, groot 4,40a., 

toebehorend aan W. Smeijsters, voor de aanleg van een algemene begraafplaats, 
1917 augustus 28.  1 akte + bijlagen 

 
 1730 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan F. Frijns, 

K.B.M.M. en A.C.C.M. Herberz, voor de aanleg van een algemene begraafplaats, 
1931 juni 24.  1 akte + bijlagen 

 
 1731 Stukken betreffende de aanleg, inrichting en beplanting van een nieuwe algemene 

begraafplaats aan de Slagboomsweg, 1929-1932.  1 omslag 
 
 1732 Verordening, met bijbehorende stukken, op de openbare begraafplaatsen in de 

gemeente, 1931 december 16.  1 omslag 
 
 1733 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

rechten voor het gebruik van de openbare begraafplaatsen in de gemeente, 1931, 
1932.  1 omslag 

 
 1734-1735 Lijsten van geheven rechten voor het gebruik van de openbare begraafplaatsen, 

dienstjaren, 1932, 1933.  2 omslagen 
 1734 Lijsten van geheven rechten voor het gebruik van de openbare 

begraafplaatsen, dienstjaar, 1932 1 omslag 
 1735 Lijsten van geheven rechten voor het gebruik van de openbare 

begraafplaatsen, dienstjaar, 1933 1 omslag 
 
 1736 Besluit van burgemeester en wethouders tot verkoop van vijf grafruimten op de 

algemene begraafplaats aan de familie L'0rtije, 1932 maart 9.  1 stuk 
 
 1737 Besluit van burgemeester en wethouders tot verhuur van twee grafruimten op de 

algemene begraafplaats aan de Slagboomsweg aan W.H. Schoffelen, 1933 juli 26. 
 1 stuk 

 
 1738 Besluit van burgemeester en wethouders tot verhuur van een grafruimte op de 

algemene begraafplaats aan de Slagboomsweg aan J.W. Diederen, 1933 october 
30.  1 stuk 

 
 1739-1744 Vergunningen en daarop betrekking hebbende stukken, voor het plaatsen van 

grafstenen op de algemene begraafplaats aan de Slagboomsweg, 1932, 1933.  6 omslagen 
 1739 Vergunningen en daarop betrekking hebbende stukken, voor het 

plaatsen van grafstenen op de algemene begraafplaats aan de 
Slagboomsweg 1 omslag 

 1740 Vergunningen en daarop betrekking hebbende stukken, voor het 
plaatsen van grafstenen op de algemene begraafplaats aan de 
Slagboomsweg 1 omslag 

 1741 Vergunningen en daarop betrekking hebbende stukken, voor het 
plaatsen van grafstenen op de algemene begraafplaats aan de 
Slagboomsweg 1 omslag 
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 1742 Vergunningen en daarop betrekking hebbende stukken, voor het 
plaatsen van grafstenen op de algemene begraafplaats aan de 
Slagboomsweg 1 omslag 

 1743 Vergunningen en daarop betrekking hebbende stukken, voor het 
plaatsen van grafstenen op de algemene begraafplaats aan de 
Slagboomsweg 1 omslag 

 1744 Vergunningen en daarop betrekking hebbende stukken, voor het 
plaatsen van grafstenen op de algemene begraafplaats aan de 
Slagboomsweg 1 omslag 

 
 1745 Stukken betreffende de r.k. begraafplaatsen in de gemeente, 1869-1931.  1 omslag 
 

2.03.2.2.04.6. Lucht- en bodemhygiëne 

 

2.03.2.2.04.6.1. Schadelijke en gevaarlijke inrichtingen 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1924 en 1925. 
 
 1746-1889 Hinderwetvergunningen en/of daarop betrekking hebbende stukken, 1880-1933. 6 stukken en 138 omslag

N.B. Deze serie vergunningen is alfabetisch op naam van de vergunninghouders geordend. Wanneer 
de vergunning ontbreekt is niet de volledige datum, doch alleen het jaartal opgenomen in de 
beschrijving 

 1746 Acetylena, N.V., benzine-installatie met ondergronds reservoir en 
bovengrondse aftapinrichting, sectie A no 512, 1924 juni 12 1 omslag 

 1747 Ackermans, H.F., electromotor van 5 p.k. in dorsinrichting, 
provinciale weg te Vaesrade, sectie B no 834, 1926 december 15 1 omslag 

 1748 America, J., het in voorraad hebben van buskruit, provinciale weg, 
sectie A no 1436, 1928 januari 19 1 omslag 

 1749 American Petroleum Company, ondergrondse benzinebewaarplaats 
met aftapinrichting, provinciale weg, sectie A no 1551, 1927 juni 13 1 omslag 

 1750 American Petroleum Company, N.V., ondergrondse 
benzinebewaarplaats met aftapinrichting, Hommerterweg, sectie B 
no 1131, 1930 april 8 1 omslag 

 1751 American Petroleum Company, N.V., ondergrondse 
benzinebewaarplaats met aftapinrichting, Kathagen, sectie B no 
856, 1931 januari 14 1 omslag 

 1752 American Petroleum Company, N.V., ondergrondse 
benzinebewaarplaats met aftapinrichting, Schoolstraat, sectie C no 
1881, 1931 juli 31 1 omslag 

 1753 American Petroleum Company, N.V., ondergrondse benzine-
installatie met aftapinrichting, Hunnecum, sectie D no 1008, 1209 en 
1210, 1932 februari 17 1 omslag 

 1754 Automaat, Mij. De, ondergrondse benzinetank met aftapinrichting, 
sectie D no 1052 en 1053, 1925 augustus 11 1 omslag 

 1755 Automaat, Mij. De, petroleumbewaarplaats, Nierhoven, sectie A no 
340, 1927 october 20 1 omslag 

 1756 Bataafse Import Maatschappij, benzine-installatie met ondergronds 
reservoir en bovengrondse aftapinrichting, Dorpstraat, sectie A no 
1520, 1927 april 27 1 omslag 

 1757 Bataafse Import Maatschappij, N.V., uitbreiden benzine-installatie, 
Stationstraat, sectie A no 512, 1930 october 17 1 omslag 

 1758 Bataafse Import Maatschappij, N.V., benzine-installatie met 
ondergronds reservoir en bovengrondse aftapinrichting, provinciale 
weg te Vaesrade, sectie B no 1090, 1073 en 1089, 1930 october 17 1 omslag 
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 1759 Bataafse Import Maatschappij, N.V., benzine-installatie met 
ondergronds reservoir en bovengrondse aftapinrichting, provinciale 
weg, sectie B no 1090, 1073 en 1089, 1931 december 30 1 omslag 

 1760 Beerkens, J.M., slagerij met electromotor van 2 p.k., Nuinhof, sectie 
C no 1830, 1927 augustus 3 1 omslag 

 1761 Beerkens, J.M., vergroten slachthuis, Nieuwhoverweg, Sectie C no 
1830, 1931 maart 4 1 omslag 

 1762 Bemelmans, J., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, 
Grijzegrubberweg, sectie E no 1282, 1924 juli 28 1 omslag 

 1763 Bemelmans, weduwe J., electromotor van 3 p.k. voor dorsmachine, 
Hellebroek, sectie C no 1374, 1930 october 24 1 omslag 

 1764 Bemelmans, weduwe P., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, 
Grijzegrubberdorpstraat, sectie E no 1225, 1925 februari 1 omslag 

 1765 Bemelmans, P.L.H., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, 
provinciale weg, sectie D no 28, 1925 october 12 1 omslag 

 1766 Bergmans, H., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Hellestraat, 
sectie D no 1393, 1926 augustus 19 1 omslag 

 1767 Bergmans, H., electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, 
provinciale weg, sectie C no 1888, 1930 februari 7 1 omslag 

 1768 Beton, N.V., fabriek voor betonproducten met electromotor van 20 
p.k., Nuinhoverweg, sectie C no 1441, 1930 april 25 1 omslag 

 1769 Beton, N.V., uitbreiden trottoirtegelfabriek, Nuinhofstraat, sectie C 
no 1441, 1931 mei 20 1 omslag 

 1770 Bouts, L., electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, 
Grijzegrubben, sectie E no 1212, 1931 maart 25 1 omslag 

 1771 Bovens, H.A., broodbakkerij, Vaesraderweg, sectie B no 1083, 1930 
mei 9 1 omslag 

 1772 Brassé, J.W., slagerij, Sijpenderweg, sectie C no 1708, 1924 april 
12 1 omslag 

 1773 Brassé, J.W., electromotor van 1 p.k. in slagerij, Sijpenderweg, 
sectie C no 1889, 1927 maart 5 1 omslag 

 1774 Brassé, J.W., electromotor van 3 p.k. voor slagerij, St. Bavostraat, 
sectie C no 1889, 1931 maart 4 1 omslag 

 1775 Brassé, M., bakkerij met electromotor van 3 p.k., Stationstraat, 
sectie C no 1074, 1931 april 29 1 omslag 

 1776 Brouns, H., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Kamp, sectie A 
no 1528, 1922 augustus 19 1 omslag 

 1777 Brouns, J., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Hellestraat, 
sectie D no 320, 1926 augustus 5 1 omslag 

 1778 Claassen, L., electromotor van 2 p.k. voor bakkerij, Nierhovergats, 
sectie A no 374, 1928 augustus 8 1 omslag 

 1779 Claassen, P.L., bakkerij, Nierhovergats, sectie A no 374, 1927 
december 7 1 omslag 

 1780 Cobben, J.M., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Dorpstraat, 
sectie A no 1522, 1921 november 5 1 omslag 

 1781 Cobben, J.M., heetwateroven in bakkerij, Slagboomsweg, sectie A 
no 1522, 1523 en 1524, 1922 juni 8 1 omslag 

 1782 Collaris, A., electromotor van 4 p.k., Nierhoverweg, sectie A no 
1421, 1931 april 8 1 omslag 

 1783 Collaris, N., electromotor van 5 p.k. in dorsinrichting, Hellebroek, 
sectie C no 386, 1924 november 21 1 omslag 

 1784 Collaris, N.J., electromotor van 4 p.k. in dorsinrichting, Brand, sectie 
D no 840, 1926 augustus 27 1 omslag 
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 1785 Continental Petroleum Company, benzinepompinstallatie, 
provinciale weg, sectie C no 1791, 1924 augustus 11 1 omslag 

 1786 Continental Petroleum Company, benzinepompinstallatie met tank, 
provinciale weg, sectie A no 1340, 1926 september 25 1 omslag 

 1787 Cremers, Th., electromotor van 2 p.k. in bakkerij, Nuinhof, sectie C 
no 1686, 1921 maart 1 omslag 

 1788 Cremers, Th.L., bakkerij, sectie C no 1686, 1919 augustus 18 1 omslag 
 1789 Crijns, H., electromotor van 4 p.k. voor landbouwbedrijf, 

Grijzegrubberdorpstraat, sectie E no 1200, 1928 november 29 1 omslag 
 1790 Custers, P.J., slagerij met electromotor van 3 p.k., provinciale weg, 

sectie C no 1561, 1924 december 27 1 omslag 
 1791 Dewez, H., electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, 

Grijzegrubberdorpstraat, sectie E no 1280, 1927 december 29 1 omslag 
 1792 Diederen, J., benzine-installatie met aftapinrichting, Stationstraat, 

sectie C no 1596, 1931 augustus 28 1 omslag 
 1793 Diederen, J., benzinepompinstallatie met tank, Stationstraat, sectie 

C no 46, 1933 mei 17 1 omslag 
 1794 Diederen, J.M., electromotor van 2 p.k., sectie C no 1539, 1920 

december 9 1 omslag 
 1795 Diederen, J.M., electromotor van 15 p.k. in graanmolen, aan het 

station, sectie C no 1596, 1923 september 6 1 omslag 
 1796 Driessen, J.H., machinale houtzagerij, sectie A no 1517, 1915 

januari 13 1 omslag 
 1797 Driessen, J.H., slagerij met electromotor van 3 p.k., Stationstraat, 

sectie A no 1517, 1931 november 25 1 omslag 
 1798 Driessen, gebroeders, machinale houtzagerij, provinciale weg, 

sectie A no 1517, 1918 mei 11 1 omslag 
 1799 Driessen, gebroeders, steenfabriek met 2 electromotoren van 

ongeveer 25 p.k., sectie A no 1537 en 1539, 1920 1 stuk 
 1800 Drummen, H., bakoven sectie D no 751, 1924 december 27 1 omslag 
 1801 Drummen, J.W., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, 

Molenveld, sectie A no 1363, 1921 juli 1 1 omslag 
 1802 Erens, J.H., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Puthweg, 

sectie D no 1242, 1924 december 27 1 omslag 
 1803 Eijmael, M., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Voorsterweg, 

sectie D no 1623, 1926 december 9 1 omslag 
 1804 Franssen, H., slagerij, Kerkweg te Vaesrade, sectie B no 1407, 

1925 maart 28 1 omslag 
 1805 Franssen, H., bestuurslid schutterij St. Martinus te Vaesrade, 

schietboom, sectie B no 1080, 1927 october 20 1 omslag 
 1806 Frijns, N.J., electromotor van 5 p.k. voor landbouwbedrijf, Puthgats, 

sectie D no 1314, 1928 december 1 1 omslag 
 1807 Gerards, A., electrische timmerfabriek met vijf electromotoren van 5, 

5, 4, 4 en 2 p.k., provinciale weg, sectie C no 1433, 1920 november 
18 1 omslag 

 1808 Gerards, A., uitbreiden timmerfabriek met electromotor van 7½ p.k., 
provinciale weg, sectie C no 1826, 1929 maart 7 1 omslag 

 1809 Grootjans, H.J., electromotor van 2 p.k. in slagerij, Nuinhoverweg, 
sectie C no 1686, 1922 october 14 1 omslag 

 1810 Grootjans, H.J., slagerij, sectie C no 1798, 1925 1 stuk 
N.B. Dit stuk is een besluit van burgemeester en wethouders tot het verbinden van 
voorwaarden aan de vergunning, verleend bij hun besluit van 20 augustus 1919 

 1811 Grootjans, H.J., slagerij met electromotor van 2 p.k., Nuinhoverweg, 
sectie C no 1798, 1927 augustus 11 1 omslag 
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 1812 Harst, L., slagerij, werkplaats en winkel met electromotor van 3 p.k., 
Kerkweg, sectie A no 1488, 1922 januari 12 1 omslag 

 1813 Harst, L., electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, Dorpstraat, 
sectie A no 1561, 1927 december 29 1 omslag 

 1814 Herberz, K.B.M.M., auto- en machinereparatie-inrichting, sectie A 
no 1409, 1924 februari 9 1 omslag 

 1815 Hermans, L., Glaasmakers, J.H. en Vonken, H.H., brikkenoven, 
sectie A no 1519, 1520 en 1521, 1920 april 22 1 omslag 

 1816 Heunen, J.W.J. en Eijmael, J., tijdelijke steenbakkerij, sectie C no 
785, 1880 1 stuk 

 1817 Houben, C., bakkerij, sectie B no 904, 1917 juni 23 1 stuk 
 1818 Houben, J., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Ter 

Straterweg, sectie D no 1118, 1926 augustus 5 1 omslag 
 1819 Houben, J.J., electromotor van 5 p.k. in dorsinrichting, provinciale 

weg, sectie B no 834, 1921 juli 12 1 omslag 
 1820 Hupperichs, J.M.H., electromotor van 5 p.k. in dorsinrichting, 

provinciale weg, sectie D no 1306, 1926 december 9 1 omslag 
 1821 Jacobs, F., electromotor van 5 p.k. in dorsinrichting, Drieschen, 

sectie D no 750, 1923 augustus 16 1 omslag 
 1822 Jacobs, M.J., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Hellestraat, 

sectie D no 1374, 1926 augustus 5 1 omslag 
 1823 Janssen, P.H., vernieuwen bakkerij, provinciale weg, sectie B no 

1090, 1924 juli 5 1 omslag 
 1824 Kerkfabriek Vaesrade, tijdelijke steenbakkerij Vaesrade, sectie B no 

748, ongedateerd 1 stuk 
 1825 Keulen, F., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Ter Straterweg, 

sectie D no 1317, 1926 augustus 5 1 omslag 
 1826 Keulen, J., weduwe, electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, 

Ter Straten, sectie D no 702, 1927 december 1 1 omslag 
 1827 Koten, P., stoomketel van 48 p.k. in steenfabriek, Reijmersbeekweg, 

sectie A no 1539, 1925 juni 19 1 omslag 
 1828 Koten, V., uitbreiden steenfabriek met electromotor van 10 p.k., 

Reijmersbekerweg, sectie A no 1539, 1930 maart 11 1 omslag 
 1829 Koten, W. en Mertens, J., drie veldovens, Struiskensweg, sectie B 

no 528, 529, 210 en 211, 1913 1 omslag 
 1830 Koten, W. en Mertens, J., steenbakkerij (ringoven), Struiskensweg, 

sectie B no 211, 530, 531, 680, 681, 924, 925, 926, 1913 november 
13 1 omslag 

 1831 Koten en Mertens, firma, hoogspanningscel, steenpers, drie 
motoren en drie kleimolens, Hommert, sectie B no 211, 530, 531, 
680, 681, 924, 925 en 926, 1914 1 omslag 

 1832 Koten en Mertens, firma, electromotor van 10 p.k. voor baggeren 
van grondstoffen voor steenfabriek, Struikskensweg, sectie B no 
223, 1931 februari 12 1 omslag 

 1833 Kuijpers, J.H., slagerij met electromotor van 3 p.k., hoek Horen- en 
Bergerweg, sectie D no 1452, 1933 mei 17 1 omslag 

 1834 Kuijpers, gebroeders, electromotor van 5 p.k. voor landbouwbedrijf, 
provinciale weg, sectie B no 889 en 890, 1930 october 17 1 omslag 

 1835 Langen, H.J., benzinetank met aftappomp, Hellebroekerdorpstraat, 
sectie C no 353, 1926 augustus 19 1 omslag 

 1836 Limburgse Steen- en Pannenfabrieken, N.V., ringoven 
(steenfabriek) met twee electromotoren van 25 p.k., sectie A no 
1537 en 1539, 1920 december 23 1 omslag 
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 1837 Limpens, G., electromotor van 3 p.k. in dorsinrich-ting, Ter Straten, 
sectie D no 1272, 1926 december 9 1 omslag 

 1838 Limpens, gebroeders, electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, 
Horenweg, sectie D no 1446, 1928 augustus 1 1 omslag 

 1839 Maassen, W. en Kusters, L., brikkenoven, sectie C no 353, 1920 
april 22 1 omslag 

 1840 Maassen, W., electromotor van 5 p.k. in dorsinrichting, 
Hellebroekerdorpstraat, sectie C no 1779, 1925 september 17 1 omslag 

 1841 Mantelaers, J.H., electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, 
Nierhoverweg, sectie A no 1018, 1928 augustus 1 1 omslag 

 1842 Martens-Langen, weduwe, electromotor van 3 p.k. voor 
landbouwbedrijf, Helle, sectie D no 1236, 1931 augustus 5 1 omslag 

 1843 Martens-Langen, weduwe, bakoven, Helle, sectie D no 1236, 1931 
september 25 1 omslag 

 1844 Meex. J., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Nierhover 
Dorpstraat, sectie A no 1134, 1922 september 12 1 omslag 

 1845 Mengelers, J.J., brikkenoven, sectie C no. 1094, 1920 mei 6 1 omslag 
 1846 Mevis, J.W.H., electromotor van 4 p.k. in dorsinrichting, provinciale 

weg, sectie A no 512, 1925 october 31 1 omslag 
 1847 Mevis, K.L., electromotor van 5 p.k. in dorsinrichting, Dorpstraat, 

sectie E no 883, 1923 april 5 1 omslag 
 1848 Mevis, L., electromotor van 5 p.k. voor landbouwbedrijf, provinciale 

weg, sectie B no 418, 1928 februari 15 
 1849 Mulkens, P.J.H., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, 

Molenveld, sectie A no 595, 1922 januari 12 1 omslag 
 1850 Muytjens, H., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, 

Hellebroekerdorpstraat, sectie C no 1790, 1925 september 17 1 omslag 
 1851 Nederlandse Gasaccumulator Maatschappij, N.V., fabriek voor het 

fabriceren van acetyleengas, Daelder-weg en provinciale weg, 
sectie A no 1620, 1929 juli 10 1 omslag 

 1852 Nijsten, J.M., electromotor van 3 p.k. in slagerij, Dorpstraat, sectie A 
no 1546, 1922 februari 8 1 omslag 

 1853 Nijsten, M., steenoven, sectie A no 1338, 1920 april 22 1 omslag 
 1854 Nijsten, M., slagerij, Dorpstraat, sectie A no 1546, 1921 juni 18 1 omslag 
 1855 Odekerken, A., electromotor van 5 p.k. voor landbouwbedrijf, de 

Kamp, sectie A no 395, 1929 februari 15 1 omslag 
 1856 Orbons, A.J., electromotor van 3 p.k. in slagerij, provinciale weg, 

sectie A no 1504, 1921 juni 15 1 omslag 
 1857 Paulssen, H., bakkerij, sectie C no 1433 en 1434, 1920 november 

18 1 omslag 
 1858 Paulssen, H., electromotor van 3 p.k. in bakkerij, Nuinhof, sectie C 

no 1828, 1923 januari 17 1 omslag 
 1859 Peusens, J., electromotor van 5 p.k. voor boerderij Maastrichterweg, 

sectie D no 638, 1928 augustus 22 1 omslag 
 1860 Philips, J.H., verbouwen smederij, provinciale weg, sectie B no 856, 

1928 november 22 1 omslag 
 1861 Pinckers, B., electromotor van 6 p.k. in dorsinrichting, provinciale 

weg, sectie B no 1067, 1922 augustus 19 1 omslag 
 1862 Ploem, J., electromotor van 1 p.k. voor schoenmakerij, provinciale 

weg, sectie C no 1829, 1927 april 27 1 omslag 
 1863 Keukens, M.M., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Ter 

Straten, sectie D no 1187, 1926 augustus 19 1 omslag 
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 1864 Rietrae, J.W., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, provinciale 
weg te Vaesrade, sectie B no 871, 1925 augustus 29 1 omslag 

 1865 Royen, A., electromotor van 4 p.k. in timmerwerkplaats, 
Sijpenderweg, sectie C no 50, 1928 februari 22 1 omslag 

 1866 Rozeboom, A., smederij met electromotor van 1 p.k., provinciale 
weg, sectie C no 1860 en 1128, 1926 februari 10 1 omslag 

 1867 Schmetz, P.J.H., bakkerij met electromotor van 5 p.k., 
Valkenburgerweg, sectie C no 1990, 1931 december 16 1 omslag 

 1868 Seijen, P.J., timmerwerkplaats met twee electromotoren van 3 p.k., 
provinciale weg, sectie B no 1173, 1932 juli 13 1 omslag 

 1869 Sinclair Petroleum Company S.A., ondergrondse 
benzinebewaarplaats met zelfregistrerende benzinemeetpomp, 
provinciale weg, sectie C no 1989, 1930 mei 21 1 omslag 

 1870 Smeijsters, H.J., uitbreiden bierbottelarij met twee electromotoren 
van 1½ p.k., Kerkstraat, sectie A no 1597, 1933 augustus 16 1 omslag 

 1871 Smeijsters, W., electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, 
Dorpstraat, sectie A no 1597, 1927 december 29 1 omslag 

 1872 Smeijsters, W., electromotor van 1 p.k. in bierbrouwerij, Dorpstraat, 
sectie A no 1597, 1928 januari 12 1 omslag 

 1873 Smeijsters, W., twee brikkenovens, provinciale weg, sectie C no 
1435, 1928 1 stuk 
N.B. Dit stuk is een besluit van burgemeester en wethouders tot het verbinden van 
nieuwe voorwaarden aan de vergunning, verleend bij hun besluit van 2 juli 1912 

 1874 Snackers, F., bakkerij met electromotor van 2 p.k., Pastorijweg, 
sectie C no 1905, 1928 januari 4 1 omslag 

 1875 Soest, H. van, windkorenmolen, sectie C no 690, 1880 1 omslag 
 1876 Souren, K.J., electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, 

Molenweg, sectie A no 1367, 1928 augustus 1 1 omslag 
 1877 Starmans, P.E., electromotor van 5 p.k. voor landbouwbedrijf, 

Kamp, sectie A no 956, 1931 april 29 1 omslag 
 1878 Starmans, P.J., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, 

Slagboomsweg, sectie A no 1260, 1923 september 29 1 omslag 
 1879 Sijstermans, G., twee brikkenovens, Hommert, sectie B no 917, 

1913 1 omslag 
 1880 Thijssen, L., electromotor van 2 p.k. in broodbakkerij, sectie A no 

1524, 1921 juli 1 1 omslag 
 1881 Thijssen, L., bakkerij met twee electromotoren, resp. 2 en 3 p.k., 

provinciale weg, sectie C no 1886, 1926 juni 12 1 omslag 
 1882 Vrencken, H., electromotor van 5 p.k. in dorsinrichting, 

Hellebroekerdorpstraat, sectie C no 348, 1925 februari 5 1 omslag 
 1883 Weustenraad, B., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, sectie A 

no 1480, 1921 mei 21 1 omslag 
 1884 Weustenraad, J.J., electromotor van 5½ p.k. voor landbouwbedrijf, 

weg Vaesrade-Nuth, sectie B no 1068, 1929 januari 31 1 omslag 
 1885 Weyer, L. van de, electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, 

provinciale weg, sectie D no 1190, 1924 september 27 1 omslag 
 1886 Weyermans, P., schutsboom, Valkenburgerweg, sectie C no 1112, 

1931 october 29 1 omslag 
 1887 Wiertz, J.J., electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, Nelisweg, 

sectie D no 1386, 1927 december 29 1 omslag 
 1888 Wouters, J.L., electromotor van 3 p.k. voor landbouwbedrijf, 

Molenvoetweg, sectie A no 1359, 1928 december 6 1 omslag 
 1889 Wouters, W., electromotor van 3 p.k. in dorsinrichting, Ter Straten, 

sectie D no 1362, 1926 augustus 19 1 omslag 
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2.03.2.2.04.6.2. Tegengaan van verontreiniging van lucht, bodem en water 

 
 1890 Akte van aankoop van een perceel weiland, sectie C no 140, groot 29,6a., 

toebehorend aan J.A.H.C. Janssen, voor gemeentelijke stortplaats, 1926 augustus 
24.  1 akte + bijlagen 

 
 1891 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

reinigingsrechten, 1927, 1930.  1 omslag 
 
 1892 Lijsten van geheven rechten voor het ophalen van asafval en vuil, 1929-1933.  1 omslag 
 
 1893 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders aan J.L. Cremers en H. 

Paulssen, voor aansluiting van hun woningen te Nuinhof aan de riolering, 1921 
maart 4.  1 stuk 
N.B. Voor het leggen van riolering, zie inv. nrs. 1940 en 2120 

 
 1894 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door burgemeester en 

wethouders aan M. Beerkens, voor aansluiting van de zinkput achter zijn slagerij 
te Nuinhof aan de riolering, 1926 december 2.  1 omslag 

 
 1895 Akte van huur van een perceel grond, sectie C no 2017, groot 1150 m2, 

toebehorend aan de Nederlandse Spoorwegen, voor de verkrijging van een 
behoorlijke afvoer van rioolwater te Nuinhof, 1933 december 11/30.  1 akte + bijlagen 

 

2.03.2.2.04.6.3. Lucht- en bodemhygiëne met betrekking tot bebouwde en te bebouwen 
plaatsen 

 
 1896 Stukken betreffende het uitbreidingsplan der gemeente, 1920-1933.  1 omslag 
 
 1897 Stukken betreffende het leggen van een bouwverbod op de percelen sectie B no 

829 en 1052, 1931, 1932.  1 omslag 
 
 1898 Verordening, met bijbehorende stukken, tot vaststelling van rooilijnen langs de 

Hommerterweg, 1921 februari 11.  1 omslag 
 
 1899 Verordening, met bijbehorende stukken, tot vaststelling der rooilijn voor het 

voetpad " De Paad ", uitkomende op de Hommerterweg voor zover in de 
gemeente gelegen, 1927 augustus 23.  1 omslag 

 
 1900 Verordening, met bijbehorende stukken, tot vaststelling der rooilijn voor de nieuwe 

weg te Nuinhof en voor de verbindingsweg van de woninggroep Nuinhof naar 
Reuken, 1928 maart 16.  1 omslag 

 
 1901 Verordening, met bijbehorende stukken, tot vaststelling der rooilijn voor het 

verlegde gedeelte van de Bottelegats, 1930 september 24.  1 omslag 
 
 1902 Verordening, met bijbehorende stukken, tot vaststelling der voorgevelrooilijn voor 

de verbindingsweg van de provinciale weg naar de Nuinhofstraat (Sijpenderweg) 
en voor een gedeelte van de Stationstraat, 1932 juli 11.  1 omslag 

 
 1903 Stukken betreffende het bebouwingsplan voor Zuid-Limburg, 1927.  1 omslag 
 

2.03.2.2.04.7. Andere bemoeiingen betreffende de volksgezondheid 

 



 99

2.03.2.2.04.7.1. Dranken 
N.B. Zie ook inv. nrs. 916-918, 1098-1100. 
 
 1904 Stukken betreffende de watervoorziening in de gehuchten Vaesrade, Hunnecum, 

Hommert, Hellebroek, Grijzegrubben en De Brakken, 1864-1932.  1 omslag 
 
 1905 Stukken betreffende de deelname van de gemeente in het aandelenkapitaal van 

de N.V. Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg en de geldlening hiervoor 
aangegaan bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam, groot ¿ 128.000, 1920-
1927.  1 omslag 

 
 1906 Stukken betreffende het plan om de bestaande waterleiding van de Nederlandse 

Spoorwegen in eigendom over te nemen, 1922.  1 omslag 
 
 1907 Stukken betreffende de aanbesteding door de gemeente van het leggen van een 

waterleiding, 1922.  1 omslag 
 
 1908 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de vereniging " Ons Limburg" 

inzake de levering van water aan de gemeente uit de door voornoemde vereniging 
ten behoeve van het gezellenhuis te Nuth gemaakte waterleiding, 1923 november 
23/24.  1 akte 

 
 1909 Vergunning, verleend door de gemeente aan de N.V. Waterleidingmaatschappij 

voor Zuid-Limburg, voor het leggen, onderhouden en hebben van buisleidingen 
met alle toebehoren zoals brandkranen, afsluiters, huisaansluitingen, 
zwakstroomkabels enz. op en in gemeentegronden, 1925 september 17.  1 stuk 

 
 1910 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de N.V. 

Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg, tot het oprichten van een 
waterleidingbedrijf, waarvan het verzorgingsgebied zich uitstrekt, althans kan 
uitstrekken over de gemeenten Amstenrade, Beek, Bocholtz, Elsloo, Geleen, 
Geulle, Gulpen, Hoensbroek, Hulsberg, Klimmen, Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek, 
Schimmert, Schinnen, Schin op Geulle, Simpelveld, Spaubeek, Stein, Ulestraten, 
Urmond, Voerendaal, Wijlre en Wittem, 1926 maart 5.  1 stuk 

 
 1911 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot overdracht van het buizennet der 

gemeentelijke waterleiding, gelegen in de provinciale weg en te Nuinhof, aan de 
N.V. Waterleidingmaatschappij voor Zuid-Limburg, 1926 juli 15.  1 omslag 

 

2.03.2.2.04.7.2. Volkshuisvesting 

 
 1912 Schrijven van P. Goossen, waarin hij zich aanbiedt als bouwmeester der 

gemeente, 1828 februari 12.  1 stuk 
 
 1913 Stukken betreffende het bouw- en woningtoezicht, 1931, 1932.  1 omslag 
 
 1914-1920 Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting in de 

gemeente is verricht, 1909, 1913, 1914, 1929-1932.  7 deeltjes 
 1914 Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der 

volkshuisvesting in de gemeente is verricht, 1909 1 deeltje 
 1915 Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der 

volkshuisvesting in de gemeente is verricht, 1913 1 deeltje 
 1916 Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der 

volkshuisvesting in de gemeente is verricht, 1914 1 deeltje 
 1917 Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der 

volkshuisvesting in de gemeente is verricht, 1929 1 deeltje 
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 1918 Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der 
volkshuisvesting in de gemeente is verricht, 1930 1 deeltje 

 1919 Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der 
volkshuisvesting in de gemeente is verricht, 1931 1 deeltje 

 1920 Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der 
volkshuisvesting in de gemeente is verricht, 1932 1 deeltje 

 
 1921 Bouwverordening, met bijbehorende stukken, vastgesteld door gedeputeerde 

staten d.d, 8 juni 1906, 1905, 1906.  1 omslag 
 
 1922 Verordening, met bijbehorende stukken, op het bouwen en de bewoning, 

vastgesteld door de gemeenteraad d.d, 13 october 1914, 1913-1932.  1 omslag 
 
 1923 Verordening, met bijbehorende stukken, betreffende het beroep, bedoeld in artikel 

7 der woningwet, vastgesteld door gedeputeerde staten, 1932 mei 9.  1 omslag 
 
 1924-1925 Registers, inhoudende bekendmakingen van aanvragen om 

hinderwetvergunningen, processen-verbaal van zittingen tot het aanhoren van 
bezwaren tegen aangevraagde hinderwetvergunningen en besluiten van 
burgemeester en wethouders tot het verlenen van hinderwet- en 
bouwvergunningen, 1919-1933.  2 delen 
N.B. De bouwvergunningen en daarop betrekking hebbende stukken van vóór de invoering van het 
registratuurstelsel zijn in één serie geordend met die van na de invoering van het registratuurstelsel en 
zijn daarom niet opgenomen in deze inventaris 

 1924 Registers, inhoudende bekendmakingen van aanvragen om 
hinderwetvergunningen, processen-verbaal van zittingen tot het 
aanhoren van bezwaren tegen aangevraagde 
hinderwetvergunningen en besluiten van burgemeester en 
wethouders tot het verlenen van hinderwet- en bouwvergunningen 1 deel 

 1925 Registers, inhoudende bekendmakingen van aanvragen om 
hinderwetvergunningen, processen-verbaal van zittingen tot het 
aanhoren van bezwaren tegen aangevraagde 
hinderwetvergunningen en besluiten van burgemeester en 
wethouders tot het verlenen van hinderwet- en bouwvergunningen 1 deel 

 
 1925.a Stukken betreffende de huuropzegging aan W. Slooten door de "Stichting tot 

beheer en exploitatie van woningen te Nuth", 1926.  1 omslag 
 
 1926 Rekeningen en balansen van de woningvereniging " Nuth", dienstjaren, 1915, 

1920-1932.  1 omslag 
 
 1927 Akten van overeenkomst betreffende huurgarantie van arbeiderswoningen, 1916, 

1926.  1 omslag 
 
 1928 Statuten van de woningbouwvereniging "Lada" te Nuth en stukken betreffende de 

toelating van deze woningbouwvereniging als vereniging uitsluitend werkzaam in 
het belang der volkshuisvesting, 1918.  1 omslag 

 
 1929 Statuten van de bouwvereniging "Nuth Vooruit", met schrijven van burgemeester 

en wethouders aan gedeputeerde staten betreffende de toelating van deze 
bouwvereniging als vereniging uitsluitend werkzaam in het belang der 
volkshuisvesting, 1918.  1 omslag 
N.B. Voor het archief van de bouwvereniging "Nuth Vooruit", zie inv. nrs. 3310-3332 

 
 1930 Rekeningen en balansen van de bouwvereniging "Nuth Vooruit", dienstjaren, 

1921- 1926.  1 omslag 
 
 1931 Stukken betreffende de overname van bezittingen en schulden der 

bouwvereniging " Nuth Vooruit", de aankoop van bezittingen van de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de aankoop van een perceel bouwgrond 
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van de erfgenamen van wijlen V. Kerckhoffs, 1924, 1925.  1 omslag 
N.B. Voor de akte van aankoop van bezittingen van de Mij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, zie 
inv. nr. 1932; voor de akte van aankoop van de bouwgrond der erfgenamen V. Kerckhoffs, zie inv. nr. 
1933 

 
 1932 Akte van aankoop van straten, huizen en erven, sectie C no 1850-1855 en 1861, 

groot ongeveer 2,77,50 ha., toebehorend aan de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, gedaan uitsluitend in het belang der volkshuisvesting, 1926 
januari 25/26.  1 akte 
N.B. Zie ook inv. nr. 1931 

 
 1933 Akte van aankoop van een perceel bouwland, Nuinhof, sectie C no 1537, groot 

71,40 a., toebehorend aan de erfgenamen van wijlen V. Kerckhoffs, 1926 mei 10. 1 akte + bijlagen 
N.B. Zie ook inv. nr. 1931 

 
 1934 Nota betreffende de liquidatiebalans per 1 maart 1926 van de woningen, door de 

gemeente overgenomen van de woningvereniging "Nuth Vooruit" en op die datum 
in beheer en exploitatie overgegaan aan de " Stichting tot beheer en exploitatie 
van woningen ", alsmede balansboek van voornoemde stichting, 1926-1941.  1 omslag 

 
 1935 Rapport betreffende de bouwvereniging "Nuth Vooruit", 1927.  1 omslag 
 
 1936 Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, tot intrekking van de toelating van de 

bouwvereniging "Nuth Vooruit" als vereniging, uitsluitend in het belang van 
verbetering der volkshuisvesting werkzaam, 1927 december 10.  1 omslag 

 
 1937 Stukken betreffende het voorschot van 't Rijk aan de gemeente voor woningbouw, 

toegekend bij koninklijk besluit van 27 mei 1914, 1914-1917.  1 omslag 
 
 1938 Stukken betreffende de bouw van 69 arbeiderswoningen op de percelen sectie C 

no 1541, 1542 en 1543 door de bouwvereniging "Nuth Vooruit", alsmede het 
rijksvoorschot en het voorschot van de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen voor de bouw en exploitatie van deze woningen, 1919-1930.  1 omslag 
N.B. Sommige stukken handelen ook over de verhoging van het rijksvoorschot voor de bouw van 64 
arbeiderswoningen, inv. nr. 1939 

 
 1939 Stukken betreffende de bouw van 64 arbeiderswoningen op de percelen sectie C 

no 1541, 1542 en 1543 door de bouwvereniging "Nuth Vooruit" en het 
rijksvoorschot voor de bouw en exploitatie van deze woningen, 1920-1930.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1938 

 
 1940 Stukken betreffende het leggen van riolering op de terreinen sectie C no 1541, 

1542 en 1543 der bouwvereniging "Nuth Vooruit", 1920, 1921 1 omslag 
 
 1941 Stukken betreffende het plan van de bouwvereniging "Nuth Vooruit" voor de bouw 

van 35 arbeiderswoningen en 4 winkelhuizen op de percelen sectie C no 1537 en 
1541 en de aanvraag van een rijksvoorschot voor deze bouw, 1921.  1 omslag 

 
 1942 Stukken betreffende het plan van de bouwvereniging "Nuth Vooruit " voor de bouw 

van 40 arbeiderswoningen op de percelen sectie C no 1537 en 1541 en de 
aanvraag van een rijksvoorschot voor deze bouw, 1922.  1 omslag 

 
 1943 Stukken betreffende de bouw van 20 arbeiderswoningen op het perceel sectie C 

no 1537 door de gemeente en het rijksvoorschot voor deze bouw, 1925-1928.  1 omslag 
 
 1944 Stukken betreffende het droogmaken van kelders in het complex woningen van de 

vroegere bouwvereniging "Nuth Vooruit", 1927.  1 omslag 
 
 1945 Stukken betreffende de bouw van 4 middenstandswoningen op het perceel sectie 

C no 1867 door de gemeente, 1928, 1929.  1 omslag 
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 1946 Register van uit 's rijks kas verleende premies voor steun aan de particuliere 
bouwnijverheid, 1921, 1922.  1 deeltje 

 
 1947 Register van uit 's rijks kas verleende credieten voor steun aan de particuliere 

bouwnijverheid, 1921.  1 deeltje 
 
 1948 Register van overzichten van de stand der door de gemeente aan verschillende 

personen verstrekte hypothecaire credieten ten behoeve van de bouw van 
woningen, 1921-1956.  1 deel 

 
 1949-1959 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten uit 's rijks kas 

voor steun aan de particuliere bouwnijverheid, 1921-1928.  11 omslagen 
 1949 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 1950 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 1951 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 1952 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 1953 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 1954 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 1955 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 1956 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 1957 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 1958 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 1959 Stukken betreffende verleende premies en hypothecaire credieten 

uit 's rijks kas voor steun aan de particuliere bouwnijverheid 1 omslag 
 
 1960 Akte van schuldbekentenis onder hypothecair verband van 33 woningen ten 

behoeve van de gemeente en ten laste van P.L.H. Cremers, groot ¿ 122.650, en 
stukken betreffende de achterstallige rente en aflossing van deze lening en de 
overname van voornoemde 33 premiewoningen door de gemeente, 1926-1932.  1 omslag 
N.B. Hierbij bevindt zich ook de akte van aanvaarding, d.d. 1 december 1931, van deze woningen door 
de gemeente. Zie ook inv. nrs. 1951 en 1952 

 
 1961 Verordening, met bijbehorende stukken, tot verstrekking van hypothecair crediet 

ten behoeve van particuliere woningbouw, 1930 december 15.  1 omslag 
 
 1962-1973 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de gemeente ten 

behoeve van particuliere woningbouw 1 stuk, 2 deeltjes en 9 omslagen 
 1962 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 

gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 
 1963 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 

gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 
 1964 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 

gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 
 1965 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 

gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 
 1966 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 

gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 
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 1967 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 
gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 

 1968 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 
gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 

 1969 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 
gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 

 1970 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 
gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 

 1971 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 
gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 

 1972 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 
gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 

 1973 Stukken betreffende hypothecaire credieten, verleend door de 
gemeente ten behoeve van particuliere woningbouw 

 
 1974 Stukken betreffende de instelling en opheffing van de huurcommissie, 1918, 1922. 

 1 omslag 
N.B. Voor het archief van de huurcommissie, zie inv. nrs. 2876-2881 

 

2.03.2.2.04.8. Hygiëne der dieren. Veeartsenijkundig toezicht 

 
 1975 Stukken betreffende veeziekten, 1794/1795 (an III), 1826.  1 omslag 
 
 1976 Verordening, regelende het toezicht op de in- of doorvoer van rundvee enz. en het 

verkopen van vlees enz. in de gemeente, 1865 september 28.  1 stuk 
 
 1977 Verordening bevelende het beschrijven en merken van het rundvee in de 

gemeente, 1867 januari 7.  1 stuk 
 
 1978 Vergunning, verleend door de commissaris der koningin aan Tans te Schinnen, 

om af te wijken van het verbod tot invoer van rundvee in het gedeelte van de 
provincie Limburg gelegen ten zuiden van de gemeenten Susteren en Roosteren 
voor wat betreft twee slachtkoeien afkomstig uit Roermond en bestemd voor Nuth, 
1916 december 8.  1 stuk 

 

2.03.2.2.05. Openbare veiligheid 

 
 1979 Vergunning, verleend door de commissaris der koningin aan de Maatschappij tot 

exploitatie der steenkolenmijnen "Laura en Vereniging" te Eijgelshoven, voor het 
vervoer per as van bruto 944 kg. gummilont van de staatsmijn "Emma" te Nuth 
naar Eijgelshoven, 1920 october 19.  1 stuk 

 
 1980 Vergunning, verleend door de commissaris der koningin aan de N.V. Gebroeders 

Loos, scheepvaart- en expeditiebedrijf te Rotterdam, voor in- en vervoer per as 
van 29931 kg. samsonite (gelatine dynamiet) naar de staatsmijnen Maurits, Emma 
en Hendrik en voor aflading er van aldaar, 1925 augustus 17.  1 stuk 

 
 1981 Schrijven van gedeputeerde staten, waarin zij de ontvangst berichten van het 

afschrift der verordening op de brandweer, 1852 juli 2.  1 stuk 
 
 1982 Stukken betreffende de brandweeroefeningen en brandweermateriaal, 1823-1932. 

 1 omslag 
N.B. Voor de bouw van een brandspuitenhuisje, zie inv. nr. 2873 

 
 1983 Polis van de ongevallenverzekering der leden van het vrijwillige brandweercorps, 

1928 januari 17.  1 stuk 
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2.03.2.2.06. Waterstaat 

 
 1984 Stukken betreffende de oprichting van het " Waterschap van de Geleen- en 

Molenbeek met zijtakken ", 1932, 1933.  1 omslag 
 
 1985 Akte van aankoop van een perceel grond, sectie A no 630, groot ongeveer 14 ca., 

toebehorend aan K.J. Genders, voor de aanleg van een vloedgraaf, 1929 juni 11. 1 akte bijlagen 
 
 1986 Akte van aankoop van een perceel grond, sectie A no 627, groot ongeveer 75 ca., 

toebehorend aan L.A. Genders, voor de aanleg van een vloedgraaf, 1929 juni 14. 1 akte + bijlagen 
 
 1987 Akte van aankoop van de percelen beemd, sectie A no 641 en 900, groot 

ongeveer 1,06 a., toebehorend aan de familie Jaspar en F. Dewez, voor de 
verlenging van de Voorster-vloedgraaf tot aan de Platsbeek, 1933 november 21. 1 akte + bijlagen 

 
 1988 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van een vrijwillige 

bijdrage tot een maximum van ¿ 3000 in de kosten van de normalisatie der 
Geleen- en Molenbeek met zijtakken, 1933 april 5.  1 omslag 

 
 1989 Stukken betreffende de breedte en de diepte van de Geleenbeek en de Platsbeek, 

1827, 1844.  1 omslag 
 
 1990 Stukken betreffende een geschil tussen de gemeente en de N.V. Maatschappij tot 

exploitatie van Limburgse steenkolenmijnen "Oranje Nassaumijnen" inzake 
beekvervuiling, 1926- 1928.  1 omslag 

 
 1991 Stukken betreffende de reiniging der waterlossingen, 1817-1876, 1933.  1 omslag 
 
 1992 Akte van aanbesteding van het maken van " bruggen en kanalen ", 1825 

december 15.  1 stuk 
 
 1993 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan H.E.J. de Montagne, voor de 

vernieuwing van de maalsluis van haar watermolen, genaamd de Pletsmolen, 
1866 augustus 24.  1 stuk 

 
 1994 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan J.N. Bemelmans, voor het 

aanbrengen van een sluisje in de Platsbeek bij de provinciale weg Meerssen-
Amstenrade, voor het graven van een sloot door een ter plaatse langs 
bovengenoemde weg gelegen perceeltje provinciale grond en voor het door 
middel van deze sluis en sloot afleiden van water uit voornoemde Platsbeek ter 
bevloeiing van zijn percelen wei- en hooiland sectie C no 1207, 1458 en 1459, met 
procesverbaal van opneming van de bevloeiingssluis, 1883 augustus 17.  1 omslag 

 
 1995 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan L. Kerckhoffs c. s., voor het 

maken van een brug over de Platsbeek en het wegruimen van een gedeelte van 
de haag, 1886 maart 26.  1 stuk 

 
 1996 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, voor het 

leggen van een duiker in de Platsbeek, 1898 februari 18.  1 stuk 
 
 1997 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan de 

gemeente, voor het leggen van een duiker in de Platsbeek, 1901 december 28.  1 omslag 
 
 1998 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan J. Krings, voor het vervangen 

van het waterrad van de watermolen, genaamd de Platsmolen, en voor het 
verhogen van het peil aan die molen, 1906 mei 4.  1 stuk 
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 1999 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de directie der Staatsmijnen 
in Limburg, voor het verleggen van een gedeelte van de Geleenbeek, 1908 
november 7.  1 stuk 

 
 2000 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan H. 

Bergmans, voor het leggen van buizen in de Platsbeek, 1919 october 24.  1 omslag 
 
 2001 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de N.V. Aannemersbedrijf 

voorheen Firma T. den Breejen van den Bout, voor het maken van een tijdelijke 
brug over de Ge- leenbeek, 1931 mei 5.  1 stuk 

 
 2002 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de directie van de 

Staatsmijnen in Limburg, voor het verleggen van diverse gedeelten van de 
Geleenbeek, 1933 october 24.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nr. 2004 

 
 2003 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de directie van de 

Staatsmijnen in Limburg, voor het verleggen van een gedeelte van de Platsbeek, 
1933 october 24.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nr. 2004 

 
 2004 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan de 

directie van de Staatsmijnen in Limburg, voor het verleggen van een gedeelte van 
de Geleen-beek en voor het maken van een duiker in het nieuwe beekvak, 1933 
october 24.  1 omslag 
N.B. De bijbehorende stukken hebben ook betrekking op de vergunningen van inv. nrs. 2002 en 2003 

 
 2005 Staat van wegen en waterlossingen, 1849 mei 14.  1 deeltje 

N.B. Voor de bijbehorende kaarten, zie inv. nr. 2147 
 
 2006 Leggers A en B der waterlossingen, met bijbehorende kaarten en suppletair legger 

A, 1889, 1908.  1 omslag 
 
 2007 Correspondentie betreffende de tabel en de leggers der waterlossingen, 1861- 

1909.  1 omslag 
 
 2008 Proces-verbaal van de schouw der Geleenbeek, 1908 juli 8.  1 stuk 
 
 2009 Andere stukken betreffende waterstaatszaken, 1829-1849.  1 omslag 
 

2.03.2.2.07. Verkeer en vervoer 

 

2.03.2.2.07.1. Verkeer en vervoer te land 

 

2.03.2.2.07.1.1. Zorg voor wegen en waterovergangen en het vervoer daarover 

 

2.03.2.2.07.1.1.1. Zorg voor wegen 

 
 2010 Stukken betreffende tolrechten, 1847-1897.  1 omslag 
 
 2011 Besluit van gedeputeerde staten tot overdracht van de toegangsweg naar het 

spoorwegstation aan de gemeente, 1901 december 20.  1 stuk 
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2.03.2.2.07.1.1.1.1. Aanleg van wegen 

 

2.03.2.2.07.1.1.1.1.1. Verkrijging van grond voor de aanleg van wegen 

 
 2012 Stukken betreffende de aankoop en onteigening van percelen voor de aanleg van 

de provinciale weg Meerssen-Amstenrade met een zijtak naar Valkenburg, 1857-
1863.  1 omslag 

 
 2013 Akte van aankoop van de percelen bouwland, sectie D no 437 en 432, groot 6,18 

a., toebehorende aan het burgerlijk armbestuur en M.E. Willems, weduwe van H. 
Waelen, voor de aanleg van een nieuwe weg tussen Helle en Aalbeek, 1877 juli 7. 
 1 akte + bijlagen 
N.B. De bijlagen hebben ook betrekking op de akte van inv. nr. 2014 

 
 2014 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie D no 1231, groot 3,24 a., 

toebehorend aan A.M.A. Ramakers, deel uitmakend van de nieuwe weg tussen 
Helle en Aalbeek, 1822 april 14.  1 akte 
N.B. Zie ook inv. nr. 2013 

 
 2015 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan F.H.J. Spijkers 

e.a., voor de aanleg van een karweg door verbreding van het Withegger voetpad 
en de aanleg van de Kamperveldweg, en van verkoop van diverse percelen grond 
aan L.H. Debije e.a., 1902 juni 4.  1 akte + bijlagen 

 
 2016 Opgave der "onteigening voor de nieuwe veldweg lopende over de percelen sectie 

E no 506, 859, 451, 860, 1106, 468, 469, 470, 472 gemeente Nuth", 1902 
september 6.  1 stuk 

 
 2017 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no 1560, groot 1,15,90 ha., 

toebehorend aan A.C.C.M. en K.B.M.M. Herberz, o.a. voor de aanleg van een 
verbindingsweg tussen de provinciale weg en het Nuinhovervoetpad, 1920 
november 16.  1 akte + bijlagen 

 
 2018 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan M.A. Dewez e.a., 

voor de aanleg van de Grijzegrubbervaart, 1923 januari 12.  1 akte + bijlagen 
 
 2019 Akte van ruil van de Molenvoetweg, sectie A no 1608, groot 1,36 a., tegen de 

percelen grond, sectie A no 361, 362 en 1423, groot 4,64 a., toebehorend aan 
G.A. Beckers, voor de aanleg van een weg, die Nierhoven en de Molenweg 
verbindt, 1927 september 14.  1 akte + bijlagen 

 
 2020 Akte van aankoop en kosteloze aanvaarding van diverse percelen grond, 

toebehorend aan M.L. Ackermans e.a., voor de aanleg van een weg van Reuken 
naar de woninggroep Nuinhof - Station, 1928 februari 17.  1 akte + bijlagen 

 
 2021 Akte van kosteloze aanvaarding van de percelen grond, sectie A no 361, 362, 

1423 en 1608, groot ongeveer 3,91 a., toebehorend aan G.A. Beckers, voor de 
verbreding van de aan te leggen weg van Nierhoven naar de Molenweg, 1928 juni 
9.  1 akte + bijlagen 

 
 2022 Akte van kosteloze aanvaarding van een perceel grond, sectie C no 1538, groot 

11,80. a., toebehorend aan E. Bemelmans, voor de aanleg van een weg, 1929 
januari 8.  1 akte + bijlagen 

 
 2023 Akte van ruil van een gedeelte van het Voorstervoetpad, sectie A no 1608 en 

sectie E no 1312, groot ongeveer 1,50 a., tegen de percelen grond, sectie A no 
1202 en 1008, groot ongeveer 2,80 a., toebehorend aan J.W.H. Smeijsters, voor 
de aanleg van een nieuw gedeelte van het Voorstervoetpad met waterloop naar de 
Platsbeek, 1929 maart 9.  1 akte + bijlagen 
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 2024 Akte van ruil van het vervallen gedeelte van het Schurenbergervoetpad, sectie C 

no 2010, groot ongeveer 52 ca., tegen het perceel grond, sectie C no 2011, groot 
ongeveer 3,90 a., toebehorend aan de Staat der Nederlanden (de Staatsmijnen in 
Limburg), voor de aanleg van het omgelegde Schurenbergervoetpad, 1931 juli 
18/21.  1 akte + bijlagen 

 

2.03.2.2.07.1.1.1.1.2. Andere stukken betreffende de aanleg van wegen 

 
 2025 Stukken betreffende de aanleg van de provinciale kiezelweg van Meerssen door 

Raar, Groot-Haasdal, Aalbeek, Hunnecum, Nuth, Vaesrade en Hommert naar 
Amstenrade met een zijtak van Aalbeek naar Valkenburg, 1852-1862.  1 omslag 

 
 2026 Stukken betreffende plannen voor de aanleg van een rijksweg Heerlen-Nuth-

Geleen, 1920-1931.  1 omslag 
 
 2027 Stukken betreffende het plan voor de aanleg van een weg langs de benedenloop 

van de Platsbeek in de richting der hoeve Naunhof in de gemeente Hoensbroek, 
1921.  1 omslag 

 
 2028 Kostenberekening voor het maken van een weg langs de nieuw te bouwen 

woningen te Nuinhof, 1927 november 16.  1 stuk 
 
 2029 Stukken betreffende het plan voor de aanleg van een verbindingsweg van 

Hoensbroek over Naunhof naar Nuth, 1933.  1 omslag 
 

2.03.2.2.07.1.1.1.2. Verbetering en verlegging van wegen 

 

2.03.2.2.07.1.1.1.2.1. Verkrijging van grond voor de verbetering en verlegging van wegen 

 
 2030 Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van toestemming 

aan de gemeente tot ruil van een perceel gemeentegrond, groot 16 roeden en 15 
ellen, tegen een perceel bouwland, groot 16 roeden en 15 ellen, toebehorend aan 
F.N.L. Kerckhoffs, ten einde daaruit het nodige steengruis te kunnen halen voor 
het herstel der wegen, 1827 juni 21.  1 omslag 

 
 2031 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan A.H.J.H. Michiels 

van Kessenich e.a., voor de verbreding van de van provinciaal belang verklaarde 
buurtweg, leidende vanaf de provinciale weg te Kathagen naar de grens van 
Schinnen richting Nagelbeek, 1873 october 30.  1 akte + bijlagen 

 
 2032 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot goedkeuring van 

het raadsbesluit tot aankoop van diverse percelen grond, groot 1,63 6/10 a., 
toebehorend aan A. Michiels van Kessenich e.a., voor de verbetering van de 
Dorpstraat, 1886 februari 12.  1 omslag 

 
 2033 Akte van aankoop en ruil van diverse percelen grond, toebehorend aan W. 

Drummen e.a., voor de verbreding van de Helleweg, de weg tussen " op den 
Brand en op de Knuppert " en de veldweg aan Sippenberg, 1899 juli 19.  1 akte + bijlagen 

 
 2034 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan W. Smeijsters 

e.a., voor de verbreding van de Sijpenderweg en de bouw van een weiwaterput, 
en van verkoop van gedeelten van het voetpad " Op Hoensbroek " en het 
Hellevoetpad of de Kerkweg, aan J.L. Heijnen e.a., 1900 mei 18.  1 akte + bijlagen 
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 2035 Akte van aankoop van een perceel weiland, sectie E no 850, groot 67 ca., 
toebehorend aan J.C. Wouters, voor de verbreding van de erlangs gelegen weg, 
ongedateerd.  1 akte 

 
 2036 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no 1499 en 1500, groot 99 

ca., toebehorend aan J.H.E. Bemelmans, weduwe van H.D.M. Klinckenbergh, voor 
de verbreding van de Pastorieweg, 1908 maart 4.  1 akte + bijlagen 

 
 2037 Akte van ruil van een gedeelte van het voetpad, genaamd Boonenpad, sectie E no 

1260, groot ongeveer 66 ca., tegen een perceel boomgaard, sectie E no 222, 
groot ongeveer 66 ca., toebehorend aan J. Bemelmans, voor de verlegging van 
het voetpad voorkomende op de staat van wegen en voetpaden onder no 137, 
1915 october 2.  1 akte 

 
 2038 Akte van aankoop van een perceel grond, sectie C no 1708, groot 51,5 ca., 

toebehorend aan M.J.H. L'Ortije, weduwe van J.L. Heijnen, voor de verbreding van 
de Siependerweg, 1917 augustus 28.  1 akte + bijlagen 

 
 2039 Akte van aankoop van een perceel boomgaard en tuin, sectie A no 883 en 1522, 

groot 395,7 m2, toebehorend aan J.M. Cobben, voor de verbreding en verbetering 
van de Slagboomsweg, 1921 december 27.  1 akte + bijlagen 

 
 2040 Akte van aankoop van een perceel weiland, sectie A no 1317, groot 3,72 a., 

toebehorend aan J.G. Krings, voor de verbreding van de Molenweg, 1922 juni 21. 1 akte + bijlage 
 
 2041 Akte van aankoop van een huis met tuin, sectie A no 761 en 762, groot 1,65 a., 

toebehorend aan W. Ortsen, voor de verbreding van de Molenweg, 1923 maart 29. 
 1 akte + bijlagen 

 
 2042 Akte van aankoop van een perceel grond, sectie B no 942, groot ongeveer 2,70 a., 

toebehorend aan M.J.A. Weustenraad e.a., voor de verbreding van de 
Hommerterweg, 1923 mei 4.  1 akte + bijlagen 

 
 2043 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan de familie 

Smeijsters, voor de verbreding van de Siependerweg, 1924 februari 14.  1 akte + bijlagen 
 
 2044 Akte van ruil van een strook grond, vroeger deel uitmakend van het Struipgatsken, 

tegen de percelen grond, sectie C no 229, groot 2,60 a. en sectie C no 230, groot 
3,60 a., toebehorend aan M.H. Lejeune, voor de verbreding van de Pinger- en 
Ketelbutersweg, 1924 mei 8.  1 akte + bijlagen 

 
 2045 Akte van aankoop van de percelen boomgaard, sectie C no 1194 en 1195, groot 

1,35 a., toebehorend aan J. Limpens-Lempereur, voor de verbreding van de 
Grijzegrubberdorpstraat, 1925 januari 6.  1 akte + bijlagen 

 
 2046 Akte van aankoop van de percelen boomgaard, sectie C no 1262 en 1263, groot 

2,07 a., toebehorend aan G.J. en L.J.H. Dewez, voor de verbreding van de 
Grijzegrubberdorpstraat, 1925 april 24.  1 akte + bijlagen 

 
 2047 Akte van aankoop van een perceel weiland, sectie D no 1324, groot 23 ca., 

toebehorend aan M.J. Jacobs, voor de verbreding van de hoek Hellerkerkweg-
Brandterweg, 1926 april 17.  1 akte + bijlagen 

 
 2048 Akte van aankoop van de percelen boomgaard, sectie C no 1415 en 1675, groot 

ongeveer 1,70 a., toebehorend aan de familie Crapels, voor de verbreding van de 
Voorsterweg, 1927 januari 19.  1 akte + bijlagen 

 
 2049 Akte van aankoop van een perceel grond, sectie B no 988, groot 3 a., toebehorend 

aan de erfgenamen van P.J. Ritzen en M.A. Cuypers, gelegen langs de ter plaatse 
aanwezige weg, 1927 maart 17.  1 akte + bijlage 
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 2050 Akte van aankoop en kosteloze aanvaarding van diverse percelen grond, 

toebehorend aan F. Franssen e.a., voor de verbreding van de weg op de Biek, 
1927 juli 29.  1 akte + bijlagen 

 
 2051 Akte van aankoop en kosteloze aanvaarding van diverse percelen grond, 

toebehorend aan A. Wever e.a., voor de verbreding van de Nuinhoverweg en het 
Nuinhovervoetpad, 1927 september 14.  1 akte + bijlagen 

 
 2052 Akte van aankoop van de percelen grond, sectie C no 1638, 1501 en 1538, groot 

10,04 a., toebehorend aan J.H.E. Bemelmans, weduwe van M.H.D. Klinkenbergh, 
voor de verbreding van de weg te Nuinhof, 1927 september 29/october 3.  1 akte + bijlage 

 
 2053 Akte van aankoop van een perceel weiland, sectie C no 1905, groot 3,60 a., 

toebehorend aan H.J. Moonen, voor de verbreding van de Pastorijweg, 1927 
october 14.  1 akte + bijlagen 

 
 2054 Akte van ruil van een gedeelte van het Pingervoetpad, sectie C no 1954, groot 

ongeveer 0,64 a., tegen een perceel grond, sectie C no 182, groot ongeveer 1,78 
a., toebehorend aan F. Bemelmans, voor de verbreding van de Pastorijweg, 1927 
december 19.  1 akte + bijlagen 

 
 2055 Akte van aankoop van de percelen bos, sectie B no 877 en 878, groot ongeveer 2 

a., toebehorend aan G.J.M. Beckers, voor de verbreding van de weg op de Biek te 
Vaesrade, 1928 mei 2.  1 akte + bijlagen 

 
 2056 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan J.J. Weustenraad 

e.a., voor de verbreding van de weg op de Biek, 1928 mei 7.  1 akte + bijlagen 
 
 2057 Akte van aankoop van de percelen weiland, sectie A no 606 en 608, groot 

ongeveer 2,17 a., toebehorend aan A.M.A. Weijermans, weduwe van W.J. 
Meyers, voor de verbreding van de Voorsterweg, 1928 juli 28.  1 akte + bijlagen 

 
 2058 Akte van aankoop van de percelen grond, sectie A no 605 en 1054, groot 

ongeveer 1,45 a., toebehorend aan M.M.P. Beckers, voor de verbreding van het 
Grijzegrubberkerkpad, 1928 september 14.  1 akte + bijlagen 

 
 2059 Akte van ruil van een perceel grond, sectie B no 828, groot ongeveer 2,96 a., 

tegen de percelen grond, sectie B no 821, 822 en 823, groot ongeveer 1,97 a., 
toebehorend aan het r.k. kerkbestuur van de H. Servatius te Vaesrade, voor de 
verbreding van de Kapellerweg, 1928 october 18.  1 akte + bijlagen 

 
 2060 Akte van aankoop van de percelen grond, sectie C no 1439, 1440, 1441, groot 

ongeveer 1,41 a., toebehorend aan A. Wever en de familie Brand, voor de 
verbreding van de verbindingsweg tussen Nuinhof en Reuken, 1929 maart 5. 1 akte + bijlagen 

 
 2061 Akte van ruil van het perceel grond, sectie C no 1980, groot 2,84 a., tegen andere 

percelen grond, toebehorend aan H.J. Moonen en F.W. Snackers, voor de 
verbreding van de Pastorijweg, 1929 mei 17.  1 akte + bijlagen 

 
 2062 Akte van kosteloze aanvaarding van een perceel grond, sectie C no 1945, groot 

ongeveer 80 ca., toebehorend aan P.J. Custers, voor de verbreding van de 
Pastorijweg en de verbetering van de waterafvoer aldaar, 1929 juli 8.  1 akte + bijlagen 

 
 2063 Akte van aankoop en ruil van diverse percelen grond, toebehorend aan M.E. 

Kusters en J.M.H.J. Bemelmans, voor de verbreding van de 
Hellebroekerdorpstraat, 1929 october 31.  1 akte + bijlagen 
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 2064 Akte van ruil en kosteloze aanvaarding van diverse percelen grond, toebehorend 
aan J. Mertens e.a. voor de verbetering en uitbreiding van het gemeentelijk 
wegennet, 1929 november 26/29.  1 akte + bijlagen 

 
 2065 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop van een perceel grond, 

sectie D no 1299, groot ongeveer 7 m2, toebehorend aan L. Hermans, en tot 
kosteloze overdracht van diverse percelen grond aan de provincie Limburg, een 
en ander voor de verbreding van de provinciale weg Meerssen -Amstenrade te 
Hunnecum, 1929 december 18.  1 omslag 

 
 2066 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot kosteloze overdracht van diverse 

percelen grond aan de provincie Limburg, voor de verbreding van de provinciale 
weg te Vaesrade, 1930 februari 19.  1 omslag 

 
 2067 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan P.L. Crapels en 

M.C.A. Eymael, voor de verbreding van de Voorsterstraat, 1930 maart 28.  1 akte + bijlagen 
 
 2068 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan M.C.C. 

Ackermans, P.J. Voragen en de familie Vrencken, voor de verbreding van de 
Uitleggersweg, 1930 april 15.  1 akte + bijlagen 

 
 2069 Akte van ruil van een gedeelte van het Struipgatsken, sectie C no 2005, groot 

ongeveer 80 ca., tegen een perceel grond, sectie C no 1227, groot ongeveer 62 
ca., toebehorend aan J.J. Collaris, voor de verbetering van het 
Hellebroekerkerkpad, 1930 juni 10.  1 akte + bijlagen 

 
 2070 Akte van aankoop van een perceel grond, gemeente Wijnandsrade, sectie C no 

440, groot ongeveer 0,89 a., toebehorend aan N.J. Collaris, voor de verbreding 
van de Hellerkerkweg, 1930 juni 30.  1 akte + bijlagen 

 
 2071 Akte van aankoop en ruil van diverse percelen grond, toebehorend aan H.J. 

Lindelauf e.a., voor de verbreding van de Kerkweg te Vaesrade, 1930 augustus 1. 1 akte + bijlagen 
 
 2072 Akte van ruil van gedeelten van het Leeuwerkerkpad tegen diverse percelen 

grond, toebehorend aan M.A. à Campo e.a., voor de verbreding van de 
Leeuwerweg, en van verkoop van gedeelten van het voornoemde 
Leeuwerkerkpad aan M.H. Laeven e.a., 1930 augustus 27.  1 akte + bijlagen 

 
 2073 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie B no 1166, groot ongeveer 

20 ca., toebehorend aan H. Curfs, voor de verbreding van de weg op de Biek, 
1931 januari 15.  1 akte + bijlagen 

 
 2074 Akte van aankoop en ruil van diverse percelen grond, toebehorend aan P.J. Meex, 

M.H. Collaris e.a., voor de verbreding van de Molenweg, 1931 februari 18.  1 akte + bijlagen 
 
 2075 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan P.H.J. Collaris 

e.a., voor de verbreding van de Sijpenderweg, 1931 maart 26.  1 akte + bijlagen 
 
 2076 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan P.J. Limpens 

e.a., voor de verbreding van de Stratenweg, 1931 maart 26.  1 katern + bijlagen 
 
 2077 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan C.J. Souren e.a., 

voor de verbreding van de Molenweg en de Kerkstraat, 1931 april 20.  1 akte + bijlagen 
 
 2078 Akte van aankoop van de percelen grond, sectie D no 280, 281, 282 en 1443, 

groot ongeveer 4,72 a., toebehorend aan L. Pisters en J. Gardeniers, voor de 
verbreding van de Stratenweg, 1931 mei 12.  1 akte + bijlagen 
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 2079 Akte van aankoop van een huis, stal, garage en erf, sectie A no 512, groot 
ongeveer 2a., toebehorend aan J.W.H. Mevis, voor de verbreding van de 
Drinkergats, 1931 augustus 3.  1 akte + bijlagen 

 
 2080 Akte van aankoop van de percelen tuin, sectie D no 1342 en 1308, groot ongeveer 

1,42 a., toebehorend aan J.H. Erens en F.H. Ingenhut, voor de verbreding van de 
uitgang van de Putweg, 1931 october 19.  1 akte + bijlagen 

 
 2081 Akte van aankoop van het perceel tuin, sectie A no 1473, groot ongeveer 20 ca., 

toebehorend aan J.H. Keulen, voor de verbreding van de Sittarderweg, 1931 
october 27.  1 akte + bijlagen 

 
 2082 Akte van kosteloze aanvaarding van de percelen grond, sectie A no 505, 506, 

1238 en 1600, groot ongeveer 8,75 a., toebehorend aan het r.k. kerkbestuur van 
de H. Bavo te Nuth, voor de verbreding van de weg vanaf de Kerkstraat naar het 
gemeentehuis, 1931 october 29.  1 akte + bijlagen 

 
 2083 Akte van ruil van het Reukendervoetpad, sectie C no 2024, groot ongeveer 98 ca., 

tegen het perceel bouwland, sectie C no 974, groot ongeveer 98 ca., toebehorend 
aan H. Schiffelers, en van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan 
M.W.L. Ackermans e.a., een en ander voor de verbreding van de Sijpenderweg, 
1931 december 15.  1 akte + bijlagen 

 
 2084 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan J.W. Tillmans 

e.a., voor de verbreding van de weg om het kerkhof, de weg naar Hellebroek, de 
Putweg en de Voorsterstraat, 1932 mei 12.  1 akte + bijlagen 

 
 2085 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan P.J.H. Marell 

e.a., voor de verbreding van de Pastorijweg en het Hellebroekerkerkpad, 1932 mei 
12.  1 akte + bijlagen 

 
 2086 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan J.P.H. Mulkens 

e.a., voor de verbreding van de weg aan het Molenveld, 1932 mei 12.  1 akte + bijlagen 
 
 2087 Akte van ruil van een gedeelte van het Pingervoetpad, sectie C no 2050, groot 

ongeveer 1,33 a., tegen een perceel grond, sectie C no 2022, groot ongeveer 1,33 
a., toebehorend aan J.H.E. Bemelmans, weduwe van H.D. Klinkenbergh, en van 
aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan het r.k. kerkbestuur van de 
H. Bavo e.a., een en ander voor de verbreding van de Pastorijweg en de 
Reijmersbekerweg, 1932 december 28.  1 akte + bijlagen 

 
 2088 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop in het openbaar van een 

perceel weiland, sectie D no 759, groot 6,30 a., toebehorend aan M.P.H. Cremers, 
voor de verbreding van wegen, 1933 april 5.  1 omslag 

 
 2089 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan J.W.H. 

Smeijsters e.a., voor de verbreding van de St. Bavostraat, 1933 juli 12.  1 akte + bijlagen 
 
 2090 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan F. Bemelmans 

e.a., voor de verbreding van de Neijerweg, 1933 augustus 24.  1 akte + bijlagen 
 
 2091 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan J.M. Nijsten e.a., 

voor de verbreding van de Dorpstraat en de aanleg van een vloedgraaf, 1933 
september 5.  1 akte + bijlagen 

 
 2092 Akte van aankoop van diverse percelen grond, sectie A no 791-800, groot 

ongeveer 5,43 a., toebehorend aan P.L. Frijns, voor de verbreding van de 
Leeuwerweg, 1933 september 5.  1 akte + bijlagen 
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 2093 Akte van aankoop van een perceel weiland, sectie C no 1846, groot ongeveer 1,23 
a., toebehorend aan J.W.H. Smeijsters, voor de verbreding van de St. Bavostraat, 
en van kosteloze aanvaarding van een perceel tuin, sectie C no 1998, groot 
ongeveer 23 ca., toebehorend aan het r.k. kerkbestuur St. Bavo, voor de plaatsing 
van een transformatorhuisje, 1933 november 21.  1 akte + bijlagen 

 
 2094 Akte van aankoop van de percelen grond, sectie E no 150 en 1233, groot 

ongeveer 2,18 a., toebehorend aan P.H. Maassen, voor de verbreding van de 
Neijerweg, 1933 december 2.  1 akte + bijlage 
N.B. Voor het raadsbesluit, met besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van dit raadsbesluit, 
tot aankoop van deze percelen, zie de bijlagen van inv. nr. 2090 

 

2.03.2.2.07.1.1.1.2.2. Andere stukken betreffende de verbetering en verlegging van wegen 

 
 2095 Stukken betreffende de verbetering en de richting van de weg Nuth-grens 

Wijnandsrade, 1890-1902.  1 omslag 
 
 2096 Stukken betreffende de verbetering van de weg leidende van de provinciale weg 

Meerssen-Amstenrade bij de Kathagermolen naar de grens van Schinnen bij 
Nagelbeek en van de weg Nuth-grens Wijnandsrade, 1868-1872.  1 omslag 

 
 2097 Stukken betreffende de verbetering, verbreding, verlegging en het onderhoud van 

de Hommerterweg, 1902-1932.  1 omslag 
 
 2098 Stukken betreffende de verlegging en verbetering van het voetpad en de weg over 

Vijf Bunders, 1911, 1913.  1 omslag 
 
 2099 Stukken betreffende de verlegging, verbreding en verbetering van de 

Sijpenderweg, 1914-1933.  1 omslag 
 
 2100 Stukken betreffende de verbetering van de toegangsweg naar het station, 1920, 

1928.  1 omslag 
 
 2101 Stukken betreffende de verbetering van de Slagboomweg, 1921.  1 omslag 
 
 2102 Stukken betreffende de verbreding en verbetering van de Hellebroekerdorpstraat 

en de Hellebroekerweg, 1925 -1933.  1 omslag 
 
 2103 Stukken betreffende de verbreding van de Molenvoetweg en de Molenveldweg, 

1928.  1 omslag 
 
 2104 Stukken betreffende de verbreding en verbetering van de provinciale weg 

Meerssen- Nuth-Amstenrade en de overbrugging van de spoorlijn Sittard-
Herzogenrath in deze weg, 1928- 1932.  1 omslag 

 
 2105 Besluit van gedeputeerde staten tot toestemming in de verlegging van het 

Voorstervoetpad, 1929 maart 1.  1 stuk 
 
 2106 Besluit van gedeputeerde staten tot toestemming in de verlegging van de 

Bottegats, 1929 october 31.  1 omslag 
 
 2107 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot verlegging van een gedeelte van het 

Schurenbergervoetpad, 1930 juni 10.  1 omslag 
 
 2108 Kostenberekening van de gedeeltelijke verbreding van de Putweg, 1930 december 

15.  1 stuk 
 
 2109 Kostenberekening van de gedeeltelijke verbreding van de Stratenweg, 1930, 

december 15.  1 stuk 
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 2110 Stukken betreffende de verbetering van de St. Bavostraat, 1930-1933.  1 omslag 
 
 2111 Stukken betreffende het afgraven van een gedeelte van de Schoolstraat, 1931.  1 omslag 
 
 2112 Stukken betreffende de verbreding van de weg naar Grijzegrubben, 1933.  1 omslag 
 
 2113 Stukken betreffende de verbreding van de Neijerweg, 1933.  1 omslag 
 
 2114 Andere stukken betreffende de verbreding en verbetering van wegen, 1821, 1920- 

1933.  1 omslag 
 

2.03.2.2.07.1.1.1.3. Bescherming van de bruikbaarheid van wegen 

 
 2115 Besluit van gedeputeerde staten tot splitsing van de weg leidende van de rijksweg 

Maastricht-Nijmegen te Beek door Beek tot nabij Neerbeek, langs Hobbelrade, 
door Heggen en Nagelbeek, langs het landgoed Reijmersbeek naar de provinciale 
weg te Nuth nabij de Carthagermolen en verder langs Hoensbroek over het 
gehucht Ten Esschen naar Heerlen, 1882 juni 23.  1 stuk 

 
 2116 Besluit van gedeputeerde staten tot splitsing van de weg leidende van de rijksweg 

Heerlen-Sittard bij Kouwenraad langs Hoensbroek en Overbroek over Swier en 
Wijnandsrade naar de provinciale weg Meerssen-Amstenrade te Hunnecum, 1890 
februari 21.  1 stuk 

 
 2117 Regelingen van de kantonniersdienst op de wegen van provinciaal belang, 1922, 

1926, 1930.  1 omslag 
 
 2118 Opgaven der kosten en begrotingen van het onderhoud van de weg leidende van 

de provinciale weg Meerssen-Amstenrade bij de Karthagermolen naar de grens 
van Schinnen bij Nagelbeek, 1875, 1876, 1878-1884, 1887, 1905-1914, 1918 -
1920, 1922-1932.  1 omslag 

 
 2119 Andere stukken betreffende het onderhoud van wegen, 1873 -1933.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv. nr. 2097 
 

2.03.2.2.07.1.1.1.4. Waterafvoer van wegen 

 
 2120 Stukken betreffende het leggen van riolering in wegen, 1924-1933.  1 omslag 

N.B. Zie ook inv. nr. 1940 
 

2.03.2.2.07.1.1.1.5. Verlichting van wegen 

 
 2121 Stukken betreffende de straatverlichting, 1916-1933.  1 omslag 
 

2.03.2.2.07.1.1.1.6. Bijkomende werken aan wegen 

 
 2122 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, voor het 

aanbrengen, hebben en onderhouden van trottoirs op de provinciale weg Nuth-
Amstenrade, voor wat betreft het op het grondgebied der gemeente gelegen 
gedeelte van die weg, 1932 februari 29.  1 stuk 

 
 2123 Stukken betreffende het leggen van trottoirs en goten langs wegen, 1921-1932.  1 omslag 
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2.03.2.2.07.1.1.1.7. Onttrekking van wegen aan de openbare dienst 

 
 2124 Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot opheffing 

van het voetpad lopende door de boomgaard van de erven Collaris, onder 
Hellebroek gelegen, met verzoekschrift van voornoemde erven Collaris om de 
opheffing van dat voetpad, 1874 mei 1.  1 omslag 

 
 2125 Raadsbesluit tot onttrekking aan de openbare dienst en opheffing van het voetpad, 

genaamd Molenvoetpad, 1927 juni 28.  1 stuk 
 
 2126 Raadsbesluit tot onttrekking aan de openbare dienst van een gedeelte van het 

Voorstervoetpad, 1929 januari 9.  1 stuk 
 
 2127 Besluit van gedeputeerde staten tot toestemming in de opheffing van het "Voetpad 

door Limpenskamp", 1929 augustus 30.  1 stuk 
 
 2128 Raadsbesluit tot onttrekking aan de openbare dienst van een gedeelte van de 

Bottelegats en een gedeelte der algemene begraafplaats, 1929 september 4.  1 stuk 
 
 2129 Besluit van gedeputeerde staten tot toestemming in de opheffing van het 

Reukendervoetpad, 1931 november 30.  1 stuk 
 
 2130 Andere stukken betreffende de onttrekking aan de openbare dienst en opheffing 

van voetpaden, 1898-1929.  1 omslag 
 

2.03.2.2.07.1.1.1.8. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of langs 
wegen 

 
 2131 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan J.B. Bemelmans, voor het 

leggen van een waterleiding onder de gemeenteweg voor zijn huis, met 
beraadslaging van de gemeenteraad, waarin verzet wordt geboden tegen de 
aanvraag van deze vergunning, 1832 september 5.  1 omslag 

 
 2132 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan L. de Jongh, voor de 

vervanging van een muur van de schuur, gelegen langs de provinciale weg van 
Meerssen naar Amstenrade, 1862 april 30.  1 stuk 

 
 2133 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan J.G. Kerckhoffs, voor het 

planten van een haag op een perceel land, gelegen langs de provinciale weg van 
Meerssen naar Amstenrade en het leggen van een brug over de sloot van die 
weg, 1863 januari 22.  1 stuk 

 
 2134 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan N.J. Hermans, voor het 

bouwen van een woonhuis op het perceel tuin, sectie C no 1009, gelegen langs de 
provinciale weg van Meerssen naar Amstenrade, 1863 mei 28.  1 stuk 

 
 2135 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan P.H. Ritzen, om te Kathagen 

langs de provinciale weg van Meerssen naar Amstenrade een huis te bouwen met 
schuur en stal op het perceel sectie A no 1023, langs dat perceel een haag te 
planten en drie brugjes te leggen over de bermsloot van bovengenoemde weg, 
1863 juni 25.  1 stuk 

 
 2136 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, voor het 

ontgraven van een gedeelte van het talud der provinciale weg van Meerssen naar 
Amstenrade, 1867 augustus 14.  1 stuk 
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 2137 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, voor het 
aanvullen van de sloot langs de provinciale weg van Meerssen naar Amstenrade, 
1872 april 19.  

 
 2138 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, voor het 

maken van een duiker in de rechter bermsloot van de provinciale weg van 
Meerssen naar Amstenrade vóór de Pastorijweg, 1897 september 10.  1 stuk 

 
 2139 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, voor het 

maken van een duiker in de rechter bermsloot van de provinciale weg van 
Meerssen naar Amstenrade vóór de Kapellerweg, 1915 juni 11.  1 stuk 

 
 2140 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, voor het 

maken van een duiker in de rechter bermsloot van de provinciale weg van 
Meerssen naar Amstenrade vóór perceel sectie C no 1560, 1922 februari 24.  1 stuk 

 
 2141 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, voor het 

maken van twee duikers in de rechter bermsloot van de provinciale weg van 
Meerssen naar Amstenrade vóór perceel sectie D no 1279 en bij de aansluiting 
van de weg op de Biek te Vaesrade met de provinciale weg, 1922 october 27.  1 stuk 

 
 2142 Stukken betreffende de aanvraag van de N.V. Steenfabriek "Nuth" om vergunning 

voor het leggen van een smalspoor langs de provinciale weg van Meerssen naar 
Amstenrade, 1923.  1 omslag 

 
 2143 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, voor het 

maken van een duiker in de rechter bermsloot van de provinciale weg van 
Meerssen naar Amstenrade vóór perceel sectie B no 828, 1927 mei 27.  1 stuk 

 
 2144 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de gemeente, voor het 

maken van een duiker in de linker bermsloot van de provinciale weg van Meerssen 
naar Amstenrade vóór perceel sectie C no 1091, 1927 september 2.  1 stuk 

 

2.03.2.2.07.1.1.2. Zorg voor waterovergangen 

 
 2145 Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Hoensbroek om de helft der 

kosten te dragen van de verbetering der bruggen over de Geleenbeek in de 
Schurenweg en in het voetpad van Hoensbroek naar Nuth (Schurenberg), 1930.  1 omslag 

 

2.03.2.2.07.1.2. Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en vervoer daarover 

 
 2146 Staat van wegen en waterlossingen, 1849 mei 14.  1 omslag 

N.B. In duplo aanwezig; zie ook inv. nr. 2147 
 
 2147 Kaarten behorend bij de staat van wegen en waterlossingen, 1849.  1 omslag 

N.B. Voor de staat van wegen en waterlossingen, zie inv. nr. 2146 
 
 2148 Staat, met aanvullingsstaten, van de buurtwegen en openbare voetpaden, 1881 

augustus 8.  1 band 
 
 2149 Stukken betreffende het snoeien, kappen en ruimen van bomen, heggen en 

struiken, 1822-1919.  1 omslag 
 
 2150 Verordeningen, met bijbehorende stukken, regelende de maximum snelheid in 

acht nemen op wegen binnen de bebouwde kommen in de gemeente, 1924, 1930. 
 1 omslag 
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 2151 Stukken betreffende het plaatsen van wegwijzers en waarschuwingsborden, 1922- 
1925.  1 omslag 

 
 2152 Vergunning, verleend door gedeputeerde staten aan de N.V. Limburgse Steen- en 

Pannenfabrieken te Roermond, voor het rijden over de provinciale wegen, de 
rijkswegen in beheer en onderhoud bij de provincie en de gemeente kunstwegen 
met een vrachtautomobiel met één aanhangwagen, 1921 februari 18.  1 stuk 

 
 2153 Stukken betreffende autobusdiensten, 1924-1930.  1 omslag 
 

2.03.2.2.07.2. Verkeer en vervoer over tram- en spoorwegen 
N.B. Zie ook inv. nr. 2233. 
 
 2154 Stukken betreffende plannen voor de oprichting van een Zuid-Limburgse Tramweg 

Maatschappij, 1911-1917.  1 omslag 
 
 2155 Stukken betreffende de toetreding van de gemeente als lid van de vereniging van 

de gemeenten "Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen in de Limburgse 
Tramwegmaatschappij" en de deelname in het aandelenkapitaal van de N.V. 
Limburgse Tramweg Maatschappij, 1920-1930.  1 omslag 

 
 2156 Akte van verkoop van een gedeelte van het Schurenbergervoetpad, groot 

ongeveer 12 ca., aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen voor 
de uitbreiding van het stationsemplacement, 1910 november 29/december 14. 1 akte + bijlagen 

 
 2157 Stukken betreffende de onteigening van diverse percelen voor de uitbreiding van 

het stationsemplacement, 1917 -1919.  1 omslag 
 
 2158 Stukken betreffende de onteigening van diverse percelen voor de uitbreiding van 

de spoorwegemplacementen, 1923 -1926.  1 omslag 
 
 2159 Andere stukken betreffende de uitbreiding van de spoorwegemplacementen, 1922, 

1923.  1 omslag 
 
 2160 Stukken betreffende de onteigening van diverse percelen voor de aanleg van een 

spoorwegverbinding van de staatsmijn Maurits met de mijnspoorweg van Nuth 
naar de staatsmijn Hendrik, 1928, 1929.  1 omslag 

 
 2161 Stukken betreffende de onteigening en verkoop van diverse percelen aan de 

Staatsmijnen in Limburg en de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen voor de uitbreiding van de spoorwegemplacementen, 1929-
1931.  1 omslag 

 
 2162 Stukken betreffende de onteigening van diverse percelen voor een mijnspoorweg 

ter verbinding van de Oranje-Nassau-mijnen I, III en IV met het 
spoorwegemplacement der Staatsmijnen te Nuth, 1930.  1 omslag 

 
 2163 Beschikking van de minister van waterstaat tot intrekking van de vergunning, 

verleend aan J. Koonen, voor het dempen van een gedeelte sloot langs het 
voorplein van het station Nuth, 1924 februari 11.  1 stuk 

 
 2164 Opgave van het vervoer van reizigers, goederen en levende dieren van en naar 

Nuth over het jaar 1919, (1920).  1 stuk 
 

2.03.2.2.07.3. Verkeer en vervoer te water 
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 2165 Stukken betreffende de eventuele aanleg van een kanaal in de mijnstreek en de 
richting van het Rijn-Schelde-kanaal, 1920.  1 omslag 

 

2.03.2.2.07.4. Verkeer en vervoer in de lucht 

 
 2166 Stukken betreffende de aanleg van een vliegveld in Zuid Limburg, 1932, 1933.  1 omslag 
 

2.03.2.2.07.5. Posterijen en telecommunicatie 

 
 2167 Stukken betreffende de postbestelling, 1836-1933.  1 omslag 
 
 2168 Stukken betreffende de telegrambestelling, 1896-1919.  1 omslag 
 
 2169 Stukken betreffende de vestiging van een hulptelegraaf- en telefoonkantoor te 

Nuth, 1911-1916.  1 omslag 
 
 2170 Stukken betreffende de openstelling van het hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor, 

1916-1921.  1 omslag 
 
 2171 Stukken betreffende de aanleg van een electrische schelgeleiding van het 

hulptelegraafkantoor naar de woning van de telegrambesteller, 1917.  1 omslag 
 
 2172 Stukken betreffende de overname van de spreekcel en schelgeleiding in het 

hulptelegraafkantoor door het rijk, 1919, 1920.  1 omslag 
 
 2173 Stukken betreffende het telegraaf- en telefoonnet, 1919 -1933.  1 omslag 
 
 2174 Vergunning, verleend door burgemeester en wethouders aan L.J.L. Crijns, voor 

het aanbrengen van draden boven gemeente-eigendommen ten behoeve van een 
door hem te exploiteren radiocentrale voor de distributie van radio-uitzendingen, 
met verzoekschrift van voornoemde Crijns om deze vergunning, 1929 september 
11.  1 omslag 

 
 2175 Stukken betreffende de voorlopige machtiging, verleend door de directeur-

generaal der posterijen, telegrafie en telefonie aan L.J.L. Crijns, voor de 
uitoefening van een radiodistributiebedrijf in de gemeente, 1929.  1 omslag 

 
 2176 Machtiging, met bijbehorende stukken, verleend door de minister van waterstaat 

aan L.J.L. Crijns, voor de aanleg en het gebruik van een inrichting of van 
inrichtingen, bestemd tot het langs geleidingen en lijnen doorgeven van langs 
radio-electrische weg door middel van die inrichting of inrichtingen ontvangen 
seinen naar andere percelen of woningen dan dat (die), waarin de 
ontvanginrichtingen zijn geplaatst, binnen het gebied der gemeente Nuth, 1932 
juni 30.  1 omslag 

 
 2177 Toestemming, verleend door de minister van waterstaat aan L.J.L. Crijns, om - 

indien een behoorlijke ontvangst van het op de 296 meter golf uitgezonden 
Nederlandse omroepprogramma niet mogelijk is - daarvoor in de plaats het 
programma van een buitenlands (Europees) omroepstation, met uitzondering van 
de Russische, door te geven, 1933 april 8.  1 stuk 

 
 2178 Toestemming, verleend door de minister van waterstaat aan L.J.L. Crijns, om de 

programma's van de Europese omroepstations, met uitzondering van de 
Russische, door te geven aan de aangeslotenen op zijn radiocentrale, 1933 juli 26. 
 1 stuk 
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 2179 Andere stukken betreffende de radiocentrale van L.J.L. Crijns en stukken 
betreffende de radiodistributie in het algemeen, 1927-1933.  1 omslag 

 

2.03.2.2.08. Economische aangelegenheden 

 

2.03.2.2.08.1. Wettelijke eenheden 

 
 2180 Stukken betreffende de ijk en herijk van maten en gewichten, 1822-1850.  1 omslag 
 
 2181 Schrijven van de ijker van het vaatwerk voor de kantons Sittard en Heerlen 

betreffende het branden van oud vaatwerk, 1847 april 19.  1 stuk 
 

2.03.2.2.08.2. Gemunt geld 

 
 2182 Circulaire betreffende het inwisselen van oude dubbeltjes, 1845 juli 17.  1 stuk 
 

2.03.2.2.08.3. Bodemproductie. Dierenteelt 

 

2.03.2.2.08.3.1. Land- en tuinbouw 

 
 2183 Statistische opgaven betreffende de landbouw in de gemeente, 1834 januari 10.  1 omslag 
 
 2184 Lijsten bevattende het resultaat der samentelling van de in de tellijsten betreffende 

het grondgebruik en de veestapel vermelde gegevens, 1910, 1921.  1 omslag 
 
 2185-2188 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik en een telling 

van de veestapel, 1930.  4 deeltjes 
 2185 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
 2186 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
 2187 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
 2188 Tellijsten ten behoeve van een telling betreffende het grondgebruik 

en een telling van de veestapel, 1930 1 deeltje 
 
 2189-2214 Landbouwverslagen, 1852, 1858-1865, 1905, 1917-1932.  2 stukken en 24 deeltjes 

 2189 Landbouwverslagen, 1852 
 2190 Landbouwverslagen, 1858 
 2191 Landbouwverslagen, 1859 
 2192 Landbouwverslagen, 1860 
 2193 Landbouwverslagen, 1861 
 2194 Landbouwverslagen, 1862 
 2195 Landbouwverslagen, 1863 
 2196 Landbouwverslagen, 1864 
 2197 Landbouwverslagen, 1865 
 2198 Landbouwverslagen, 1905 
 2199 Landbouwverslagen, 1917 
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 2200 Landbouwverslagen, 1918 
 2201 Landbouwverslagen, 1919 
 2202 Landbouwverslagen, 1920 
 2203 Landbouwverslagen, 1921 
 2204 Landbouwverslagen, 1922 
 2205 Landbouwverslagen, 1923 
 2206 Landbouwverslagen, 1924 
 2207 Landbouwverslagen, 1925 
 2208 Landbouwverslagen, 1926 
 2209 Landbouwverslagen, 1927 
 2210 Landbouwverslagen, 1928 
 2211 Landbouwverslagen, 1929 
 2212 Landbouwverslagen, 1930 
 2213 Landbouwverslagen, 1931 
 2214 Landbouwverslagen, 1932 

 
 2215 Stukken betreffende geteelde granen en vruchten, 1820 -1863.  1 omslag 
 
 2216 Stukken betreffende de bestrijding van rupsen, 1840, 1928.  1 omslag 
 
 2217 Stukken betreffende een ziekte onder de aardappelen, 1845.  1 omslag 
 
 2218 Verzoekschrift van verschillende landbouwers te Nuth om een verordening in het 

leven te roepen, houdende verbod aan houders van niet uitvliegend pluimgedierte 
om deze dieren op bezaaide gronden en gronden waarop rijpend graan staat te 
laten lopen, met schrijven van burgemeester en wethouders betreffende dit 
verzoekschrift, 1919 december 3.  1 omslag 

 
 2219 Huishoudelijk reglement van het landbouwcasino te Nuth, 1900 december 23.  1 stuk 
 
 2220 Andere stukken betreffende het landbouwcasino te Nuth, 1900-1910.  1 omslag 
 

2.03.2.2.08.3.2. Bosbouw 

 
 2221 Stukken betreffende het opmaken van een staat van bossen in de provincie, 1828. 

 1 omslag 
 

2.03.2.2.08.3.3. Winning van delfstoffen 
N.B. Zie ook inv. nr. 182. 
 
 2222 Statistische opgaven betreffende de winning van delfstoffen in de gemeente, 1834 

januari 10.  1 omslag 
 
 2223 Schrijven van de commissaris van het district Maastricht, waarin hij de 

burgemeester meedeelt, dat J.P. Lersch zich ter verkrijging van concessie voor de 
opening van mijnen zal hebben te richten naar de bepalingen in de wet van 21 
april 1810 en het koninklijk besluit van 4 maart 1824, 1828 juni 16.  1 stuk 

 
 2224 Stukken betreffende het verzet van de gemeente tegen de aanvraag van Koppel- 

Simons om concessie tot het ontginnen van steenkolen en andere delfstoffen o.a. 
in de gemeente Nuth, 1874.  1 omslag 

 
 2225 Stukken betreffende de aanvraag van H. Heijer e.a. om concessie onder de 

benaming " Koningin Regentes " tot het ontginnen van steenkolen in de 
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gemeenten Wijnandsrade, Nuth, Spaubeek, Schinnen, Hoensbroek, Hulsberg, 
Schimmert en Beek, 1898, 1902.  1 omslag 

 
 2226 Stukken betreffende de aanvraag van J.B.A. Kessler e.a. om concessie onder de 

benaming "Emma" tot het ontginnen van een mijnveld in de gemeenten Schinnen, 
Oirsbeek, Merkelbeek, Brunssum, Heerlen, Amstenrade, Nuth en Nieuwenhagen, 
1898, 1902.  1 omslag 

 
 2227 Stukken betreffende de aanvraag van de C.V. " de Twentse Bankvereniging B.W. 

Blijdenstein en C " te Amsterdam e.a. om consessie onder de benaming " 
Tubantia " tot het ontginnen van steenkolen in de gemeenten Brunssum, 
Amstenrade, Heerlen, Merkelbeek, Oirsbeek, Schinnen, Nuth, Hoensbroek en 
Schinveld, 1898, 1902.  1 omslag 

 
 2228 Stukken betreffende de aanvraag van H.F.M. Verbunt e.a. om concessie onder de 

benaming " Nederland " tot het ontginnen van steenkolen in de gemeenten 
Heerlen, Hoensbroek, Wijnandsrade, Nuth, Brunssum, Ubach over Worms, 
Amstenrade en Nieuwenhagen, 1898, 1902.  1 omslag 

 
 2229 Stukken betreffende de aanvraag van P. Goedkoop Dzn e.a. om concessie onder 

de benaming " Morgenster " tot het ontginnen van steenkolen in de gemeenten 
Schinnen, Nuth, Hulsberg, Wijnandsrade en Hoensbroek, 1899, 1902.  1 omslag 

 
 2230 Stukken betreffende de aanvraag van L.M.P.G. Hoorn e.a. om concessie onder de 

benaming " Nationaal " tot het ontginnen van steenkolen in de gemeenten 
Spaubeek, Schinnen, Nuth, Hoensbroek en Wijnandsrade, 1899, 1902.  1 omslag 

 
 2231 Stukken betreffende de aanvraag van A. Jurgens-Verbruggen e.a. om concessie 

onder de benaming " de Industrie " tot het ontginnen van steenkolen in de 
gemeenten Schinnen, Nuth, Amstenrade, Wijnandsrade, Hoensbroek en Heerlen, 
1899, 1902.  1 omslag 

 
 2232 Stukken betreffende de aanvraag van J. Kaltheuner e.a. om concessie onder de 

benaming " Weltevreden " tot het ontginnen van steenkolen in de gemeenten 
Beek, Spaubeek, Hulsberg, Schimmert, Wijnandsrade, Valkenburg, Houthem, 
Nuth, Klimmen, Oud-Valkenburg en Schin op Geulle, 1899, 1902.  1 omslag 

 
 2233 Stukken betreffende de onteigening van percelen voor de aanleg van de 

staatsmijn Emma en van een spoorweg ter verbinding van deze mijn met de 
spoorweg Sittard-Herzogenrath nabij het station Nuth, 1906-1908.  1 omslag 

 
 2234 Staten van eigendommen, toebehorend aan de gemeente, die gelegen zijn binnen 

het uitbreidingsgebied van het mijnveld "Emma" en waarvoor de gemeente recht 
heeft op een uitkering uit 's rijks schatkist van ¿ 12,50 per h.a, 1928, 1929.  1 omslag 

 
 2235 Schrijven van burgemeester en wethouders van Nuth aan burgemeester en 

wethouders van Winterswijk betreffende het mijnwezen, 1926 october 23.  1 stuk 
 

2.03.2.2.08.3.4. Dierenteelt 

 
 2236 Stukken betreffende het houden en dekken van en toekennen van premies voor 

paarden, 1822-1849.  1 omslag 
 
 2237 Staat "betrekkelijk de ziekte onder de varkens", 1845 december 13.  1 stuk 
 
 2238 Register bevattende een beschrijving der schapen in de gemeente en de 

handtekening van hun eigenaren, 1890.  1 deeltje 
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2.03.2.2.08.4. Nijverheid en handel 

 

2.03.2.2.08.4.1. Nijverheid; algemene nutsbedrijven 

 
 2239 Lijsten van ambachtslieden in de gemeente, 1796/1797 (an V).  1 omslag 
 
 2240 Opgave van de fabrieken en werkwinkels in de gemeente op 31 december 1819, 

met model tabel ter invulling van deze opgave, 1820 juni 26.  1 omslag 
 
 2241 Schrijven van de staatsraad gouverneur betreffende de inzending van de opgave 

der in de gemeente aanwezige fabrieken, trafieken en bedrijven, 1843 juni 6.  1 stuk 
 
 2242 Verzoekschrift, met bijbehorende stukken, der directie van de Staatsmijnen in 

Limburg, om vergunning voor het leggen, hebben en onderhouden van een 
gastransportleiding van de staatsmijn Emma naar de staatsmijn Maurits door de 
gemeente, 1930 november 25.  1 omslag 

 
 2243 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan de 

gemeente, voor het aanleggen van een laagspanningsnet voor de levering van 
electrische stroom in de gemeente Nuth op de provinciale weg Nuth -Amstenrade, 
1917 october 11.  1 omslag 

 
 2244-2246 Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van het electriciteitsnet in de 

gemeente, 1917-1931.  3 omslagen 
 2244 Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van het 

electriciteitsnet in de gemeente 1 omslag 
 2245 Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van het 

electriciteitsnet in de gemeente 1 omslag 
 2246 Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van het 

electriciteitsnet in de gemeente 1 omslag 
 
 2247 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie D no 1279, groot 45,5 ca., 

toebehorend aan de familie Hermans, voor de bouw van een transformatorhuisje 
te Hunnecum, 1923 januari 12.  1 akte + bijlagen 
N.B. Zie ook inv. nr. 2093 

 
 2248 Akte en andere stukken betreffende de overdracht van het electriciteitsnet aan de 

Maatschappij tot Verkoop van de Electrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg, 
1927, 1928.  1 omslag 

 
 2249 Algemene voorwaarden voor de levering van electrische stroom aan gemeenten; 

algemene voorwaarden voor contracten met gemeenten tot levering van 
electrische stroom door de "stroom-verkoop" rechtstreeks aan de verbruikers; 
tarief voor de levering van electrische stroom aan gemeenten, een en ander van 
de Maatschappij tot Verkoop van de Electrische Stroom der Staatsmijnen in 
Limburg, 1920, 1923, 1925.  1 omslag 

 
 2250 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de Maatschappij tot Verkoop van 

Electrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg betreffende de levering van 
electrische stroom, 1917 november 20/23.  1 akte + bijlagen 

 
 2251 Staat van toestellen, welke eigendom blijven der Stroomverkoop, behorende bij de 

overeenkomst tussen de gemeente en de Stroomverkoop inzake stroomlevering 
gesloten, 1925 juni 30/juli 11.  1 stuk 

 
 2252 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan de 

Maatschappij tot Verkoop van Electrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg, 
voor de uitoefening van een bedrijf tot levering van electrische stroom in de 
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gemeenten Nuth, Urmond en Spaubeek, alsmede voor de aanleg der daarvoor 
nodige werken, 1923 juni 1.  1 omslag 
N.B. Voor electriciteitsvoorziening zie ook inv. nrs. 919-924, 1101-1128 

 

2.03.2.2.08.4.2. Handel 

 
 2253 Stukken betreffende het vervoer van granen, 1838-1847.  1 omslag 
 
 2254 Circulaires betreffende certificaten van oorsprong voor de uitvoer van granen naar 

België, 1845.  1 omslag 
 
 2255 Schrijven van de commissaris van het district Maastricht, waarin deze de 

burgemeester een opgave vraagt omtrent de kermissen en jaarmarkten in de 
gemeente, 1840 juni 5.  1 stuk 

 
 2256 Stukken betreffende de bekendmaking van jaarmarkten te Heerlen en te 

Meerssen, 1845, 1846.  1 omslag 
 
 2257 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no 1091, groot 16,56 a., 

toebehorend aan J.P.H. Mulkens, voor de aanleg van een openbaar plein voor het 
houden van markten en kermissen, 1919 februari 3.  1 akte + bijlagen 

 
 2258 Akte van aankoop van een perceel tuin, sectie B no 828, groot 13,30 a., 

toebehorend aan de erfgenamen van J.A. Vrencken, voor de aanleg van een 
kermisterrein te Vaesrade, 1927 maart 9.  1 akte + bijlagen 

 
 2259 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot afschaffing, behalve in de gehuchten 

Vaesrade en Hommert, van de St. Rosakermis, vallende op de laatste zondag van 
augustus en tot invoering, behalve in de juist genoemde gehuchten, van een St. 
Bavokermis, vallende op de eerste zondag van oktober en de twee daarop 
volgende dagen, 1930 maart 30.  1 omslag 

 
 2260 Verslagen van besprekingen betreffende de duurte-bestrijding, 1921.  1 omslag 
 
 2261 Schrijven van de burgemeester aan de slagers betreffende de vleesprijzen, 1921 

september 1.  1 stuk 
 
 2262 Verordening, met bijbehorende stukken, op het broodgewicht, 1921 maart 9.  1 omslag 
 
 2263 Regeling voor de levering van brood en meel buiten de gemeente, waarvoor de 

grondstoffen door deze gemeente geleverd worden, 1919 april 5.  1 stuk 
 
 2264 Polis van de brandverzekering van een hoeveelheid rogge en tarwe, 1915 maart 2. 

 1 stuk 
 
 2265-2268 Molenaarsregisters, 1916-1917.  4 deeltjes 

 2265 Molenaarsregisters 1 deeltje 
 2266 Molenaarsregisters 1 deeltje 
 2267 Molenaarsregisters 1 deeltje 
 2268 Molenaarsregisters 1 deeltje 

 
 2269 Register houdende aantekeningen inzake de distributie van gekookt rundvlees in 

blik, 1933-1935.  1 deeltje 
 
 2270 Lijst van rechthebbenden inzake de distributie van gekookt rundvlees, 1933.  1 deeltje 
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2.03.2.2.08.5. Jacht 

 
 2271 Stukken betreffende de aanvraag van jachtakten en de sluiting der jachttijd, 1839- 

1842.  1 omslag 
 

2.03.2.2.09. Arbeid 

 
 2272 Register van afgegeven arbeidskaarten, 1912-1914.  1 deeltje 
 
 2273-2274 Registers der inschrijving van werkzoekenden, 1921-1933.  2 deeltjes 

 2273 Registers der inschrijving van werkzoekenden 1 deeltje 
 2274 Registers der inschrijving van werkzoekenden 1 deeltje 

 
 2275 Stukken betreffende de werkverschaffing, 1931, 1932.  1 omslag 
 
 2276 Stukken betreffende de toelating overeenkomstig art. 6, 1, letter a der 

landarbeiderswet, als vereniging uitsluitend werkzaam ter verkrijging van 
onroerend goed door landarbeiders, van de te Sittard gevestigde vereniging ter 
bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders in de 
gemeenten Amstenrade, Bingelrade, Born, Broeksittard, Brunssum, Geleen, 
Grevenbicht, Jabeek, Limbricht, Merkelbeek, Munstergeleen, Nieuwstadt, Nuth, 
Obbicht en Papenhoven, Oirsbeek, Schinnen, Schinveld, Sittard, Susteren en 
Urmond, 1919.  1 omslag 

 
 2277 Winkelsluitingsverordeningen, met bijbehorende stukken, 1931-1933.  1 omslag 
 
 2278 Verordening, met bijbehorende stukken, voor het agentschap der 

arbeidsbemiddeling en de dienst der werkloosheidsverzekering in de gemeente, 
1932 juli 29.  1 omslag 

 
 2279-2286 Jaarverslagen van het correspondentieschap der werkloosheidsverzekering en 

arbeidsbemiddeling, 1924-1931.  8 stukken 
 2279 Jaarverslagen van het correspondentieschap der 

werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 1924 1 stuk 
 2280 Jaarverslagen van het correspondentieschap der 

werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 1925 1 stuk 
 2281 Jaarverslagen van het correspondentieschap der 

werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 1926 1 stuk 
 2282 Jaarverslagen van het correspondentieschap der 

werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 1927 1 stuk 
 2283 Jaarverslagen van het correspondentieschap der 

werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 1928 1 stuk 
 2284 Jaarverslagen van het correspondentieschap der 

werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 1929 1 stuk 
 2285 Jaarverslagen van het correspondentieschap der 

werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 1930 1 stuk 
 2286 Jaarverslagen van het correspondentieschap der 

werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 1931 1 stuk 
 

2.03.2.2.10. Maatschappelijke zorg 

 

2.03.2.2.10.1. Maatschappelijke zorg in het algemeen 
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 2287 Stukken betreffende steun uit de particuliere middelen van de koningin aan 
inwoners van Nuth, 1933.  1 omslag 

 

2.03.2.2.10.2. Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen 

 
 2288 Lijsten der in de gemeente aanwezige instellingen van weldadigheid, 1854, 1898, 

1900, 1911, 1927.  1 omslag 
 
 2289 Stukken betreffende het plaatsen van de Conferentie van de H. Vincentius à Paulo 

op de in artikel 3 der armenwet bedoelde lijst van instellingen van weldadigheid, 
1925, 1926.  1 omslag 

 
 2290 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het schrappen van de St. Elisabeth 

Vereniging van de in artikel 3 der armenwet bedoelde lijst van instellingen van 
weldadigheid, 1932 maart 9.  1 omslag 

 

2.03.2.2.10.2.1. Zorg voor zieken 

 
 2291 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het zich in rechten verweren tegen 

een eis van de vereniging " St. Joseph-Ziekenhuis " te Heerlen tot betaling van 
een vordering, groot ¿ 1678,60 wegens verplegingskosten van P.J. van Nuys, 
1919 juni 19.  1 omslag 

 

2.03.2.2.10.2.2. Zorg voor geesteszieken 

 
 2292 Koninklijke besluiten tot aanwijzing van de woonplaats van armlastige 

krankzinnigen, 1872, 1928.  1 omslag 
 
 2293 Koninklijke besluiten tot het aan de gemeente verlenen van een tegemoetkoming 

uit 's rijks kas in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen in 
geneeskundige gestichten, 1853- 1900.  1 omslag 

 
 2294 Besluiten van gedeputeerde staten tot het aan de gemeente verlenen van een 

subsidie uit de provinciale fondsen als bijdrage in de kosten van verpleging van 
behoeftige krankzinnigen of idioten in geneeskundige gestichten, 1853-1933.  1 omslag 

 
 2295 Opgaven van vergoedingen door de gemeente ter bestrijding van de kosten van 

verpleging van behoeftige krankzinnigen of idioten buiten de bijdragen van het rijk 
en van de provincie ontvangen, 1908-1918.  1 omslag 

 
 2296 Vonnis inzake de verplegingskosten van een armlastige krankzinnige en stukken 

betreffende de benoeming van provisionele bewindvoerders voor krankzinnigen, 
1909, 1933.  1 omslag 

 
 2297 Lijsten van krankzinnigen in particuliere woningen verpleegd, 1916, 1933.  1 omslag 
 

2.03.2.2.10.2.3. Zorg voor behoeftigen 

 
 2298 Verordening, met bijbehorende stukken, regelende de genees-, heel- en 

verloskundige armenverzorging, 1918 october 2.  1 omslag 
 
 2299 Vragenlijsten betreffende de uitvoering en werking van de armenwet, 1925, 1927.  1 omslag 
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 2300 Begrotingen, met memories van toelichting, van de armenraad voor Amstenrade, 
Brunssum, Heerlen, Hoensbroek, Klimmen, Merkelbeek, Nuth, Schaesberg, 
Schinnen, Spaubeek en Voerendaal, gezeteld te Heerlen, dienstjaren, 1915 -1920. 
 1 omslag 

 
 2301 Rekeningen en verantwoordingen der uitgaven van de armenraad voor Heerlen en 

omstreken, dienstjaren, 1915-1918.  1 omslag 
 
 2302 Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, bepalende, dat de gemeenten 

Amstenrade en Nuth met ingang van 1 juli 1920 niet langer deel zullen uitmaken 
van de armenraad, gevestigd te Heerlen, 1920 mei 20.  1 omslag 

 
 2303 Stukken betreffende het reglement voor het burgerlijk armbestuur, vastgesteld d.d, 

27 juni 1855, 1855.  1 omslag 
N.B. Voor het archief van het burgerlijk armbestuur, zie inv. nrs. 2929-3238 

 
 2304 Reglement, met bijbehorende stukken, voor het burgerlijk armbestuur, vastgesteld 

d.d, 28 augustus 1913, 1913 -1928.  1 omslag 
 
 2305 Stukken betreffende de aankoop, verkoop en verpachting van grond door het 

burgerlijk armbestuur, 1861-1927.  1 omslag 
 
 2306 Stukken betreffende de aanvaarding door het burgerlijk armbestuur van 

schenkingen, 1841-1919, 1930.  1 omslag 
N.B. Het stuk van 1930 handelt over een aanvrage van het armbestuur der r.k. parochie van de H. 
Bavo te Nuth om machtiging tot aanvaarding van een legaat 

 
 2307 Correspondentie betreffende de begrotingen en rekeningen van het burgerlijk 

armbestuur, 1832-1931.  1 omslag 
 
 2308 Stukken betreffende de belegging van gelden door en renten ten behoeve van het 

burgerlijk armbestuur, 1829-1929.  1 omslag 
 
 2309 Stukken betreffende benoeming, herbenoeming, ontslag en aftreding van leden en 

bestuursleden van het burgerlijk armbestuur, 1829-1933.  1 omslag 
 
 2310 Andere stukken betreffende het burgerlijk armbestuur en stukken betreffende het 

voormalige centraal bureau van weldadigheid, 1823-1853, 1931.  1 omslag 
 
 2311 Stukken betreffende statistieken en verslagen inzake het armwezen, 1822-1849.  1 omslag 
 
 2312 Akte van aankoop van een huisje, sectie E no 1083, groot 15 ca., toebehorend 

aan P. Meessen, bestemd om het in te richten tot armenwoning, 1870 maart 28. 1 akte + bijlagen 
 
 2313 Raadsbesluiten tot vaststelling van het maximum van de onderstand voor 

behoeftigen, 1854-1867.  1 omslag 
 
 2314 Andere stukken betreffende de zorg voor behoeftigen, 1796/1797 (an V)-1850.  1 omslag 
 

2.03.2.2.10.2.4. Zorg voor kinderen 

 
 2315 Staat van onder voogdij gestelde minderjarigen, ongedateerd.  1 stuk 
 

2.03.2.2.10.2.5. Zorg voor andere hulpbehoevenden 

 
 2316 Verzoekschrift, met bijbehorende stukken, van J.L. Ackermans, gericht aan de 

koningin, om schadevergoeding voor een in 1821 door hagelslag geleden verlies, 
1823.  1 omslag 
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 2317 Stukken betreffende collecten ten behoeve van slachtoffers van onweren, 

hagelslagen en stormen, 1833-1846, 1925.  1 omslag 
 
 2318 Stukken betreffende collecten ten behoeve van slachtoffers van watersnoden, 

1850-1881.  1 omslag 
 
 2319 Vergunning, met bijbehorende stukken, verleend door gedeputeerde staten aan de 

gemeente, voor het houden van een collecte in de gemeenten, die deel uitmaken 
van het rechterlijk kanton Sittard, ten behoeve der slachtoffers van de brand te 
Hunnecum, te weten P. Bemelmans, M. Knubben en J.Th. Hermans, 1842 februari 
15.  1 omslag 

 
 2320 Stukken betreffende collecten ten behoeve van de slachtoffers van branden te 

Beringen, Stockhem, Stein, Munsterge-leen en Enschedé, 1827-1862.  1 omslag 
 
 2321 Stukken betreffende een collecte ten behoeve van de nagelaten betrekkingen van 

hen, die bij een mijnramp te Alsdorf om het leven kwamen, 1930.  1 omslag 
 
 2322 Circulaire betreffende het houden van een schaalcollecte ten behoeve der 

slachtoffers van de ramp te Hamburg, 1842 mei 21.  1 stuk 
 
 2323 Stukken betreffende hulpverlening aan noodlijdenden in Rusland, 1921, 1922.  1 omslag 
 
 2324 Stukken betreffende de opbrengst van collecten ten behoeve van de gewapende 

dienst, 1840, 1922, 1923.  1 omslag 
 
 2325 Steunregeling, met bijbehorende stukken, voor werklozen in de gemeente, 1932 

februari 3.  1 omslag 
 
 2326 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, om aan het plaatselijk crisiscomité een 

bedrag van 5 cent per inwoner of totaal ¿ 220,85 beschikbaar te stellen voor het 
verlenen van extra hulp aan de hiervoor in aanmerking komende werklozen der 
gemeente, 1932 april 7.  1 omslag 

 

2.03.2.2.10.3. Maatschappelijke voorzorg door risicoverdeling. Verzekeringswezen 

 
 2327 Circulaire betreffende een opgave van maatschappijen van levensverzekering en 

andere instellingen van die aard, 1846 januari 22.  1 stuk 
 
 2328 Naamlijst van hen, aan wie een rente ingevolge de ouderdomswet 1919 is 

toegekend, 1929-1947.  1 deel 
 
 2329 Lijsten van personen, aan wie voor het eerst een rente voor invaliditeit werd 

toegekend, of die zich na de toekenning in deze gemeente hebben gevestigd, 
1912-1932.  1 omslag 

 
 2330 Stukken betreffende de aanvaarding door de gemeente van de regeling, vervat in 

het werkloosheidsbesluit 1917, 1919.  1 omslag 
 

2.03.2.2.11. Volksontwikkeling en -opvoeding. Religie 

 

2.03.2.2.11.1. Onderwijs 
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2.03.2.2.11.1.1. Lager onderwijs 

 

2.03.2.2.11.1.1.1. Leerkrachten 

 
 2331 Nominatieve opgaven betreffende het onderwijzend personeel der openbare 

lagere scholen, 1918-1920.  1 omslag 
 
 2332 Stukken betreffende de ontheffing van de eis tot het vervullen van vacatures in het 

onderwijzend personeel en stukken betreffende de aanstelling van een zesde 
leerkracht, 1918, 1919, 1925.  1 omslag 

 
 2333 Schrijven van burgemeester en wethouders aan de onderwijzers H.J. Leunissen, 

J.L. Ubags, P.J.H. Pinckaers, P.Th. Grootjans en de onderwijzeres J. Eijssen, 
waarin zij hen verzoeken zich vóór 1 november 1924 in de gemeente te vestigen, 
1924 october 3.  1 stuk 

 
 2334 Verordeningen, met bijbehorende stukken, regelende de jaarwedden van de 

hoofden en het verder onderwijzend personeel der openbare lagere scholen, 
1908-1919.  1 omslag 

 
 2335 Verordening, met bijbehorende stukken, tot regeling van de wijze van uitbetaling 

der jaarwedden van de onderwijzers aan de openbare lagere scholen en tot 
regeling van de inhouding dier jaarwedden bij verlof tot afwezigheid, 1919 october 
11.  1 omslag 

 
 2336 Andere stukken betreffende de jaarwedden van het onderwijzend personeel en 

stukken betreffende extra uitkeringen en de vergoeding voor overuren, 1839-1927. 
 1 omslag 

 
 2337 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot bepaling van de huurwaarde der vrije 

ambtswoning van de hoofden van scholen op 10% van hun aanvangswedde, 1919 
october 11.  1 omslag 

 
 2338-2346 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend personeel aan de 

openbare lagere scholen, 1918-1922, 1924-1927.  1 stuk en 8 omslagen 
 2338 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend 

personeel aan de openbare lagere scholen, 1918 
 2339 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend 

personeel aan de openbare lagere scholen, 1919 
 2340 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend 

personeel aan de openbare lagere scholen, 1920 
 2341 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend 

personeel aan de openbare lagere scholen, 1921 
 2342 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend 

personeel aan de openbare lagere scholen, 1922 
 2343 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend 

personeel aan de openbare lagere scholen, 1924 
 2344 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend 

personeel aan de openbare lagere scholen, 1925 
 2345 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend 

personeel aan de openbare lagere scholen, 1926 
 2346 Opgaven betreffende de veranderingen in het onderwijzend 

personeel aan de openbare lagere scholen, 1927 
 
 2347 Lijsten van geinde bijdragen voor pensioen van de onderwijzers en 

onderwijzeressen aan de openbare lagere scholen, 1917, 1918, 1920, 1921.  1 omslag 
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 2348 Gespecificeerde opgaven der op grond van de pensioenwet 1922 voor de 

onderwijzers en onderwijzeressen aan de openbare lagere scholen gestorte 
pensioenbijdragen, 1923, 1924.  1 omslag 

 
 2349 Opgave van verhaalde pensioenbijdragen op de onderwijzers, wier jaarwedden 

door het rijk worden vergoed aan de gemeente, 1925.  1 stuk 
 
 2350 Lijsten der van de onderwijzers en de onderwijzeressen aan de openbare lagere 

scholen geïnde bijdragen voor eigen en voor weduwen- en wezenpensioen, 1925-
1927.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 1152 

 
 2351 Besluiten van gedeputeerde staten tot vaststelling van het bedrag der inkomsten 

van het onderwijzend personeel in verband met de regeling van de grondslag van 
hun pensioen, 1919.  1 omslag 

 
 2352-2415 Personeelsbundels, 1874-1933.  10 stukken en 54 omslagen 

 2352 Beaumont, M.K., onderwijzeres aan de openbare lagere school te 
Nuth, 1915- 1919 1 omslag 

 2353 Bemelmans, A.E., onderwijzeres aan de openbare lagere school te 
Nuth, 1917- 1921 1 omslag 

 2354 Benjaminsen, A.M., onderwijzer aan de openbare lagere school te 
Nuth, 1919 1 omslag 

 2355 Bruis, P.J.H., onderwijzer aan de openbare lagere school en aan de 
r.k. bizondere lagere jongensschool te Nuth, 1909-1930 1 omslag 
N.B. Hij was ook verbonden aan het vervolgonderwijs 

 2356 Claessens, J.A.L., onderwijzer aan de r.k. bizondere lagere 
jongensschool te Nuth, 1929, 1930 1 omslag 

 2357 Clootz, M.C., onderwijzeres aan de openbare lagere school en aan 
de r.k. bizondere lagere meisjesschool te Nuth, 1918-1923 1 omslag 

 2358 Coolen, F.J.H., onderwijzer aan de openbare lagere school te Nuth, 
1918-1921 1 omslag 
N.B. Hij was ook verbonden aan het vervolgonderwijs 

 2359 Crijns, A.H., onderwijzeres aan de openbare lagere school en aan 
de r.k. bizondere lagere meisjesschool te Nuth en aan de r.k. 
bizondere lagere school te Vaesrade, 1920-1933 1 omslag 

 2360 Crijns, J.L., onderwijzer aan de openbare lagere school te Nuth en 
hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Vaesrade, 
1898-1925 1 omslag 

 2361 Crijns, J.M.H., onderwijzer aan de openbare lagere school te Nuth, 
1920-1930 1 omslag 
N.B. Hij was ook verbonden aan het vervolgonderwijs 

 2362 Crijns, M.H.J., onderwijzeres aan de openbare lagere scholen te 
Nuth en te Vaesrade, 1912-1919 1 omslag 

 2363 Deben, A.H., hoofdonderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere 
meisjesschool te Nuth, 1922 1 omslag 

 2364 Diederen, P.M., onderwijzer aan de r.k. bizondere lagere school te 
Vaesrade, 1930 december 24 1 stuk 

 2365 Dieteren, H.C.M., onderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere 
meisjesschool te Nuth, 1929 1 omslag 

 2366 Dieteren, H.W., onderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere 
meisjesschool te Nuth, 1922 1 omslag 

 2367 Dols, M.A., onderwijzeres aan de openbare lagere school te Nuth, 
1905-1911 1 omslag 

 2368 Driessen, J.W., onderwijzer aan de openbare lagere school en aan 
de r.k. bizondere lagere jongensschool te Nuth, 1927, 1928 1 omslag 
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 2369 Duisings, M.C.J., onderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere school 
te Vaesrade, 1927 october 5 1 stuk 

 2370 Essers, M.J., onderwijzeres aan de r.k. bizondere meisjesschool te 
Nuth, 1929 1 omslag 

 2371 Eurlings, M.Ph., onderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere 
meisjesschool te Nuth, 1932 maart 7 1 stuk 

 2372 Eijssen, A.J., onderwijzeres aan de openbare lagere school te Nuth, 
1923-1927 1 omslag 

 2373 Fijn, F.Z., onderwijzeres aan de protestants christelijke bizondere 
lagere school te Nuth, 1933 maart 22 1 stuk 

 2374 Grootjans, P.Th., onderwijzer aan de openbare lagere school te 
Nuth en hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school en aan de 
r.k. bizondere lagere school te Vaesrade, 1920-1931 1 omslag 
N.B. In deze omslag bevinden zich ook stukken, die handelen over P.Th. Grootjans in 
zijn hoedanigheid van secretaris der commissie tot wering van schoolverzuim 

 2375 Haanen, H.J.J., onderwijzer aan de openbare lagere school te Nuth, 
1914, 1915 1 omslag 

 2376 Haas, M. de, onderwijzeres aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1928 1 omslag 

 2377 Hermans, J.M.R., hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school 
en aan de r.k. bizondere lagere jongensschool te Nuth, 1915-1930 1 omslag 
N.B. Hij was ook verbonden aan het vervolgonderwijs 

 2378 Hermans, L.H., hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te 
Nuth, 1879- 1920 1 omslag 

 2379 Heunen, M.H., onderwijzeres aan de openbare lagere scholen te 
Vaesrade en te Nuth en aan de r.k. bizondere lagere meisjesschool 
te Nuth, 1920-1923 1 omslag 

 2380 Heusschen, J.A., onderwijzer aan de openbare lagere school te 
Nuth, 1918-1920 1 omslag 

 2381 Huinen, J.W.H., onderwijzer aan de openbare lagere school te 
Vaesrade, 1925 1 omslag 

 2382 Huiskens, J.J., onderwijzer aan de openbare lagere school te Nuth, 
1920 1 omslag 

 2383 Jacobs, P.M.H., onderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere 
meisjesschool te Nuth, 1925 1 omslag 

 2384 Kasteel, A.A. onderwijzeres aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1924 october 31 1 stuk 

 2385 Kerkhoffs, E.H.J., onderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere school 
te Vaesrade, 1932 april 15 1 stuk 

 2386 Kok, A.C., vakonderwijzeres aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1929 1 omslag 

 2387 Kuipers, J.W., onderwijzeres aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1930 1 omslag 

 2388 Lecoeur, J.G., onderwijzer aan de openbare lagere school te 
Vaesrade, 1923 1 omslag 

 2389 Ledoux, J.J.F.J., onderwijzer aan de r.k. bizondere lagere 
jongensschool te Nuth en aan de r.k. bizondere lagere school te 
Vaesrade, 1927-1930 1 omslag 

 2390 Leenhouts, S.J., hoofdonderwijzeres aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1928 1 omslag 

 2391 Leunissen, H.J., onderwijzer aan de openbare lagere school te 
Vaesrade, 1923- 1928 1 omslag 

 2392 Loor, D. de, hoofdonderwijzer aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1926 1 omslag 
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 2393 Martens, J.A., hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te 
Nuth, 1874, 1895 1 omslag 

 2394 Martens, J.J., onderwijzer aan de openbare lagere school en aan de 
r.k. bizondere lagere jongensschool te Nuth, 1927, 1928 1 omslag 

 2395 Meys, P.M., onderwijzer aan de openbare lagere school te Nuth, 
1919-1923 1 omslag 

 2396 Notten, J.J., onderwijzer aan de r.k. bizondere lagere jongensschool 
te Nuth, 1932 februari 10 1 stuk 

 2397 Nijsten, J.M.H., onderwijzeres aan de openbare lagere school te 
Vaesrade, 1920, 1925 1 omslag 

 2398 Pinckaers, M.R., onderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere 
meisjesschool te Nuth, 1929 1 omslag 

 2399 Pinckaers, P.J.H., onderwijzer aan de openbare lagere school en 
aan de r.k. bizondere lagere jongensschool te Nuth, 1923-1928 1 omslag 

 2400 Pluijmen, M.A.L., onderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere 
jongensschool en aan r.k. bizondere lagere meisjesschool te Nuth, 
1930, 1931 1 omslag 

 2401 Pijls, M.L.A., onderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere 
jongensschool te Nuth, 1929 1 omslag 

 2402 Rameckers, P.J., onderwijzer aan de openbare lagere school te 
Nuth, 1920-1922 1 omslag 

 2403 Roijen, M.B.A.F., onderwijzeres aan de r.k. bizondere lagere 
meisjesschool te Nuth, 1929 1 omslag 

 2404 Roijen, M.B.J., onderwijzer aan de r.k. bizondere lagere 
jongensschool te Nuth, 1933 1 omslag 

 2405 Schakel, D., hoofdonderwijzer aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1928 1 omslag 

 2406 Schakel, J., onderwijzeres aan de protestants christelijke bizondere 
lagere school te Nuth, 1931 1 omslag 

 2407 Schroten, E., hoofdonderwijzer aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1933 1 omslag 

 2408 Soons, J.H.A., onderwijzer aan de r.k. bizondere lagere 
jongensschool te Nuth, 1931 januari 28 1 stuk 

 2409 Strohmeyer, W.L.C., onderwijzeres aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1924 1 stuk 

 2410 Tillmans-Rullenraad, M.G., onderwijzeres aan de openbare lagere 
school te Nuth, 1924 1 omslag 

 2411 Ubags, J.L., onderwijzer aan de openbare lagere school en aan de 
r.k. bizondere lagere jongensschool te Nuth, 1923-1933 1 omslag 

 2412 Vogel, J., hoofdonderwijzer aan te protestants christelijke bizondere 
lagere school te Nuth, 1924 augustus 21 1 stuk 

 2413 Vries, W.P. de, onderwijzeres aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1931 1 omslag 

 2414 Walinga, J., hoofdonderwijzer aan de protestants christelijke 
bizondere lagere school te Nuth, 1928 1 omslag 

 2415 Weustenraad, M.W., onderwijzeres aan de openbare lagere school 
en aan de r.k. bizondere lagere meisjesshool te Nuth, 1920, 1923 1 omslag 

 

2.03.2.2.11.1.1.2. Organisatie van het onderwijs en van de school 

 
 2416 Register van besluiten en verordeningen tot regeling van het openbaar lager 

onderwijs, 1859.  1 deeltje 
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 2417 Stukken betreffende de toelating van kinderen uit de gemeente Hoensbroek tot de 
openbare lagere school te Vaes-rade, 1918.  1 omslag 

 
 2418-2420 Lijsten van leerlingen van de St. Servatiusschool te Vaesrade, niet woonachtig te 

Nuth, 1928-1930.  3 deeltjes 
 2418 Lijsten van leerlingen van de St. Servatiusschool te Vaesrade, niet 

woonachtig te Nuth, 1928 1 deeltje 
 2419 Lijsten van leerlingen van de St. Servatiusschool te Vaesrade, niet 

woonachtig te Nuth, 1929 1 deeltje 
 2420 Lijsten van leerlingen van de St. Servatiusschool te Vaesrade, niet 

woonachtig te Nuth, 1930 1 deeltje 
 
 2421 Verordeningen, met bijbehorende stukken, op de heffing en invordering van 

schoolgeld, 1959-1930.  1 omslag 
 
 2422-2480 Lijsten van schoolgelden, 1848, 1860-1869, 1894-1897, 1903, 1905, 1906, 1908- 

1913, 1916-1933/1934.  2 stukken, 16 omslagen en 41 deeltjes 
 
 2422-2456 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school te Nuth, 

1848, 1860-1869, 1894-1897, 1903, 1905, 1906, 1908-1913, 1916-1918, 1920-
1927..  1 stuk, 16 omslagen, 18 deeltjes 

 2422 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1848 

 2423 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1860 

 2424 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1861 

 2425 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1862 

 2426 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1863 

 2427 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1864 

 2428 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1865 

 2429 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1866 

 2430 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1867 

 2431 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1868 

 2432 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1869 

 2433 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1894 

 2434 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1895 

 2435 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1896 

 2436 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1897 

 2437 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1903 

 2438 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1905 
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 2439 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1906 

 2440 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1908 

 2441 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1909 

 2442 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1910 

 2443 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1911 

 2444 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1912 

 2445 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1913 

 2446 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1916 

 2447 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1917 

 2448 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1918 

 2449 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1920 

 2450 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1921 

 2451 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1922 

 2452 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1923 

 2453 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1924 

 2454 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1925 

 2455 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1926 

 2456 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Nuth, 1927 

 
 2457-2465 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school te 

Vaesrade, 1918-1921, 1923-1927..  9 deeltjes 
 2457 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 

te Vaesrade, 1918 1 deeltje 
 2458 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 

te Vaesrade, 1919 1 deeltje 
 2459 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 

te Vaesrade, 1920 1 deeltje 
 2460 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 

te Vaesrade, 1921 1 deeltje 
 2461 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 

te Vaesrade, 1923 1 deeltje 
 2462 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 

te Vaesrade, 1924 1 deeltje 
 2463 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 

te Vaesrade, 1925 1 deeltje 
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 2464 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Vaesrade, 1926 1 deeltje 

 2465 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de openbare lagere school 
te Vaesrade, 1927 1 deeltje 

 
 2466-2471 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de r.k. bizondere lagere meisjesschool 

te Nuth, 1923 -1927..  1 stuk, 5 deeltjes 
 2466 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de r.k. bizondere lagere 

meisjesschool te Nuth 
 2467 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de r.k. bizondere lagere 

meisjesschool te Nuth 
 2468 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de r.k. bizondere lagere 

meisjesschool te Nuth 
 2469 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de r.k. bizondere lagere 

meisjesschool te Nuth 
 2470 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de r.k. bizondere lagere 

meisjesschool te Nuth 
 2471 Lijsten van schoolgelden, geheven aan de r.k. bizondere lagere 

meisjesschool te Nuth 
 
 2472-2474 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de protestants christelijke bizondere 

lagere school, 1925-1927..  3 deeltjes 
 2472 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de protestants christelijke 

bizondere lagere school, 1925 1 deeltje 
 2473 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de protestants christelijke 

bizondere lagere school, 1926 1 deeltje 
 2474 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de protestants christelijke 

bizondere lagere school, 1927 1 deeltje 
 
 2475-2480 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de bizondere lagere scholen te Nuth en te 

Vaesrade, 1928/1929-1933/1934..  6 deeltjes 
 2475 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de bizondere lagere scholen te 

Nuth en te Vaesrade, 1928/1929 1 deeltje 
 2476 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de bizondere lagere scholen te 

Nuth en te Vaesrade, 1929/1930 1 deeltje 
 2477 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de bizondere lagere scholen te 

Nuth en te Vaesrade, 1930/1931 1 deeltje 
 2478 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de bizondere lagere scholen te 

Nuth en te Vaesrade, 1931/1932 1 deeltje 
 2479 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de bizondere lagere scholen te 

Nuth en te Vaesrade, 1932/1933 1 deeltje 
 2480 Lijsten van schoolgeld, geheven aan de bizondere lagere scholen te 

Nuth en te Vaesrade, 1933/1934 1 deeltje 
 
 2481 Stukken betreffende de leerplannen en de regeling van schooltijden, 1918-1925.  1 omslag 
 
 2482 Besluiten van gedeputeerde staten tot het verlenen van vrijstelling van de 

verplichting tot het geven van onderwijs in lichamelijke oefening aan de openbare 
scholen te Nuth en te Vaesrade, 1917, 1923, 1924.  1 omslag 

 
 2483 Schrijven van burgemeester en wethouders aan de besturen van de scholen te 

Nuth en te Vaesrade betreffende het esperanto-onderwijs, 1929 october 9.  1 stuk 
 
 2484 Kennisgeving van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, dat er 

voor de regering geen termen bestaan om te voldoen aan het verzoek van 
burgemeester en wethouders van Nuth om vergunning te verlenen, dat het 
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onderwijs in de kom en te Vaesrade minder dan zeven achtereenvolgende 
leerjaren mag omvatten, in dier voege, dat het zevende leerjaar mag ontbreken, 
met verzoek van burgemeester en wethouders om deze vergunning, 1927 
november 18.  1 omslag 

 
 2485 Verordening, regelende inrichting en samenstelling van de commissie van 

plaatselijk toezicht op het lager onderwijs in de gemeente, met raadsbesluit tot 
wijziging van deze verordening, 1921 mei 25.  1 omslag 

 
 2486-2487 Jaarverslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs, 

1927, 1929.  2 stukken 
 2486 Jaarverslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het 

lager onderwijs, 1927 1 stuk 
 2487 Jaarverslagen van de commissie van plaatselijk toezicht op het 

lager onderwijs, 1929 1 stuk 
 
 2488 Stukken betreffende benoeming, herbenoeming en aftreding van leden van de 

commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs, 1927-1932.  1 omslag 
 
 2489 Stukken betreffende de vermeerdering van het aantal schoolgaande kinderen 

gedurende de jaren 1917 t/m, 1928, 1929.  1 omslag 
 

2.03.2.2.11.1.1.3. Bevordering van het onderwijs en het schoolbezoek 

 
 2490 Huishoudelijke reglementen, met bijbehorende stukken, voor de commissie tot 

wering van schoolverzuim in de gemeente, 1901, 1930, 1931.  1 omslag 
 
 2491-2497 Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1924, 1927-1932.  7 stukken 

 2491 Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 
1924 1 stuk 

 2492 Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 
1927 1 stuk 

 2493 Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 
1928 1 stuk 

 2494 Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 
1929 1 stuk 

 2495 Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 
1930 1 stuk 

 2496 Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 
1931 1 stuk 

 2497 Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 
1932 1 stuk 

 
 2498 Stukken betreffende de benoeming en herbenoeming van leden en bestuursleden 

van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1916-1931.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 2374 

 

2.03.2.2.11.1.1.4. Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden en hulpmiddelen voor het 
onderwijs 

 
 2499 Schrijven van de schoolopziener betreffende de vergroting van het schoolvertrek 

te Nuth en de aanschaf van schoolbehoeften, 1827 october 21.  1 stuk 
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 2500 Akte van aankoop van een perceel boomgaard en tuin, sectie A no 880 en 510, 
groot 4 roeden en 64 ellen, toebehorend aan J.H. Hermans, voor de bouw van een 
nieuw schoollokaal te Nuth, 1853 juli 7.  1 akte + bijlage 

 
 2501 Stukken betreffende de bouw van een nieuw schoollokaal te Nuth, 1847-1855.  1 omslag 
 
 2502 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no 904 en 907, groot 16,56 

a., toebehorend aan A. Michiels van Kessenich, voor de bouw van een nieuw 
schoollokaal te Nuth, 1891 februari 14.  1 akte 

 
 2503 Akte van overeenkomst tussen J.M. Cobben en F. Notermans enerzijds en de 

gemeente anderzijds inzake de levering van 410.000 stenen door 
eerstgenoemden voor de bouw van een nieuwe school te Nuth, 1891 april 30.  1 akte 

 
 2504 Akte van overeenkomst tussen P.J. Jeuckens te Puth enerzijds en de gemeente 

anderzijds inzake de levering van minstens 200.000 stenen door eerstgenoemde 
voor de bouw van een nieuwe school te Nuth, 1892 april 30.  1 akte 

 
 2505 Akte van aankoop van een perceel weiland, sectie B no 1039, groot 29,30 a., 

toebehorend aan Th. Nijsten, voor de bouw van een nieuwe school met 
onderwijzerswoning te Vaesrade, 1915 september 9.  1 akte + bijlagen 

 
 2506 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe openbare lagere school en 

onderwijzerswoning te Vaesrade en de levering van meubelen voor deze school, 
1916-1921.  1 omslag 

 
 2507 Verzoekschrift, met bijbehorende stukken, van de raad der gereformeerde kerk 

van Heerlen c.a. om gebruik te mogen maken van een der lokalen van de 
openbare lagere school te Nuth voor het geven van godsdienstonderwijs, 1916 
october 20.  1 omslag 

 
 2508 Stukken betreffende de verbouwing en restauratie van de onderwijzerswoning te 

Nuth, 1917, 1918.  1 omslag 
 
 2509 Stukken betreffende de bouw van 4 schoollokalen met gymnastiekzaal, privaten 

en urinoirs aan de bestaande school te Nuth en de levering van schoolmeubelen 
voor deze lokalen, 1917-1922.  1 omslag 

 
 2510 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop van een houten school, 

staande in het vluchtoord te Uden, als tijdelijke voorziening in de behoefte aan 
schoollokalen te Nuth, 1919 september 6.  1 omslag 

 
 2511 Stukken betreffende het plan voor de bouw van een derde openbare school in de 

gemeente, 1920, 1921.  1 omslag 
 
 2512 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie C no 1706, groot 13,76 a., 

toebehorend aan J.W.H. Smeijsters, voor de uitbreiding van de openbare lagere 
school te Nuth, 1921 juni 10.  1 akte + bijlagen 

 
 2513 Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie C no 1551, groot 61,5 ca., 

toebehorend aan J.H.L. Beckers, te bestemmen als oprit naast de 
onderwijzerswoning te Nuth, 1921 juni 11.  1 akte + bijlagen 

 
 2514 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no 1430, groot 10,95 a., 

toebehorend aan A.L.G. Pijls, voor de bouw van een r.k. bizondere meisjesschool 
te Nuth, 1922 october 26.  1 akte + bijlagen 

 
 2515 Stukken betreffende de bouw van een r.k. bizondere meisjesschool te Nuth, 1921- 

1923.  1 omslag 
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 2516 Verzoekschrift, met bijbehorende stukken, van het bestuur der vereniging tot 
stichting en instandhouding van christelijke scholen, om fl. 175 beschikbaar te 
stellen voor de verandering van inrichting van de bizondere lagere school te Nuth, 
1927 januari 10.  1 omslag 

 
 2517 Stukken betreffende de verbouwing van de openbare lagere school te Vaesrade, 

1927.  1 omslag 
 
 2518 Verzoekschrift, met bijbehorende stukken, van het r.k. kerkbestuur van de 

parochie van de H. Bavo te Nuth om beschikbaarstelling van gelden voor het 
stichten van een r.k. school voor gewoon lager onderwijs, 1927 maart 7.  1 omslag 

 
 2519 Akte van kosteloze overdracht in eigendom van een gedeelte van het gebouw der 

openbare lagere school te Nuth met daarbij behorende grond en speelplaats, 
sectie C no 1844, groot 18,25 a., en het gebouw der meisjesschool te Nuth met 
daarbij behorende grond en speelplaats, sectie C no 1866, groot 16,45 a., aan het 
r.k. kerkbestuur St. Bavo te Nuth, 1928 januari 30.  1 akte + bijlagen 

 
 2520 Verzoekschrift, met bijbehorende stukken, van het r.k. kerkbestuur van de 

hulpparochie van de H. Servatius te Vaesrade om beschikbaarstelling van gelden 
voor het stichten van een r.k. school voor gewoon lager onderwijs voor jongens en 
meisjes samen, 1927 maart 3.  1 omslag 

 
 2521 Akte van kosteloze overdracht in eigendom van het gebouw der openbare lagere 

school te Vaesrade met daarbij behorende grond en een gedeelte der speelplaats, 
sectie B no 1085, groot 14,40 a., aan het r.k. kerkbestuur St. Servatius te 
Vaesrade, 1928 januari 30.  1 akte + bijlagen 

 
 2522 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot aankoop van de percelen grond, 

sectie D no 3, 4 en 1452, groot ongeveer 30 a., toebehorend aan de weduwe H. 
Beckers en consorten, voor de bouw van een openbare lagere school te 
Tervoorst, 1930 april 16.  1 omslag 

 
 2523 Stukken betreffende het plan voor de bouw van een openbare lagere school te 

Tervoorst, 1929-1931.  1 omslag 
 
 2524 Stukken betreffende de verbouwing van de r.k. meisjesschool te Nuth, 1930.  1 omslag 
 
 2525 Stukken betreffende de bouw en inrichting van een protestants christelijke school 

te Nuth, 1930-1932.  1 omslag 
 
 2526 Akte van huur van het gebouw der nederlands hervormde kerk te Nuth, 

Parallelstraat 18, sectie C no 1861, toebehorend aan de centrale kerkvoogdij der 
nederlands hervormde gemeente te Heerlen, om in te richten als klaslokaal voor 
de nederlands hervormde school, 1931 januari 20.  1 akte 

 
 2527 Akte van huur van de bovenzaal van het r.k. verenigingsgebouw te Nuth, 

Stationstraat 67, sectie C no 1998, toebehorend aan de r.k. kerkfabriek van de St. 
Bavo, om in te richten als klaslokaal voor de r.k. jongensschool St. Bavo te Nuth, 
1931 september 2.  1 akte 

 
 2528 Stukken betreffende de verbetering van de speelplaats en jongensschool te Nuth 

en de aanleg van een centrale verwarming in deze school, 1931, 1932.  1 omslag 
 
 2529 Stukken betreffende de verbetering van de speelplaats en school te Vaesrade en 

de aanleg van een centrale verwarming in deze school, 1931, 1932.  1 omslag 
 
 2530 Stukken betreffende het plan voor de bouw van een bizondere lagere school met 

overdekte speelplaats te Molenveld, 1931, 1932.  1 omslag 
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 2531-2533 Akten van aanbesteding van de levering der benodigde brandstoffen voor de 
verwarming van het schoollokaal te Nuth en van het schoon houden van dat lokaal 
en zijn meubelen, 1865, 1867, 1884.  3 akten 

 2531 Akten van aanbesteding van de levering der benodigde 
brandstoffen voor de verwarming van het schoollokaal te Nuth en 
van het schoon houden van dat lokaal en zijn meubelen, 1865 1 akte 

 2532 Akten van aanbesteding van de levering der benodigde 
brandstoffen voor de verwarming van het schoollokaal te Nuth en 
van het schoon houden van dat lokaal en zijn meubelen, 1867 1 akte 

 2533 Akten van aanbesteding van de levering der benodigde 
brandstoffen voor de verwarming van het schoollokaal te Nuth en 
van het schoon houden van dat lokaal en zijn meubelen, 1884 1 akte 

 
 2534 Voorschriften voor het poetsen van de scholen te Nuth en te Vaesrade, 1921, 

1925.  1 omslag 
 

2.03.2.2.11.1.2. Ander dan lager onderwijs 

 
 2535 Stukken betreffende het bewaarschoolonderwijs, 1917 -1933.  1 omslag 
 
 2536 Stukken betreffende het onderwijzend personeel, verbonden aan het 

herhalingsonderwijs, 1912-1925.  1 omslag 
 
 2537 Leerplannen voor het herhalingsonderwijs, 1919, 1920.  1 omslag 
 
 2538 Diverse opgaven betreffende het herhalingsonderwijs, 1915-1923.  1 omslag 
 
 2539 Andere stukken betreffende het herhalingsonderwijs, 1917-1921.  1 omslag 
 
 2540 Gemeenschappelijke regeling, met bijbehorende stukken, tussen de gemeente 

Heerlen en de gemeenten Kerkrade, Hoensbroek, Schaesberg, Nuth, 
Nieuwenhagen, Voerendaal en Eijgelshoven betreffende de toelating van 
leerlingen uit andere gemeenten op de openbare school voor uitgebreid lager 
onderwijs in de gemeente Heerlen, 1933.  1 omslag 

 
 2541 Stukken betreffende de geldelijke uitkeringen aan J.G. Kerckhoffs en P.L. America 

in plaats van de opvoeding van hun respectievelijke zoons J.G.A.V.F.H. 
Kerckhoffs en J.H. America op een lyceum of school van kunsten en ambachten 
op kosten van de staat, 1847-1851.  1 omslag 
N.B. Volgens een wet van 29 nivôse an XIII (19 januari 1805) mocht elke vader van een huisgezin met 
zeven levende kinderen er een uit het mannelijk geslacht opgeven, die dan, als hij de volle ouderdom 
van 10 jaar had bereikt, op kosten van de staat werd opgevoed op een lyceum of school van kunsten 
en ambachten 

 
 2542 Stukken betreffende het nijverheidsonderwijs, 1919, 1929.  1 omslag 
 
 2543 Betuiging van spijt van de gemeenteraad voor het feit, dat er geen subsidie kan 

worden verleend aan de "écôle vétérinaire et d'economie rurale" te Brussel, 1833 
januari 15.  1 stuk 

 
 2544 Stukken betreffende cursussen in boom- en fruitteelt, runderkennis, paardenkennis 

en hoefbeslag, 1891-1904.  1 omslag 
 

2.03.2.2.11.2. Verzamelingen. Bewaarplaatsen van voorwerpen en documenten 

 
 2545 Concept reglement der historische bibliotheek te Nuth, 1923 september 8.  1 stuk 
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 2546 Concept huishoudelijk reglement van de stichting " Historische bibliotheek " te 
Nuth, ongedateerd.  1 stuk 

 
 2547 Notulen van de eerste vergadering van curatoren van de historische bibliotheek, 

1923 december 5.  1 stuk 
 
 2548 Tekening van de indeling van de historische bibliotheek, ongedateerd.  1 tekening 
 
 2549 Andere stukken betreffende de historische bibliotheek, 1923-1925.  1 omslag 
 

2.03.2.2.11.3. Historische en andere culturele waarden 

 
 2550 Circulaire betreffende de oprichting van een standbeeld ter ere van prins Willem I, 

1842 augustus 24.  1 stuk 
 
 2551 Stukken betreffende een inzameling van geld voor de oprichting van een 

standbeeld ter nagedachtenis aan koning Willem II, 1849.  1 omslag 
 
 2552 Stukken betreffende de toetreding van de gemeente als lid tot de provinciale 

schoonheidscommissie, 1931.  1 omslag 
 
 2553 Schrijven van de burgemeester aan de commissaris van het districht Maastricht 

betreffende het weigeren van de zilveren vogel der schutterij, in bewaring bij de 
weduwe van Arnold Wustenraad, 1841 juni 29.  1 stuk 

 
 2554 Notulen van de vergadering der leden van de vroegere handboogschutterij 

"Eendracht" ter regeling van de nog af te doene zaken, 1898 januari 27.  1 stuk 
 
 2555 Lijst van de werkende leden der schutterij " St. Martinus " te Vaesrade, 1908 mei.  1 stuk 
 
 2556 Beschrijving van de koningsvogel der schutterij "St. Bavo ", 1929 januari 25.  1 stuk 
 
 2557 Stukken betreffende onenigheid tussen twee groepen van leden der schutterij "St. 

Bavo", 1929-1932.  1 omslag 
 

2.03.2.2.11.4. Kunst 

 
 2558 Reglement der muziekvereniging "Op goed geluk" met schrijven van burgemeester 

en wethouders betreffende dit reglement, 1923.  1 omslag 
 
 2559 Jaarverslag van het mannenkoor "Eendracht", 1931.  1 stuk 
 
 2560 Lijst van leden van het mannenkoor "Eendracht", 1931 januari 1.  1 stuk 
 
 2561 Verzoekschrift van het bestuur der fanfare "St. Donatu" te Grijzegrubben om een 

bijdrage of subsidie ter tegemoetkoming in de kosten van een nieuw vaandel en 
enkele nieuwe instrumenten, 1924 februari.  1 stuk 

 
 2562 Statuten en huishoudelijk reglement van de harmonie "St. Bavo" te Nuth, 1927.  1 bandje 
 
 2563 Jaarverslagen van de harmonie "St. Bavo", 1930, 1931.  1 omslag 
 
 2564 Lijsten van leden van de harmonie "St. Bavo", 1931, 1932.  1 omslag 
 
 2565 Andere stukken betreffende de harmonie "St. Bavo", 1919-1932.  1 omslag 
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 2566 Schrijven van de burgemeester aan het bestuur der toneelvereniging U.D.J., 
waarin hij het complimenteert met de keuze van het stuk "Eert Uwe Ouders", 1925 
februari 3.  1 stuk 

 

2.03.2.2.11.5. Plechtigheden. Sport 

 
 2567 Stukken betreffende de herdenking van het vierde eeuwfeest van de geboorte van 

prins Willem I van Oranje, 1933.  1 omslag 
 
 2568 Lijsten van leden en ereleden van de duivenvereniging "De Bloem", 1927.  1 omslag 
 

2.03.2.2.11.6. Eervolle onderscheidingen 

 
 2569 Stukken betreffende koninklijke en pauselijke onderscheidingen, verleend aan 

inwoners van Nuth, 1844, 1868, 1932.  1 omslag 
 

2.03.2.2.11.7. Religie 

 
 2570 Koninklijke beschikking betreffende de zondagsrust, 1819 october 1.  1 stuk 
 
 2571 Stukken betreffende het houden van openbare processies, 1825.  1 omslag 
 
 2572 Stukken betreffende de vraag of een perceel boomgaard, gelegen naast de 

pastorie en in gebruik bij de pastoor, toebehoort aan de kerkfabriek te Hulsberg of 
aan de pastorie te Nuth, 1864, 1865.  1 omslag 

 
 2573 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan de 

kerkfabriek te Nuth tot verpachting van een perceel bouwland, groot 36 roeden en 
75 ellen, 1857 maart 20.  1 stuk 

 
 2574-2603 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van Nuth, 

dienstjaren, 1822-1828, 1830-1847, 1851, 1852, 1860, 1861, 1868.  30 stukken 
 2574 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Nuth, dienstjaar, 1822 1 stuk 
 2575 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Nuth, dienstjaar, 1823 1 stuk 
 2576 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Nuth, dienstjaar, 1824 1 stuk 
 2577 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Nuth, dienstjaar, 1825 1 stuk 
 2578 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Nuth, dienstjaar, 1826 1 stuk 
 2579 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Nuth, dienstjaar, 1827 1 stuk 
 2580 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Nuth, dienstjaar, 1828 1 stuk 
 2581 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Nuth, dienstjaar, 1830 1 stuk 
 2582 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Nuth, dienstjaar, 1831 1 stuk 
 2583 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 

Nuth, dienstjaar, 1832 1 stuk 
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 2584 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1833 1 stuk 

 2585 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1834 1 stuk 

 2586 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1835 1 stuk 

 2587 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1836 1 stuk 

 2588 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1837 1 stuk 

 2589 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1838 1 stuk 

 2590 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1839 1 stuk 

 2591 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1840 1 stuk 

 2592 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1841 1 stuk 

 2593 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1842 1 stuk 

 2594 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1843 1 stuk 

 2595 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1844 1 stuk 

 2596 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1845 1 stuk 

 2597 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1846 1 stuk 

 2598 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1847 1 stuk 

 2599 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1851 1 stuk 

 2600 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1852 1 stuk 

 2601 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1860 1 stuk 

 2602 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1861 1 stuk 

 2603 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de kerkfabriek van 
Nuth, dienstjaar, 1868 1 stuk 

 
 2604-2631 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van Vaesrade, 

dienstjaren, 1822-1828, 1830, 1831, 1833-1847, 1851, 1852, 1861, 1868.  28 stukken 
 2604 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 

Vaesrade, dienstjaar, 1822 1 stuk 
 2605 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 

Vaesrade, dienstjaar, 1823 1 stuk 
 2606 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 

Vaesrade, dienstjaar, 1824 1 stuk 
 2607 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 

Vaesrade, dienstjaar, 1825 1 stuk 
 2608 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 

Vaesrade, dienstjaar, 1826 1 stuk 
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 2609 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1827 1 stuk 

 2610 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1828 1 stuk 

 2611 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1830 1 stuk 

 2612 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1831 1 stuk 

 2613 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1833 1 stuk 

 2614 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1834 1 stuk 

 2615 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1835 1 stuk 

 2616 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1836 1 stuk 

 2617 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1837 1 stuk 

 2618 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1838 1 stuk 

 2619 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1839 1 stuk 

 2620 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1840 1 stuk 

 2621 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1841 1 stuk 

 2622 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1842 1 stuk 

 2623 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1843 1 stuk 

 2624 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1844 1 stuk 

 2625 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1845 1 stuk 

 2626 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1846 1 stuk 

 2627 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1847 1 stuk 

 2628 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1851 1 stuk 

 2629 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1852 1 stuk 

 2630 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1861 1 stuk 

 2631 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de hulpkerk van 
Vaesrade, dienstjaar, 1868 1 stuk 

 
 2632 Correspondentie betreffende begrotingen en rekeningen van de kerkfabriek te 

Nuth en de hulpkerk te Vaesrade, 1823-1841.  1 omslag 
 
 2633 Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van machtiging aan 

de kerkfabriek van Nuth tot aanvaarding van de stichting van twee eeuwigdurende 
jaargetijden met officie en orgelspel, gevestigd door wijlen M.S. Vernaus, gehuwd 
met J.L. Diederen, 1860 augustus 27.  1 omslag 
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 2634 Koninklijk besluit tot het verlenen van machtiging aan de kerkfabriek van Nuth tot 
aanvaarding van de stichting van twee eeuwigdurende jaargetijden, gevestigd 
door A.M. Heuts, 1861 maart 17.  1 stuk 

 
 2635 Andere stukken betreffende machtigingen tot aanvaarding van legaten, 

schenkingen en stichtingen door de kerkfabriek van Nuth, 1841-1930.  1 omslag 
 
 2636 Stukken betreffende de belegging van fl. 1000 door de kerkfabriek van Nuth bij de 

gemeente, 1861.  1 omslag 
N.B. Zie ook inv. nr. 879 

 
 2637 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan de 

kerkfabriek van Nuth tot belegging van fl. 100 onder hypothecair verband in 
handen van J. Jadoele en zijn vrouw A.M. Drummen, 1863 januari 22.  1 stuk 

 
 2638 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van 

machtiging aan de kerkfabriek van Nuth tot belegging van fl. 446,50, toebehorend 
aan de kapel te Vaesrade, onder hypothecair verband in handen van L. Boesten 
en zijn vrouw A.E. Hendrikx, 1864 juli 29.  1 omslag 

 
 2639 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan de 

kerkfabriek van Nuth tot het aannemen van de aangeboden aflossing van diverse 
renten, verschuldigd door graaf A. d'Ansembourg en J.L. Houben en van een 
kapitaal van fl. 57,43 verschuldigd door de erfgenamen van M.C. Ghijsen, weduwe 
van M. Birskens, 1866 mei 11.  1 stuk 

 
 2640 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van 

machtiging aan de kerkfabriek te Nuth tot belegging onder hypothecair verband 
van fl. 614,15 in handen van M.J. Vaessen en zijn vrouw M.A. Bisschop en fl. 
425,25 in handen van J.G. Dohmen en zijn vrouw A. Ploum, 1866 mei 11.  1 omslag 

 
 2641 Andere stukken betreffende de belegging van geld door en renten ten behoeve 

van de kerkfabriek van Nuth, 1827 -1870.  1 omslag 
 
 2642 Verzoekschrift van het kerkbestuur der hulpkerk van de H. Servatius te Vaesrade 

om een subsidie van fl. 100 voor het lezen van een tweede H. Mis op zon- en 
feestdagen, 1916 december 1.  1 stuk 

 
 2643 Verzoekschrift, met toelichting, van het kerkbestuur der St. Bavokerk te Nuth om 

een jaarlijkse subsidie van fl. 100 voor het lezen van een derde H. Mis op zon- en 
feestdagen, 1916 december 2.  1 omslag 

 
 2644 Stukken betreffende de leden der kerkfabriek en de kerkmeesters, 1823-1845.  1 omslag 
 
 2645 Stukken betreffende de bezoldiging van de kapelaan, 1828, 1837, 1838.  1 omslag 
 
 2646 Stukken betreffende de bezoldiging van de koster, 1829.  1 omslag 
 
 2647 Koninklijk besluit, met bijbehorende stukken, bepalende, dat de vicaris-desservant 

der erkende hulpkerk te Vaesrade in het genot zal worden gesteld van de aan die 
betrekking verbonden rijks jaarwedde van fl. 300, 1856 september 21.  1 omslag 

 
 2648 Andere stukken betreffende geestelijken en religieuzen in de gemeente, 1822- 

1846.  1 omslag 
 
 2649 Reglement " van den ocsaal ", 1852 juni.  1 stuk 
 
 2650 Stukken betreffende het herstel van de pastorie van Nuth, 1835-1838.  1 omslag 
 
 2651 Stukken betreffende de bouw van een nieuw koor en een nieuwe sacristie aan de 

kerk te Nuth, 1839, 1840.  1 omslag 
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 2652 Stukken betreffende het herstel en de vernieuwing der pastorie te Nuth, 1854, 

1855.  1 omslag 
 
 2653 Stukken betreffende het herstel en de vergroting van de kapel te Vaesrade, 1854- 

1859.  1 omslag 
 
 2654 Stukken betreffende de plaatsing van een gesloten zitbank in de kapel te 

Vaesrade door L. Ackermans, 1857.  1 omslag 
 
 2655 Verklaring van de organist N.J. Hermans, inhoudende dat M. Meistenberg het 

orgel en de blaasbalken in de kerk te Nuth naar behoren heeft hersteld, 1859 
october 22.  1 stuk 

 
 2656 Stukken betreffende de rijks en provinciale subsidie voor de reeds bijna voltooide 

bouw van de rectoraatswoning te Vaesrade, 1861, 1862.  1 omslag 
 
 2657 Stukken betreffende de vergunning voor een loterij, waarvan de opbrengst is 

bestemd voor het aanschaffen van ameublement voor de kapel te Vaesrade, 
1866, 1867.  1 omslag 

 
 2658 Stukken betreffende de provinciale en gemeentelijke subsidie voor de bouw van 

een toren aan de kerk te Vaesrade, 1882, 1883.  1 omslag 
 
 2659 Stukken betreffende de provinciale en gemeentelijke subsidie voor de vergroting 

van de kerk te Nuth, 1920 -1928.  1 omslag 
 
 2660 Stukken betreffende de vergunning en de gemeentelijke subsidie voor de bouw 

van een nederlands hervormde hulpkerk met woning te Nuth, 1921.  1 omslag 
 
 2661 Stukken betreffende de provinciale en gemeentelijke subsidie voor de bouw van 

een nieuwe kerk te Vaesrade, 1927 -1932.  1 omslag 
 
 2662 Verzoekschrift van inwoners van Grijzegrubben om een kapel te mogen bouwen, 

met schrijven van burgemeester en wethouders, waarin deze berichten, dat de 
raad hun verzoek voor kennisgeving aannam, 1929.  1 omslag 

 

2.03.2.2.12. Landsverdediging 

 

2.03.2.2.12.1. Militie en dienstplicht 

 
 2663 Inschrijvingsregister voor de nationale militie, 1815.  1 deeltje 
 
 2664-2672 Militieregisters: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten, lotingsregisters en 

nominatieve staten van manschappen, aangewezen voor de dienst, lichtingen, 
1816 -1911.  9 banden 
N.B. De nominatieve staten eindigen bij de lichting 1861, de lotingsregisters beginnen bij de lichting 
1863 

 2664 Militieregisters: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten, 
lotingsregisters en nominatieve staten van manschappen, 
aangewezen voor de dienst 

 2665 Militieregisters: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten, 
lotingsregisters en nominatieve staten van manschappen, 
aangewezen voor de dienst 

 2666 Militieregisters: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten, 
lotingsregisters en nominatieve staten van manschappen, 
aangewezen voor de dienst 
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 2667 Militieregisters: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten, 
lotingsregisters en nominatieve staten van manschappen, 
aangewezen voor de dienst 

 2668 Militieregisters: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten, 
lotingsregisters en nominatieve staten van manschappen, 
aangewezen voor de dienst 

 2669 Militieregisters: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten, 
lotingsregisters en nominatieve staten van manschappen, 
aangewezen voor de dienst 

 2670 Militieregisters: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten, 
lotingsregisters en nominatieve staten van manschappen, 
aangewezen voor de dienst 

 2671 Militieregisters: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten, 
lotingsregisters en nominatieve staten van manschappen, 
aangewezen voor de dienst 

 2672 Militieregisters: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten, 
lotingsregisters en nominatieve staten van manschappen, 
aangewezen voor de dienst 

 
 2673-2703 Verlofgangersregisters, lichtingen, 1873, 1874, 1876 -1904.  31 stukken 

 2673 Verlofgangersregisters, lichting, 1873 1 stuk 
 2674 Verlofgangersregisters, lichting, 1874 1 stuk 
 2675 Verlofgangersregisters, lichting, 1876 1 stuk 
 2676 Verlofgangersregisters, lichting, 1877 1 stuk 
 2677 Verlofgangersregisters, lichting, 1878 1 stuk 
 2678 Verlofgangersregisters, lichting, 1879 1 stuk 
 2679 Verlofgangersregisters, lichting, 1880 1 stuk 
 2680 Verlofgangersregisters, lichting, 1881 1 stuk 
 2681 Verlofgangersregisters, lichting, 1882 1 stuk 
 2682 Verlofgangersregisters, lichting, 1883 1 stuk 
 2683 Verlofgangersregisters, lichting, 1884 1 stuk 
 2684 Verlofgangersregisters, lichting, 1885 1 stuk 
 2685 Verlofgangersregisters, lichting, 1886 1 stuk 
 2686 Verlofgangersregisters, lichting, 1887 1 stuk 
 2687 Verlofgangersregisters, lichting, 1888 1 stuk 
 2688 Verlofgangersregisters, lichting, 1889 1 stuk 
 2689 Verlofgangersregisters, lichting, 1890 1 stuk 
 2690 Verlofgangersregisters, lichting, 1891 1 stuk 
 2691 Verlofgangersregisters, lichting, 1892 1 stuk 
 2692 Verlofgangersregisters, lichting, 1893 1 stuk 
 2693 Verlofgangersregisters, lichting, 1894 1 stuk 
 2694 Verlofgangersregisters, lichting, 1895 1 stuk 
 2695 Verlofgangersregisters, lichting, 1896 1 stuk 
 2696 Verlofgangersregisters, lichting, 1897 1 stuk 
 2697 Verlofgangersregisters, lichting, 1898 1 stuk 
 2698 Verlofgangersregisters, lichting, 1899 1 stuk 
 2699 Verlofgangersregisters, lichting, 1900 1 stuk 
 2700 Verlofgangersregisters, lichting, 1901 1 stuk 
 2701 Verlofgangersregisters, lichting, 1902 1 stuk 
 2702 Verlofgangersregisters, lichting, 1903 1 stuk 
 2703 Verlofgangersregisters, lichting, 1904 1 stuk 
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 2704 Lijsten van uitspraken van de keuringsraad, 1922-1933.  1 omslag 
 
 2705 Register van vrijgestelde miliciens, 1815.  1 deeltje 
 
 2706 Besluiten van gedeputeerde staten en van de commissaris der koningin tot het 

voorlopig en voorgoed verlenen van vrijstelling van de dienstplicht aan 
dienstplichtigen uit Nuth, 1913-1932.  1 omslag 

 
 2707 Tabel, met bijbehorende stukken, "ter opgave van statistieke inligtingen ten 

behoeve van het departement van oorlog", 1843 februari 10.  1 omslag 
 
 2708 Andere stukken betreffende de militie, 1819-1847.  1 omslag 
 

2.03.2.2.12.2. Rustende Schutterij 

 
 2709-2735 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij, 1868 (1834)-1884(1859), 

1886(1861).  5 stukken en 22 deeltjes 
N.B. De jaartallen tussen haakjes geven het geboortejaar van de ingeschrevenen aan 

 2709 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2710 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2711 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2712 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2713 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2714 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2715 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2716 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2717 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2718 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2719 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2720 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2721 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2722 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2723 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2724 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2725 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2726 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2727 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2728 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2729 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2730 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2731 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2732 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2733 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2734 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 
 2735 Inschrijvingsregisters voor de rustende schutterij 

 
 2736-2757 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij, 1868(1834)- 

1869(1844), 1871(1846), 1872(1847), 1876(1851), 1878(1853)-1884(1859), 
1886(1861).  10 stukken en 12 deeltjes 
N.B. De jaartallen tussen haakjes geven het geboortejaar van hen, die op de alfabetische lijst zijn 
geplaatst, aan 
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 2736 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2737 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2738 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2739 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2740 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2741 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2742 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2743 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2744 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2745 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2746 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2747 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2748 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2749 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2750 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2751 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2752 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2753 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2754 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2755 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2756 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 
 2757 Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de rustende schutterij 

 
 2758-2774 Lotingsregisters voor de rustende schutterij, 1868(1834) -1869(1844), 1878(1853), 

1880(1855)-1883(1858), 1886 (1861).  5 stukken en 12 deeltjes 
N.B. De jaartallen tussen haakjes geven het geboortejaar van de lotelingen aan 

 2758 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2759 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2760 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2761 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2762 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2763 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2764 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2765 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2766 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2767 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2768 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2769 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2770 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2771 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2772 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2773 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 
 2774 Lotingsregisters voor de rustende schutterij 

 
 2775-2785 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om opgeroepen 

kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in de gemeente, 1868, 1870, 
1871, 1876-1879, 1881, 1882, 1885, 1891.  6 stukken en 6 deeltjes 

 2775 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1868 
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 2776 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1870 

 2777 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1871 

 2778 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1876 

 2779 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1877 

 2780 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1878 

 2781 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1879 

 2782 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1881 

 2783 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1882 

 2784 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1885 

 2785 Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen om 
opgeroepen kunnen worden tot inlijving bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1891 

 
 2786-2788 Bijzondere rollen van de manschappen, die van de algemene rol zijn 

overgenomen om ingelijfd te worden bij de rustende schutterij in de gemeente, 
1868, 1870, 1874.  1 deeltje en 2 stukken 

 2786 Bijzondere rollen van de manschappen, die van de algemene rol 
zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1868 

 2787 Bijzondere rollen van de manschappen, die van de algemene rol 
zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1870 

 2788 Bijzondere rollen van de manschappen, die van de algemene rol 
zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de rustende schutterij in 
de gemeente, 1874 

 
 2789-2792 Naamstaten bevattende de schutterplichtigen van de eerste ban, 1872, 1873, 

1876.  4 deeltjes 
 2789 Naamstaten bevattende de schutterplichtigen van de eerste ban 
 2790 Naamstaten bevattende de schutterplichtigen van de eerste ban 
 2791 Naamstaten bevattende de schutterplichtigen van de eerste ban 
 2792 Naamstaten bevattende de schutterplichtigen van de eerste ban 

 

2.03.2.2.12.3. Landweer 

 
 2793-2813 Inschrijvingsregisters voor de landweer, 1903(1895)-1913(1905), 1916(1906)- 

1921(1915).  3 stukken en 18 deeltjes 
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N.B. Het eerste jaartal geeft het jaar der inlijving aan, het tussen haakjes geplaatste jaartal het jaar der 
militielichting, waartoe de ingeschrevenen bij de landweer behoren 

 2793 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2794 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2795 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2796 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2797 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2798 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2799 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2800 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2801 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2802 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2803 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2804 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2805 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2806 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2807 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2808 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2809 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2810 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2811 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2812 Inschrijvingsregisters voor de landweer 
 2813 Inschrijvingsregisters voor de landweer 

 

2.03.2.2.12.4. Landstorm 

 
 2814-2823 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, jaarklassen 

1908- 1917 5 stukken en 5 omslagen 
 2814 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, 

jaarklas, 1908 
 2815 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, 

jaarklas, 1909 
 2816 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, 

jaarklas, 1910 
 2817 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, 

jaarklas, 1911 
 2818 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, 

1912 
 2819 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, 

jaarklas, 1913 
 2820 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, 

jaarklas, 1914 
 2821 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, 

jaarklas, 1915 
 2822 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, 

jaarklas, 1916 
 2823 Staten van dienstplichtigen, ingeschreven in de landstormregisters, 

jaarklas, 1917 
 
 2824-2845 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklassen, 1896 -1917.  9 stukken en 13 deeltjes 

 2824 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1896 
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 2825 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1897 
 2826 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1898 
 2827 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1899 
 2828 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1900 
 2829 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1901 
 2830 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1902 
 2831 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1903 
 2832 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1904 
 2833 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1905 
 2834 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1906 
 2835 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1907 
 2836 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1908 
 2837 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1909 
 2838 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1910 
 2839 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1911 
 2840 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1912 
 2841 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1913 
 2842 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1914 
 2843 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1915 
 2844 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1916 
 2845 Keuringsregisters voor de landstorm, jaarklas, 1917 

 
 2846-2848 Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde personen, 

jaarklassen, 1916-1918.  1 stuk en 2 deeltjes 
 2846 Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde 

personen, jaarklas, 1916 
 2847 Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde 

personen, jaarklas, 1917 
 2848 Keuringsregisters van voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde 

personen, jaarklas, 1918 
 

2.03.2.2.12.5. Militaire vordering en inkwartiering 

 
 2849-2859 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1796, 1915, 1920, 

1921, 1924-1930.  1 stuk en 10 deeltjes 
 2849 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1796 
 2850 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1915 
 2851 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1920 
 2852 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1921 
 2853 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1924 
 2854 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1925 
 2855 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1926 
 2856 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1927 
 2857 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1928 
 2858 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1929 
 2859 Lijsten, bevattende de namen van de eigenaren van paarden, 1930 

 
 2860-2863 Lijsten van inkwartiering, 1921, 1924, 1928, 1929.  2 omslagen en 2 deeltjes 

 2860 Lijsten van inkwartiering, 1921 
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 2861 Lijsten van inkwartiering, 1924 
 2862 Lijsten van inkwartiering, 1928 
 2863 Lijsten van inkwartiering, 1929 

 
 2864 Lijsten van veranderingen in de opgave der percelen, waarin inkwartiering van 

krijgsvolk kan plaats hebben, 1923, 1925, 1926,.  2 deeltjes 
 
 2865 Andere stukken betreffende militaire vorderingen, inkwartieringen en leveranties 

aan troepen, 1794-1821.  1 pak 
 

2.03.2.2.13. Justitie 

 
 2866 Stukken betreffende een inbraak in het gemeentehuis, 1923.  1 omslag 
 
 2867 Lijsten, bevattende het relaas van opgemaakte processen -verbaal en rapporten 

over de jaren 1927, 1932, 1933.  1 omslag 
 
 2868 Register van processen-verbaal, 1834-1857.  1 deel 
 
 2869 Processen-verbaal, 1922-1933.  1 omslag 
 
 2870 Politierapporten, 1915-1933.  1 omslag 
 
 2871 Staten van vonnissen, 1926, 1932.  1 omslag 
 
 2872 Stukken betreffende verzoekschriften om gratie en voorwaardelijke 

invrijheidstelling, 1919-1929.  1 omslag 
 
 2873 Stukken betreffende de bouw van zes arrestantenlokalen en een 

brandspuitenhuisje, 1919.  1 omslag 
 
 2874 Stukken betreffende een ingesteld onderzoek naar de toestand der gemeentelijke 

arrestantenlokalen en het politiewezen in het algemeen, 1922.  1 omslag 
 
 2875 Andere stukken betreffende de justitie, 1798-1928.  1 omslag 
 

2.04. Archief van de Huurcommissie 
N.B. Zie ook inv. nr. 1974. 
 
 2876 Notulen van de vergaderingen der huurcommissie, 1921 april 21-1922 maart 2.  1 deeltje 
 
 2877 Presentielijst voor de vergaderingen der huurcommissie, 1918-1919.  1 stuk 
 
 2878 Verslag der huurcommissie betreffende haar werkzaamheden in het jaar 1921, 

1922 maart 1 stuk 
 
 2879-2880 Begrotingen van kosten der huurcommissie, dienstjaren, 1921, 1922.  2 stukken 

 2879 Begrotingen van kosten der huurcommissie, dienstjaar, 1921 1 stuk 
 2880 Begrotingen van kosten der huurcommissie, dienstjaar, 1922 1 stuk 

 
 2881 Rekening van ontvangsten en uitgaven der huurcommissie, dienstjaar 1921.  1 stuk 
 

2.05. Archief van de gemeente-ontvanger 

 
 2882-2905 Journalen van ontvangsten, dienstjaren, 1900-1923.  11 deeltjes en 13 delen 
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 2882 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1900 
 2883 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1901 
 2884 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1902 
 2885 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1903 
 2886 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1904 
 2887 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1905 
 2888 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1906 
 2889 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1907 
 2890 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1908 
 2891 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1909 
 2892 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1910 
 2893 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1911 
 2894 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1912 
 2895 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1913 
 2896 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1914 
 2897 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1915 
 2898 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1916 
 2899 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1917 
 2900 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1918 
 2901 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1919 
 2902 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1920 
 2903 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1921 
 2904 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1922 
 2905 Journalen van ontvangsten, dienstjaar, 1923 

 
 2906-2907 Journaal van uitgaven, dienstjaren, 1908-1923.  2 delen 

 2906 Journaal van uitgaven 1 deel 
 2907 Journaal van uitgaven 1 deel 

 
 2908-2917 Grootboeken van inkomsten, dienstjaren, 1924-1933.  10 delen 

 2908 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1924 1 deel 
 2909 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1925 1 deel 
 2910 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1926 1 deel 
 2911 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1927 1 deel 
 2912 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1928 1 deel 
 2913 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1929 1 deel 
 2914 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1930 1 deel 
 2915 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1931 1 deel 
 2916 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1932 1 deel 
 2917 Grootboeken van inkomsten, dienstjaar, 1933 1 deel 

 
 2918-2928 Grootboeken van uitgaven, dienstjaren, 1876-1892, 1924 1933,.  1 omslag en 10 delen 

 2918 Grootboeken van uitgaven 
 2919 Grootboeken van uitgaven 
 2920 Grootboeken van uitgaven 
 2921 Grootboeken van uitgaven 
 2922 Grootboeken van uitgaven 
 2923 Grootboeken van uitgaven 
 2924 Grootboeken van uitgaven 
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 2925 Grootboeken van uitgaven 
 2926 Grootboeken van uitgaven 
 2927 Grootboeken van uitgaven 
 2928 Grootboeken van uitgaven 

 

2.06. Archief van het burgerlijk armbestuur 
N.B. In deze inventaris is het hele archief van het burgerlijk armbestuur, later gemeentelijke instelling voor sociale zorg geheten, 
beschreven tot aan zijn opheffing m.i.v. 1 januari 1965. Zie ook inv. nrs. 11- 25, 2303-2310. 
 

2.06.1. Notulen 

 
 2929-2932 Registers van notulen van de vergaderingen van het burgerlijk armbestuur, 1855- 

1964.  1 band en 3 delen 
 2929 1855 november 22-1932 maart 25, 1855 - 1932 1 deel 
 2930 1932 april 19-1955 september 9, 1932 - 1955 1 deel 
 2931 1955 september 23-1960 october 21, 1955 - 1960 1 deel 
 2932 1960 october 28-1964 december 30, 1960 - 1964 1 band 

 

2.06.2. Economische en rechtspositie 

 

2.06.2.1. Eigendom en bezit 

 

2.06.2.1.1. Verkrijging en verlies 

 

2.06.2.1.1.1. Aankoop 

 
 2933 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur bij de openbare veiling van beide helften van een perceel bouwland, 
sectie E no 526, groot 52 roeden en 70 ellen, voor de aankoop van een van die 
helften mee te dingen, 1861 augustus 9.  1 stuk 

 
 2934 Akte van aankoop van de percelen bouwland, sectie E no 622 en 1020, groot 20 

roeden en 99½ el, toebehorend aan M.R. Diederen, 1861 october 15.  1 akte 
 
 2935 Akte van aankoop van de percelen bouwland, sectie E no 621 en 545, groot 19,09 

a., toebehorend aan J.W. Meijs te Hoffelt in Duitsland, 1874 september 19.  1 akte 
 
 2936 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie D no 447, groot 12,60 a., 

toebehorend aan de erfgenamen van J. Schorens, 1884 december 23.  1 akte 
 
 2937 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie D no 340, groot 25,60 a., 

toebehorend aan A. Nieuwenhuijs te Brussel, 1886 februari 6.  1 akte 
 
 2938 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie E no 1021, groot 10,37 a., 

toebehorend aan de erfgenamen van M.J. Bemelmans, 1890 juli 4.  1 akte 
 
 2939 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van 

machtiging aan het burgerlijk armbestuur tot aankoop van een perceel bouwland, 
sectie E no 1204, groot 24,90 a., toebehorend aan H. Beckers, 1909 november 26. 
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 1 omslag 
N.B. Dit besluit bevat ook de machtiging tot aankoop van de percelen bouwland, sectie E no 708 en 
732, toebehorend aan G.A. Beckers, waarvan de akte van aankoop is opgenomen in inv. nr. 2940 

 
 2940 Akte van aankoop van de percelen bouwland, sectie E no 708 en 732, groot 22,75 

a., toebehorend aan G.A. Beckers te Hoensbroek, 1909 december 6.  1 akte + bijlagen 
N.B. Zie ook inv. nr. 2940 

 
 2941 Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie E no 1019, groot 24,55 a., 

toebehorend aan P. Stinglhamber en zijn vrouw G. Lenaerts te Brussel, 1911 
september 21.  1 akte + bijlagen 

 
 2942 Akte van aankoop van de percelen bouwland, sectie E no 579 en 910, groot 38,35 

a., toebehorend aan P. Stinglhamber en zijn vrouw G. Lenaerts te Brussel, 1912 
april 3.  1 akte + bijlagen 

 

2.06.2.1.1.2. Verkoop 

 
 2943 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot verkoop van een perceel bouwland, sectie D no 437, groot 3,25 a., 
aan de gemeente Nuth, 1876 december 15.  1 stuk 

 
 2944 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot verkoop van een perceel grond, sectie D no 1227, groot 1,29 a., 
aan de gemeente Nuth, 1898 september 16.  1 stuk 

 
 2945 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot verkoop van een perceel weiland, sectie C no 95, met inbegrip van 
6 daarop staande bomen, groot ongeveer 6,80 a., aan de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, 1921 augustus 5.  1 stuk 

 
 2946 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot openbare verkoop van een perceel boomgaard, sectie D no 664, 
groot 31,40 a., en tot onderhandse verpachting van diverse percelen grond, 1927 
juni 17.  1 stuk 

 
 2947 Akte van verkoop van een perceel weiland, sectie C no 1922, groot ongeveer 11 

a., aan het rijk, 1939 februari 24.  1 akte 
 

2.06.2.1.1.3. Ruiling 

 
 2948 Akte van ruil van een perceel bouwland, sectie D no 340, groot 25,60 a., tegen 

een perceel bouwland sectie A no 226, groot 22 a., toebehorend aan J.W. Brouns, 
1952 mei 24.  1 akte 

 

2.06.2.1.1.4. Schenking 

 
 2949 Akte van testamentaire beschikking van M.S. Beckers, weduwe van J.A. 

Vrencken, waarbij deze de onroerende goederen, sectie D no 270, 271, 591, 893, 
895, 664, 1260, 1261, 891, sectie C no 95 en sectie E no 1249 vermaakt aan het 
burgerlijk armbestuur, 1910 juni 24.  1 akte 

 

2.06.2.1.2. Andere dan zakelijke rechten 
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2.06.2.1.2.1. Verpachting 
N.B. Zie ook inv. nr. 2946. 
 
 2950 Akte van openbare verpachting van twee percelen grond aan M. Kraets en W. 

Welters, 1824 april 29.  1 akte 
 
 2951 Akte van openbare verpachting van diverse percelen grond, gelegen te 

Wijnandsrade en Nuth, aan H. Haeren e.a., 1861 maart 4.  1 akte 
 
 2952 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie D no 1618, groot ongeveer 

40 a., aan H. Geurts, 1953 november 10.  1 akte 
 
 2953 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie A no 226, groot 22 a., aan 

E. Starmans, 1954 september 27.  1 akte 
 
 2954 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie E no 1393, groot 30 a., 

aan de gebroeders Peusens, 1954 september 27.  1 akte 
 
 2955 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie E no 1390, groot 30 a., 

aan H. Keulen, 1954 september 27.  1 akte 
 
 2956 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie D no 1618, groot 40 a., 

aan W. Martens, 1954 september 27.  1 akte 
 
 2957 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie D no 1618, groot 24 a., 

aan L. Geurts, 1954 september 27.  1 akte 
 
 2958 Akte van verpachting van een perceel bouwland, sectie E no 1390, groot 2,59,90 

ha., aan F. Houben, 1954 september 27.  1 akte 
 

2.06.2.1.2.2. Gebruik 

 
 2959 Beschikking van het burgerlijk armbestuur, waarbij het gemeentebestuur van Nuth 

toestemming wordt verleend kiezelstof te halen uit een perceel bouwland, gelegen 
te Helle, voor de verbetering der buurtwegen, 1872 juli 7.  1 stuk 

 
 2960 Akte van overeenkomst tussen de gemeentelijke instelling voor sociale zorg en 

M.G. Meessen-Vangeneijgen, waarbij eerstgenoemde aan laatstgenoemde zonder 
vergoeding een breimachine in bruikleen afstaat, 1956 januari.  1 akte 

 

2.06.2.2. Financiën 

 
 2961-3049 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaren, 1827, 1830-1833, 1836, 

1838, 1850, 1855-1859, 1861 -1865, 1870-1873, 1883, 1884, 1886-1891, 1893-
1900, 1902, 1906, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920-1937, 1939-1964. 24 deeltjes en 65 stukken 

 2961 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1827 
 2962 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1830 
 2963 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1831 
 2964 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1832 
 2965 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1833 
 2966 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1836 
 2967 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1838 
 2968 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1850 
 2969 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1855 
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 2970 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1856 
 2971 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1857 
 2972 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1858 
 2973 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1859 
 2974 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1861 
 2975 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1862 
 2976 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1863 
 2977 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1864 
 2978 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1865 
 2979 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1870 
 2980 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1871 
 2981 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1872 
 2982 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1873 
 2983 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1883 
 2984 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1884 
 2985 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1886 
 2986 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1887 
 2987 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1888 
 2988 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1889 
 2989 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1890 
 2990 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1891 
 2991 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1893 
 2992 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1894 
 2993 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1895 
 2994 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1896 
 2995 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1897 
 2996 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1898 
 2997 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1899 
 2998 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1900 
 2999 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1902 
 3000 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1906 
 3001 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1910 
 3002 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1912 
 3003 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1914 
 3004 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1916 
 3005 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1918 
 3006 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1920 
 3007 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1921 
 3008 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1922 
 3009 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1923 
 3010 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1924 
 3011 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1925 
 3012 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1926 
 3013 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1927 
 3014 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1928 
 3015 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1929 
 3016 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1930 
 3017 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1931 
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 3018 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1932 
 3019 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1933 
 3020 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1934 
 3021 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1935 
 3022 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1936 
 3023 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1937 
 3024 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1939 
 3025 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1940 
 3026 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1941 
 3027 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1942 
 3028 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1943 
 3029 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1944 
 3030 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1945 
 3031 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1946 
 3032 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1947 
 3033 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1948 
 3034 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1949 
 3035 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1950 
 3036 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1951 
 3037 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1952 
 3038 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1953 
 3039 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1954 
 3040 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1955 
 3041 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1956 
 3042 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1957 
 3043 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1958 
 3044 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1959 
 3045 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1960 
 3046 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1961 
 3047 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1962 
 3048 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1963 
 3049 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1964 

 
 3050-3074 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en uitgaven, 

dienstjaren 1937, 1939-1954, 1956, 1957, 1959-1964.  2 omslagen en 23 stukken 
 3050 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 

uitgaven, dienstjaar, 1937 
 3051 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 

uitgaven, dienstjaar, 1939 
 3052 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 

uitgaven, dienstjaar, 1940 
 3053 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 

uitgaven, dienstjaar, 1941 
 3054 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 

uitgaven, dienstjaar, 1942 
 3055 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 

uitgaven, dienstjaar, 1943 
 3056 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 

uitgaven, dienstjaar, 1944 
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 3057 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1945 

 3058 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1946 

 3059 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1947 

 3060 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1948 

 3061 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1949 

 3062 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1950 

 3063 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1951 

 3064 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1952 

 3065 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1953 

 3066 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1954 

 3067 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1956 

 3068 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1957 

 3069 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1959 

 3070 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1960 

 3071 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1961 

 3072 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1962 

 3073 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1963 

 3074 Memories van toelichting op de begrotingen van de inkomsten en 
uitgaven, dienstjaar, 1964 

 
 3075-3182 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaren, 1830-1834, 1836-1838, 

1849, 1851-1853, 1855-1867, 1869-1873, 1875, 1878, 1882, 1885-1930, 1932, 
1933, 1935, 1937, 1939- 1941, 1943-1964.  2 omslagen, 22 deeltjes en 84 stukken 

 3075 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1830 
 3076 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1831 
 3077 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1832 
 3078 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1833 
 3079 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1834 
 3080 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1836 
 3081 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1837 
 3082 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1838 
 3083 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1849 
 3084 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1851 
 3085 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1852 
 3086 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1853 
 3087 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1855 
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 3088 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1856 
 3089 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1857 
 3090 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1858 
 3091 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1859 
 3092 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1860 
 3093 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1861 
 3094 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1862 
 3095 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1863 
 3096 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1864 
 3097 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1865 
 3098 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1866 
 3099 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1867 
 3100 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1869 
 3101 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1870 
 3102 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1871 
 3103 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1872 
 3104 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1873 
 3105 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1875 
 3106 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1878 
 3107 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1882 
 3108 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1885 
 3109 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1886 
 3110 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1887 
 3111 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1888 
 3112 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1889 
 3113 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1890 
 3114 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1891 
 3115 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1892 
 3116 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1893 
 3117 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1894 
 3118 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1895 
 3119 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1896 
 3120 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1897 
 3121 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1898 
 3122 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1899 
 3123 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1900 
 3124 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1901 
 3125 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1902 
 3126 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1903 
 3127 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1904 
 3128 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1905 
 3129 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1906 
 3130 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1907 
 3131 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1908 
 3132 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1909 
 3133 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1910 
 3134 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1911 
 3135 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1912 
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 3136 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1913 
 3137 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1914 
 3138 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1915 
 3139 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1916 
 3140 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1917 
 3141 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1918 
 3142 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1919 
 3143 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1920 
 3144 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1921 
 3145 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1922 
 3146 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1923 
 3147 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1924 
 3148 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1925 
 3149 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1926 
 3150 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1927 
 3151 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1928 
 3152 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1929 
 3153 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1930 
 3154 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1932 
 3155 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1933 
 3156 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1935 
 3157 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1937 
 3158 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1939 
 3159 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1940 
 3160 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1941 
 3161 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1943 
 3162 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1944 
 3163 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1945 
 3164 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1946 
 3165 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1947 
 3166 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1948 
 3167 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1949 
 3168 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1950 
 3169 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1951 
 3170 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1952 
 3171 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1953 
 3172 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1954 
 3173 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1955 
 3174 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1956 
 3175 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1957 
 3176 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1958 
 3177 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1959 
 3178 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1960 
 3179 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1961 
 3180 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1962 
 3181 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1963 
 3182 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 1964 
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 3183-3185 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaren, 1830, 1831, 
1855.  3 omslagen 

 3183 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 
1830 1 omslag 

 3184 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 
1831 1 omslag 

 3185 Bijlagen bij de rekeningen van de inkomsten en uitgaven, dienstjaar, 
1855 1 omslag 

 
 3186 Stukken betreffende een vordering van de apotheker Geijen te Sittard wegens 

geleverde medicamenten aan het voormalige centrale bureau van weldadigheid 
van het kanton Oirsbeek en een schuld ten behoeve van dit centrale bureau en ten 
laste van P.M. Moonen te Spaubeek, groot fl. 1500 luiks, 1827, 1828, 1836.  1 omslag 

 
 3187 Akte van aanvaarding door het burgerlijk armbestuur van de schenking van fl. 470 

gedaan door G. Houben en zijn vrouw A.M. Petry, 1864 april 26.  1 akte 
 
 3188 Akte van testamentaire beschikking van L.W.H. L'Ortye, waarbij deze fl. 472,50 

vermaakt aan het burgerlijk armbestuur, 1878 mei 4.  1 akte 
 
 3189 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van J.C. Goossens, groot fl. 280, 1823 juli 24, eenvoudig 
afschrift.  1 akte + bijlagen 

 
 3190 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van 

machtiging aan het burgerlijk armbestuur tot aanvaarding van de aflossing van een 
rente van 11 67/100 kop rogge, verschuldigd door L. de Limpens te Maastricht, 
1828 februari 19.  1 omslag 

 
 3191 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van de erfgenamen van L. Rousop, groot fl. 200 brabants, 
maastrichter koers, 1834 februari 19.  1 akte 

 
 3192 Besluit van het burgerlijk armbestuur tot liquidatie van schulden ten laste van M.A. 

Vleugels e.a., 1834 december 28.  1 stuk 
N.B. Het besluit bevat ook de goedkeuring door de gemeenteraad en door gedeputeerde staten 

 
 3193 Besluit van het burgerlijk armbestuur tot belegging van fl. 150 onder hypothecair 

verband in handen van L. Weustenraad, met proces-verbaal van waardering van 
het onderpand, 1845 februari 24.  1 omslag 

 
 3194 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot belegging van fl. 1000 onder hypothecair verband in handen van 
J.M. Lenssen te Douvergenhout, 1856 augustus 28.  1 stuk 

 
 3195 Akte van aankoop door het burgerlijk armbestuur van een schuldbekentenis ten 

behoeve van de erfgenamen van P.A.M.J. De Borman en ten laste van M. Wolters 
en zijn vrouw M.H. Meens te Spaubeek, groot fl. 373,29, 1857 april 21.  1 akte + bijlagen 

 
 3196 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur om bij een openbare veiling van kapitalen mee te dingen naar de 
aankoop van een hypothecair kapitaal, groot fl. 120, ten laste van Chr. Eggen te 
Gronsveld, 1862 september 26.  1 stuk 

 
 3197 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van:  
1 L. Kleintjens en zijn vrouw M.E. Crousen van een kapitaal, groot fl. 111,98;  
2 L. Bouts van een jaarlijkse rente van 2 schepels, 3 koppen en 3 4 /10 maatje 
rogge;  
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3 M. Acampo van een kapitaal, groot fl. 100 brabants, maastrichter koers, 1863 
maart 31.  1 akte + bijlage 

 
 3198 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van:  
1 H. van Loo en P. Curfs van een kapitaal, groot fl. 400 brabants, maastrichter 
koers;  
2 E. Hermans, echtgenote van J. van den Bosch, van een kapitaal, groot fl. 100 
brabants, maastrichter koers;  
3 M.E. Jongen, weduwe van J.W. Pluymaekers van een jaarlijkse rente van 2 
schepels, 9 koppen en 1 7/10 maatje rogge;  
4 M.C. Dormans van een som van ¿ 28,50 uit een kapitaal van fl. 300 brabants, 
maastrichter koers, 1864 maart 15.  1 akte + bijlage 

 
 3199 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van:  
1 P.W. Meulenberg en zijn vrouw A.J. Latten, groot fl. 47,  
2 M.S. Latten, weduwe van J.A. Meulenberg, groot fl. 47, 1864 april 2.  1 akte + bijlage 

 
 3200 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van:  
1 J.N. Limpens, groot fl. 164,50;  
2 H. Essers en zijn vrouw M.C. Wijers, groot fl. 164,50, 1865 november 2.  1 akte 

 
 3201 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot aanvaarding van de aflossing van een kapitaal, groot fl. 500, 
verschuldigd door de gemeente Nuth, en een kapitaal, groot fl. 170, verschuldigd 
door C.J. Dohmen te Schinveld, en tot belegging van fl. 700 onder hypothecair 
verband in handen van J.L. Cuijpers te Schinnen, 1865 december 1.  1 stuk 

 
 3202 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van P.J. Moonen en zijn vrouw M.E. Rietrae, groot fl. 
1228,50, 1869 september 24.  1 akte + bijlagen 

 
 3203 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot belegging van fl. 500 onder hypothecair verband in handen van J.L. 
Cuijpers te Schinnen, 1872 maart 8.  1 stuk 

 
 3204 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van L. Janssen en zijn vrouw J.M. Tets te Hoensbroek, 
groot fl. 738, 1877 november 6.  1 akte + bijlagen 

 
 3205 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot aanvaarding van de aflossing van een kapitaal, groot fl. 
400,verschuldigd door J.H. Creuwen, 1879 juli 25.  1 stuk 

 
 3206 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot aanvaarding van de aflossing van een kapitaal, groot fl. 470, 
verschuldigd door M.J. Snackers te Doenrade, 1886 september 30.  1 stuk 

 
 3207 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van 

machtiging aan het burgerlijk armbestuur tot belegging van fl. 608,64 onder 
hypothecair verband in handen van H.J. Engelen te Rothe-Erde bij Aken, 1886 
september 30.  1 omslag 
N.B. Voor de aflossing van deze som, zie inv. nr. 3214 

 
 3208 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot aanvaarding van de aflossing van een jaarlijkse grondrente, 
verschuldigd door de erfgenamen van J.M. Bemelmans; van een kapitaal, groot fl. 
114,87, verschuldigd door J.M. Rouschop en van een kapitaal, groot fl. 200, 
verschuldigd door J. Leunissen, 1900 maart 30.  1 stuk 
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 3209 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot aanvaarding van de aflossing van een kapitaal, groot fl. 150, 
verschuldigd door de erfgenamen van Creuwen, 1903 januari 23.  1 stuk 

 
 3210 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van F.J. Meyers te Puth, groot fl. 284,97, 1903 juni 18.  1 akte 
 
 3211 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van de erfgenamen Meulenberg-Latten, groot fl. 94, 1905 
januari 25.  1 akte 

 
 3212 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van de erfgenamen van L. Janssen te Hoensbroek, groot 
fl. 738, 1906 october 6.  1 akte 

 
 3213 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot aanvaarding van de aflossing van een kapitaal, groot fl. 460, 
verschuldigd door G. Geraeds te Brunssum, 1912 september 27.  1 stuk 

 
 3214 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van machtiging aan het burgerlijk 

armbestuur tot aanvaarding van de aflossing van een kapitaal, groot fl. 1490, 
verschuldigd door de r.k. kerkfabriek te Hoensbroek; van een kapitaal, groot fl. 
435, verschuldigd door J.L. Widdershoven te Hoensbroek; van een kapitaal, groot 
fl. 365, verschuldigd door J.A. Wijnen te Heerlerheide, en van een kapitaal, groot 
fl. 608,64, verschuldigd door H.J. Engelen te Hoensbroek, 1917 maart 30.  1 stuk 
N.B. Voor de belegging van fl. 608,64 in handen van H.J. Engelen, zie inv. nr. 3207 

 
 3215 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van het burgerlijk 

armbestuur en ten laste van E. Haartmans te Ubachsberg, groot fl. 2100, 1924 
april 25.  1 akte + bijlagen 

 
 3216 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van goedkeuring aan het 

burgerlijk armbestuur tot belegging van fl. 2100 onder hypothecair verband in 
handen van J.H. Houben te Schinnen, 1925 october 9.  1 stuk 

 
 3217 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van 

goedkeuring aan het burgerlijk armbestuur tot belegging van fl. 4300 onder 
hypothecair verband in handen van J.J. Hamers te Heerlerheide, 1929 october 11. 
 1 omslag 

 
 3218 Besluit van het burgerlijk armbestuur, met bijbehorende stukken, tot belegging van 

fl. 2700 onder hypothecair verband in handen van P.G. Cuijpers, 1950 april 27.  1 omslag 
 
 3219 Besluit van gedeputeerde staten tot het verlenen van goedkeuring aan de 

gemeentelijke instelling voor sociale zorg tot belegging van fl. 4000 onder 
hypothecair verband in handen van H.H. Janssen en zijn vrouw A.C. Proemeren te 
Mheer-Banholt, 1951 maart 3.  1 stuk 

 
 3220 Besluit van gedeputeerde staten, met bijbehorende stukken, tot het verlenen van 

goedkeuring aan de gemeentelijke instelling voor sociale zorg tot belegging van fl. 
2000 onder hypothecair verband in handen van H.A.J. van der Plas, 1959 mei 11.  1 omslag 

 
 3221 Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van de gemeentelijke 

instelling voor sociale zorg en ten laste van W. Brassé en zijn vrouw M.Th.H. van 
Oppen, groot fl, 6000, 1963 juli 3.  1 akte + bijlagen 

 
 3222 Koninklijk besluit, bepalende, dat, zolang en voorzover de kosten van verzorging 

en verpleging van een bepaald persoon in de kliniek van de r.k. vereniging 
"Moederschapszorg" te Heerlen niet op andere wijze voldaan worden, de 
gemeentelijke instelling voor sociale zorg te Nuth, danwel burgemeester en 
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wethouders dier gemeente, verplicht zijn tot betaling van deze kosten, 1959 juni 
30.  1 stuk 

 
 3223-3225 Registers van inkomsten, 1823-1826, 1867-1891, 1951-1961.  3 delen 

 3223 Registers van inkomsten, 1823-1826 1 deel 
 3224 Registers van inkomsten, 1867-1891 1 deel 
 3225 Registers van inkomsten, 1951-1961 1 deel 

 
 3226-3327 Kasboeken van uitgaven, 1953-1960.  1 deeltje en 1 deel 

 3226 Kasboeken van uitgaven 
 3327 Kasboeken van uitgaven 

 
 3228-3229 Grootboeken van uitgaven, 1948-1960.  2 delen 

 3228 Grootboeken van uitgaven 1 deel 
 3229 Grootboeken van uitgaven 1 deel 

 
 3230 Register van recapitulaties der inkomsten en uitgaven, 1956-1962.  1 deel 
 
 3231 Giroboek, 1960-1964.  1 deel 
 
 3232-3233 Voorschotboeken, 1957-1963.  2 delen 

 3232 Voorschotboeken 1 deel 
 3233 Voorschotboeken 1 deel 

 
 3234-3238 Bedelingsboeken, 1950-1964.  5 delen 

 3234 Bedelingsboeken 1 deel 
 3235 Bedelingsboeken 1 deel 
 3236 Bedelingsboeken 1 deel 
 3237 Bedelingsboeken 1 deel 
 3238 Bedelingsboeken 1 deel 

 

2.07. Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1528-1531. 
 
 3239 Huwelijksafkondigingen, 1822, 1823, 1841.  1 omslag 
 
 3240-3245 Overlijdensverklaringen, 1872, 1873, 1922, 1926-1928.  1 stuk en 5 omslagen 

 3240 1872, 1872 1 omslag 
 3241 1873, 1873 1 omslag 
 3242 1922, 1922 1 omslag 
 3243 1926, 1926 1 stuk 
 3244 1927, 1927 1 omslag 
 3245 1829, 1829 1 omslag 

 
 3246-3249 Alfabetische registers op de doop-, huwelijks- en sterf-akten in de kerkelijke 

registers der parochie Nuth, 1638-1811.  4 banden 
N.B. Ofschoon deze registers niet thuis horen in het archief van de ambtenaar van de burgelijke stand, 
zijn ze hier toch opgenomen, omdat ze met de burgerlijke stand het meest verband houden 

 
 3246-3247 Alfabetische registers op de doopakten, 1586-1801..  2 banden 

 3246 A-J, 1586-1801, 1586 - 1801 1 band 
 3247 K-Y, 1586-1801, 1586 - 1801 1 band 
 3248 Alfabetisch register op de huwelijksakten, 1577-1811, 1577 - 1811 1 band 
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 3249 Alfabetisch register op de sterfakten, 1638 -1799, 1638 - 1799 1 band 
 
 3250 Register van de burgerlijke stand, bevattende zowel de akten van geboorte als die 

van huwelijk en overlijden van de voormalige gemeente Vaesrade, 1796/1797 (an 
V) -1821.  1 band 
N.B. Dit register hoort eigenlijk thuis in het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand der 
voormalige gemeente Vaesrade, maar aangezien naast dit register geen andere stukken uit dit archief 
voorhanden zijn, is het hier opgenomen 

 
 3251-3290 Registers van de burgerlijke stand, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en 

overlijden van de gemeente Nuth, 1796/1797 (an V)-1935.  40 banden 
 
 3251-3266 Registers van de burgerlijke stand, bevattende zowel de akten van geboorten, 

als die van huwelijk en overlijden, 1796/1797 (an V)-1895..  16 banden 
 3251 1796/1797 (an V)-1801/1802 (an X), 1796 - 1802 1 band 
 3252 1802/1803 (an XI)-1812, 1802 - 1812 1 band 
 3253 1813- 1822, 1813 - 1822 1 band 
 3254 1823- 1832, 1823 - 1832 1 band 
 3255 1833- 1838, 1833 - 1838 1 band 
 3256 1839- 1844, 1839 - 1844 1 band 
 3257 1845- 1850, 1845 - 1850 1 band 
 3258 1851- 1855, 1851 - 1855 1 band 
 3259 1856- 1860, 1856 - 1860 1 band 
 3260 1861- 1865, 1861 - 1865 1 band 
 3261 1866- 1870, 1866 - 1870 1 band 
 3262 1871- 1875, 1871 - 1875 1 band 
 3263 1876- 1880, 1876 - 1880 1 band 
 3264 1881- 1885, 1881 - 1885 1 band 
 3265 1886- 1890, 1886 - 1890 1 band 
 3266 1891- 1895, 1891 - 1895 1 band 

 
 3267-3274 Registers van de burgerlijke stand, bevattende de akten van geboorte, 1896- 

1935..  8 banden 
 3267 1896 -1900, 1896 - 1900 1 band 
 3268 1901 -1905, 1901 - 1905 1 band 
 3269 1906 -1910, 1906 - 1910 1 band 
 3270 1911 -1915, 1911 - 1915 1 band 
 3271 1916 -1920, 1916 - 1920 1 band 
 3272 1921 -1925, 1921 - 1925 1 band 
 3273 1926 -1929, 1926 - 1929 1 band 
 3274 1930 -1935, 1930 - 1935 1 band 

 
 3275-3282 Registers van de burgerlijke stand, bevattende de akten van huwelijk, 1896- 

1935..  8 banden 
 3275 1896- 1900, 1896 - 1900 1 band 
 3276 1901- 1905, 1901 - 1905 1 band 
 3277 1906- 1910, 1906 - 1910 1 band 
 3278 1911- 1915, 1911 - 1915 1 band 
 3279 1916- 1920, 1916 - 1920 1 band 
 3280 1921- 1925, 1921 - 1925 1 band 
 3281 1926- 1929, 1926 - 1929 1 band 
 3282 1930- 1935, 1930 - 1935 1 band 
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 3283-3290 Registers van de burgerlijke stand, bevattende de akten van overlijden, 1896 - 
1935..  8 banden 

 3283 1896-1900, 1896 - 1900 1 band 
 3284 1901-1905, 1901 - 1905 1 band 
 3285 1906- 1910, 1906 - 1910 1 band 
 3286 1911- 1915, 1911 - 1915 1 band 
 3287 1916- 1920, 1916 - 1920 1 band 
 3288 1921- 1925, 1921 - 1925 1 band 
 3289 1926- 1929, 1926 - 1929 1 band 
 3290 1930- 1935, 1930 - 1935 1 band 

 
 3291-3292 Registers van tienjaarlijkse alfabetische klappers op de akten van de burgerlijke 

stand, 1802-1940.  2 banden 
 3291 1802-1922, 1802 - 1922 1 band 
 3292 1823-1940, 1823 - 1940 1 band 

 

2.08. Archief van het kadaster 
N.B. Zie ook inv. nr. 1243. 
 
 3293-3299 Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd in 1841.  7 delen 

N.B. De eigenlijke titel van deze leggers luidt: "Perceelsgewijze kadastrale legger of lijst der 
grondeigenaren, met omschrijving van derzelver ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, en 
voorts aanduidende de bezitters van zakelijke rechten van vruchtgebruik, van erfpacht en van opstal, 
alsmede het zuiver belastbaar inkomen, aande grondbelasting onderhevig ". Ze worden verdeeld in 
twee delen; het eerste deel bevat " de eigenaren enz. welke als zoodanig bij de oorspronkelijke 
opmaking van het kadaster bekend waren ", het tweede " de personen, welker regten van eigendom, 
enz. zijn verkregen of bekend geworden, na de oorspronkelijke opmaking van het Kadaster" 

 3293 Eerste deel, artikel 1-589 1 deel 
N.B. Voorin bevindt zich een " Tarief der zuivere begrotingen van iedere soort en 
klasse van vaste eigendommen in de gemeente Nuth-Vaesrade, zoo als deselve, ten 
gevolge der kadastrale schatting, bij besluit van de Staatsraden Commissarissen, 
onder dagtekening van den 12 November 1840, zijn vastgesteld " en een " 
Alfabetische Lijst der eigenaren, vruchtgebruikers enz., met verwijzing naar het cijfer 
der artikelen, waaronder hunne namen en hunne eigendommen op de lijst 
voorkomen". Achterin bevindt zich een " Verzamelstaat van de slotsommen der 
Artikelen van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger der Gemeente Nuth-
Vaesrade, zoo als die bij de eerste opmaking van denselven zijn bevonden "en een" 
Algemene Verzameling, bevattende de uitkomsten van elke tiental Artikelen" 

 3294 Tweede deel, artikel 590-1185, 1185 1 deel 
N.B. Voorin bevindt zich een " Alphabetische Lijst der eigenaren, vruchtgebruikers 
enz., met aanwijzing der artikelen, waaronder hunne namen en eigendommen op de 
Perceelsgewijzen-Legger voorkomen" 

 3295 Tweede deel, artikel 1186-1556, 1186 - 1556 1 deel 
 3296 Tweede deel, artikel 1557-1838, 1557 - 1838 1 deel 
 3297 Tweede deel, artikel 1839-2172, 1839 1 deel 
 3298 Tweede deel, artikel 2175-2511 1 deel 
 3299 Tweede deel, artikel 2512-2861 1 deel 

 
 3300 Register houdende verwijzing van de artikelen voorkomende in de perceelsgewijze 

legger, naar de nummers der kadastrale plans, 1842-1900.  1 deel 
N.B. Dit register is ingedeeld volgens de secties, te weten:  
sectie A, genaamd Nuth;  
sectie B, genaamd Vaesrade;  
sectie C, genaamd Hellebroek;  
sectie D, genaamd Hunnecum;  
sectie E, genaamd Grijzegrubben 

 
 3301 Oorspronkelijke aanwijzende tafel " der grondeigenaren en der ongebouwde en 

gebouwde vaste eigendommen, benevens van derzelver inhoudsgrootte, 
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klassering en belastbaar inkomen, volgens het kadaster ", 1841.  1 deel 
N.B. Deze oorspronkelijke aanwijzende tafel is ingedeeld volgens de 5 secties 

 
 3302 Suppletoire aanwijzende tafel " der grondeigenaren en van de gebouwde en 

ongebouwde eigendommen, benevens van derzelver inhoudsgrootte, klassering 
en belastbaar inkomen, volgens het kadaster ", 1842-1863.  1 deel 
N.B. Deze suppletoire aanwijzende tafel is ingedeeld volgens de 5 secties 

 
 3303-3309 Kadastrale kaarten, schaal 1:2500, ongedateerd.  7 kaarten 

 3303 Sectie A, genaamd Nuth, gemeten door landmeter J.J. Cremers, 
bevattende de plaatselijke benamingen: Grooten Bosch, Aan 
Reymers Beek, Aan de Negen Bounders, Aan Leuw, Op de Ween 
Arsch, Klater Dall, Het Pladt, Hout Beeker, Aan ge Stapgen, In de 
Horsel, Vinken Beemden, Op de Steenberg, Aan de Vroeg op, Aan 
Hate Koul, Kamper Veld, Te Nierhoven, Op de Kamp, Aan de 
Daalde, Op de Geit, In de Grisegrubber Beemden, Onder de Kamp, 
Aan de Platz Molen, Geite Beemden, Langs Geitenweg, Aan ter 
Voorst, Aan het Molenveld, Nuth dorp 1 kaart 

 3304 Sectie B, genaamd Vaesrade, gemeten door landmeter Hanssen, 
bevattende de plaatselijke benamingen: In de Nabbenaas, Hinne 
Kuil, Op de Voetpad, Hommert, Aan Reulingsweg, Op de 
Sandbergerweg, In het Raatjen, Aan de Hude, Wolfs Kuil, Aan 
Struckens-weg, Vaesrade gehucht, Agter heere Tamen, In den 
Kamp, Aan de Weidenweg, Murers Veldje, Hulsberg, Cathagen de 
Beempde, Aan de Biek, Op de Vijf Bunder 1 kaart 

 3305 Sectie C, genaamd Hellebroek, gemeten door landmeter J.A. 
Schoffelen, blad 1, bevattende de plaatselijke benamingen: Aan 
Kathagen, Brakkender Beemden, In de Keul, Hof Nuinhof, Reuken, 
Hellebroek gehucht, Ping, Op de Kollenberg, Keel Kamp 1 kaart 

 3306 Sectie C, genaamd Hellebroek, gemeten door landmeter J.A. 
Schoffelen, blad 2, bevattende de plaatselijke benamingen: In der 
Voorst, In de Sipen, Op den Nutherweg, Op den Tooren, Aan den 
Jongen Bosch 1 kaart 

 3307 Sectie D, genaamd Hunnecum, gemeten door landmeter J.A. 
Schoffelen, blad 1, bevattende de plaatselijke benamingen: In den 
Hooren, Op den Brand, Op den Knuppert, Op de Kove, Hoorenveld, 
Op den Rein, Hunnecum gehucht, Agter Veldjen 1 kaart 
N.B. Blad 2 van sectie D ontbreekt 

 3308 Sectie E, genaamd Grijsegrubben, gemeten door landmeter J.J. 
Cremers, blad 1, bevattende de plaatselijke benamingen: In de 
Baars Grubben, Op de Karrestraat, Op de Nagel, Aan het Nutter 
Crutz, Water Kuylerveld, Op de Wienweg, Aan de Witgens, Op de 
seven Morgen, Aan het Paalken, Aan de Paltsman, Op de acht 
Bunders, Op de Hounas, Langen Heggen, Jabber Delle, Distelen 
Driesch, Aan de Ergdgrub, Op de Geisberg, Aan Grissegrubber 
vaarte, Grijsegrubben gehucht, Bergweiden, Op de Nieuw weide, 
Aan Ney weide, Onder de nieuw weide, Voorster Beemden, Aan 
Voorsterstraat 1 kaart 

 3309 Sectie E, genaamd Grijsegrubben, gemeten door landmeter J.J. 
Cremers, blad 2, bevattende de plaatselijke benamingen: Tusschen 
de Heerwegen, Aan Witgensweg, In de Wit Hegge, Op de Tien vrij, 
Kissen Berg, Op Maastrichter weg, Aan Beekerweg, In Overdellen 1 kaart 

 

2.09. Van de Bouwvereniging "Nuth Vooruit" 
N.B. Zie ook inv. nrs. 1929-1931, 1934-1936, 1938-1942, 1944. 
 
 3310 Statuten van de bouwvereniging "Nuth Vooruit", 1918.  1 stuk 
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 3311 Huishoudelijk- en huurreglement van de bouwvereniging "Nuth Vooruit", 1920.  1 deeltje 
 
 3312 Jaarverslag van de bouwvereniging, 1920/1921.  1 stuk 
 
 3313 Akte van verkoop van een gedeelte der percelen sectie C no 1537 en 1541 aan 

N.J. van Tiene, (1922).  1 akte + bijlage 
 
 3314-3318 Akten van verhuur van huizen met erf te Nuinhof aan diverse personen, 1920, 

1921.  5 akten 
 3314 Akten van verhuur van huizen met erf te Nuinhof aan diverse 

personen 1 akte 
 3315 Akten van verhuur van huizen met erf te Nuinhof aan diverse 

personen 1 akte 
 3316 Akten van verhuur van huizen met erf te Nuinhof aan diverse 

personen 1 akte 
 3317 Akten van verhuur van huizen met erf te Nuinhof aan diverse 

personen 1 akte 
 3318 Akten van verhuur van huizen met erf te Nuinhof aan diverse 

personen 1 akte 
 
 3319 Lijst van de namen der huurders, ongedateerd.  1 stuk 
 
 3320-3324 Huurregisters, 1924, 1926.  5 deeltjes 

 3320 Huurregisters 1 deeltje 
 3321 Huurregisters 1 deeltje 
 3322 Huurregisters 1 deeltje 
 3323 Huurregisters 1 deeltje 
 3324 Huurregisters 1 deeltje 

 
 3325 Exploitatie-overzichten betreffende de woninggroep I (69 woningen) vanaf de 

aanvang der exploitatie tot 29 oc-tober 1923, 1924 juli.  1 omslag 
 
 3226 Exploitatie-overzichten betreffende de woninggroep II (64 woningen) van 26 april 

1922 tot 26 april 1924, 1924 november.  1 omslag 
 
 3327 Rapport betreffende de bouwvereniging, 1922 october 11.  1 deeltje 
 
 3328-3329 Balansen en verlies- en winstrekeningen, 1921, 1923.  2 deeltjes 

 3328 Balansen en verlies- en winstrekeningen, 1921 1 deeltje 
 3329 Balansen en verlies- en winstrekeningen, 1923 1 deeltje 

 
 3330-3332 Kasboeken, 1920-1926.  3 deeltjes 

 3330 Kasboeken 1 deeltje 
 3331 Kasboeken 1 deeltje 
 3332 Kasboeken 1 deeltje 

 

2.10. Archief van de voormalige gemeente Vaesrade 
N.B. De voormalige gemeente Vaesrade werd bij koninklijk besluit van 26 juli 1821 opgeheven en bij de gemeente Nuth gevoegd. Zie 
ook inv. nrs. 28 en 3250. 
 
 3333-3337 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, dienstjaren, 1814, 

1816, 1817, 1820, 1821.  2 omslagen en 3 stukken 
 3333 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1814 
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 3334 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1816 

 3335 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1817 

 3336 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1820 

 3337 Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
dienstjaar, 1821 

 
 3338-3347 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, dienstjaren, 1812-1821. 

 10 stukken 
 3338 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1812 1 stuk 
 3339 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1813 1 stuk 
 3340 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1814 1 stuk 
 3341 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1815 1 stuk 
 3342 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1816 1 stuk 
 3343 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1817 1 stuk 
 3344 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1818 1 stuk 
 3345 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1819 1 stuk 
 3346 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1820 1 stuk 
 3347 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 

dienstjaar, 1821 1 stuk 
 
 3348 Proces-verbaal van de installatie van J. Schetjens, M. en F. Creuwen, J. Mannens 

en A.N. Dormans als gemeenteraadsleden, 1806 mei 16.  1 stuk 
 
 3349 Lijst van de aanwijzing en schatting der grondeigendommen, 1798/1799 (an VII).  1 lias 
 
 3350 Rol van de grondbelasting, 1798/1799 (an VII).  1 lias 
 
 3351 Andere stukken betreffende de belasting, 1816-1818.  1 omslag 
 
 3352 Staat der bevolking op 31 december 1820, 1821 augustus 27.  1 stuk 
 
 3353 Stukken betreffende de samenstelling van een militie en militaire vorderingen en 

leveranties, 1814-1818.  1 omslag 


