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1. Inleiding 
 

1.1. Het gemeentebestuur van Heerlen in de periode 1815-1851 

 
Toen de Landen van Overmaze op 12 mei 1815 door commissaris-generaal J.G. Verstolk van Soelen, 
namens de prins van Oranje-Nassau, in bezit werden genomen, ging Heerlen behoren tot het pas 
opgerichte Koninkrijk der Nederlanden.1 Dezelfde maand nog werden bij besluit van Zijne Majesteit de 
Generaliteitslanden op de rechteroever van de Maas met de provincie Brabant verenigd en ontving de 
toenmalige burgemeester J.G. Kemmerling een circulaire van de gouverneur van Brabant, waarin deze 
meedeelde dat het gemeentebestuur van Heerlen door hem onder het direkte gezag van de commissaris 
van het arrondissement Eindhoven was geplaatst.2 
 
Aan deze situatie kwam al snel een einde. Op 9 oktober 1815 trad Ch. de Brouckère als eerste gouverneur 
van de nieuw gecreëerde provincie Limburg in funktie. De gemeenten op de rechter Maasoever werden 
ondergebracht in deze nieuwe provincie en administratief ingedeeld bij het arrondissement Roermond.3 Het 
gemeentebestuur van Heerlen bestond in 1815 uit de burgemeester, geassisteerd door twee adjunct-
burgemeesters en een gemeenteraad van twintig leden.4 
 
De gemeentebesturen in de provincie Limburg bleven tot 1818 nog grotendeels gehandhaafd, zoals deze 
door de Fransen waren ingesteld ingevolge de wet van 28 pluviôse An VIII (17 februari 1800). Volgens deze 
wet was aan de burgemeester5 en de adjuncten in principe de volledige bestuurlijke taakuitoefening van de 
gemeente opgedragen. Bovendien had de burgemeester bevoegdheid tot het uitvaardigen van 
verordeningen. De gemeenteraad was voornamelijk een adviserend lichaam, dat weinig bevoegdheden 
bezat. Men vergaderde in principe maar één keer per jaar. Zijn competentie beperkte zich tot beraadslaging 
over de rekeningen van de burgemeester en de ontvanger, tot regeling van de verdeling van de 
opbrengsten uit het gemeentegoed en tot de verdeling van hand- en spandiensten aan de bevolking.6 
 
Op 18 januari 1818 overleed burgemeester J.G. Kemmerling en werd opgevolgd door schepen A. Schultze. 
Verdere veranderingen kwamen ten gevolge van het Koninklijk Besluit van 14 februari 1818, bevattende een 
reglement van bestuur voor het platteland. Deze was gebaseerd op de Grondwet van 1815 en maakte weer 
verschil tussen stad en platteland. Als steden werden aangemerkt gemeenten met 5.000 of meer inwoners.7 
Heerlen had in die tijd ca. 3.500 inwoners8 en kreeg dus een bestuur met bevoegdheden zoals die waren 
voorgeschreven voor plattelandsgemeenten. Het platteland van de provincie Limburg werd ingedeeld in drie 
arrondissementen: Maastricht, Hasselt en Roermond.9 Heerlen kwam daarbij onder toezicht van de 
commissaris van het arrondissement Maastricht. 
 
Deze indeling bleef tot 1831 gehandhaafd. Verder kwam volgens het nieuwe bestuursreglement aan het 
hoofd van iedere plattelandsgemeente een door de koning benoemde schout te staan, voornamelijk belast 
met het dagelijks bestuur en de uitvoering van wetten en Koninklijke Besluiten. Daarnaast werden elf 
personen benoemd door Gedeputeerde Staten uit een voordracht gedaan door de raad zelf. Uit de gekozen 
raadsleden werden door Gedeputeerde Staten twee leden tot schepenen benoemd om de schout bij het 
dagelijks bestuur bij te staan. Hierdoor werd de samenstelling van het gemeentebestuur van Heerlen 
teruggebracht tot twaalf personen, te weten één burgemeester, twee schepenen en negen raadsleden. Door 

                                                      
1 E.M.Th.W. Nuyens, <BCURS>Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913<ECURS>, Maastricht, 

1982, p. 7-11. 
2 Inv. nr. 40: ingekomen brief van de commissaris van het arrondissement te Eindhoven, gedateerd 25 mei 1815. 
3 De gebieden op de linker Maasoever behoorden administratief tot het arrondissement Hasselt. Deze situatie bleef tot 1818 van kracht. 

Zie verder E.M.Th.W. Nuyens, <BCURS>Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814- 1913<ECURS>, 
Maastricht, 1982, p. 7-11.. 

4 Inv. nr. 40: ingekomen brief van de commissaris van het arrondissement te Eindhoven, gedateerd 25 mei 1815. 
5 Toen de Fransen in februari 1814 waren vertrokken, werden de benamingen maire, adjoints en conseil municipal vervangen door de 

nederlandstalige equivalenten burgemeester, adjunct-burgemeesters en gemeenteraad. 
6 J.H. Hanssen, <BCURS>Inventarissen van de archieven der Schepenbank en Gemeente Wessem 1481-1937<ECURS>, Maastricht, 

1986, p. 39, 40. 
7 W.J. Alberts, <BCURS>De geboorte en groei van de Nederlandse Gemeente<ECURS>, Alphen aan den Rijn, 1966, p. 108, 118, 119, 

123. 
8 Inv. nr. 302. 
9 M.Th.W. Nuyens, <BCURS>Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913<ECURS>, Maastricht, 

1982, p. 7-11. 
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deze wijze van benoeming bleef een rechtstreekse invloed van de inwoners op hun bestuur vooralsnog 
uitgesloten. 
 
Eind november 1818 werd de gemeenteraad van Heerlen als zodanig geïnstalleerd.10 Conform het nieuwe 
reglement werden de bevoegdheden van de burgemeester ingeperkt en die van de gemeenteraad 
uitgebreid. De raad kreeg nu "de vrije beschikking over de huishoudelijke belangen van de gemeente" en 
zou plaatselijke verordeningen mogen maken. De gemeenteraad werd bevoegd besluiten te nemen tot het 
vervreemden en verpanden van aan de gemeente behorende goederen, tot het aangaan van schulden en 
het invoeren van nieuwe belastingen, welke evenwel aan de koning ter goedkeuring moesten worden 
voorgelegd. Verder zou de raad de gemeenterekening afhoren. De secretaris en de ontvanger zouden, op 
voordracht van de gemeenteraad, definitief benoemd worden door Gedeputeerde Staten. In principe 
vergaderde de gemeenteraad tweemaal per jaar en voorts wanneer de schout en schepenen dat nodig 
vonden of wanneer de Provinciale Staten de raad bijeen zou roepen.11 
 
Begin 1820 diende burgemeester A. Schultze, vanwege zijn gezondheidstoestand, op eigen verzoek zijn 
ontslag in en werd in juni van hetzelfde jaar opgevolgd door schepen J.W. Lintjens. 
 
Alle benoemde bestuurders werden in principe aangesteld voor een periode van zes jaar en waren daarna 
eventueel herkiesbaar. Om de twee jaar moest een derde gedeelte aftreden. Om in dat ritme te komen werd 
in oktober 1821 door loting bepaald, welke schepen en welke andere drie leden van de gemeenteraad resp. 
per 1 januari 1822 en 1824 vervroegd aftreedbaar zouden zijn.12 
 
Als gevolg van het streven van Koning Willem I naar centralisatie werden in de noordelijke provincies de 
provinciale bestuursreglementen in 1824 en 1825 vervangen door één reglement voor het bestuur van de 
steden en één reglement voor het bestuur van het platteland. In de provincie Limburg waren de nog van 
kracht zijnde plaatselijke gebruiken en rechten nog te complex om ze te uniformeren. Derhalve zou voor 
deze provincie een apart reglement blijven bestaan. Wel werd het reglement van 1818 bij Koninklijk Besluit 
van 23 juli 1825 herzien. Dit "Reglement op het bestuur ten plattelande in de provincie Limburg" was veel 
uitvoeriger en week in onderdelen af.13 Opnieuw kregen enkele funkties een andere benaming. De schout 
werd weer burgemeester en de schepenen werden nu assessoren genoemd. De wijze van benoeming van 
de burgemeester en van de leden van de gemeenteraad bleven ongewijzigd. Wel werd het aantal 
raadsleden afhankelijk gesteld van het aantal inwoners in de gemeente. 
 
Eén en ander had tot gevolg dat de samenstelling van het gemeentebestuur in september 1825 werd 
teruggebracht van twaalf naar negen personen.14 De assessoren werden in het vervolg namens de koning 
benoemd door de gouverneur van Limburg op voordracht van de gemeenteraad. De bepalingen omtrent 
ambtstermijn, aftreding en herbenoeming van de raadsleden bleven ongewijzigd. De benoeming van de 
ontvanger bleef plaatsvinden door Gedeputeerde Staten. Wel werden wijzigingen aangebracht in de 
aanstelling van de secretaris. Deze werd in het vervolg benoemd door de koning. De gemeenteraad mocht 
kandidaten voor beide laatst genoemde funkties blijven voordragen. Voorts bevatte het reglement van 1825 
bepalingen omtrent de benoeming van andere gemeentelijke ambtenaren en de relatie van de 
gemeentebesturen tot het hogere gezag, waaruit duidelijk een centraliserende gedachte naar voren kwam.15 
 
In 1830 heerste er in verschillende landen van Europa een crisis, welke voornamelijk werd veroorzaakt door 
economische en sociale omstandigheden. Ook in de zuidelijke provincies van het koninkrijk ontstond sociale 
onrust. Eind augustus 1830 vonden in Brussel opstootjes en rellen plaats gericht tegen Koning Willem I en 
zijn ministers. Eén en andere escaleerde, vanwege een anti-Nederlandse geest onder de bevolking, in de 
maanden september en oktober en leidde tot de Belgische Opstand. De plattelandsgemeenten in de 
provincie Limburg sloten zich bij de opstandelingen aan en ook het gemeentebestuur van Heerlen erkende 
het gezag van het Tijdelijk Gouvernement (Gouvernement Provisoire). Deze vaardigde op 8 oktober 1830 

                                                      
10 Inv. nr. 1: processen-verbaal van eedaflegging dd. 30 november 1818. 
11 G.H.A. Venner, <BCURS>De Meinweg<ECURS>, Assen/Maastricht, 1985, p. 323-331, 349-352. 
12 Inv. nr. 1, besluit dd. 29 oktober 1821. 
13 J. Alberts, <BCURS>De geboorte en groei van de Nederlandse Gemeente<ECURS>, Alphen aan den Rijn, 1966, p. 108, 118, 119, 

123. 
14 Per 1 januari 1824 was de bezetting het gemeentebestuur informeel al op negen personen gebracht doordat drie aftreedbare 

raadsleden, niet werden herbenoemd en niet werden vervangen. Zie verder: inv. nr. 1: proces-verbaal van eedaflegging dd. 14 
september 1825. 

15 J. Alberts, <BCURS>De geboorte en groei van de Nederlandse Gemeente<ECURS>, Alphen aan den Rijn, 1966, p. 108, 118, 119, 
123. 
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een nieuwe bestuursregeling voor de plattelandsgemeenten uit.16 Volgens deze regeling mochten 
mannelijke inwoners die tien gulden of meer aan belasting betaalden de burgemeester, assessoren en 
gemeenteraadsleden kiezen (censuskiesrecht). 
 
In Heerlen vond deze verkiezing plaats op 3 november 1830.17 De bevolking van Heerlen bestond toen uit 
ca. 4.200 zielen en hiervan waren 191 mannelijke personen (lees: notabelen) stemgerechtigd. Slechts 71 
personen namen daadwerkelijk deel aan deze eerste gehouden gemeenteraadsverkiezingen.18 
 
Krachtens een besluit van hetzelfde Tijdelijk Gouvernement van 28 oktober 1830 mocht de gemeenteraad 
zelf een secretaris benoemen. De ontvanger zou echter door de gouverneur van de provincie benoemd 
moeten worden uit een voordracht van drie kandidaten door de gemeenteraad.19 
 
Omdat de stad Maastricht en St. Pieter Noordnederlands bleven heeft men in 1831 het arrondissement 
Maastricht in tweeën gesplitst en werd Heerlen onder toezicht van de commissaris van het "arrondissement 
Maastricht op de rechter Maasoever", met Valkenburg als zetel, geplaatst.20 
 
Een volgende verandering vond plaats met de afkondiging van de Belgische Gemeentewet van 30 maart 
1836. Naast de gouverneur werd, in plaats van de vroegere Provinciale Staten, een Provinciale Raad 
geïnstalleerd21 en het college van Gedeputeerde Staten werd in het vervolg Permanente Deputatie 
(Deputation Permanente du Conseil Provincial) genoemd. 
 
Het aantal leden van het gemeentebestuur werd, net als in 1818, weer op twaalf personen gesteld. De 
burgemeester en de schepenen, zoals de assessoren nu weer werden genoemd, werden aangestel door 
Koning Leopold I. De overige negen leden van het gemeentebestuur werden in mei 1836, evenals in 1830, 
via censuskiesrecht door stemgerechtigde inwoners rechtstreeks gekozen. Vier van de gekozen leden 
waren afkomstig uit de kom van Heerlen, één uit Heerlerheide, twee uit Caumer en twee uit Welten.22 De 
benoemingstermijn bleef op zes jaar gehandhaafd. Doch nu was bepaald dat om de drie jaar zes leden van 
het bestuur, waarvanr één schepen, moest aftreden. De burgemeester zou de volledige ambtstermijn 
mogen volmaken. De secretaris en de ontvanger werden in 1836 éénmalig door de gouverneur benoemd. 
Daarna zouden deze funktionarissen op voordracht van de gemeenteraad benoemd worden door de 
Permanente Deputatie. 
 
Na het Londens Tractaat van 19 april 1839 werd de tegenwoordige provincie Limburg weer verenigd met het 
Koninkrijk der Nederlanden. Op aandringen van de Bondsvergadering stemde Koning Willem I toe dat de 
Nederlandse provincie Limburg23 zou toetreden tot de Duitse Bond. Daarbij kreeg de provincie de status van 
hertogdom. Bij Koninklijk Besluit van 12 juni 1839 werd uitgevaardigd dat alle ambtenaren in het hertogdom 
Limburg voorlopig in funktie zouden blijven.24 In het hertogdom Limburg waren in 1839 tevens twee 
commissarissen benoemd, die belast werden met het voorlopig bestuur van de in bezit genomen gebieden. 
Door de afscheiding van Belgisch Limburg moest de arrondissementsindeling opnieuw worden herzien. In 
hetzelfde jaar nog werd het hertogdom Limburg verdeeld in twee arrondissementen: Maastricht en 
Roermond. Heerlen kreeg opnieuw te maken met een arrondissements-commissaris die in Maastricht 
gevestigd was.25 
 
Op 19 oktober 1839 vaardigde Koning Willem I een besluit uit dat de burgemeester en secretaris weer 
conform het bestuursreglement van 1825 door hem zouden worden benoemd.26 Tot 1841 werden de 

                                                      
16 J.H. Hanssen, <BCURS>Inventarissen van de archieven der Schepenbank en Gemeente Wessem 1481- 1937<ECURS>, 

Maastricht, 1986, p. 39, 40. 
17 Inv. nr. 116. 
18 Inv. nr. 116. 
19 J.H. Hanssen, <BCURS>Inventarissen van de archieven der Schepenbank en Gemeente Wessem 1481-1937<ECURS>, Maastricht, 

1986, p. 39, 40. 
20 M.Th.W. Nuyens, <BCURS>Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913<ECURS>, Maastricht, 

1982, p. 7-11. 
21 Niet te verwarren met de Provinciale Raad aan Nederlandse zijde, die in dezelfde tijd het College van Gedeputeerde Staten te 

Maastricht verving. Zie voor bijzonderheden over deze instelling: E.M.Th.W. Nuyens, <BCURS>Inventaris der archieven van het 
Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913<ECURS>, Maastricht, 1982, p. 7-11.. 

22 Inv. nr. 116. 
23 Met uitzondering van de vestingen Maastricht en Venlo. Zie voor verdere bijzonderheden : E.M.Th.W. Nuyens, <BCURS>Inventaris 

der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913<ECURS>, Maastricht, 1982, p. 7-11.. 
24 J.Th.H. de Win, <BCURS>Inventaris van de archieven der Gemeente Hoensbroek<ECURS>, Maastricht, 1976, p. 34, 35. 
25 M.Th.W. Nuyens, <BCURS>Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913<ECURS>, Maastricht, 

1982, p. 7-11. 
26 J.Th.H. de Win, <BCURS>Inventaris van de archieven der Gemeente Hoensbroek<ECURS>, Maastricht, 1976, p. 34, 35. 
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schepenen en ontvanger benoemd door de twee commissarissen die belast waren met het voorlopig 
bestuur. In 1851 werd G. van Herwijnen tot gouverneur van het hertogdom Limburg benoemd en kwam er 
een einde aan het voorlopig bestuur. Vanaf die tijd werden de schepenen en ontvanger benoemd door de 
gouverneur. Ook de gemeenteraadsleden werden tussen 1839 en 1841 benoemd door de commissarissen 
van het voorlopig bestuur. 
 
In oktober 1841 traden de Provinciale en Gedeputeerde Staten weer in funktie. Vanaf die tijd vonden de 
benoemingen van de gemeenteraadsleden weer plaats door Gedeputeerde Staten.27 
 
Eind 1842 liep de ambtstermijn van burgemeester J.W. Lintjens af. Hij werd echter niet herbenoemd en 
daarmee kwam er een eind aan een ambtsperiode van bijna 22 jaar. J.J. Jaegers werd als zodanig per 1 
januari 1843 aangesteld. Drie van de vijf overige aftredende leden van de raad werden niet herbenoemd of 
vervangen, waardoor het aantal leden van het gemeentebestuur, conform de bepalingen van het 
bestuursreglement van 1825, weer naar negen werd teruggebracht. 
 
Nadere regelingen omtrent het plaatselijk bestuur bleven echter voorlopig uit. Hierdoor ontstond een 
merkwaardige situatie. Voor de gemeentebesturen in het hertogdom Limburg bleven zowel de Belgische 
Gemeentewet van 1836 als "Het Reglement voor het Platteland voor de provincie Limburg" van 1825 van 
kracht. Dit betekende dat tot 1851 in sommige aangelegenheden de Nederlandse bestuursregeling en voor 
andere kwesties de Belgische regeling werd toegepast.28 
 
In het jaar 1848 was er opnieuw overal in Europa grote sociale onrust. In Duitsland stak een democratische 
beweging de kop op. Ook in het hertogdom Limburg, aangesloten bij de Duitse Bond, ontstond een gisting 
tussen voor- en tegenstanders. In Sittard en Heerlen werden, ter handhaving van de rust, Nederlandse 
troepen ingekwartierd.29 Onder druk van de revolutionaire geest die overal rondwaarde kwam in 1848 een 
nieuwe Grondwet tot stand. Hierbij werd de volksinvloed op de aanstelling van bestuurders vergroot en de 
macht van adellijke en patricische families ingeperkt.30 
 
Als gevolg van de gewijzigde bepalingen werden allereerst stappen in de richting van gelijkstelling van het 
bestuur van steden en platteland gezet. Per 1 januari 1850 kwam de indeling van het platteland in 
arrondissementen te vervallen.31 Meer zelfstandigheid voor alle Nederlandse gemeenten kwam tot stand 
door het aannemen van de Gemeentewet van 29 juni 1851, naar een ontwerp van de minister van 
Binnenlandse Zaken J.R. Thorbecke.32 Sindsdien werd de gemeenteraad definitief aan het hoofd van de 
gemeente gesteld. De verkiezing van de raadsleden zou echter voorlopig nog wel via een census 
voorbehouden blijven aan de notabelen in de gemeente.33 Deze verkiezing vond in de gemeente Heerlen 
plaats in oktober 1851.34 Conform de Gemeentewet mochten de leden van de gemeenteraad uit haar 
midden zelf de schepenen, in het vervolg wethouders genoemd, benoemen en de secretaris en ontvanger 
uit een voordracht van burgemeester en wethouders. Wat betreft de benoeming van de burgemeester 
veranderde er niets. De Gemeentewet van 1851 vormt thans, ondanks vele latere wijzigingen, nog steeds 
de grondslag voor het huidig funktioneren van de plaatselijke besturen van onze gemeenten. 
 

1.2. Geschiedenis van het archief 

 
Op 1 januari 1819 werden de archieven van de schepenbank, de gemeentelijke en kantonnale archieven 
door de burgemeester, conform het bestuursreglement van 1818, overgedragen aan de secretaris.35 Vanaf 
dat moment zou ook het archief, dat in de jaren 1815 tot en met 1852 werd gevormd, tot 1940 berusten bij 
                                                      
27 J.Th.H. de Win, <BCURS>Inventaris van de archieven der Gemeente Hoensbroek<ECURS>, Maastricht, 1976, p. 34, 35. 
28 J. Alberts, <BCURS>De geboorte en groei van de Nederlandse Gemeente<ECURS>, Alphen aan den Rijn, 1966, p. 108, 118, 119, 

123. 
29 P.J.M. Peters, <BCURS>Wandelingen in en om Heerlen met geschiedkundige aanteekeningen<ECURS>, Heerlen, [ca. 1919], p. 45. 

Zie ook de inv. nrs. 317 en 471. 
30 J. Alberts, <BCURS>De geboorte en groei van de Nederlandse Gemeente<ECURS>, Alphen aan den Rijn, 1966, p. 108, 118, 119, 

123. 
31 M.Th.W. Nuyens, <BCURS>Inventaris der archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913<ECURS>, Maastricht, 

1982, p. 7-11. 
32 J. Alberts, <BCURS>De geboorte en groei van de Nederlandse Gemeente<ECURS>, Alphen aan den Rijn, 1966, p. 108, 118, 119, 

123. 
33 Het censuskiesrecht werd in 1917 afgeschaft met de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen. Het algemeen kiesrecht 

voor mannen en vrouwen werd ingevoerd in 1919, maar pas in 1922 vastgelegd in de Grondwet. 
34 Inv. nr. 116. 
35 Inv. nr. 122 en inv. nr. 1: instructie voor de secretaris gedateerd 30 december 1818. 
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de gemeentesecretaris. De plaats waar de secretaris was gehuisvest, in de periode 1818 tot 1826, is niet 
exact bekend.36 Mogelijk was de gemeentesecretarie al vóór 1818 ondergebracht in het schoolhuis, dat in 
1816 werd verbouwd.37 In elk geval blijkt uit een bewaard gebleven brandverzekeringspolis dat in 1826 de 
bovenverdieping van het schoolhuis als zodanig was ingericht.38 Het schoolhuis lag aan de Dorpstraat (thans 
Emmastraat), op de plaats waar nu de pastorie is gelegen. 
 
Vanaf ca. 1828 werd het schoolhuis tevens in gebruik genomen als gemeentehuis. In het midden van de 
19e eeuw heeft m.i. een deel van het archief het veld moeten ruimen en is in de kelder beland, waarbij het in 
een slechte en ongeregelde toestand moet zijn geraakt.39 Deze theorie geeft een verklaring waarom de 
overgeleverde archiefstukken, met name uit de jaren 1817-1824, 1829-1831, 1838, 1844, 1849, 1851, 1863 
en 1864, nog maar gedeeltelijk bewaard of gedeeltelijk leesbaar zijn. 
 
Zeker is in elk geval dat een deel van het archief in het verleden ergens tegen een vochtige buitenmuur 
heeft gestaan. 
 
In 1879 verhuisde de gemeentesecretarie naar een nieuw gebouwd raadhuis, gelegen aan de 
Geleenstraat.40 
 
Op 19 juni 1899 kwam de toestand van de archieven aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. In de 
notulen werd hierover vermeld: "Nu deelt de Voorzitter nog mede, dat het archief dezer gemeente nog altijd 
in ongeregelden toestand verkeert, dat de Secretaris wel gaarne zou beginnen met opruiming en sortering 
der stukken, maar dat deze hiervoor wel de hulp van een deskundige zou willen inroepen, zoo de gemeente 
de kosten, die daaruit noodzakelijk ontstaan zullen, wil dragen".41 Dit voorstel werd aangenomen. In 
hoeverre de toestand van het archief als gevolg van dit besluit daarna werd verbeterd, is niet bekend. 
 
Pas na de Archiefwet van 1918 kwam er enige aanwijsbare verbetering in het beheer van het archief.42 
 
Doch de aktiviteiten die tot 1943 werden ondernomen hadden met name betrekking op het verbeteren van 
de toestand van de oude archieven van vóór 1794. 
 
Vlak na de definitieve benoeming van L.E.M.A. van Hommerich tot gemeentearchivaris in 1940, werden de 
archieven over de jaren 1815 tot en met 1918 door de gemeentesecretaris overgedragen.43 
 
In de periode 1943 tot en met 1947 werd door de gemeentearchivaris een begin gemaakt met de ordening 
van dit archief. O.a. werden de stukken van de Nationale Militie en de rustende schutterij geordend en werd 
er begonnen met het maken van transcripties van de in slechte staat verkerende korrespondentie over de 
jaren 1828 tot en met 1864. 
 
Na het gereedkomen van een deel van het nieuwe in aanbouw zijnde gemeentehuis aan de Geleenstraat in 
1943 werden de oude archieven hier ondergebracht. 
 
In de vijftiger jaren kwamen de aktiviteiten, betreffende het toegankelijk maken van dit archief, nagenoeg stil 
te liggen. In 1964 verhuisde het gemeentearchief naar de achtervleugel van de schouwburg aan de 
Orpheusstraat. 
 

                                                      
36 Nader onderzoek kan mogelijk één en ander aan het licht brengen. Gedacht wordt hierbij aan het bestuderen van de ingekomen en 

uitgaande brieven en circulaires over de periode 1815-1851 (inv. nrs. 38-112). 
37 De bovenverdieping was aanvankelijk bestemd als woonruimte voor de onderwijzer. Deze ruimte werd vermoedelijk niet als zodanig 

benut, omdat dominee Preusser was aangesteld tot onderwijzer en zelf in het predikantenhuis woonde. Zie tevens de 
gemeentelijke en kantonnale archieven van Heerlen 1794-1815 (1821), inv. nr. 437, 166-167. 

38 Inv. nr. 143. 
39 Vlak voor 1829 was ook een vertrek op de begane grond van het schoolhuis in gebruik genomen door het gemeentebestuur. De 

kelder was zeer slecht, omdat het huis gebouwd was op een moerassige ondergrond. Zie inv. nr. 144. 
40 J.T.J. Jamar, <BCURS>Gemeentehuizen in Heerlen<ECURS>, Land van Herle 31, (1981) 83. 
41 J.T.J. Jamar, <BCURS>Gemeentehuizen in Heerlen<ECURS>, Land van Herle 31, (1981) 83. 
42 Na een inspectie in 1824 door de rijkarchivaris in Limburg drongen Gedeputeerde Staten aan tot de aanstelling van een 

archiefambtenaar. Een dergelijke aanstelling kon de gemeente niet op zich nemen, zodat het college van burgemeester en 
wethouders aan Gedeputeerde Staten vroegen om de in 1921 als museumconservator aangestelde oud-onderwijzer P. Peters, 
onder supervisie van de rijkarchivaris een begin te laten maken met het ordenen van de oudste archieven. 

43 In 1937 werd L. van Hommerich in dienst genomen om te helpen bij het op orde brengen van de archieven. Na het voltooien van zijn 
opleiding tot archivaris werd hij in 1940 definitief benoemd tot gemeentearchivaris. In januari 1940 was de heer P. Peters 
overleden en L. van Hommerich werd hetzelfde jaar door het gemeentebestuur ook benoemd als beheerder van gemeentelijk 
museum. Vanaf 1940 is er bij de gemeente Heerlen dan ook sprake van een dienst "Archief en Museum". 
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In de zeventiger jaren werd een serieuze poging gedaan om het archief van het gemeentebestuur over de 
periode 1815 tot en met 1918 te inventariseren. Men begon met het beschrijven van de archiefstukken en er 
werd een kaartsysteem aangelegd. Door gebrek aan tijd en financiële middelen is dit projekt echter na 
verloop van tijd gestaakt. 
 
In 1977 verhuisde het gemeentearchief opnieuw en ditmaal naar het gereedgekomen gebouw aan de 
Coriovallumstraat, waar het nu nog is ondergebracht. 
 
In 1992 werd o.l.v. de stadsarchivaris R. Braad een nieuwe aanzet gemaakt tot het inventariseren van het 
archief. 
 
Al met al kan gesteld worden dat een groot deel van het archief over de periode 1815 tot 1851 door slechte 
huisvesting, vermoedelijk in het midden van de 19e eeuw, veel geleden heeft. Gezien de hiaten in de 
beschadigde series is een deel, waarschijnlijk vanwege de erbarmelijke staat, in de loop der jaren 
weggegooid. Ook is aan de hiaten in series van archiefstukken, die wel in redelijke staat verkeren, te 
constateren dat in de loop der jaren stukken zijn verdwenen. Mogelijk werden die als curiositeit weggegeven 
of is er onvoldoende contrôle geweest op het terugbezorgen van uitgeleende archiefstukken. Met name in 
de eerste helft van de 19e eeuw verrichtten de burgemeesters veel van hun werkzaamheden thuis en zullen 
archiefstukken hebben meegenomen. Men kan alleen maar hopen dat bij het doorvorsen van andere 
archieven en particuliere zolders nog archiefstukken boven water zullen komen. 
 

1.3. Verantwoording van de inventarisatie 

 
Deze inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Heerlen is een onderdeel van een projekt om 
het archief van het gemeentebestuur over de periode 1815 tot en met 1918 te inventariseren. Gezien de 
omvang van het archief (58 strekkende meter) en de ongeordende staat waarin het verkeerd, werd in 1992 
besloten om de werkzaamheden te verdelen in 5 fasen, te weten:  
1. beschrijven en ordenen van het archief over de periode 1815-1851;  
2. beschrijven en ordenen van het archief over de periode 1852-1913;  
3. beschrijven en ordenen van het archief over de periode 1914-1918;  
4. het tot één geheel maken van de 3 hierboven genoemde archiefdelen;  
5. het maken van nadere toegangen en een restauratieplan. 
 
In 1992 werd door A. Frings een begin gemaakt met fase 3 van het projekt. De verwachting is dat ook deze 
fase eind 1993 gereed zal komen. Voor fase 2 zal in de loop van 1994 een gedetailleerd 
archiefbewerkingsplan worden opgesteld. 
 
Bij de fasering van de werkzaamheden bereffende het beschrijven en ordenen werd gezocht naar geschikte 
cesuren. 
 
In 1988 en 1989 bij het inventariseren van de gemeentelijke en kantonnale archieven van Heerlen uit de 
Franse Tijd werd door J.W.J.M. Bogaarts bij het archief van de maire van Heerlen de datum van 15 mei 
1815 als cesuur gebruikt. Op deze datum werd in Heerlen de Nederlandse wetgeving van toepassing. 
Derhalve bevat deze inventaris stukken vanaf 15 mei 1815. 
 
Als afsluiting werd als cesuur voor fase 1 in principe gekozen voor de invoering van de Gemeentewet uit 
1851. Om praktische redenen is echter als cesuur 1 januari 1852 aangehouden, omdat in de administratie 
destijd op die datum de meeste registers werden afgesloten en opnieuw aangelegd. 
 
De archiefbescheiden over de periode 1815 tot en met 1851 heeft een omvang van ca. 12 strekkende 
meter. Bij nadere bestudering bleek de ordening die in de jaren zeventig was aangebracht niet betrouwbaar 
en moesten alle omslagen en pakken op hun inhoud gecontrôleerd worden. 
 
Bij het beschrijven en ordenen van de archiefstukken werd het kaartsysteem, dat in de jaren zeventig was 
samengesteld, als richtlijn bij de werkzaamheden gehanteerd. Bij het beschrijven is gebruik gemaakt van de 
termen zoals die vermeld staan in het Lexicon van Nederlandse Archieftermen. 
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Tijdens de werkzaamheden werd een aantal stukken aangetroffen die gezien hun aard niet thuis horen in 
het archief van het gemeentebestuur. Hierbij werd uitgegaan van het herkomstbeginsel en zijn deze stukken 
overgebracht naar het juiste archief waar zij behoren te berusten. 
 
De archiefstukken van drie instellingen zijn in deze inventaris opgenomen als gedeponeerde archieven, 
omdat de omvang gering is en, voor zover bekend, elders geen archief is overgeleverd. 
 
Van enige bijzondere structuur in het archief, die in de periode 1815 tot en met 1851 door de archiefvormers 
gehanteerd zou zijn, werden geen sporen aangetroffen. Zeer waarschijnlijk is, dat in het verleden alle losse 
stukken chronologisch werden opgeborgen. Bij aanvang van het projekt werd besloten om de ordening 
volgens het schema, zoals dat in de inhoudsopgave is vermeld, te hanteren. 
 
Daarbij werd de in 1992 aangetroffen structuur van de ingekomen brieven en circulaires in chronologische 
series gehandhaafd c.q. hersteld. Reden waarom deze stukken niet gerangschikt werden in afzonderlijke 
onderwerpen is de overweging dat vele in slechte staat verkeren. Door de leiding van het Stadsarchief van 
Heerlen zal nog worden overwogen of de korrespondentie op korte termijn kan worden gerestaureerd of zal 
worden overgegaan tot verfilming op microfiches. 
 
Bovendien zou het verbijzonderen van de korrespondentie een zodanige extra hoeveelheid werk met zich 
meebrengen, dat de haalbaarheid om het archief binnen afzienbare tijd toegankelijk te maken, in gevaar zou 
kunnen komen. 
 
Bij het opstarten van fase 5 zal nader bekeken worden welke behoeften er onder de bezoekers van het 
Stadsarchief van Heerlen bestaan aan nadere toegangen en welke mogelijkheden de computer hiertoe 
biedt. 
 

1.4. Funktionarissen 

 

1.4.1. J.G. Kemmerling (1805-1818) 

 
Johan Gerard Kemmerling werd in 1766 geboren en was van huis uit protestant. In 1801 werd hij notaris te 
Heerlen. Kemmerling woonde met zijn gezin in het huis de Kroon gelegen in de Dorpstraat (thans 
Geleenstraat).44 In september 1801 werd hij benoemd tot lid van de municipale raad en op 7 oktober 1805 
vond zijn benoeming tot maire van Heerlen plaats. Tussen 1812 en 1815 bekleedde hij verschillende 
kantonnale funkties. Vanaf mei 1815 was hij zowel burgemeester van Heerlen als van Nieuwenhagen. In 
november 1817 werd de 41-jarige Kemmerling ziek en overleed te Heerlen op 15 januari 1815.45 
 

1.4.2. A. Schultze (1818-1820) 

 
Albert Schultze werd in 1755 geboren te Meurs (Duitsland).46 De familie Schultze was protestant en verwant 
met de familie Kemmerling. In Heerlen oefende hij het beroep van apotheker uit en woonde in een aan de 
Veemarkt gelegen huis, dat er nog steeds staat. Vanaf februari 1806 was hij lid van de municipale raad. In 
1818 werd hij niet opnieuw benoemd tot lid van de gemeenteraad, maar na het overlijden van Kemmerling 
werd hij op 21 januari 1818 door de gouverneur van Limburg tot burgemeester benoemd. Lang heeft hij 
deze funktie niet uitgeoefend. Na het overlijden van zijn vrouw trok hij zich uit het openbare leven terug. Op 
27 juni 1820 werd hij bij Koninklijk Besluit op eigen verzoek ontslagen.47 In 1825 werd hij opnieuw lid van de 
gemeenteraad. Schultze overleed op 72-jarige leeftijd te Heerlen op 6 februari 1828. 
 

                                                      
44 Zie verder: J. Horst, "<BCURS>Het Huis de Kroon en zijn bewoners te Heerlen in de loop der tijden<ECURS>", Land van Herle 1, 

(1951) 101, 126, 127. 
45 J.T.J. Jamar, "<BCURS>Burgemeesters-benoemingen in Heerlen van 1805 tot 1894<ECURS>", Land van Herle 26, (1976) 79-87. 
46 J.T.J. Jamar, "<BCURS>Burgemeesters- benoemingen in Heerlen van 1805 tot 1894<ECURS>", Land van Herle 26, (1976) 79-87. 
47 W. Lindelauf, "<BCURS>Het oude huis aan de Veemarkt<ECURS>", Land van Herle 1, (1951), 41 en 42. 
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1.4.3. J.W. Lintjens (1820-1842) 

 
Jan Willem Lintjens werd in 1786 geboren te Heerlen. Vanaf februari 1806 was hij, gelijk met Schultze, lid 
geworden van de municipale raad. Van december 1809 bekleedde hij de funktie van adjunct en werd na de 
invoering van het bestuursreglement van 1818 tot schepen benoemd. Hij was grootgrondbezitter te 
Douvenrade en was daarnaast aanklager bij het kantongerecht. Alhoewel hij in 1820 tweede schepen in 
rang was, werd hij na de ontslagverlening aan Schultze burgemeester van Heerlen. Na een ambtstermijn 
van bijna 22 jaar werd hij per 1 januari 1843 niet meer herbenoemd. In het advies aan Koning Willem II 
schreef de gouverneur van Limburg: "Op het tegenwoordig bestuur eener zo belangrijke gemeente valt vrij 
wat aan aan te merken en de burgemeester woont in een gehucht verre van de kom van het dorp 
verwijderd".48 
 

1.4.4. J.J. Jaegers (1843-1853) 

 
Jan Jozef Jaegers werd in 1802 geboren te Heerlen. Van beroep was hij geneesheer en was tevens 
plaatsvervangend kantongerechter te Heerlen. Vanwege zijn invloed als geneesheer werd hij per 1 januari 
1843 de opvolger van Lintjens. In 1853 liep zijn ambtstermijn af. Zijn kansen om herbenoemd te worden 
waren gering, omdat hij als 2de persoon werd voorgedragen en bovendien vanwege het uitoefenen van het 
beroep van geneesheer ook nog koninklijke dispensatie moest zien te verkrijgen. Dit was voor hem 
aanleiding zijn ontslag aan te vragen, hetgeen hem verleend werd. Na zijn ontslag bleef hij lid van de 
gemeenteraad en in de jaren 1856 tot en met 1859 aanvaardde hij de funktie van wethouder.49 
 

1.4.5. Lijst van overige funktionarissen 

Pieter Mathis Reynardts vóór 1815-1825   
Johan Willem Lintjens vóór 1815-1820   
Johan Willem Gelekerken 1820-1825   
Johan Willem Daniel 
Smeets 

1825-1830, 1843-1848   

Balthasar Sijstermans 1825-1848   
Mathijs Joseph Penners 
(senior) 

1830-1836   

Jan Willem Willems 1836-1842   
Pieter Jozef Jongen 1848-1851   
Victor Joseph Hubert 
Roosen 

1848-na 1851   

Mathis Wintgens 1851-na 1851   
Dienis Schils vóór mei 1815-1818   
Hendrick Prickarts vóór mei 1815-1818   
Carel Lotharis Crijns vóór mei 1815-1818   
Johan Willem Heldewier vóór mei 1815-1818   
Johan Willem Vlieks vóór mei 1815-1818   
Arnold Widderhoven vóór mei 1815-1818   
Just Hendrik Lamberts vóór mei 1815-1818   
Johan Willem Franssen vóór mei 1815-1818   
Balthasar a Campo vóór mei 1815-1818   
Johan Leonard Voragen vóór mei 1815-1818   
Johan Willem Gelekerken vóór mei 1815-1820, 

1830-1836 
  

Johan Hendrik Crena vóór mei 1815-1823   
Mathis Joseph Penners vóór mei 1815-1823   
Andreas Hoenen vóór mei 1815-1825   
Balthasar Sijstermans vóór mei 1815-1825   
Johan Mertens vóór mei 1815-1818,   
                                                      
48 J.T.J. Jamar, "<BCURS>Burgemeesters-benoemingen in Heerlen van 1805 tot 1894<ECURS>", Land van Herle 26, (1976) 79-87. 
49 J.T.J. Jamar, "<BCURS>Burgemeesters-benoemingen in Heerlen van 1805 tot 1894<ECURS>", Land van Herle 26, (1976) 79-87. 
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1825-1830 
Albrecht Joseph 
Bisschoff 

vóór mei 1815-1818, 
1820-1823 

  

Antoon Arnold Chaineux vóór mei 1815-1818, 
1820-1825 

  

Albert Schultze vóór mei 1815-1818, 
1825-1828 

  

Johan Gerard Lintjens vóór mei 1815-1820, 
1825-1846 

  

Arnold Jagers 1818-1820   
Francis Antoon Robroek 1818-1825   
Nicolaas Scheelen 1818-1825   
Jan Leonard Pluimakers 1820-1825   
Peter Joseph 
Dautzenberg 

1825-1828   

Johan Corduwener 1825-1830   
Martin a Campo 1825-1830   
Lodewijk Alberts 1828-1830   
Jan Mathijs Theunissen 1828-1830   
Jan Leonard Gerards 1830-1836   
Alexander Savelberg 1830-1842   
Frans Joseph 
Pluymakers 

1830-1845   

Nicolaas Joseph Cloot 1830-1848   
Jan Kaspar Clootz 1836-1848   
Jan Arnold Hoenen 1836-1848   
Peter Joseph Hubert 
Widdershoven 

1836-1842, 1851-na 
1851 

  

Mathijs Joseph Penners 
(senior) 

1836-1842   

Nikolaas Jozef Vrusch 1843-1845   
Herman Jozef Rofs 1843-na 1851   
Eduard Jan Leonard 
Sassen 

1843-na 1851   

Peter Jozef Jongen 1846-1848   
Jan Willem Scheelen 1846-1851   
Willem Maximiliaan 
Hendrik van Aken 

1846-na 1851   

Jan Pieter de Hessele 1849-na 1851   
Jan Mathijs Leers 1849-na 1851   
Jan Pieter Custers 1849-na 1851   
Jan Willem Daniel 
Smeets 

vanaf 1851   

Jan Willem Daniel 
Smeets 

1818-1826   

Jan Jakob Lambert 
Nolens 

1826-1851   

Johan Essers 1818-1825   
Mathijs Joseph Penners 
(junior) 

1825-1848   

Pieter Joseph de Hessele 1848-na 1851   
 

1.5. Enige bronnen voor aanvullend onderzoek 
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87. 
 
J.T.J. Jamar, "Gemeentehuizen in Heerlen", Land van Herle 31 (1981) 81-91. 
 
 
Th. Janssen, "De registratie der bevolking in het algemeen en van Heerlen in het bijzonder", Land van Herle 
1, (1951) 93-97 en 130-134. 
 
Th. Janssen, "Heerlense bevolking vanaf het begin der vorige eeuw", Land van Herle 3, (1953) 49-55, 109-
114 en 139-144. 
 
J. Jongeneel, "Korte kroniek van Heerlen", Land van Herle 6, (1956) 65-74 en 94-97. 
 
W. Lindelauf, "Het oude huis aan de Veemarkt", vervolgserie in Land van Herle 1-4, (1951- 1954) 37 e.v. 
 
W. Lindelauf, "Het goed Douvenrade onder Heerlen", Land van Herle 6, (1956) 49-60 en 74- 77. 
 
P. Peters, "Uit Heerlens Verleden", serie opstellen in de Maasgouw 43-48, (1923-1928). 
 
P.J.M. Peters, Wandelingen in en om Heerlen met geschiedkundige aanteekeningen, Heerlen, [ca. 1919]. 
 
A.M. Postma-van Leeuwen, G. Mol e.a., Uit de geschiedenis van de hervormde gemeente van Heerlen 
1649-1949, Zaltbommel, 1949. 
 
J.J. Severens, Heerlen: Pruisisch of Nederlands? De gemeente Heerlen en burgemeester Jean Gerard 
Kemmerling gedurende de overgang van het Franse naar het Nederlandse bestuur, Hoensbroek, 1976. 
 
M.A. van Wijst, "De beroepsbevolking van Heerlen omstreeks 1825", Land van Herle, 31, (1981) 64-69. 
 

1.5.2. Archivalia 

 
Archieven van de gemeentelijke en kantonnale archieven van Heerlen, 1794-1815 (1833), Stadsarchief 
Heerlen, inv. nrs. 437 en 438. 
 
Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg, 1814-1913, Rijksarchief in Maastricht. 
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Archief van het vredegerecht van het kanton Heerlen, 1796-1841, Rijksarchief in Maastricht. 
 
Archief van de rechtbank van enkele politie van het kanton Heerlen, 1796-1841, Rijksarchief in Maastricht. 
 
Archief van het kantongerecht Heerlen 1842-1929, Rijksarchief in Maastricht. 
 
Burgerlijk Armbestuur te Heerlen 1828-1939, Stadsarchief Heerlen. 
 
Archief van de Brigade Koninklijke Marechaussee te Heerlen, 1839-1846, Rijksarchief in Maastricht. 
 
Archieven van de notarissen ter standplaats Heerlen, 1671-1905, Stadsarchief Heerlen. 
 
Doop-, huwelijks- en overlijdensregisters 1806, 1807, 1821, 1822 van het bisdom Luik, Stadsarchief 
Heerlen. 
 
Archief van de St. Pancratiusparochie 1620-1924, Stadsarchief Heerlen. 
 
Archief van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia, 1833-1958, Stadarchief Heerlen. 
 
Archief van het kerkkoor St. Caecila, 1848-1851, Stadarchief Heerlen. 
 
Archieven van de Hervormde gemeente Heerlen, (1649)-1918, Stadsarchief Heerlen. 
 
Archief van het Huis Terworm te Heerlen, 1420-1897, Rijksarchief in Maastricht. 
 
Archief familie Hennen te Heerlen, ca. 1600-1920, Stadsarchief Heerlen. 
 
Archieven van de families Königstein en Voncken te Heerlerheide, 1783-1893, Stadsarchief Heerlen. 
 
Archief van de familie Moulen te Heiberg, Heerlen, 1836-1913, Stadsarchief Heerlen. 
 
Archieven van de familie Packbier en aanverwante families Otermans en Reumkens te Heerleheide, 1828-
1897, Stadsarchief Heerlen. 
 
Archieven van de families Palland en Vrusch te Welten, 1749-1960, Stadsarchief Heerlen 
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2. Inventaris 
 

2.1. Hoofdstuk I Stukken en series van algemene aard 

 

2.1.1. Het bestuur 

 

2.1.1.1. Algemeen 

 
 1 Register over de periode november 1818 tot en met september 1830, houdende:  

- besluiten van de gemeenteraad, 1818-1830;  
- besluiten van burgemeester en schepenen, 1826-1830;  
- besluiten van de vergaderingen van de gemeentebesturen van de gemeenten 
van Heerlen, Schaesberg, Voerendaal en Nieuwenhagen, inzake de verdeling van 
de schulden en de bezittingen van de voormalige bank Heerlen, 1820, 1823;  
- instructies voor de secretaris en de ontvanger, 1818;  
- processen-verbaal van eedaflegging, 1818, 1819, 1823, 1826, 1828, 1830;  
- uittreksels uit missiven van de commissaris van het arrondissement Maastricht, 
1819, 1820 1 deel 
N.B. Het voorgaande register van het gemeentebestuur over de periode januari 1806 tot en met 
oktober 1818 bevindt zich in de gemeentelijke en kantonnale archieven van Heerlen in de Franse en 
Pruisische Tijd, inv. nr. 437 

 
 2 Register over de periode november 1836 tot en met januari 1839, houdende:  

- besluiten van de gemeenteraad, 1836-1839;  
- besluiten van het college van burgemeester en schepenen, 1836-1839;  
- processen-verbaal van eedaflegging, 1836;  
- proces-verbaal over de vaststelling van de aftreedbaarheid van de 
gemeenteraadsleden, 1838;  
- Koninklijke Besluiten over de benoeming van schepenen en secretaris, 1836;  
- nota van de gemeenteraad over de noodzaak om de kerk te Heerlen te 
verbouwen, 1837;  
- rapporten over de toestand in de gemeente, 1838 1 deel 

 
 3 Register over de periode januari 1843 tot en met november 1850, houdende:  

- besluiten van de gemeenteraad, 1843-1850;  
- besluiten van het college van burgemeester en schepenen, 1843-1850;  
- processen-verbaal van eedaflegging, 1843, 1846, 1849, 1850;  
- akten waarin het gemeentebestuur verklaart stembriefjes te hebben vernietigd, 
1843, 1847;  
- Koninklijke Besluit over de benoeming van Jan Jozef Jaegers tot burgemeester, 
1843;  
- beschikking van Gedeputeerde Staten van Limburg over het ontoelaatbaar 
geachte gedrag van één van de raadsleden, 1844 1 deel 

 

2.1.1.2. De burgemeester (schout) 
N.B. Zie voor het register houdende besluiten en processen-verbaal van de burgemeester over de periode 1815-1833 de gemeentelijke 
en kantonnale archieven van Heerlen in de Franse en Pruisische Tijd, inv. nr. 438. 
 

2.1.1.3. Het college van burgemeester en schepenen (assessoren) 
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 4 Minuten van beschikkingen van het college van burgemeester en schepenen; met 
hiaten, 1831, 1834-1837, 1839, 1840, 1842-1845, 1847-1851. Minuten.  1 omslag 
N.B. Zie ook de inv. nrs. 1-3 

 

2.1.1.4. De gemeenteraad 

 
 5-36 Minuten van beschikkingen van de gemeenteraad, 1816-1851; met hiaten.  

 5 1816 1 omslag 
 6 1817 1 omslag 
 7 1818 1 omslag 
 8 1822 1 stuk 
 9 1823 2 stukken 
 10 1825 1 stuk 
 11 1826 1 omslag 
 12 1827 1 omslag 
 13 1828 1 omslag 
 14 1829 1 omslag 
 15 1830 1 omslag 
 16 1831 1 omslag 
 17 1832 1 omslag 
 18 1833 1 omslag 
 19 1834 1 omslag 
 20 1835 1 omslag 
 21 1836 1 omslag 
 22 1837 1 omslag 
 23 1838 2 stukken 
 24 1839 1 omslag 
 25 1840 1 omslag 
 26 1841 1 omslag 
 27 1842 1 omslag 
 28 1843 1 omslag 
 29 1844 1 omslag 
 30 1845 1 omslag 
 31 1846 1 omslag 
 32 1847 1 omslag 
 33 1848 1 omslag 
 34 1849 1 omslag 
 35 1850 1 omslag 
 36 1851 1 omslag 

 
 37 Register houdende de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1851-

1854.  1 deel 
 

2.1.2. Briefwisseling 

 

2.1.2.1. Ingekomen stukken 

 



 17

 38-39 Agenda's van ingekomen stukken, 1816-1818.  2 katernen 
 38 1816-1817 juni 5 
 39 1817 juni 5-1818 november 4 

 
 40-75 Ingekomen brieven en circulaires, 1815-1851; met hiaten.  

 40 1815 1 omslag 
 41 1816 1 pak 
 42 1817 1 pak 
 43 1818 1 pak 
 44 1820 1 omslag 
 45 1821 1 pak 
 46 1822 1 omslag 
 47 1823 1 pak 
 48 1824 1 omslag 
 49 1825 1 omslag 
 50 1826 1 pak 
 51 1827 1 pak 
 52 1828 1 pak 
 53 1829 1 pak 
 54 1830 1 omslag 
 55 1831 1 pak 
 56 1832 1 pak 
 57 1833 1 pak 
 58 1834 1 omslag 
 59 1835 1 pak 
 60 1836 1 pak 
 61 1837 1 pak 
 62 1838 1 pak 
 63 1839 1 pak 
 64 1840 1 pak 
 65 1841 1 omslag 
 66 1842 1 pak 
 67 1843 1 pak 
 68 1844 1 pak 
 69 1845 1 pak 
 70 1846 1 pak 
 71 1847 2 stukken 
 72 1848 1 pak 
 73 1849 1 pak 
 74 1850 1 pak 
 75 1851 1 pak 

 

2.1.2.2. Uitgaande stukken 

 
 76 Register van uitgaande stukken, houdende:  

- afschriften van uitgaande brieven, 1815-1818;  
- agenda van uitgaande brieven, 1819. 1 deel 

 
 77-112 Uitgaande brieven en circulaires; met hiaten, 1815-1851.  
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 77 1815 1 omslag 
 78 1816 1 omslag 
 79 1817 2 stukken 
 80 1818 2 stukken 
 81 1820 1 omslag 
 82 1821 1 pak 
 83 1822 1 pak 
 84 1823 1 pak 
 85 1824 1 omslag 
 86 1825 1 pak 
 87 1826 1 pak 
 88 1827 1 pak 
 89 1828 1 pak 
 90 1829 1 pak 
 91 1830 1 pak 
 92 1831 1 pak 
 93 1832 1 pak 
 94 1833 1 pak 
 95 1834 1 omslag 
 96 1835 1 pak 
 97 1836 1 pak 
 98 1837 1 pak 
 99 1838 1 pak 
 100 1839 1 omslag 
 101 1840 1 omslag 
 102 1841 1 omslag 
 103 1842 1 omslag 
 104 1843 1 omslag 
 105 1844 1 pak 
 106 1845 1 omslag 
 107 1846 1 pak 
 108 1847 1 pak 
 109 1848 1 pak 
 110 1849 1 pak 
 111 1850 1 pak 
 112 1851 1 pak 

 

2.2. Hoofdstuk II Stukken en series gerangschikt naar afzonderlijke onderwerpen 

 

2.2.01. Bestuursgebied 

 
 113 Stukken betreffende de grensbepaling tussen de gemeenten Brunssum en 

Heerlen, 1821.  2 stukken 
 
 114 Stukken betreffende de poging van enige inwoners van Heerlerheide om zich van 

de gemeente Heerlen af te scheiden, 1847, 1848.  2 stukken 
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2.2.02. Funktionarissen 

 
 115 Stukken betreffende de benoeming, eedaflegging en bezoldiging van de 

veldwachters, 1817, 1842, 1846, 1851.  1 omslag 
 
 116 Stukken betreffende de voordracht, de benoeming, de verkiezing, eedaflegging en 

bezoldiging van gemeenteraadsleden, schepenen (assessoren), secretarissen en 
ontvangers, 1820, 1821, 1825, 1830, 1836, 1842, 1843, 1845, 1846, 1848, 1849, 
1851.  1 omslag 
N.B. Bevat ook informatie over de installering van een veldwachter in 1851 

 
 117 Akten waarin de burgemeester verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben 

voorgedaan in de lijst van beëdigden, 1832. Minuten.  2 stukken 
 
 118 Beschikking van de gemeenteraad over de benoeming van een gemeentebode, 

1835. Afschrift.  1 stuk 
 
 119 Stukken betreffende de borgstelling van de gemeenteontvanger, 1848, 1851.  1 omslag 
 
 120 Processen-verbaal van eedaflegging van de nachtwakers en de kantonnier van de 

buurtwegen, 1851. Minuten.  2 stukken 
 

2.2.03. Archief en administratie 

 
 121 Repertoria van zegelplichtige akten, 1816-1821, 1828-1846.  1 omslag 
 
 122 Inventarissen van het gemeentearchief, 1819, 1830, 1837.  1 omslag 
 
 123 Inventaris van de kohieren der directe belastingen en patentregisters, berustende 

bij de gemeente, en opgemaakt vanwege de overdracht aan de rijksontvanger te 
Heerlen, 1847.  1 stuk 

 
 124 Akte waarbij de rijksontvanger te Heerlen verklaart de vervallen registers over de 

invoer en uitvoer van granen overgenomen te hebben van het gemeentebestuur, 
1849.  1 stuk 

 

2.2.04. Verhouding tot andere lichamen 

 

2.2.04.1. Tot de provincie 

 
 125 Stukken betreffende de verkiezingen in het hoofdkiesdistrict Heerlen van leden 

van de Provinciale Staten van Limburg, 1821, 1843, 1847, 1848, 1850.  1 omslag 
 

2.2.04.2. Tot het rijk 

 
 126 Lijsten met opgaven van notabelen uit de arrondissementen Roermond en 

Maastricht die opgeroepen zijn om hun goedkeuring uit te spreken over de 
Grondwet, 1815. Gedrukt.  2 stukken 

 
 127 Beschikking van de burgemeester over een geschil tussen Peter Arnold Gulickers, 

rijks-ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen, en Peter Joseph Pelzer 
te Locht over het verhuren van een woonruimte, 1820. Minuut.  1 stuk 
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 128 Bekendmaking van Willem, prins van Oranje, aan de Belgen waarbij hij meedeelt 
de zijde van de opstandelingen te kiezen, 16 oktober 1830.  1 stuk 

 
 129 Lijsten met opgaven van de stemgerechtigden in de gemeente voor de 

verkiezingen van leden voor de Kamer der Vertegenwoordigers, 1834-1836.  1 omslag 
 
 130 Rekening van inkomsten en uitgaven vanwege het bezoek in juni 1842 van koning 

Willem II aan de gemeente, 1842.  1 stuk 
 
 131 Stukken betreffende de verkiezingen van leden voor de Eerste en Tweede Kamer 

der Staten-Generaal, 1848, 1850.  1 omslag 
 

2.2.04.3. Tot het buitenland 

 
 132 Staat met gegevens over het aan de gemeente toekomende deel van de betaalde 

schadeloosstelling door Frankrijk, 1817.  1 stuk 
 
 133 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van paarden door inwoners uit het 

kanton Heerlen voor de tsaar van Rusland en zijn gevolg, 1818.  1 omslag 
 

2.2.05. Eigendommen 

 

2.2.05.1. Aan- en verkoop van onroerend goed 

 
 134 Stukken betreffende de aankoop van een weide, gelegen in de Koolhoven, van 

Johan Leonard Gerards voor de aanleg van een begraafplaats in de gemeente, 
1821.  1 omslag 

 
 135 Stukken betreffende de openbare verkoop van 171 percelen gemeentegrond, 

1835, 1836.  1 omslag 
 
 136 Koninklijk Besluit waarbij goedkeuring wordt verleend aan het gemeentebestuur 

om gemeentegoederen te verkopen, 1844.  1 stuk 
 
 137 Stukken betreffende de openbare verkoop van 508 percelen gemeentegrond, 

1850-1863.  1 omslag 
 

2.2.05.2. Verpachting van onroerend goed 

 
 138 Stukken betreffende de openbare verpachting van een stuk heidegrond aan de 

Schrieversheide en Hesseberg voor de duur van 99 jaren, 1817.  1 omslag 
 
 139 Notariële akten van openbare verpachting in de periode 1 oktober 1820 tot 1 

oktober 1850 van percelen gemeentegrond, 1820, 1829, 1841.  1 omslag 
 
 140 Beschikking van Gedeputeerde Staten waarin zij het verzoek N.J.H. Loysen om de 

pachtovereenkomst, aangegaan door zijn vader zaliger met het gemeentebestuur, 
te mogen opheffen van de hand wijzen, 1824.  1 stuk 

 
 141 Notariële akten van openbare verpachting in de periode 1 maart 1828 tot 1 maart 

1852 van percelen gemeentegrond, 1828, 1834, 1837, 1846.  1 omslag 
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2.2.05.3. Dienstgebouwen 

 
 142 Stukken betreffende het onderhoud van het predikantenhuis, de school, de 

gevangenis en de kerktoren, 1816, 1842, 1849.  1 omslag 
 
 143 Stukken betreffende een afgesloten brandverzekering voor het predikantenhuis, 

de school en de gevangenis, 1826.  2 stukken 
 
 144 Staat opgemaakt door de burgemeester met gegevens over de openbare 

gebouwen in de gemeenten Heerlen, Schaesberg, Nieuwenhagen, Voerendaal en 
Klimmen, 1829.  1 stuk 

 

2.2.06. Financiën 

 

2.2.06.1. Rekeningen en bijlagen 

 
 145 Stukken betreffende de rekeningen van buitengewone inkomsten en uitgaven over 

het jaar 1814, opgemaakt 1818 2 stukken 
 
 146-182 Begrotingen en rekeningen van de inkomsten en uitgaven met bijbehorende 

stukken, 1815-1851.  
N.B. De begrotingen over de jaren 1822, 1830, 1837 en 1838 ontbreken. Idem de rekeningen over 
1818 en 1851 

 146 1815 1 omslag 
 147 1816 2 stukken 
 148 1817 2 stukken 
 149 1818 1 stuk 
 150 1819 2 stukken 
 151 1820 2 stukken 
 152 1821 2 stukken 
 153 1822 1 stuk 
 154 1823 2 stukken 
 155 1824 2 stukken 
 156 1825 2 stukken 
 157 1826 2 stukken 
 158 1827 2 stukken 
 159 1828 2 stukken 
 160 1829 2 stukken 
 161 1830 1 stuk 
 162 1831 1 omslag 
 163 1832 1 omslag 
 164 1833 2 stukken 
 165 1834 2 stukken 
 166 1835 2 stukken 
 167 1836 2 stukken 
 168 1837 1 stuk 
 169 1838 1 stuk 
 170 1839 2 stukken 
 171 1840 2 stukken 
 172 1841 2 stukken 
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 173 1842 1 omslag 
 174 1843 2 stukken 
 175 1844 2 stukken 
 176 1845 2 stukken 
 177 1846 2 stukken 
 178 1847 1 omslag 
 179 1848 2 stukken 
 180 1849 1 omslag 
 181 1850 2 stukken 
 182 1851 2 stukken 

 
 183-196 Bevelschriften tot betaling behorende bij de rekeningen van inkomsten en 

ontvangsten, 1832, 1839- 1851; met hiaten.  
 183 1832 1 stuk 
 184 1839 2 stukken 
 185 1840 1 omslag 
 186 1841 1 omslag 
 187 1842 1 omslag 
 188 1843 1 omslag 
 189 1844 1 omslag 
 190 1845 1 omslag 
 191 1846 1 omslag 
 192 1847 1 pak 
 193 1848 1 pak 
 194 1849 1 pak 
 195 1850 1 pak 
 196 1851 1 pak 

 

2.2.06.2. Beheer 

 
 197 Verslag van een speciale commissie, bestaande uit een aantal 

gemeenteraadsleden, over het opmaken van een vergelijking van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente over het jaar 1793 met die van het lopende jaar, 1818.  1 stuk 

 
 198 Beschikking van Gedeputeerde Staten waarin zij het verzoek van de gemeente-

ontvanger om van de inning van een som pachtgeld over de jaren 1812 tot 1816 
ontslagen te worden van de hand wijzen, 1821.  1 stuk 

 
 199 Processen-verbaal van gehouden kascontrôles bij de gemeente-ontvanger, 1825, 

1839.  1 omslag 
 
 200 Beschikking van Gedeputeerde Staten waarin het afvoeren van een oninbaar 

geacht bedrag in het kohier van de personele belasting van 1831 wordt 
toegestaan, 1831.  1 stuk 

 

2.2.06.3. Schulden 

 
 201 Bevelschrift van het gemeentebestuur aan de gemeenteontvanger over de 

aflossing van een verschuldigd kapitaal aan de executeur-testamentair van wijlen 
W.H. Panhuis, 1825. Concept.  1 stuk 
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 202 Stukken betreffende een geldlening van 2000 gulden van de gemeente bij het 
armenbestuur, 1844, 1848.  1 omslag 

 
 203 Uittreksel uit een brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan Gedeputeerde 

Staten betreffende de overname van schulden van de gemeenten in het land van 
Valkenburg door het Rijk welke zijn ontstaan door de aanleg van wegen in de 18e 
eeuw, 1850.  1 stuk 

 

2.2.07. Belastingen 

N.B. Zie voor belastingplichtigen van de grond-, patent- en personele belasting ook de inv. nrs. 119, 125, 131 en 357. 
 

2.2.07.1. Algemeen 

 
 204 Staat opgemaakt door de burgemeester met gegevens over mogelijke 

inkomstenbronnen voor de overheid, 1832.  1 stuk 
 
 205 Staten opgemaakt door de ontvanger der Directe Belastingen houdende de 

berekeningen van de opcenten voor de gemeente in de opbrengst van de geheven 
grond- en personele belasting, 1841-1851.  1 omslag 

 

2.2.07.2. Grondbelasting en kadaster 

 
 206 Factuur van P.C. Ritzen voor het gemeentebestuur wegens in 1814 en 1815 

verrichte landmetingen, 1816.  1 stuk 
 
 207 Uittreksel uit een beschikking van de commissaris generaal van Financiën over de 

afdracht van grondbelasting in 1813 op verkochte gemeentegoederen, 1816.  1 stuk 
 
 208-210 Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd in 1841 en 1842, vernieuwd in 

1918.  3 banden 
 208 art. nrs. 1-888 eerste serie; naamindex van de eerste en tweede 

serie 
 209 art. nrs. 889-1803 eerste serie; lijst van veranderde art. nrs. in 

periode 1860-1877 
 210 art. nrs. 1804-2541 tweede serie; naamindex van de eerste en 

tweede serie 
 

2.2.07.3. Belasting op het vee 

 
 211-219 Kohieren van de belasting voor het veefonds, 1823-1828, 1840-1842.  

 211 1823 1 katern 
 212 1824 1 katern 
 213 1825 1 katern 
 214 1826 1 katern 
 215 1827 1 katern 
 216 1828 1 katern 
 217 1840 2 katernen 
 218 1841 2 katernen 
 219 1842 2 katernen 
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 220 Lijsten met de ontvangen bedragen per belastingplichtige voor het veefonds, 
1823-1827.  1 omslag 

 
 221 Akte waarbij de ontvanger der Directe Belastingen en Accijnzen verklaart het hem 

competerende deel van de belasting voor het veefonds over 1826 te hebben 
ontvangen, 1827.  1 stuk 

 

2.2.07.4. Belasting in natura 

 
 222-232 Kohieren van de omslag van te verrichten hand- en spandiensten door 

dienstplichtige inwoners voor het onderhoud aan en de verbetering van de 
buurtwegen, 1826-1828, 1830, 1830, 1832-1838.  11 katernen 

 222 1826 
 223 1827 
 224 1828 
 225 1830 
 226 1832 
 227 1833 
 228 1834 
 229 1835 
 230 1836 
 231 1837 
 232 1838 

 
 233 Verordeningen van de gemeenteraad over de te betalen vergoedingen door 

dienstplichtige inwoners die verzuimen werkzaamheden te verrichten aan de 
buurtwegen, 1828, 1830. Afschriften.  2 stukken 

 

2.2.07.5. Overige belastingen 

 
 234 Stukken betreffende de heffing en invordering van de patentbelasting, 1816-1817, 

1843-1848.  1 omslag 
 
 235 Stukken over de heffing en invordering van de belasting op het personeel en 

vervoermiddelen, 1821, 1822, 1825, 1830, 1843-1851.  1 omslag 
 
 236 Stukken betreffende de heffing en invordering van de accijnzen op het gemaal, het 

geslacht en de brandstoffen, [ca. 1820]-1826, 1842-1851.  1 omslag 
 
 237 Kohier met de berekening per gezinshoofd van de grondslag voor de 

inkomstenbelasting, [ca. 1851]. Concept.  1 katern 
 

2.2.08. Openbare orde 

 

2.2.08.1. Burgerlijke Stand 

 
 238-274 Registers met de akten van geboorten, huwelijken en overlijden, 1815-1851.  37 delen 

N.B. Verfilmd op microfiches 
 238 1815 
 239 1816 
 240 1817 
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 241 1818 
 242 1819 
 243 1820 
 244 1821 
 245 1822 
 246 1823 
 247 1824 
 248 1825 
 249 1826 
 250 1827 
 251 1828 
 252 1829 
 253 1830 
 254 1831 
 255 1832 
 256 1833 
 257 1834 
 258 1835 
 259 1836 
 260 1837 
 261 1838 
 262 1839 
 263 1840 
 264 1841 
 265 1842 
 266 1843 
 267 1844 
 268 1845 
 269 1846 
 270 1847 
 271 1848 
 272 1849 
 273 1850 
 274 1851 

 
 275-278 Tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden, 1813-

1852.  4 delen 
N.B. Verfilmd op microfiches 

 275 1813-1822 
 276 1823-1832 
 277 1833-1842 
 278 1843-1852 

 
 279 Staten houdende gegevens per jaar over het aantal geboorten, huwelijken, 

overlijdensgevallen in de gemeente, 1819-1851; met hiaten.  1 omslag 
 
 280 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over het overlijden van 

gepensioneerde militairen en geestelijken, die in de gemeente wonen, 1820, 1821, 
1832, 1850.  1 omslag 

 
 281 Stukken betreffende het sluiten van huwelijken, 1821, 1832.  1 omslag 
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2.2.08.2. Bevolking 

 
 282-288 Bevolkingsregisters, [ca.1819]-1825.  

 282 wijk A 2 katernen 
 283 wijk B 2 katernen 
 284 wijk C 2 katernen 
 285 wijk D 2 katernen 
 286 wijken E en F 6 katernen 
 287 wijk M 2 katernen 
 288 wijk N 2 katernen 

 
 289 Akte waarbij de burgemeester verklaart dat alle in de gemeente gevestigde 

personen zijn ingeschreven in de registers conform het reglement op het bestuur 
ten plattelande, 1825. Minuut.  1 stuk 

 
 290 Register met gegevens over de in de gemeente gevestigde gezinshoofden, 1826-

1829.  1 deel 
N.B. Verfilmd op microfiches 

 
 291-299 Bevolkingsregisters, opgemaakt 1849 en vernieuwd in 1861 9 delen 

N.B. Slechts in beperkte mate bijgehouden. Verfilmd op microfiches 
 291 wijk A 
 292 wijk B 
 293 wijk C 
 294 wijk D 
 295 wijk E 
 296 wijk F 
 297 wijk M 
 298 wijk N 
 299 Naamindex 

 
 300 Stukken betreffende ontvangen inlichtingen van derden over vreemdelingen, welke 

verblijven in de gemeente, 1815, 1817, 1818, 1820, 1832, 1844, 1849, 1851.  1 omslag 
 
 301 Stukken betreffende verstrekte inlichtingen door de burgemeester aan derden over 

personen afkomstig uit de gemeente, [ca. 1815]-1818, 1849.  1 omslag 
 
 302 Staten met gegevens over het aantal inwoners te Heerlen, Caumer, Vrusschemig, 

Welten en Heerlerheide, 1816, 1820, 1830, 1836, 1840. Minuten.  1 omslag 
N.B. Zie ook voor gegevens over 1836 inv. nr. 116 

 
 303 Stukken betreffende ingekomen en vertrokken personen, 1821, 1822, 1824, 1827, 

1832, 1834, 1844-1851.  1 omslag 
 
 304 Akte waarin de burgemeester verklaart dat in de maand oktober geen 

binnenlandse paspoorten in de gemeente zijn afgegegeven, 1832. Minuut.  1 stuk 
 
 305 Stukken betreffende verzoeken van personen om de Nederlandse nationaliteit, 

1850-1851.  1 omslag 
 

2.2.08.3. Toezicht 

 
 306 Stukken betreffende de nachtwacht, 1815, 1826, 1827, 1830-1835, 1847, 1849.  1 omslag 
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 307 Stukken betreffende de bestrijding van landloperij en bedelarij, 1816-1821, 1835, 

1838, 1844.  1 omslag 
 
 308 Processen-verbaal opgemaakt door de burgemeester van misdrijven, 1817, 1818, 

1822, 1823, 1826, 1830, 1839.  1 omslag 
 
 309 Stukken betreffende de rekeningen van inkomsten en uitgaven voor de in de 

gemeente gestationeerde brigade van de Marechaussee, 1818-1822, 1829, 1841, 
1845, 1848-1851.  1 omslag 

 
 310 Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan personen om als debitant 

van de Koninklijke Nederlandsche loterij te mogen optreden, 1820, 1845.  2 stukken 
 
 311 Stukken betreffende ontvangen politieboeten, 1822, 1832.  1 omslag 
 
 312 Register van gepleegde misdrijven en bijzondere voorvallen in de gemeente, 

1822-1836.  1 katern 
 
 313 Stukken betreffende de inboedel in het kazernegebouw van de Marechaussee, 

1822, 1832, 1849, 1851.  1 omslag 
 
 314 Akte waarin de burgemeester verklaart dat er zich geen misdrijven of bijzondere 

voorvallen in de gemeente hebben voorgedaan in het 2e kwartaal, 1832. Minuut.  1 stuk 
 
 315 Nota van de gemeenteraad over de kleding en de bewapening van de 

veldwachters, 1848. Minuut.  1 stuk 
 

2.2.09. Openbare zedelijkheid 

 
 316 Verordening van de burgemeester over de sluitingstijden van de herbergen, 1816. 

Minuut.  1 stuk 
 
 317 Bekendmaking van het gemeentebestuur over de in de gemeente geldende 

verordening inzake de sluitingstijden van de herbergen en het verbod op 
samenscholen, 1848. Minuut.  1 stuk 

 

2.2.10. Openbare gezondheid 

 

2.2.10.1. Geneeskundigen 

 
 318 Stukken betreffende de officier van gezondheid, 1816, 1822.  2 stukken 
 
 319 Staten met gegevens over de vee-artsen in de gemeente, 1832, 1846.  2 stukken 
 

2.2.10.2. Besmettelijke ziekten 

 
 320 Stukken betreffende de door ziekte aangetaste runderen, 1817, 1849.  1 omslag 
 
 321 Stukken betreffende de vaccinatie van inwoners tegen de pokken, 1822, 1823, 

1825, 1831, 1832, 1835, 1850.  1 omslag 
 
 322 Stukken betreffende het gebruik van waterputten in de gemeente, 1846, 1848.  2 stukken 
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2.2.10.3. Begraafplaatsen 

 
N.B. Zie ook inv. nr. 134. 
 
 323 Stukken betreffende de bouw van een muur langs het kerkhof, 1821, 1822.  1 omslag 
 
 324 Stukken betreffende de bouw van een kapel op de begraafplaats door baron de 

Loë Imstenraedt, 1849.  1 omslag 
 

2.2.11. Openbare veiligheid 

 
 325 Stukken betreffende de contrôle van de bakovens, de schoorstenen en de 

lantaarns in de gemeente, 1816.  2 stukken 
 
 326 Verordening van de gemeenteraad over het muilbanden en loslopen van 

trekhonden, 1836. Minuut.  1 stuk 
 
 327 Inventaris van de aanwezige brandblusmiddelen in de gemeente, 1837.  1 stuk 
 
 328 Verordeningen van de gemeenteraad ter voorkoming en bestrijding van brand, 

1841, 1849. Minuten.  1 omslag 
 
 329 Beschikking van Gedeputeerde Staten ten gunste van deurwaarder Pelt om het 

dak van zijn woning te mogen herstellen met stro of riet, 1851.  1 stuk 
 

2.2.12. Waterstaat 

 
 330 Verordening van de gemeenteraad over het onderhouden van Geleenbeek, 1835. 

Minuut.  1 stuk 
 
 331 Rapport van de gemeenteraad aan de districts-commissaris te Maastricht over de 

toestand van de beken in de gemeente, 1844. Minuut.  1 stuk 
 

2.2.13. Wegen en verkeer 

 

2.2.13.1. Algemeen 

 
 332 Register van de buurtwegen en voetpaden in de gemeente, 1843-1848.  1 band 
 
 333 Stukken betreffende het vaststellen van de buurtwegen en voetpaden in de 

gemeente, 1845, 1848.  1 omslag 
 

2.2.13.2. Aanleg, onderhoud en verbetering van wegen 

 
 334 Staat met gegevens over de afmetingen en de onderhoudstaat van de wegen in 

de gemeente, 1816.  1 stuk 
 
 335 Bekendmakingen van openbare aanbestedingen voor de aanleg en het onderhoud 

van provinciale wegen, 1816, 1822, 1845.  1 omslag 
 
 336 Plan van uit te voeren werkzaamheden aan en langs de wegen in de gemeente, 

1819.  1 stuk 
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 337 Stukken betreffende klachten van inwoners over de taakuitoefening van de 

kantonnier en de toestand van de wegen in de gemeente, 1842, 1851.  1 omslag 
 
 338 Stukken betreffende werkzaamheden aan de buurt- en grote wegen in de 

gemeente, 1843, 1845, 1848, 1851.  1 omslag 
 

2.2.13.3. Tollen langs de wegen 

 
 339 Bekendmaking van de burgemeester over de handhaving van de barrière in de 

kom van Heerlen en in welke geval de inwoners zijn vrijgesteld van de 
verschuldigde rechten, 1816.  1 stuk 

 
 340 Stukken betreffende de verpachting van de landstollen langs de grote en 

provinciale wegen in Limburg, 1816, 1820, 1844.  1 omslag 
 
 341 Stukken betreffende vermeende ontduikingen van de verschuldigde rechten door 

personen bij het passeren van de barrière in de gemeente, 1818.  2 stukken 
 

2.2.13.4. Werken en voorwerpen van derden gelegen aan de wegen 

 
 342 Verordening van de gouverneur van Limburg over het verplichte onderhoud van de 

greppels langs de grote wegen, 1817.  1 stuk 
 
 343 Beschikkingen van Gedeputeerde Staten over verzoeken van inwoners om 

toestemming tot het verbouwen van woningen en het aanleggen van duikers, 
bruggen, hagen, muren, poorten, enz. gelegen langs de grote wegen, 1820-1851.  1 omslag 

 
 344 Akte waarbij de burgemeester verklaart dat het snoeien van de bomen en heggen 

langs de grote wegen vòòr 1 april 1832 heeft plaatsgevonden, 1832. Minuut.  1 stuk 
 

2.2.13.5. Verkeersmaatregelen en toezicht 

 
 345 Stukken betreffende geconstateerde gevallen van het rijden met karren met te 

smalle velgen op de openbare wegen, 1825, 1841.  1 omslag 
 
 346 Akten waarbij de burgemeester verklaart dat er in het 2e en 3e kwartaal geen 

overtredingen zijn geconstateerd op de verordeningen van de buurtwegen en 
grote wegen, 1832. Minuten.  1 omslag 

 
 347 Verordening van de gemeenteraad over het gebruik van de weg, genaamd Den 

Bongaard, 1840. Minuut.  1 stuk 
 
 348 Nota van de gemeenteraad over gewenste aanpassingen van de buurtwegen-

reglementen van 15 juli 1842 en 7 juli 1843, opgemaakt 1847. Minuut.  1 stuk 
 
 349 Beschikking van Gedeputeerde Staten waaarin het verzoek van Sebastiaan 

Cremers om de afstand tussen de assen van zijn postwagen te mogen handhaven 
wordt afgewezen, 1850.  1 stuk 

 

2.2.13.6. Post-en reizigersvervoer 

 
 350 Notariële akte van borgstelling door Pierre Vijgen voor zijn broer Henri Auguste, 

houder van een lijndienst tussen Kerkrade en Luik, 1838. Grosse.  1 stuk 
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 351 Beschikking van de minister van Financiën waarin aan Mathijs Barits toestemming 

wordt verleend, onder bepaalde voorwaarden, een dagelijkse lijndienst tussen 
Heerlen en Aken te mogen onderhouden, 1844.  1 stuk 

 

2.2.14. Economie 

 

2.2.14.1. Landbouw en veeteelt 

 
 352 Staat met gegevens over het aantal huizen, bedrijfsgebouwen, rijtuigen, vee en 

hectaren land, [ca. 1822].  1 stuk 
 
 353 Proces-verbaal van de burgemeester over het aantal gevangen en vernietigde 

veldmuizen in de gemeente, 1822.  1 stuk 
 
 354 Stukken betreffende bebouwde arealen in de gemeente en hun geschatte 

opbrengsten en onbebouwde arealen, 1822, 1835, 1849.  1 omslag 
 
 355 Staat met gegevens van het aantal paarden, schapen en varkens in de gemeente, 

1850.  1 stuk 
 

2.2.14.2. Jacht 

 
 356 Akten van toewijzing van het jachtrecht in de gemeente over de periode 1843 tot 

en met 1852, opgemaakt 1843, 1849.  1 omslag 
 

2.2.14.3. Handel en industrie 

 
 357 Stukken betreffende de contrôle op de maten en gewichten in de gemeenten, 

1820, 1825, 1845.  1 omslag 
 
 358 Staat met gegevens over de exploitatie in 1833 van de brouwerijen in de 

gemeente, 1834.  1 stuk 
 
 359 Stukken betreffende het houden van jaar- en weekmarkten in de gemeente, 1835, 

1844, 1849, 1850.  1 omslag 
 
 360 Stukken betreffende het oprichten van leerlooierijen en smederijen in de 

gemeente, 1838, 1844, 1847, 1850.  1 omslag 
 
 361 Stukken betreffende het bakken en verkopen van brood, 1843.  1 omslag 
 
 362 Staat met gegevens over de watermolens in de gemeente, 1844.  1 stuk 
 
 363 Register houdende de gemiddelde graan- en boterprijzen op de wekelijkse 

marktdagen, 1845- 1850.  1 katern 
 
 364 Nota van de gemeenteraad waarin zij stelling neemt tegen de oprichting van een 

weekmarkt in Kerkrade, 1849. Minuut.  1 stuk 
 

2.2.15. Maatschappelijke zorg 
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 365 Stukken betreffende de oprichting van een fonds voor oorlogsinvaliden en 
nabestaanden van gesneuvelde militairen, 1815, 1816.  1 omslag 

 
 366 Staten met gegevens over de blinde en doofstomme personen die in de gemeente 

verblijven, 1815, 1828, 1835, 1841.  1 omslag 
 
 367 Stukken betreffende de distributie van brood aan de inwoners in de gemeente, 

1816, 1817.  1 omslag 
 
 368 Stukken betreffende de huiszittende armen in de gemeente, 1818, 1822. 

Afschriften.  1 omslag 
 
 369 Uittrekel uit een Koninklijk Besluit over de verbetering van de hulp aan 

krankzinnigen, 1821.  1 stuk 
 
 370 Stukken betreffende de kosten van verpleging, huisvesting en vervoer van zieken 

en bedelaars welke aan de gemeente in rekening zijn gebracht, 1822, 1843-1851.  1 omslag 
 
 371 Staat opgemaakt door de burgemeester met gegevens over de verpleging van 

geestezieken in het rechtsgebied van het kantongerecht Heerlen, 1824.  1 stuk 
 
 372 Kwitanties opgemaakt door de griffier van de Staten van Limburg voor de 

ontvangst van de opbrengsten van gehouden collectes in de gemeente, 1825, 
1832.  1 omslag 

 
 373 Koninklijke Besluiten van koning Willem I over het vaststellen van het domicilie van 

onderstand, 1831, 1834. Afschriften [ca. 1843] 2 stukken 
 
 374 Akte waarbij de burgemeester verklaart dat er geen [particuliere] instellingen van 

liefdadigheid of godshuizen in de gemeente aanwezig zijn, 1832.  1 stuk 
N.B. In 2-voud 

 
 375 Akte waarin de burgemeester verklaart een ontvangen bedrag van Gedeputeerde 

Staten voor het onderhoud van verlaten kinderen te hebben gestort in de kas van 
het armbestuur, 1832. Minuut.  1 stuk 

 
 376 Instructie van het college van burgemeester en assessoren voor het Bureau van 

Weldadigheid in de gemeente, 1838. Minuut.  1 stuk 
 
 377 Beschikking van Gedeputeerde Staten waarin een bijdrage is vastgesteld die de 

gemeente dient te betalen ten behoeve van slachtoffers van een overstromingen 
met een klad-aantekening over een gezin die daardoor is getroffen, 1850.  2 stukken 

 

2.2.16. Onderwijs 

 
 378 Staten met gegevens over het aantal scholen, onderwijzers en leerlingen in de 

gemeente, 1815, 1832, 1835, 1836, 1838, 1846-1848.  1 omslag 
 
 379 Verslag aan het gemeentebestuur over de situatie van het onderwijs in de 

gemeente, 1820. Afschrift [van inv. nr. [2217].] 1 stuk 
 
 380 Processen-verbaal opgemaakt door de burgemeester over zijn bezoeken aan 

Leonard Dürlinger, van wie vermoed wordt dat hij illegaalonderwijs geeft aan 
kinderen, 1825.  2 stukken 

 
 381 Staten houdende gegevens over het geheven schoolgeld en de verstrekte 

toelagen door het gemeentebestuur aan de onderwijzers, 1836, 1837, 1850.  1 omslag 
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 382 Akte van overeenkomst tussen Jacobus Ubachs en het gemeentebestuur over de 
verhuur van een gebouw met een stuk grond gelegen te Heerlerheide en welk in 
gebruik zal worden genomen als school en woning voor de onderwijzer, 1848.  1 stuk 

 
 383 Beschikking van Gedeputeerde Staten waarin aan F.M. Widdershoven wordt 

toegestaan om in de gemeente een particuliere school der 2e klasse te mogen 
oprichten, 1850.  1 stuk 

 

2.2.17. Landsverdediging 

 

2.2.17.1. Militie 

 
 384 Uittreksel uit een verordening over de ontslagname uit de Franse krijgsdienst en 

de bewegingsvrijheid voor deserteurs, [ca. 1815].  1 stuk 
 
 385 Verordening van de gouverneur van de provincie Brabant over het aanleggen van 

inschrijvingsregisters voor de Nationale Militie door de gemeentebesturen in het 
voormalige Staats-Brabant en het Land van Overmaas, 1815.  1 stuk 

 
 386-408 Registers van inschrijving en loting voor de dienst bij de Nationale Militie, 1815-

1835, 1840-1861.  
 386 1815 2 katernen 
 387 1816 5 katernen 
 388 1817 10 katernen 
 389 1818 2 katernen 
 390 1819 2 katernen 
 391 1820 2 katernen 
 392 1821 2 katernen 
 393 1822 2 katernen 
 394 1823 2 katernen 
 395 1824 2 katernen 
 396 1825 2 katernen 
 397 1826 2 katernen 
 398 1827 2 katernen 
 399 1828 2 katernen 
 400 1829 2 katernen 
 401 1830 2 katernen 
 402 1831 2 katernen 
 403 1832 2 katernen 
 404 1833 2 katernen 
 405 1834 2 katernen 
 406 1835 2 katernen 
 407 1840-1850 2 banden 
 408 1851-1861 2 banden 

 
 409-440 Stukken betreffende de loting, keuring, vrijstelling, inlijving, enz. van ingeschreven 

personen voor de dienst bij de nationale militie, 1815, 1817-1835, 1840-1851.  
 409 1815 1 stuk 
 410 1817 1 omslag 
 411 1818 1 omslag 
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 412 1819 2 stukken 
 413 1820 1 omslag 
 414 1821 1 omslag 
 415 1822 1 omslag 
 416 1823 1 omslag 
 417 1824 1 omslag 
 418 1825 1 omslag 
 419 1826 1 omslag 
 420 1827 2 stukken 
 421 1828 2 stukken 
 422 1829 1 stuk 
 423 1830 1 omslag 
 424 1831 1 omslag 
 425 1832 1 omslag 
 426 1833 1 omslag 
 427 1834 1 omslag 
 428 1835 2 stukken 
 429 1840 1 stuk 
 430 1841 1 stuk 
 431 1842 1 omslag 
 432 1843 2 stukken 
 433 1844 2 stukken 
 434 1845 2 stukken 
 435 1846 2 stukken 
 436 1847 1 stuk 
 437 1848 2 stukken 
 438 1849 1 omslag 
 439 1850 2 stukken 
 440 1851 1 stuk 

 
 441 Staat met de pensioenbedragen van in de gemeente verblijvende gepensioneerde 

militairen, 1816.  1 stuk 
N.B. Zie ook inv. nr. 280 

 
 442 Stukken betreffende militairen bij de Nationale Militie die met onbepaald verlof 

naar de gemeente zijn gestuurd, 1817-1826, 1828-1830, 1841, 1845-1851.  1 omslag 
 
 443 Stukken betreffende vermiste en ziek geworden dienstplichtige militairen, [ca. 

1820], 1825, 1832, 1842, 1845, 1846, 1848-1850.  1 omslag 
 
 444 Stukken betreffende de deelname van verlofgangers aan de najaarsoefeningen en 

inspecties, 1820-1824, 1829, 1830, 1845.  1 omslag 
 
 445 Staat opgemaakt door de burgemeester met gegevens over militairen die met het 

Hollandse leger gebroken hebben, 1830.  1 stuk 
 
 446 Stukken betreffende de benoeming van leden van het gemeentebestuur welke 

belast worden met het afgeven van voorgeschreven certificaten en attesten 
vanwege de Nationale Militie, 1832, 1836, 1844, 1845.  1 omslag 

 

2.2.17.2. Schutterij en burgerwacht 
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 447-458 Registers van inschrijving en loting voor de dienst bij de rustende schutterij, 1828-
1830.  

 447 1828, van personen geboren in 1794 3 katernen 
 448 1828, van personen geboren in 1795 3 katernen 
 449 1828, van personen geboren in 1796 3 katernen 
 450 1828, van personen geboren in 1797 3 katernen 
 451 1828, van personen geboren in 1798 2 katernen 
 452 1828, van personen geboren in 1799 3 katernen 
 453 1828, van personen geboren in 1800 3 katernen 
 454 1828, van personen geboren in 1801 3 katernen 
 455 1828, van personen geboren in 1802 3 katernen 
 456 1828, van personen geboren in 1803 3 katernen 
 457 1829 3 katernen 
 458 1830 3 katernen 

 
 459 Register met gegevens over de personen die behoren tot de rustende schutterij, 

1828.  1 katern 
 
 460 Staat met het aantal manlijke inwoners uit de gemeente die zijn ingeschreven voor 

de dienst bij de burgerwacht, 1830.  1 stuk 
 
 461-462 Registers met gegevens over personen die zijn ingedeeld bij de burgerwacht, 

1831, [ca. 1835].  
 461 1831 3 katernen 
 462 [ca. 1835] 1 katern 

 

2.2.17.3. Vorderingen, leveranties en diensten 

 
 463 Formulieren bestemd voor de gemeentebesturen van Heerlen, Nieuwenhagen en 

Schaesberg met vragen voor het aanbrengen van een bewegwijzering in opdracht 
van kolonel van den Bosch, 1815.  1 omslag 

 
 464 Stukken betreffende gedane leveranties in 1814 door de gemeenten Heerlen en 

Nieuwenhagen aan de Russische, Pruisische en Zweedse troepen, 1815, 1818, 
1821.  1 omslag 

 
 465 Beschikking van Gedeputeerde Staten waarin zij het gemeentebestuur toestaan 

om een ontvangen vergoeding voor de levering van paarden aan militairen door 
inwoners uit de gemeente te storten in de gemeentekas, 1816.  1 stuk 

 
 466 Stukken betreffende de betaling van een oorlogs-contributie in 1815 door de 

gemeenten Heerlen en Nieuwenhagen aan het tijdelijke Pruisische Bestuur, 1816, 
1818.  1 omslag 

 
 467 Staat met gegevens over de vergoeding voor verrichte transportdiensten in juni 

1815 naar Charleroi door een aantal inwoners van de gemeente, 1817.  1 stuk 
 
 468 Staat met gegevens over geleverde goederen en diensten van inwoners aan 

ingekwartierde militairen en ambtenaren, [ca. 1822].  1 stuk 
 
 469 Stukken betreffende de inkwartiering van Belgische troepen, 1831, 1832.  1 omslag 
 
 470 Staat met gegevens over het aantal militairen en paarden welke in de gemeente 

kunnen worden gehuisvest, 1842.  1 stuk 
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 471 Stukken betreffende de inkwartiering van Nederlandse militaire eenheden, 1848, 
1849.  1 pak 

 

2.2.18. Justitie 

 

2.2.18.1. Rechterlijke macht 

 
 472 Vonnissen van de vrederechter van het kanton Heerlen [ter kennisgeving 

afgegeven aan de burgemeester als ambtenaar van het Openbaar Ministerie], 
1815. Afschriften.  1 omslag 

 
 473 Stukken betreffende het in hechtenis nemen van Anna Maria Kinen, dienstbode 

van de pastoor, op last van de procureur bij de rechtbank in Maastricht, 1816.  2 stukken 
 
 474 Bekendmakingen van het Hof van Assissen over uitgesproken vonnissen wegens 

moord, diefstal en mishandeling, 1816, 1818.  2 stukken 
 
 475 Staten met gegevens over veroordelingen van inwoners uit de gemeente door de 

rechtbank van Maastricht, 1850, 1851.  1 omslag 
 

2.2.18.2. Gevangenissen en gedetineerden 

 
 476 Stukken betreffende het transport van gedetineerden van en naar Heerlen, 1817, 

1818, 1820, 1825, 1832.  1 omslag 
 
 477 Brief van Gedeputeerde Staten aan de commissaris van het arrondissement 

Maastricht over de kosten van het beheer van de gevangenissen in de kantons, 
1820. Afschrift.  1 stuk 

 
 478 Stukken betreffende de exploitatie van, personeel en gedetineerden in het Huis 

van Bewaring in de gemeente, 1822, 1826, 1830, 1835.  1 omslag 
 
 479 Stukken betreffende de toewijzing aan particulieren van de voeding en andere 

voorzieningen aan de gedetineerden in het Huis van Bewaring in de gemeente, 
1842-1850.  1 omslag 

 
 480 Stukken betreffende inwoners uit de gemeente gedetineerd in het Huis van 

Burgerlijke en Militaire Verzekering te Maastricht, 1842, 1846, 1851.  1 omslag 
 
 481 Uittreksel uit een beschikking van de gouverneur van de provincie Limburg over 

het ontslag en de benoeming van nieuwe leden van de commissie van toezicht 
van de huizen van bewaring te Heerlen, Gulpen en Valkenburg, 1843.  1 stuk 

 

2.2.19. Religie 

 

2.2.19.1. Algemeen 

 
 482 Processen-verbaal opgesteld door de burgemeester waarin verschillende 

personen verklaringen afleggen over het ontoelaatbaar geachte gedrag van 
pastoor Hendrik Cleven tegen de protestantse kerkgemeenschap, 1815, 1816. 
Concepten.  1 omslag 
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 483 Stukken betreffende de verstrekte toelagen aan de geestelijken en het aantal 
leden van de verschillende kerkgemeenschappen, 1815, 1819, 1835, 1850.  1 omslag 
N.B. Zie ook onv. nr. 280 

 
 484 Akte waarbij de schout verklaart dat er geen klachten zijn over de geestelijken in 

de gemeente, 1825. Minuut.  1 stuk 
 
 485 Staat met gegevens over de wijzigingen in de maand maart in de bezetting van de 

geestelijken in de gemeente, 1850.  1 stuk 
 

2.2.19.2. Rooms-katholieken 

 
 486 Stukken betreffende de rekeningen van inkomsten en uitgaven van de kerkfabriek, 

1818-1826, 1832.  1 omslag 
 
 487 Stukken betreffende herstelwerkzaamheden en verbouwingen aan de kerk en de 

pastorie te Heerlen, 1820, 1828, 1836, 1838, 1839, 1843, 1844.  1 omslag 
 
 488 Stukken over de bouw van een kerk en pastorie te Heerlerheide, 1840, 1846-1850. 

 1 omslag 
 
 489 Brief van de bisschop van Roermond gericht aan de pastoor over de benoeming 

van een kapelaan voor de parochie te Heerlerheide, 1843. Afschrift.  1 stuk 
 

2.2.19.3. Overige kerkgemeenschappen 

 
 490 Instructie voor het gemeentebestuur vanwege het samenstellen van een staat met 

gegevens over de protestantse inwoners in de gemeente, 1832.  1 stuk 
 
 491 Staten met gegevens over de joodse inwoners in de gemeente, [ca. 1818].  1 omslag 
 

2.3. Hoofdstuk III Gedeponeerde archieven 

 

2.3.1. Archief van de vereffenaars van de voormalige bank Heerlen 

 
 492 Besluiten van de gecommitteerden uit de gemeenteraden van Heerlen, 

Voerendaal en Nieuwenhagen, 1818, 1821, 1823. Minuten.  1 omslag 
 
 493 Beschikking van Gedeputeerde Staten waarin de overeenkomst wordt 

goedgekeurd, gesloten tussen de gemeenten Heerlen, Voerendaal en 
Nieuwenhagen, om voormalige grondbezit van de bank Heerlen te verpachten, 
1822.  1 stuk 

 

2.3.2. Archief van de schoolcommissie te Heerlen 

 
 494 Briefwisseling met de jury van het Lager en Middelbaar Onderwijs in Limburg, 

1820.  1 omslag 
 
 495 Verslag aan het gemeentebestuur over de situatie van het onderwijs in de 

gemeente, 1820. Minuut.  1 stuk 
 
 496 Reglement voor de hoofdschool in de gemeente, 1820. Minuut.  1 stuk 
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2.3.3. Archief van de commissie van toezicht over het huis van bewaring te 
Heerlen 

 
 497 Ingekomen brieven, 1846, 1848-1851.  1 omslag 
 
 498 Minuten van uitgaande brieven, 1849-1851.  1 omslag 
 

2.3.4. Archief van de commissie van ondersteuning, later het armbestuur 

 

2.3.4.1. Stukken van algemene aard 

 
 499 Register houdende de notulen van de vergaderingen van de commissie van 

ondersteuning in de gemeente, 1816, 1817.  1 katern 
 
 500 Verslagen van het armbestuur over de armenzorg in de gemeente, 1818, 1825. 

Minuten.  2 stukken 
 

2.3.4.2. Verbijzonderde stukken 

 

2.3.4.2.1. Funktionarissen 

 
 501 Besluit van de vertegenwoordigers [burgemeesters] van het opgeheven Bueau 

Centraal van Weldadigheid van het kanton Heerlen, waarin zij verklaren dat de 
goederen, van Hendrik Brosky, gewezen ontvanger, als zekerheid gesteld dienen 
te blijven voor zijn verplichtingen; met aantekening van inschrijving in het 
hypotheekregister, 1825.  1 stuk 

 
 502 Beschikkingen van Gedeputeerde Staten inzake de benoeming van leden van het 

armenbestuur, die zijn voorgedragen door de gemeenteraad, 1831, 1834, 1836.  1 omslag 
 
 503 Processen-verbaal van de verkiezingen van kandidaten voor de vacante plaatsen 

in het bestuur welke zullen worden voorgedragen aan het gemeentebestuur, 1834-
1836, 1840, 1841, 1843. Minuten.  1 omslag 

 
 504 Beschikking van Gedeputeerde Staten over de borgstelling van de ontvanger van 

het armbestuur, 1849.  1 stuk 
 

2.3.4.2.2. Financiën 

 
 505 Stukken betreffende de inzameling van vrijwillige bijdragen van ingezetenen ter 

bestrijding van de uitgaven voor de distributie van brood aan de hulpbehoevenden 
in de gemeente, 1817.  1 omslag 

 
 506-507 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de commissie van ondersteuning, 

1817-1820.  2 stukken 
 506 1817-1817 juli 
 507 1817 augustus-1820 augustus 

 
 508 Stukken betreffende de begrotingen en rekeningen van inkomsten en uitgaven van 

het armbestuur, 1821, 1822, 1825, 1832, 1844, 1847, 1848.  1 omslag 
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 509 Besluit van de Commissies van Weldadigheid van Heerlen en Nieuwenhagen over 
een verdeling van de gemeenschappelijke vaste inkomsten; met goedkeurende 
beschikkingen van de gemeenteraden van Heerlen en Nieuwenhagen, 1823. 
Minuut.  1 stuk 

 
 510 Beschikking van het armbestuur waarin zij de ontvanger van de armeninkomsten 

machtigen nalatige debiteuren in rechte ? te vervolgen, 1832. Minuut.  1 stuk 
 
 511 Beschikking van Gedeputeerde Staten over het aflossen van een kapitaal door I.J. 

Wetzels c.s. aan het armbestuur, 1842.  1 stuk 
 
 512 Beschikking van de gouverneur van de provincie Limburg over een verzoek van 

het armbestuur om een legaat van Eustachius Hoenen, in leven landbouwer te 
Heerlerheide, te mogen aanvaarden, 1843.  1 stuk 

 
 513 Beschikking van Gedeputeerde Staten waarin het armbestuur gemachtigd wordt 

om een geldlening te verstrekken van 2000 gulden aan de gemeente, 1845.  1 stuk 
 

2.3.4.2.3. Maatschappelijke zorg 

 
 514 Lijsten met de namen van personen uit de gemeente die niet in staat geacht 

worden om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, [ca. 1816].  2 stukken 
 
 515 Staten houdende de namen van hulpbehoevenden uit de gemeente en het aantal 

broden die zij tegen gereduceerde prijs kunnen kopen, 1817.  2 stukken 
 
 516 Stukken betreffende de behandeling van zieke en gewonde armen uit de 

gemeente door door apothekers en geneeskundigen, [ca. 1821], 1843, 1848.  1 omslag 
 
 517 Beschikkingen van Gedeputeerde Staten over de benoemingen van 

geneeskundigen voor de hulp aan de armen in de gemeente, 1830.  2 stukken 


