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VOORWOORD. 

Deze inventaris is een enigszins verkorte uitgave van de meer gedetail- 

leerde Inventaris van de arehieven der gemeente Horst, in 1962-164 door 

ondergetekende samengesteld. De uitgebreide vorm is vooral bedoeld ten 

dienste van de gemeentesecretarie, voor het geschiedkundig onderzoek 

echter valt de huidige editie te verkiecen. In hoeverre beide edities 

van elkaar verschillen wordt uiteengezet in de "Verantwoording van de 

ordening en inventarisatie", op blz. 66 en 67. 
De in deze inventaris beschreven archieven berusten ter Gemeentesecre- 

tarie in Horst. 

De volledige inventaris van de archieven der gemeente Horst bevindt 

zich op de Gemeentesecretarie van H~rst, op de Provinciale Griffie van 

Limburg en ten kantore van de Dienst Inspectie der Archieven in Limburg 

te Maastricht, op welke plaatsen hij door belangstellenden kan worden 

geraadpleegd, 

Maastricht, januari 1977. 

W.van Mulken. 
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KORTE GESCHIEDENIS VâN --================z=== -- 
HET PLAATSELIJK BESTUUR. 

Horst heeft ruim 500 jaar lang deel uitgemaakt van het Gelders Over- 

kwartier, nl, vanaf 1279, toen graaf Hendrik van Kessel zijn graaf- 
1) schap, waartoe Horst behoorde, verkocht aan Reinoud I van Gelder , 

tot aan de Franse veroveringen op het einde der 18e eeuw. 

Het Gelders Overkwartier behoorde toe aan de graven, later hertogen 

van Gelder en sinds het verdrag van Venlo in 1543 aan de Spaanse Habs- 

burgers als hertogen van Gelder. Het vredestractaat van Utrecht, ge- 

volgd door het verdrag van Rastatt in 1714 en het barribretractaat van 
1715 beklonk een verdeling van het Overkwartier tussen de koning van 

Pruissen, de Staten-Generaal der Verenigde Provinci&n en Oostenrijk. 

Horst kwam te behoren tot het Pruissisch gedeelte. 

In de Pruissische provincies voerden de zg. "Kriegs- und DomSnenkam- 

mern", de krijgs- en domeinenkamers, als ambtelijke colleges de admi- 

nistratie onder leiding en toezicht van het centrale directorium in 

Berlijn. Met ingang van 1 juni 1765 werd voor de provincies Gelder en 
Meurs 66n krijgs- en domeinenkamer, de Gelders-Meurse, samengesteld. 

Hij de bestuurshervorming van 1770 werd Gelder weer bevrijd van alle 
banden met Meurs, de krijgs- en domeinenkamer werd voor Gelder ver- 

vangen door een nieuw bestuurscollege, het "Konigliches Landes-Admi- 

nistrations-Collegium im Herzogturn Geldern", het lands administratie 

college. 2 1 



In 1792 viel een Frans leger de Oostenrijkse Nederlanden binnen, be- 

haalde een beslissende overwinning bij Jemappes en stond v66r decem- 

ber van dat jaar aan de grens der Pruissische provincies; in december 

werd de provincie Gelder veroverd. In het voorjaar van 1793 keerden 
de krijgskansen en werd het grootste gedeelte van het bezette gebied 

weer ontruimd. Het volgende jaar kwamen de Franse troepen echter weer 

terug en in de eerste helft van october was de Linker Rijnoever in 

hun bezit, Op 15 october 1794 rukten zij Geldern binnen, Pruissisch 
Gelder werd bezet en zou onder Frans bewind blijven tot 1814, De 

Gelderse bestuursorganisatie werd niet direct vervangen, Op 23 janu- 

ari 1798 werd een nieuwe administratieve indeling van de Rijnprovin- 

c i e ~  gedecreteerd en tevens de departementale organisatie van be- 

stuur en rechtspleging ingevoerd. 3) 

De heerlijkheid Horst was, althans gedurende de 14e, 15e en 16e eeuw, 

in twee helften gedeeld. De ene helft der heerlijkheid was vrij al- 

lodiaal, de andere helft, tenminste reeds in de 14e eeuw, een leen 

van Gelderland. 4) 
In 1326 werd Flokin van der Horst beleend met die helft van de heer- 

lijkheid, die een leen was van Gelderland. In 1365 behoorde de allo- 
diale helft van de heerlijkheid aan Johan van Myrlaer, ridder en heer 

van ter Horst; deze helft kwam in 1373 aan Arendael en vervolgens , 
waarschijnlijk bij erfenis, aan het geslacht Broekhuizen. 5 
De allodiale helft van de heerlijkheid Horst kwam na de van Broek- 

huizens achtereenvolgens aan de geslachten van der Brst en Witten- 

horst. De helft van de heerlijkheid, die leen was van Gelderland, 

was in de tweede helft van de 14e eeuw teruggevallen aan de leenheer 

en bleef toen geruime tijd in het bezit van de hertogen van Gelder- 

land; omstreeks 1523 kwam deze helft in het bezit van het geslacht 

Wittenhorst, dat de allodiale helft reeds bezat, zodat beide helften 

van de heerlijkheid nu werden verenigd. Het geslacht Wittenhorst 

werd achtereenvolgens opgevolgd door de geslachten Huyn van Geleen, 

d1Arberg et Frezin en tenslotte von Furstenberg. 6) 
De laatste heer van ter Horst en de heerlijkheid Horst was Frans 

Clemens von Furstenberg. 7 



Het plaatselijk bestuur van de heerlijkheid Horst werd gevormd door . 

de heer samen met de schout, schepenen, gezworenen, secretaris en ge- 

erfden. Het plaatselijk bestuur behartigde de belangen van de gemeen- 

schap, zoals onderhoud van wegen, armenzorg, gebruik van grond, hand- 

having van de epenbare orde, geaondhefdsaorg eed.. De belangrijkste 

taak van het bestuur bestond echteruit de financiering van deze 

werkzaamheden en van de door het landsbestuur opgelegde lasten. Het 

moest de inwoners belastingen opleggen, deze innen en ten dele beste- 

den voor de eigen huishouding, doch voor het grootste gedeelte afdra- 

gen aan het landsbestuur. 

De door de heerlijkheid op te brengen gelden moesten worden gefnd 

door een of meerdere schatheffers; het-ambt van schatheffer werd elk 

jaar aanbesteed, De schatheffer moest op de vergadering van ge0rfden 

verantwoording afleggen over zijn beheer van de belastinggelden. 

De vergadering der gegrfden werd gevormd door de eigengegrfde boeren, 

die in het bezit waren van een stuk grond dat een bepaalde (niet be- 

kende) maat te boven ging. De gegrfden moesten voornamelijk beslis- 

singen nemen inzake een billijke verdeling der belastingen over de 

inwoners der heerlijkheid en inzake de verkoop en verdeling van ge- 

meentegronden. 

Als schouten van de heerlijkheid Horst zijn bekend: Willem van Scha- 

dick (1497) , Denis van Berghen (1 51 j), Simon Borchkamp (1 526), Jan 

Luynx (1 544), Jacob van ~ierloo(l551) , Loeff van den Cloot (1 574, 
1588), Seger van Haeren (1588, 1591 ), Jacob Oomen (1614), Wernerus 
Thuijs (1621, 1623), Hendrik van Echt (1626, 1636), Theodorus Ver- 

berckt (1 655), Renier van Eindt (1 693-1 733). Johan Jacob van Douve- 

ren (1735,-1796) en Jan Lambert Joseph Mooren (1797-1798), 8) 
Aan de "Geerffdendaegh gehouden binnen dese Heerlichheijdt Horstq' op 

dinsdag 3 februari 1722 in het raadhuis der heerlijkheid namen deel: 

I'Gerardt van Douveren, als gecommitteerden van sijn Fxtie den Heere 

Grave van Frezin, vrijheere alhier, R,van Eindt scholtis, Michiel 

Michiels, Jacob Vousten, Thijs Tacken, Jan van den Speulhoff, Joan- 

nes Ohmen ende Gerardt Campers, schepenen, mitsgaders Peter Roosen, 

Jan van Rens, Geurts Gerits, Geurt Geurtiens, Gerardt Camps,Peter 



Reijnckens ende Jan Keijsers, geswoorens, Johan Raijmackers, Tilman 

Verheijen, Jan van Holt, Geurt Ramackers ende Herman Lenssen, ge8rff- 

dens"; secretaris was Barth.Verberckt, 9 
Aan de op 11 januari 1797 "door den juridictions Heer gepubliceerden 
Ge8rffdendaghW werd deelgenomen door: P.Tacken, P.Ramaekers, J. 

Geurts, J.Drabbels, G.Aerts, A-Verheyen, H.Vullinghs, P,Jenniskens, 

A.Geeres, A.Jenniskens, Th,Willems, M.Geurts, P.Hoogers, P.Emons, H, 

Janssen, HoTielen, J-Verdeleen, J.Herraets, P.Vollenberg, W,Steeghs, 

die hun handtekening plaatsten, P.Camps, M.Steijnen, JeFeijen, J. 

Smits, L.Heldens, L.Heldens, P.Keijsers, P.Hoex, P.Houben en H,Hen- 

drix, die niet konden schrijven en-tekenden met Pn merkteken, waarbij 

secretaris F.A.Rouffs als getuige optrad. 10) 

Bij de invoering van de nieuwe bestuursorganisatie in 1798 werd aan 
alle plaatsen beneden de 5000 inwoners het zelfstandig bestuur ontno- 

men; 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 behieien in zoverre nog een restant van hun oorspronke- 

lijke zelfstandigheid, dat ze ieder een agent municipal en adjoint 

konden kiezen. De gezamenlijke agenten en adjoints vormden de munici- 

pale 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 zelf- 

standige gemeenten, die nu deel uitmaakten van het kanton, met aan 

het hoofd een president. 

Paast of boven de municipale administratie stond in ieder kanton een 

vertegenwoordiger van het departementaal bestuur, de z.g. "Comrnissaire 

du directoire ex&cutif", die zijn instructies ontving door tussenkomst 

van de commissaris bij het departementaal bestuur. De commissaris van 

het directoir exécutief 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 loica- 

le administratie geen beslissingen treffen zonder zijn medeweten. 

Wanneer deze hem onwettig voorkwamen beschikte hij over de bevoegd- 

heid ze te annuleren, Hij stond voortdurend in contact met de centra- 

le 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 de departement, 11) 

Horst werd de hoofdplaats van het gelijknamige kanton (kanton ~orst), 

dat de volgende plaatsen omvatte: Broekhuizen, Grubbenvorst, Helden, 

Horst, Kessel, Maasbree, Meerlo, Sevenum, Venray en Wanssum, Het kan- 

ton Horst behoorde tot het departement van de Roer en het arrondisse- 

ment Kleef, 12 

President van het kanton Ebrst werd .J.~.~.~ooren.l~) Agent municipal 

en adjoint van de plaats Horst werden resp, J.Poels en P-Tacken. 14) 

Ekj besluit van de "Commissaire du Gouvernement dans les Pays conquis 

entre Meuse et Rhin, et Rhin et Moselle" van " 5  Ventose de l'an six de 

la. Republique franfaise une et indivisible" (23 februari 1798) werd 
Rigaud benoemd tot commissaris van het directoir exécutif van het kan- 

ton Horst. 15) 

In 1800 werden de "municipalit6s de canton" opgeheven, waardoor de 

plaatsen beneden de 5000 inwoners weer in het bezit van een eigen be- 

stuur werden gesteld. In de 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. 16) 

Het einde van de Franse tijd in 1814 heeft geen onmiddellijke invloed 
gehad op het plaatselijk bestuur, alleen heette de maire voortaan bur- 

gemeester. Ook bij de overgang tot het koninkrijk der Nederlanden 

bleef de inrichting van het plaatselijk bestuur hetzelfde tot aan de 

nieuwe bestuursorganisatie in 1818. 



Bij besluit van de prefect van het departement van de Roer van 24 bru- 

maire an IX (15 november 1800) werden de dorpen Horst en Sevenum sa- 

mengevoegd tot &én gemeente. 17) 
De samengestelde gemeente Horst en Sevenum had volgens een opgave 

van 22 nivose an IX (12 januari 1801 ) 3183 inwoners; Horst telde er 
2023, waarvan 723 beneden de leeftijd van 16 jaar en 1300 daarboven, 
Sevenum 1160, 440 beneden de 16 en 760 boven de 16 jaar, 18) 

B3j besluit van de prefect van het departement van de Roer van 25 ven- 

demiaire an IX (17 october 1800) werd J.L.J.Mooren, voorheen achtereen- 

volgens schout van de heerlijkheid Horst (1797-1798) en president van 
het kanton =rst (1798-1800)~ benoemd tot maire van de gemeente Horst 191, 

die, zoals we reeds zagen, spoedig zou worden uitgebreid met Sevenum. 

F.A,Rouffs uit Horst werd eerste adjoint van de gemeente20), Pubben uit 

Sevenum tweede adjoint. 21 

Op 15 pluviose an IX (4 februari 1801) kwamen P-Tacken, J,Poels, Chr. 
Houbben, W.Steeghs, P.Vollenberg, P.Ramaekers, J.Geurts, H.vullinghs. 

P.Jenniskens, H.Tielen, G,Aerts, P.A.Douveren, P,Nabben, P.Leijsten, G. 

Verstappen, Govan Enckevoort, Th.Wijnants, P.Lemmen en P.Hoeben, benoemd 

tot leden van de conceil municipal (gemeenteraad) van Horst en Sevenum, 

om 9 uur 0s morgens bijeen, Op deze vergadering verklaarden Th.Wijnants, 
G.Verstappen, Govan Enckevoort en P.Houben hun benoeming tot lid van de 

gemeenteraad niet te kunnen aanvaarden, de eerste drie vanwege hun hoge 

leeftijd, de laatste omdat hij geen kennis van administratieve zaken 

bezat. Th.Wijnants was weliswaar bereidaan de beraadslaging gedurende 

deze zitting deel te nemen, doch vroeg om na de sluiting van de vergade- 

ring te worden vervangen door een ander. Hierna werd gesteld dat de 

raad uit de resterende leden was samengesteld en vervolgens werden W. 

Steeghs en P.A.van Douveren resp, tot president en secretaris van de 

conceil municipal gekozen. 22 

Bij brief van 30 pluviose an IX (19 februari 1801) werd J.van Meer mee- 

gedeeld, dat hij benoemd was tot medelid van de gemeenteraad. 23) Bij 

besluit van de prefect van het departement van de Roer van 23 florgal 

(l3 mei) dea.v. werden H.Billekens, P.van de Goor, P.verharren en M. 

Kersten benoemd tot raadsleden. 24 

Na de benoemingen van 13 mei 1801 had de samengestelde gemeente Horst 

en Sevenum eindelijk een voltallig bestuurscollege, te weten: 

J.L.J.Mooren, maire; 



F.A.Rouffs, eerste adjoint; 

Pubben, tweede adjoint; 

P.Tacken, lid van de conceil municipal; 

J.Poels, lid van de conceil municipal; 

Chr.Houben, lid van de conceil municipal; 

W.Steeghs, lid van de conceil municipal; 

P.Vollenberg, lid van de conceil nunicipal; 

P.Ramaekers, lid van conceil municipal; 

J.Geurts, lid van de conceil municipal; 

H-Vullinghs, lid van de conceil municipal; 

P.Jenniskens, lid van de conceil municipal; 

H.Tielen, lid van de conceil municipal; 

G.Aerts, lid van de conceil municipal; 

P.A.van Douveren, lid van de conceil municipal; 

P-Nabben, lid van de conceil municipal; 

P.Leijsten, lid van de conceil municipal; 

P.Lemmen, lid van de conceil municipal; 

Jevan Meer, lid van de conceil municipal; 

P.van de Goor, lid van de conceil municipal; 

P.verharren, lid van de conceil municipal; 

M.gersten, lid van de conceil municipal; 

H.Billekens, lid van de conceil municipal. 

Op 12 september 1801 om 7 uur 's morgens overleed na 'n langdurig lij- 
den maire p. ver moor en.^^) Hij werd opgevolgd door adjoint F.A.Rouff s, 

die op zijn beurt als adjoint werd opgevolgd door Jesteeghs. 26) 

Raadslid Chr.Houbben, wiens handtekening in het besluitenregister van 

de raad nergens voorkomt, werd waarschijnlijk nog in 1801 vervangen 

door G,Peeters. 27) 

In 1802 werd J.Droesen benoemd tot raadslid ter vervanging van P.Ra- 

maekers of P.Nabben. 28 

Op 14 nivose an X1 (4 januari 1803) berichtte de maire aan onder-pre- 
fect Dorsch dat P.Leijsten, P.Vollenberg en H.Tielen ontslag hadden ge- 

vraagd als raadsleden; de maire stelde voor hen te vervangen door resp. 

Th.Pubben, J.in de Riet en G.Litjens. 29) Wanneer en door wie de drie 

raadsleden, die ontslag vroegen, zijn vervangen, is in het gemeente-ar- 

chief niet meer na te gaan, H.Tielen was echter in ieder geval nog 

raadslid bij de vaststelling van de gemeenterekening van an X (1801/ 

1802) op 20 thermidor an X1 (8 augustus 1803). 30 



Op 16 thermidor an X111 (4 augustus 1805) overleed raadslid H.Vul- 
linghs . 31 ) 
Bij de vaststelling van de gemeentebegroting van het jaar XIV (1805/ 

1806)-1806 op 26 frimaire an XIV (1 7 december 1805) werd deze getekend 
door maire Rouffs, adjoint J.Steeghs en de raadsleden H,Billekens, J. 

van Meer, S.Weijs, G.Aerts, P,Keijsers, M.Geurts, A.Litjens, J. in de 

Riet, G.Hermans, G.Peeters, P.Tacken en P.Jeuressen. j2) Een besluit 

van diezelfde dag werd ook nog getekend door de raadsleden J.Droesen en 

W.steeghs. 33 ) 
De gemeentebegroting van 1807, vastgesteld op 10 juli 1806, bevat naast 

de handtekeningen van reeds bekende raadsleden ook die van van S.% 

verts. 34 ) 
Baj besluit van de prefect van het departement van de Roer van 20 april 

1808 werd S.hrerts benoemd tot tweede adjoint. 36) Inmiddels was Gevan 
den Speulhof in begin 1808 J.Steeghs opgevolgd als eerste adjoint. 36) 

En 1808 volgde J.A.J,Kannegiesser B.A.Rouffs op als maire van Horst en 

Sevenum. 37) Toen Kannegiesser maire werd maakten de volgende personen 
deel uit van de raad: J.van Meer, G-Peeters, P.Jeuressen, J.Droesen, P. 

Tacken, M.Geurts, W.Steeghs, J.in de Riet, G.Aerts, S.Weijs, P.Keijsers, 

H.Tielen, P.Tielen, A.Litjens, H,Billekens, GeHemans en M.Kersten. 38 ) 

Bij besluiten van de prefect van het departement van de Roer van 26 juli 

1809 werden A,Geerits, W.Smulders en M.van Rens benoemd tot raadsleden 

ter completering van de raad en H.van ter Telden en J.Geurts ter vervan- 

ging van de demissionaire leden J.Droesen en S,Weijs, 39 

In augustus 1809 werd J-Verstappen benoemd tot adjoint als opvolger van 

S.Everts, die zijn ontslag had ingediend evenals adjoint Govan den Speul- 

hofO4O) De laatste zou echter nog aanblijven4') totdat hij in october 

1811 werd opgevolgd door H.van ter Velden. 42 

In april 1812 werden P.Raedts, G.Houben en T.Tielen benoemd tot raads- 

leden4') ter vervanging van de inmiddels tot adjoint benoemde H.van ter 

Velden, de op 10 november 1811 overleden a. Li tg en^^^) en PoTielen. 
Op 20 april 1814 werd J.Clabbers aangesteld tot provisorisch burgemees- 

ter45) naast burgemeester A.J.A.Kannegiesser. 

In 1814 overleden de raadsleden W-Steeghs en M.Geurts. 46) 

Op 5 januari 1815 werd Adolf Steffens benoemd tot burgemeester van de 
gemeente Horst en Sevenum. 47 ) 



In januari 1815 werden P.Lemmen, P.Giesen en H.Vorstermans benoemd tot 

raadsleden, 48) Inmiddels was P.Everts reeds vroeger als zodanig be- 

noemd. 49) 
M j  besluit van de commissaris generaal van de koning van 25 september 

1815 werden tot raadsleden van Horst en Sevenum benoemdt JeLucassen, 

J-Litjens, J.Bussemaekers, J.Lenssen, W.Vullinghs, J.Poels, H.Vorster- 

mans, P.Giesen, P,Raedts en JaNaben. 50) Naast deze nieuwe en herbe- 
noemde leden maakten in 1815 nog verder deel uit van de raad: P.Tacken, 

G.Aerts, M.Rereten, P.Jeuressen, A-Geerits, W.Smulders, m.van Rens, J. 

Geurts, P.Raedts, T.Tielen en P.Everts. 51 ) Als we nu de oude en nieuwe 
raadsleden bij elkaar optellen komen we tot 'n aantal van 21, dus 1 te 

veel. Van de nieuw benoemde raadsleden P.Lemmen en J.Maben komen we 

echter nergens 'n handtekening tegen onder de raadsbesluiten uit de pe- 

riode 181 5-1818,~~) zodat we kunnen veronderstellen dat zi j hun benoe- 

ming niet aannamen, waardoor de raad uiteindelijk toch maar 19 i.p.v. 
20 leden telde, 

Blijkens 'n brief van de sous-intendant van het arrondissement Roermond 

aan de burgemeester, d.d. 22 maart 1817, waren er toen twee vacatures 

in de raad. 5J) De tweede vacature was ontstaan door het zich terugtrek- 
ken van P,Everts, die in 1816 voor 't laatst 'n raadsbesluit onderteken- 

de. 54) In deze twee vacatures zou niet meer worden voorzien v66r de 
nieuwe bestuursorganisatie van 1818. 

In 18Oj werd A.Fl.Guerin gemeente-ontvanger55); toen deze op 15 januari 
1813 overleed56) werd hij opgevolgd door G.Manders, die op zijn beurt 

in 1816 werd opgevolgd door G.Deselaers. 57) 

1818-1825. 

Eij Koninklijk Besluit van 14 februari 1818, nr.95, werd een reglement 

van bestuur voor het platteland gearresteerd. 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 wer- 

den 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 gemeente-ontvanger, die 

door gedeputeerde staten werden benoemd uit een dubbeltal kandidaten, 

voorgedragen door de raad, 

Horst en Sevenum, die volgens de op 7 januari 1819 vastgestelde gemeen- 
te-begroting van 1819 inmiddels 4326 inwoners telden58), kregen dus een 

gemeenteraad van 12 leden, de schout inbegrepen. 

J.A.Haffmans werd bij Koninklijk Besluit van 3 october 1818 tot schout 
benoemd en op 16 november dea.v. als zodanig betsdigd. 59 

Bij besluit van gedeputeerde staten van 19 november 1818 werden tot 
raadsleden benoemdi A.Steffens (~~ewezen Mairen), G-Houben, P.Everts, 

P.Tacken, G.Aerts, J.Geurts, A.Geerits, J.Lucassen, J.Poels, J.Busse- 

maekers en P,Raedts, 60) In een gezamenlijke vergadering, op dinsdag 1 

december 1818, van de oude aftredende raadsleden  va van Rens, W,Smul- 
ders, W.Vullinghs, J.Lenssen, P.Jeuressen, T.Tielen, P.Giesen, M.Kers- 

ten, H.Vorstermans en ~.~itjens) en de nieuw benoemde raadsleden, be- 

halve de inmiddels overleden P-Tacken, werden de oude raadsleden van 

hun verplichting ontheven en de nieuwe gefnstaleerd, met uitzondering 

van "den overledaenTakken, Pieter, Poels, Jan, Raadts, Pieter, welke 

twee laatste hun beroepende op hunnen ouderdom, uitgestrekte bezigheden 

en reeds gedane diensten van deze functie en Eedaflegging verzogten 

ontslagen en geexcuseerd te werden". Schout Haffmans zei bij de instal- 

latie tot de raadsleden: "dat hun bijzonderste oogmerk altijd moet we- 

zen de welvaart van deze Gemeente en aller ingezetenen, voor zo veel in 

hunne magt is, in allen deelen te bevorderen, en voor te staan, buiten 

alle eenzijdigheid en met goede overeenkoming en stichtinge van rust en 

vrede, zonder deel te nemen aan tweedragten, vleijingen, of verleidinge 

door baatzucht, en dat jeder zijne pligten zuiver volbrengende, zelver 



moest gevoelen hoe vereerend zijn ampt is, en hoe belangrijk het is 

voor elken amptenaar, deel te maken, en lid te zijn van eene gemeen- 

tebestuur onder de glorijke Regering van een koning, die dagelijks 

meer en meer bewijzen geeft, dat hij niet alleen den koning, maar 

ook den werksamen en weldoenden vader van zijn volk is, tt61 1 
Op 22 febnari 1819 werden de raadsleden P.Everts, wonend te Sevenum, 

en J.Geurts, wonend te Iforst, geinstalleerd als schepenen, hiertoe be- 

noemd bij besluit van gedeputeerde staten van 3 februari 1819. 62 ) 

Bij besluit van gedeputeerde staten van eveneens 3 februari 1819 werd 

raadslid H.J.F.A.Steffens benoemd tot gemeentesecretaris; hij werd 

pas in de raadsvergadering van 2 augustus d.a.v.als zodanig geinstal- 

leerd631, eerst nadat gedeputeerde staten op verzoek van Steffens op 

deze installatie had aangedrongen. 64 1 
Tot gemeente-ontvanger werd H.Houben benoemd; de benoeming geschiedde 

pas bij besluit van gedeputeerde staten van 29 september 1820, bij 

welk besluit ook de benoeming van drie nieuwe raadsleden plaats vond, 

te weten: H.Rijs, Th.van de Goor en H-Kusters. 65 1 
Bi j  besluit van gedeputeerde staten van l3 juli 1821 werd J.van Encke- 

vort tot raadslid benoemd661$ toen deze in de raadsvergadering van 31 

juli dea.v. was ge~nstalleerd~~) had de samengestelde gemeente Horst 

en Sevenum eindelijk een voltallige raad van 12 leden, de schout inbe- 

grepen. 

In de raadsvergadering van 7 november 1821 werd er geloot voor het 
vaststellen van het rooster van aftreding der raadsleden en schepenen, 

met als resultaat: 

1 januari 1822: A.Geerits, J.Lucassen, Th.van de Goor en schepen 

J.Geurts; 

1 januari 1824: H.Rijs, H.Kusters, Jevan Enckevort en schepen 

P.Everts 5 

1 januari 1826: J.Bussemaekers, G.Houben en G.Aerts. 68 1 
Brïj besluit van gedeputeerde staten van 21 december 1821 werden J. 

Geurts tot schepen en JeLucassen en Th-van de Goor t ~ t  raadsleden her- 

benoemd, terwijl raadslid A.Geerits werd vervangen door J.Drabbels. 69 ) 
Op 16 februari 1823 overleed schout ~.~.~affrnans.~O) Bij Koninklijk Be- 

sluit van 25 november d.a,v. werd gemeentesecretaris H.J.F.A,Steffens 

benoemd tot zijn opvolger; deze legde op 27 december de voorgeschreven 

eed af voor de staatsraad gouverneur der provincie en werd in de raads- 



vergadering van 2 januari 1824 gelnstalleerd. 71 1 
E&j besluit van gedeputeerde staten van 8 juni 1824 werd Th.Zielkens 

benoemd tot gemeentesecretaris als opvolger van Steffens en H.Bille- 

kens tot raadslid als opvolger van Th.van de Goor. 72 1 

1825-1 8300 

EXj het reglement op het bestuur ten plattten lande in de provincie 

Limburg, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 23 juli 1825, nr. 

lj2,731 werden de namen schout en schepenen veranderd in burgemeester 

en assessoren, benamingen, die in de noordelijke provincies reeds se- 

dert de eerste reglementen voor het bestuur der plattelandsgemeenten 

in de verschillende provincies (1 81 5-1 81 9) in gebruik waren. Het 
plaatselijk bestuur bleef bestaan uit een burgemeester, twee assessoren 

en een gemeenteraad. De burgemeester ~ 3 r d  door de koning benoemd, de 

assessoren vanwege de koning door de staatsraad gouverneur der provin- 

cie, uit de leden van de gemeenteraad en de gemeenteraad door gedepu- 

teerde 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 behoor- 

de tot het laatste. 

De gemeenteraad, inclusief burgemeester en assossoren, bestond uit 7 
of 9 personen, naar gelang de provinciale staten bepaalden. 
De gemeentesecretaris werd door de koning op voordracht van de gemeen- 

teraad benoemd, de gemeente-ontvanger door gedeputeerde staten, even- 

eens op voordracht van de gemeenteraad. 

De gemeente Horst en Sevenum telde 4459 inwoners in 1825. 74) 
Bij Koninklijk &sluit van 30 juli 1825 werd H.J.F.A.Steffens tot bur- 

gemeester benoemd; hij legde op 22 augustus d.a.v. de voorgeschreven 

eed af. 75 ) 
Bij besluit van gedeputeerde staten van 18 augustus 1825 werden J. 

Geurts, P,hrerts, J,Drabbels, G.Aerts, JeLucassen, J.Bussemaekers, W, 

Vullinghs en Jevan Enckevort tot raadsleden benoemd, terwijl J.Geurts 

en P.Everts bij besluit van de staatsraad gouverneur der provincie van 



19 augustus bovendien werden aangesteld tot assessoren. In de raadsver- 
gadering van 26 augustus 1825 legden zij de volgende eed af in handen 

van de burgemeester: 

"Ik belove en zwere dat ik de bediening waartoe ik ben geroepen, met 

ijver en getrouwheid zal vervullen, overeenkomstig de Grondwet, de 

algemene Landswetten, en hetgeen mij bij het Reglement van Bestuur 

is voorgeschreven; 

Dat ik de vergaderingen getrouwelijk zal bijwoonen, en voorts alles 

wat in mijn vermogen is, tot het welzijn der Gemeente zal aanwenden, 

als mede dat ik, om iets hoegenaamd in mijne Ambtsbetrekking te doen, 

of te laten, van niemand eenige beloften of geschenken aangenomen 

heb, of aannemen zal, in eenigerlei maniere. 

Zoo waar helpe mij God almachtig." 76 1 
Bitj Koninklijk Besluit van 50 juli 1825 werd Th.Zielkens weer tot gemeen- 

tesecretaris benoemd, terwijl H.Houben tot gemeente-ontvanger werd herbe- 

noemd bij besluit van gedeputeerde staten van 18 augustus; beiden legden 

ook in de raadsvergadering van 26 augustus de voorgeschreven eed af, 

waarbij de secretaris in zijn eed o.a. beloofde "voor de bewaring der 

Archieven, Registers en andere papieren, tot de Gemeente Secretarie be- 

hoorende' behoorlijk zorg te zullen dragen. 77 1 
In dezelfde raadsvergadering van 26 augustus 1825 werd het volgende 

rooster van aftreding van raadsleden en assessoren vastgesteld: 

2 januari 18288 W.Tullinghs, J.van Enckevort en assessor J-Geurts; 

2 januari 18308 G.Aerts, J-Drabbels en assessor P.Everts; 

2 januari 1832: JaLucassen en J.Bussemaekers. 781 

Bij besluit van gedeputeerde staten van 11 januari 1828 werd H.vorster- 

mans benoemd tot raadslid als opvolger van W.Vullinghs; hij werd in de 

vergadering van burgemeester en assessoren van 23 januari dea.v. geln- 

stalleerd. 79 
B'ij besluit van gedeputeerde staten van 28 december 1829 werden P.E- 

verts en J.Drabbels herbenoemd tot raadsleden, terwijl A.Baetsen en P.J. 

Verhaeren werden benoemd tot raadsleden ter vervanging van het aftredend 

lid G.Aerts en het in 1829 overleden lid J.Lucassen. Bij besluit van de 

provinciaal gouverneur van 31 december 1829 werd P.Everts eveneens her- 

benoemd tot assessor. 80) 

J. De Mulder werd bij besluit van gedeputeerde staten van 50 september 

1850 benoemd tot raadslid8') als opvolger van de op 24 augustus 1850 



overleden J.Geurts. 82) Vanwege de Belgische opstand zou J.De Mulder 

echter niet kunnen worden gernstalleerd. 

1830-1836. 

Bj de Belgische opstand in 1830 stond bijna geheel Limburg aan de zij- 

de van onze Zuiderburen, Ook Horst en Sevenum hebben negen jaar lang, 

1830-1839, deel uitgemaakt van het nieuwe Belgische Koninkrijk. Als ge- 

gevolg van de afscheiding ontstond er een nieuwe bestuursregeling voor 

de plattelandsgemeenten. Ingevolge het besluit van het gouvernement 

provisoire van 8 october 1 8 3 0 ~ ~ )  moesten de notabelen (zij die een be- 

paalde som in de belasting betaalden en zij die een vrij beroep uitoefen- 

den) 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 1830 84) beL 
paalde, dat de gemeentesecretaris zou worden benoemd door de gemeente- 

raadsleden en de gemeente-ontvanger door de gouverneur der provincie uit 

een voordracht van drie kandidaten door de gemeenteraad. 

In de gemeente Horst en Sevenum, die volgens de gemeentebegroting van 

1831, opgemaakt op 23 september 1830, 4760 inwoners teldee5), vond de 

bij besluit van het provisoir gouvernement van België, dodo 8 october 

1830, voorgeschreven verkiezing van burgemeester, assessoren en raadsle- 

des plaats op zondag 31 october 1830. 86) 

Horst en Sevenum telden totaal 82 kiesgerechtigden volgens de op 29 oc- 

tober 1830 opgemaakte "Lijst der Inwoners der Gemeente Horst en Sevenum, 

welke f 20,- en daarboven in de directe belastingen betalen, en inge- 

volge de besluiten van den 8 en 14 October 1830 als kiezers voor het Ge- 
meente Bestuur beregtigd zijn", te weten: M.Christiaans, G.Deselaers, 

P.W.Derix, J-Drabbels  eterik ik), J.Drabbels (Schadijk), P.Frencken, M. 

Geurts, J,Geurts  eterik ik), W.Geurts, P.Geurts, J-Hagens  eterik ik), A. 
Haffmans, H.Hoogen, G-Hoogen, H.Houben, L.Janssen, F.Janssen (slagter), 

K-Jenniskens, M.In gt Groenewolt, J.In 't Groenewolt, G.Keijsers, J. 

Camps, J,A.Kannegiesser, P.Keijsers (Schadijk), W.Kleuskens, F.Koch, J. 

Nabben, P-Nabben, L.Neujean, J.Poels, P.Raedts (~orp), J.Raedts, G. 

Raedts, J.Rijs, H-Rijs, P.Spreuwenberg, P.stappers, J.Steeghs, A.Stef- 

fens, L.Tacken, J.M.Tacken, T.Tielen, J.van de Munchof, J.van Enckevort, 

P.hrerts, 



=van Rens, H.van ter Velden, A.Verdellen, J.Verrijth, Th.Vollenberg, 

H.Vorstermans, J.Vorstermans, S.Weijs, Jazegers, J.Zielkens, J.van de 

Winkel, P.van de Winkel, F.Buijssen, P.J.Jenniskens, L.Houben, P.F. 

van Es, P.J,Houben, A.Baetsen, L.Poels, S.Vlecken, G,Lenssen, W.Mertz, 

A.Franssen, L-Raedts, M.Hoogers, J.H.Rongen (pastor), Chr.Vlecken (vi- 

caris), W.Cielen (vicaris), G-Potters (vicaris), Th-Driessen (onderwij- 

zer), P.Lucassen (onderwijzer), J.K.Poel1 (onderwijzer), M.Berkels, M. 
Baeten, .T.Thijssen, P.J.Tielen (smid) en W.Hoogen. Van hen was P.Keij- 

sers (schadijk) de oudste, nl. 86 jaar, M.Christiaans de jongste 23 

jaar, betaalde J,A.Kannegiesser het hoogste belastingbedrag, f 85, 6@?j 

en J.Steeghs het laagste, f 20,Ol. 87) 
Het proces-verbaal van de eerste verkiezingen in Horst en Sevenum is 

niet bewaard gebleven, maar uit het besluitenregister van de raad uit 

die tijd blijkt dat gekozen werden: P.Everts, burgemeester, J.van Encke- 

vort en L.Neujean, assessoren, J.Drabbels, A.Baetsen, H.Vorstermans, P. 

F.van Es, H.van ter Velden en J.De Mulder, raadsleden. 88) 

Voor de tweeae assessorenplaats, bezet door L-Neujean, was er op 16 de- 

cember 1830 een herverkiezing nodig geweest, daar J.A.J.Kannegiesser en 

L.Neujean bij de eerste verkiezing, op 31 october, een gelijk aantal 

stemmen hadden gekregen, Van de 82 stemgerechtigden verschenen er 7 
niet bij deze herverkiezing, waarbij op L.Neujean 43 stemmen, op J.A.J. 
Kannegiesser 30 stemmen en op van Es 1 stem werden uitgebracht, terwijl 

1 stembriefje geen naam bevatte. 89 

In de raadsvergadering van 27 januari 1831 werd Th,Zielkens met algemene 

stemmen weer tot gemeentesecretaris gekozen en werden H.Houben, Th,Vol- 

lenberg en A.Haffmans op de voordracht voor gemeente-ontvanger ge- 

plaatst. 90) Bij besluit van de gouverneur van de provincie Limburg van 
24 februari 1831 werd H.Houben wederom tot gemeente-ontvanger benoemd. 91 
In de gemeenteraadsvergadering van 14 april 1831 legden de assessoren, 
raadsleden, gemeentesecretaris en gemeente-ontvanger de volgende eed af 

in de handen van de burgemeester: 

"Ik zweer getrouwheid aan de Regent, gehoorzaamheid aan de Staatswet, 

en de verdere wetten van het belgische volk". 

In dezelfde vergadering werd deze eed ook afgelegd door de leden van het 

armbestuur ( ~ ~ ~ a e t s e n ,  H.Houben, F.Buijssen, T.Tielen en ~.~aedts) en de 

gemeenteboden en veldwachters  ermans mans, P.Peeters, C-Hendrix en P.Snel- 

len). 92) 



In de samenstelling van de gemeenteraad kwam vddr de inwerkingtreding 

van de Belgische gemeentewet van 30 maart 1836 geen verandering met 

dien verstande, dat er vanaf 1835 &én lid minder was, nl,P,F.van Es 

en wel vanwege zijn verhuizng naar Venlo, zodat hij geen deel meer kon 

uitmaken van de raad van Horst en Sevenum. De heer van Es was het hier 

echter niet mee eens en diende op 1 2  november 1835 een klacht in omdat 

hij "gedurende het Jaar 1835, niet als Lid bij de Gemeente Raad geroe- 

pen was". Bij de behandeling van deze klacht in de raadsvergadering 

van 15 december 1835 verwonderde de raad zich uiteraard over deze 

klacht "terwijl de Heer Van Es reeds een jaar met zijn geheel huisge- 

zin in Venlo is wonende". Van de in de klacht door van Es naar voren ge- 

brachte bewering, dat hij nog steeds zijn domicilie had in Horst, werd 

gezegd dat dit "tegen alle waarheid is strijdende, terwijl hij bij brief 

van 17 November 1835, aan de Heer Burgemeester te kennen gaf, dat hij 
zijn domicilie gekozen had te Horst bij den Heer Hendrik van ter Velden 

Lid van den Gemeente Raad, dewelke wij na de waarheid hieromtrent ge- 

vraagd hebbende, ons verklaarde, dat de Heer Doctor Van Es, van Venlo, 

bij hem geen domicilie nog residentie had, zoo dat wij zeker durven ver- 

klaren, dat al zijne klagten tegen de waarheid kanten". De raad sprak 

de hoop uit "dat de Hogere Overheid zal inzien, dat de klagte van de 

Heer Doctor van Es, in allen deele ongegrond is, vermits hij meer zijn 

eigen belangens dan die van de Gemeente in het oog heeft, waarvan wij 

bewijzen in handen hebben. ,,93) 

In 1833 richtte een groot aantal inwoners van Sevenum een request tot de 

minister van binnenlandse zaken, waarin verzocht werd het dorp Sevenum 

van de gemeente Horst af te scheiden, 94 
In de raadsvergadering van 10 december 1833 werd de mening van de notabe- 

len van Horst gevraagd over de scheiding van Horst en Sevenum. Van de 51 
opgeroepen notabelen verschenen er 36. Van hen waren er slechts twee, 
die geen bezwaar hadden tegen de scheiding, enkelen waren onvoorwaarde- 

lijk tegen, terwijl de grote meerderheid van mening was dat alles maar 

moest blijven zoals het was. Het uitgebreidste antwoord gaf Hendrik Hou- 

ben, die zei: "dat hij vermeend dat de scheiding des Dorps Sevenum van 

de Gemeente Horst, het nadeel van beide Gemeentens zoude uitmaken, omdat 

men in eene groote bevolkte Gemeente voordeeliger in de kosten van Be- 

stuur kan voorzien, dan in eene kleine Gemeente, Dat de beide Dorpen ge- 



heel aen elkander gelegen, de huizen te zamen gebouwt, noch door eene 

rivier, noch door eenen weg of straat afgesneden zijn, en vervolgens 

ook passelijk te zamen kunnen bestuurd worden. Dat ingeval in deze schei- 

ding voordeelig ware, men die al over lang zoude daargesteld hebben, 't 

geen in den beginne ook niet 500 groote kosten zoude veroorzaakt hebben, 

dan thans, na een@ vereeniging van meer dan dertig jaren, en na de in- 

voering van het kadaster. Dat de Inwoners van beide Dorpen, van een en 

dezelfde aard zijn, te zamen trouwen, te zamen handelen, dagelijksch 

te zamen verkeeren, en verscheidene Inwoners van Horst hun graan ter 

Molen te Sevenum laten malen. Hij verklaart zich alzoo tegens de schei- 

ding en hoopt dat de Gemeente blijft, zoo als deselve thans bestaat, 

want het is zeker, dat, om beide Dorpen te bevoordeelen de vereeniging 

geschied is. " 9 5 )  
In dezelfde raadsvergadering spraken de raadsleden hun mening uit over 

de scheiding. Assessor L.Neujean en de raadsleden J.Drabbels, A.Baetsen, 

H.van ter Velden en J,De Mulder waren van gevoelen: "Dat de scheiding 

voor de beiden Gemeenten nadeelig zal zijn, en dat er dus naar hun in- 

zien geene termen bestaan om dit verzoek te appuyeren". Zij namen hier- 

bij o.a. in aanmerking "dat de Dorpen van Horst en Sevenum slechts een 

klein uurtje van elkander verwijderd zijn, de huizen bijna aan een ge- 

schakeld en de weg allezins zeer bruikbaar" en "dat de algemeene ge- 

woonten, gebruiken, gevoelens, en karakter der Inwoners van beide Dor- 

pen geheel overeenstemmen, en dat er tuschen de bewoners wederzijds de 

meeste handelsbetrekkingen bestaan, vele huwelijken tuschen alle soor- 

ten van personen in de Gemeente plaats hebben en nooit onder het vorig 

Gemeente Bestuur eenige oneenigheid van aanbelang heeft bestaan". 

Raadslid P.F.van Es zei de kwestie van de scheiding van te groot belang 

te vinden om een voorbarig en misschien onbezonnen oordeel te vellen, 

hij meende zijn stem niet te kunnen uitbrengen vóór a.s. zaterdag. 

Burgemeester Everts, assessor J.van Enckevort en raadslid H.vorster- 

mans "bemerken en vermeenen te antwoorden op het verhoor der Notabelen 

van Horst, vinden wij geene gegronde motiven die zij aan ons dien aan- 

gaande hebben geantwoord, het schijnt meer in belang te zijn van eeni- 

ge privaat persoonen dan in het belang van het algemeen welzijn der 

Inwoners. Gelet op de groote uitgestrektheid dezer twee Gemeenten, den 

verren afstand van het Bureau der Inwoners van Sevenum, van een tot 

twee uren, hetwelk hun een onbedenkelijk tijd verzuim en groote onkos- 



ten veroorzaakt. Gelet op de aan ons bekende menigvuldige kwestien, die 

tuschen de Inwoners van Horst en Sevenum sedert eeuwen bestaan hebben, 

hetwelk wij met authentieke akten kunnen bewijzen, en dat de Inwoners 

van Horst en Sevenum zeer verschillend van aard en karakter zijn. Dat 

in de Gemeentelijke gronden sedert honderde jaren de limieten zijn af- 

gepaald, waarna ieder Inwoner van Horst-en Sevenum zich gedraagt met 

weiden der beesten, schapen, en vlaggen. Dat de Gemeente Horst en Seve- 

num ieder afzonderlijk zijne grondlasten betalen". Na enkele opmerkin- 

gen over het kadaster vervolgen zijn Verder vragen wij dat aan Seve- 

num mag toegestaan worden, hetgeen door de Inwoners van Sevenum in 

hun rekwest gevraagd is, om de nodige inzage van de Gemeentelijke ar- 

chiven te Horst te kunnen nemen, onder toezigt van het bevoegd Bestuur 

aldaar, Het schijnt ons voor de ingezetenen, zoo wel voor Horst als 

Sevenum, allervoordeeligst te zijn, dat zij ieder door een afzonderlijk 

Bestuur en van hunne eigene Inwoners voorgestaan en geadministreerd 

worden. Wij bidden aan de Hoogere autoriteiten dat zij onzen voorstel 

gelieven te accorderen en wel gunstig tot de scheiding van het Dorp 

Sevenum van de Gemeente Horst te willen voordragen", 96) 

In 1836 zouden de inwoners van Sevenum de verlangde afscheiding krijgen, 

bij wet van 13 juni 1836 werd de samengestelde gemeente Horst en Seve- 

num gesplitst in twee afzonderlijke gemeenten. We laten de twee artike- 

len van de bewuste wet van 13 juni 1836 hier volgen: 

"Article premier 

Les villages de Horst et Sevenum, r&unis en une seule 

municipalité par arretg du pr&fet du DJpartement 

de la Roer, en date du 24 brumaire an IX, formeront 

deux communes separges; les limites de leur territoire 

respectif sont fixges telles qu'elles existaient avant 

leur r&union, et conforment au plan ci-annex&. 

Art: 2, 

h cequi concerne les archives, la dgmarcation des 

limites et les autres de la s&paration, on se 

conformera aux dispositions de la loi du 30 mars 1836; 
toute-fois chaque commune conserverca la propriet% 

et la jouissarlce de ses biens et revenus, eomme e l l c s  

en ont joui respectivement pendant la r&unionvs. 9 7 )  



Zo werden Horst en Sevenum, die samengevoegd waren onder Frans bestuur, 

weer van elkaar gescheiden onder Belgisch bestuur. 

Bij de scheiding bedroeg het aantal inwoners van Sevenum 1700 en dat 

van Horst 5060, 98) 

1836-1859. 

Met de Belgische gemeentewet van 50 maart 1 8 3 6 ~ ~ )  traden nieuwe bepalin- 

gen in werking en vervielen ipso facto de zo juist genoemde gouverne- 

mentsbesluiten, In deze wet werd de gemeenteraad, niet meer de burge- 

meester, op de voorgrond geplaatst. De raadsleden werden door de kies- 

gerechtigde 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 burge- 

meester en schepenen, was zes jaar, maar de 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 5.000-10.000 etc....... en tenslotte 51 in die van 70,000 

en meer inwoners. 

De gemeentesecretaris werd volgens de gemeentewet van J0 maast 1856 door 

de gemeenteraad benoemd, welke benoeming moest worden goedgekeurd door 

de dkputation permanente du conceil provincial. De eerste benoeming van 

de secretaris geschiedde door het gouvernement. 

De gemeente-ontvanger werd eveneens door de gemeenteraad benoemd onder 

goedkeuring van de d&putation pemanente du conceil provincial. 

In Horst, dat, zoals we hierboven reeds zagen, 5060 inwoners telde, bij 

de afscheiding van Sevenum, had de verkiezing der raadsleden vanwege die 

afscheiding later plaats dan elders en wel op 22 september 18j6. Het 

proces-verbaal van deze verkiezingen is wel bewaard gebleven, 

Het kiesbureau was samengesteld uit H.J.F,A.Steffens, vrederechter van 

het kanton Horst, als president en H.Houben, N.Neujean, F.A.Janssen en 

J.A.J.Kannegiesser als scnatateur~. Tot secretaris werd F,J,L.Ifosser, 



kandidaat-notaris te Horst, aangesteld, 

De kiesgerechtigden moesten zoveel namen op een blanco papier schrijven 

als er raadsleden waren te kiezen, 11. Na de keuze bleek de stembus 86 

stembriefjes te bevatten, waarvan 1 blanco, dat werd vernietigd; de 

volstrekte meerderheid, die behaald moest worden om tot raadslid te 

zijn gekozen, werd zodoende op 43 bepaald. De keuze leverde het volgen- 
de resultaat opn 

Jan Kamps,. 44 stemmen g 

Leonard Neujean, 53 stemmen; 

Hendrick van ter Velden, 36 stemmen; 

Jan Drabbels, 59 stemmen: 
Jan De Mulder, 42 stemmen; 

Jacob Derix, 69 stemmen; 
Pieter Keijsers, 71 stemmen; 
Pieter Matthijs Keijsers, 70 stemmen; 
Pieter van de Winkel, 75 stemmen; 

Lambert Poels, 63 stemmen; 

Jan van de Plunckhof, 75 stemmen; 
Hendrik Houben, 37 stemmen; 
Jacob Bussemaekers, 34 stemmen; 

Pieter Litjens, 30 stemmen; 

Frans Albert Janssen, 36 stemmen 

Jozef Rouffs, j 7  stemmen; 
Gerard Deselaers, 5 stemmen; 
Matthijs Geurts, 2 stemmen; 

Frans Beuijssen, 3 stemmen; 

Jacob Lemen, 2 stemmen; 

Jan Linssen, 3 stemmen; 
Leonard Tacken, 21 stemmen: 

Alexander Kannegiesser, 1 stem: 

Alard Verdellen, 4 stemmen; 
Willem Willems, 5 stemmen; 

Willem Derix, 4 stemmen; 
Jan Hoogers, 4 stemmen: 
Willem Geurts (bakker), 2 stemmen; 

Willem Geurts (herbergier), 1 stem; 

Michiel van Wis, 1 stem8 



Pieter Frenken, 1 stem; 

Gerard Linssen, 1 stemt 

Lambert Ramaekers, 1 stem; 

Frans Janssen (slager), 1 stem. 

J.Camps, L.Neujean, J.Drabbels, J.Derix, P.Keijsers, P.M.Keijsers, P. 
van de Winkel, L,Poels en J.van de Munckhof (de namen zijn geschreven 

volgens de handtekeningen) hadden meer dan de helft der stemmen be- 

haald en werden zodoende dadelijk tot raadsleden geproclameerd. 

Daar slechts 9 personen de volstrekte meerderheid hadden behaald en 
er 1 1  raadsleden gekozen moesten worden had er onmiddellijk een "scru- 

tin van ballotage" plaats tussen de vijf personen, die na de 9 gekoze- 
nen de meeste stemmen hadden behaald. Het resultaat van deze herver- 

kiezing, waarvoor 63 stembriefjes werden ingeleverd, was: 

Hendrik Houben, 29 stemmen; 

Frans Albert Janssen, 22 stemmen! 

Hendrik van ter Velden, 40 stemmen; 
Jan De Kulder, 30 stemmen; 

Jozef Rouffs, 1 stem. 

H.van ter Velden en J.De Mulder, die de meerderheid der stemmen hadden 

verworven, werden tot raadsleden geproclameerd. 

Hierna werden alle stembriefjes in tegenwoordigheid van de vergadering 

verbrand, aldus het "Proces-verbaal van de vergadering der gemeente- 

kiezers in dato twee en twintigsten September 1836, op welke men is 

overgegaan tot de gehele vernieuwing van den gemeente-raad," 100) 

Bij Koninklijke Besluiten van 19 december 1836 werden L.Neujean tot 

burgemeester en H.van tar Velden en J.van de Munckhof tot schepenen van 

de gemeente Horst benoemd. 101) 

De schepenen en raadsleden werden op 11 januari 1837 gei'nstalleerd. Al- 

vorens de eed, voorgeschreven bij artikel 61 der wet van 31 maart 1836 

en luidendr "Ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de 

grondwet, en aan de wetten van het belgisohe volk" af te leggen, had de 

burgemeester de schepenen en raadsleden er aan herinnerd dat "het de- ' r 

creet van eeuwige uitsluiting van de familie van Oranje Nassau" deel 

uitmaakte van de Constitutie. 102) 

BTj Koninklijk gesluit van 10 maart 1837 werd Th.W.Zielkens werderom 

benoemd tot gemeentesecretarislo3), terwijl Horst ook zijn oude gemeen- 

te-ontvanger, in de persoon van H.Houben, bleef behouden, 104) 



In de raadsvergadering van 30 november 1838 werd het volgende rooster 
van aftreding van de raadsleden en schepenen vastgesteld: 

le reeks: P.Keijsers, J,Derikx, J.Camps, J.De Mulder en schepen 

J.van Munckhof; 

Ze reeks: P,van de Winkel, P.M.Keijsers, L.Poels, J.Drabbels en 

schepen H.van ter Telden. 105) 

Biij Koninklijk Besluit van 28 januari 1839 werd P.Keijsers benoemd tot 

schepen als opvolger van Jevan de Munckhof, die ontslag had gevraagd 

uit deze functie, een ontslag dat door de koning werd aanvaard. 106) 

Jevan de Munckhof nam ook ontslag als raadslid, maar zou in die func- 

tie gedurende de nog resterende Belgische overheersing niet meer worden 

vervangen, 

1839-1 851. 

Na de ingevolge het Londens tractaat van 19 april 1839 'O7) tot stand 

gekomen vereniging van de tegenwoordige provincie Limburg met de noor- 

delijke Nederlandse provincies (officieel door de wet van 4 september 
1840, ~tb.48) werd bij besluit van koning Willem I van 24 september 
1840 de Nederlandse grondwet, zoals die in dat jaar gewijzigd was, voor 

het hertogdom Limburg van kracht verklaard, 108) 

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 be- 

dieningen bleven uitoefenen. Ook na de van kracht verklaring van de 

grondwet (24 september 1840) 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 gemaks- 

halve 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 hertog- 

dom. 

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 her- 

togdom. 

De afkondiging van de aansluiting bij Nederland vond in Horst plaats op 

23 juni 1839: "Heden den drie en twintigsten der maand Junij, des jaars 
duizend acht honderd negen en dertig, ten vier ure namiddag, hebben wij 

Leonard Neujean Burgemeester vergezeld van Hendrik Van ter Velden eerste 

Schepen, en Theodor Willem Zielkens Secretaris der Gemeente Horst, Ar- 

rondissement Roermond, Provincie Limburg, ons begeven op de publieke 

straat, vergezeld van eene trommel, en aldaar op drie hoofdplaatsen, 

afgekondigd eene proclamatie van wege het Nederlandsche Bestuur, gedag- 

teekend Maastricht den 22 Junij 1839, en inhoudende een besluit van Zij- 
ne Majesteit onzen gegerbiedigden koning der Nederlanden van 12 dezer 

bevorens, dat deze Gemeente ten gevolge art.4, van het Tractaat van Lon- 

den de dato 19 April jl. weder onder de Souvereiniteit van onzen koning 
der Nederlanden aanvaard wordt. 111 09) 
Horst, dat volgens de gemeentebegroting van 1840, opgemaakt op 24 de- 

cember 1839, 3180 inwoners telde O), kreeg het eerste nieuwe raadslid 

onder Nederlands bestuur bij besluit van de staatsraden commissarissen 

van 27 december 1839 in de persoon van P.Lit.jens, die kwam in de plaats 

van de nog onder het Belgisch bestuur afgetreden J.van de Munckhof. Bij 

hetzelfde besluit van 27 december werden J-Derikx, J,De Mulder en J. 

Camps herbenoemd tot raadsleden en P.Keijsers tot schepen, Het nieuw be- 

noemde raadslid P.Litjens en de herbenoemde raadsleden en schepen werden 

op 11 januari 1840 geinstalleerd. 11 1 ) 

In de raadsvergadering van 3 maart 1841 werd een voordracht van twee 
personen opgemaakt ter vervulling van de vacature van gemeente-ontvanger, 

ontstaan door het overlijden van H.Houben; op de voordracht werden ge- 

plaatst: A.Houben, zoon van de overleden ontvanger en H.Jeurissen, 

grondeigenaar. 'l2) Bij besluit van de staatsraad gouverneur van het her- 

togdom Limburg van 12 maart 1841 werd H.Jeurissen benoemd; hij werd 30 

maart dea.v. geInstalleerde 113) 

Op 5 october 1841 overleed raadslid J.De ~ulder''~), op 24 october 1841 
raadslid J.Camps 'l5) en in april 1.842 naam raadslid J-Drabbels ont- 



slag 'l6) zodat er toen 3 vacatures waren in de raad, 
Bij Koninklijk Besluit van 26 december 1842 werd L.Neujean herbenoemd 

tot burgemeester; hij legde op 14 januari 1843 de voorgeschreven eed 
af in handen van de distrikt- en militiecommissaris in het district 

Roermond, Michiels van Verdwijnen. 117) 

B j  besluit van gedeputeerde staten van 17 januari 1843 werd J.A,L, 
Haffmans benoemd tot raadslid en werden H.van ter Velden, Povan de Win- 

kel, P.M.Keijsers en L,Poels als zodanig herbenoemd, 118) 

Het nieuw benoemde raadslid J.A.L,Haffmans werd bij besluit van de gou- 

verneur van het hertogdom van 25 januari 1843 eveneens benoemd tot sche- 

pen en wel in de plaats van H.van ter Velden, 119) 

Daar er inmiddels nog steeds twee vacatures waren in de raad werden in 

de raadsvergadering van 6 februari 1843 de volgende voordrachten van 

candidaten opgemaakt: 

a. le kandidaat: J.Rouffs, 

2e kandidaats W.Geurts. 

b. le kandidaats L.Tacken, 

2e kandidaat: H.Haegens. 120) 

Xj besluit van gedeputeerde staten van 9 juni 1843 werd L,Tacken be- 
noemd tot raadslid, terwijl in de tweede vacature nog niet werd voorzien, 

daar er twijfels waren aangaande de nationaliteit van Rouffsi "Aan de 

benoeming van J,Rouffs als Raadslid kan voor alsnog geen gevolg gegeven 

worden. De rede daarvan is dat meerdere leden van het Collegie van Gede- 

puteerde Staten zeker meenen te zijn dat gezegde Rouff niet te Horst, 

maar in Pruissen geboren is, weshalve ik ued. verzoek om eene beraadsla- 

ging van de Gemeente Raad intezenden houdende opgaaf van personen welke 

ued. aannemelijk voorkomen, en mij in het zekere te willen stellen of 

meergenoemd Rouff werkelijk te Horst is geboren of wel dat hij door 

verkregene naturalisatie of bij wetduiding als Nederlander moet worden 

beschouwd." j2') De hier gevraagde nieuwe kandidaatstelling vond niet 

plaats, wel werd J.J.Rouffs bij besluit van gedeputeerde staten van 27 

februari 1844 benoemd tot raadslid. 122) 

Bij Koninklijk Besluit van 27 september 1843 werd P.J.Janssen benoemd 

tot gemeentesecretaris; zijn installatie vond plaats op 25 october d.a. 

VO O l*') P,J,Janssen volgde Th.W.Zielkens op, die 5 mei 1842 was overle- 
den. 124) 

P.Keijsers, J,Derikx, P,Litjens, L.Tacken en J.J.Rouffs werden bij be- 



sluit van gedeputeerde staten van 2 januari 1846 herbenoemd tot raads- 

leden terwi j1 P.Kei jsers bi j besluit van de staatsraad gouverneur 

van het hertogdom van 7 januari dea.v. eveneens werd herbenoemd als 

schepen. 126) 

Op 3 februari 1848 overleed raadslid J.J.Rouffs. N,a.v. de hierdoor 

ontstane vacature richtte kantonrechter Steffens een adres tot de dis- 

trictscommissaris, waarin hij verzocht tot raadslid te worden benoemd, 

De gemeenteraad om advies gevraagd over dit adres, was in de vergadering 

van 24 maart 1848 van gevoelen "dat aan het verzoek van den sollicitant 

geen gevolg behoort gegeven te worden", hierbij o.a, overwegend "dat - 
het karakter van den sollicitant te moeijelijk is en dezelve door zij- 

ne manier van te handelen altijd wil overheerschen, zoodat het te vree- 

zen is, dat de eendragt welke onophoudend in den Gemeente Raad heeft be- 

staan, zoude ophouden wanneer dezelve er deel van maakte," 128) 

De heer Steffens zou ook niet worden benoemd, bij besluit van gedepu- 

teerde staten van 14 april 1848 werd W.Geurts benoemd als opvolger van 

J.J.Rouffs. 129) 

L,Neujean werd bij Koninklijk Besluit van 22 december 1848 opnieuw be- 

noemd tot burgemeester van Horst. 1'0) 

Bij besluit van gedeputeerde staten van 21 maart 1849 werden J,A.L.Haff- 
mans, P.van de Winkel, P,M.Keijsers, H.van ter Velden en L,Poels herbe- 

noemd als raadsleden, ''l) Inmiddels was L,Poels echter reeds op 7 maart 
daaraan voorafgaand overleden I'') en zou P.#.Keijsers hem spoedig vol- 

gen, nl. op 1 april 1849 zij werden bij besluit van gedeputeerde 

staten van 14 september 1849 vervangen door P.J,Houben en J.Q.van Dou- 

veren. 134) 
J.A.L.Haffmans was intussen bij besluit van de gouverneur van het her- 

togdom Limburg van 9 mei 1849 eveneens herbenoemd tot schepen. Toen 

hij op 26 april 1851 overleed te ~roekhuizen''~), werd raadslid H.van 

ter Velden bij besluit van de commisaaris des konings in het hertogdom 

Limburg van 9 mei 1851 tot zijn opvolger als schepen benoemd. 37) Als 
raadslid zou J.A.L.Baffmans niet meer worden vervangen. 

m. 
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 burge- 

meester 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 burgemees- 

ter wordt door de koning benoemd voor de tijd van 6 jaar5 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 gemeen- 

ten van 3.000-6,000, l3 in gemeenten van 6.000-10.000 inwoners etc...,. 

en tenslotte 45 in gemeenten boven de 200,000 inwoners. 
De gemeentesecretaris wordt door de raad, op voordracht van burgemees- 

ter 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, ge- 

schorst 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 samenstel- 

ling van het plaatselijk bestuur, De voornaamste wijzigingen in verband 

met het hierboven behandelde zijns het algemeen kiesrecht, de zittings- 

periode van 4 jaar voor zowel de gemeenteraad als de wethouders en de 
afschaffing van de periodieke aftreding. 

De eerste verkiezingen van de gemeenteraad van Horst onder Nederlands 

bewind hadden plaats op 9 en 10 september 1851, op 9 september werden 
de stembriefjes ingeleverd, op 10 september geopend. Uit het "Proces- 

verbaal van de opening der stembriefjes, die ter benoeming van Elf Leden 

van den Gemeente Raad, den 9 September 1851 zijn ingediendn, blijkt dat 
er 104 geldige stembriefjes werden ingeleverd. De stemmen werden als 
volgt uitgebrachti Leonard Neujean 96, Hendrik van ter Velden 81, Pie- 

ter Jan Houben 80, Arnold Baltussen 76, Willem Willems 72, Jakob Derikx 

66, Leonard Tacken 64, Eugène Haffmans 63, Hendrik Haegens 61, Willem 
Geurts 59, Quirinus van Douveren 55, Willem Mathijs Geurts 51, Adolf 



Steffens 31, Pieter Jakob Camps 30, Willem van den Munckhof 25, Pieter 
Keijsers 15, Hendrik Vullinghs 12, Mathijs Geurts en Theodor Christi- 
aens 10, Jan Poels 8, Hendrik Zegers en Willem Geurts 7, Jakob Le-6, 

Eendrik Jeurissen en Jan van den Nunckhof 5, Jan De Mulder, Willem 
Geurts, Hendrik Geui-ts en Jacob Bussemaekers 4, Frans van ter Velden, 
Pieter Janssen, Mathijs In "t Groenewolt en Jan Weijs 3, Arnold Balt+- 
sen, Willem Verheijen, Jan Cox, Francis Beuijssen, van der Velden, 

Pieter Keijsers, Michiel op de Laak, Jan van den Munckhof, Gerard van 

Eeckhoudt en Jan Hermkes 2, Bikolaas Ambrosius, Minaux, Pieter Jan 

Coenders, Antoon Drabbels, Jan Geurtjens, H.Haenen, J,Sanders, Willem 

Derikx, H.v.Ens, H.v.Houft, Martin Keijsers, Jakob Houben, Fendrik van 

Rens, Kükolaas van Nunen, Hendrik van den Heuvel, Hugo Haffmans, Kasper 

Zielkens, Antoon Christiaens, Herman Janssen, Jan Stapper, Karel Esser, 

Pieter Jan van den Berg, Reinier Kleuskens, Baltussen vader en Antoon 

Franssen 1. Hadden derhalve de volstrekte meerderheid van stemmen ge- 

kregen en waren aldus tot raadsleden gekozen: 

Leonard Neujean, Burgemeester, 

Hendrik van ter Velden, 

Pieter Jan Houben, 

Arnold Baltussen, 

Willem Willems, 

Jakob Derikx, 

Leonard Tacken, 

EugBne Haffmans, 

Hendrik Haegens, 

Willem Geurts en 

Quirinus van Douveren. 158) 

De nieuwe gemeenteraad kwam op woensdag 1 october 1851 om half tien 

's morgens voor het eerst in vergadering bijeen. Deze vergadering was 

uitsluitend gewijd aan het onderzoek van de geloofsbrieven der gekoze- 

nen; alle geloofsbrieven werden in orde bevonden en goedgekeurd, zodat 

de raadsleden in de volgende vergadering, gehouden op 15 october, kon- 

den worden beëdigd en geTnstalleerd. 159) 

In dezelfde raadsvergadering van 15 october 1851 werden L,Tacken en W. 

Geurts tot wethouders, P.J,Janssen tot gemeentesecretaris en H.Jeuris- 

sen tot gemeenteontvanger benoemd. L-Neujean bleef burgemeester. 140) 



Het eerste verslag van de toestand der gemeente, over het jaar 1851, 

werd vastgesteld op 23 april 1852; dit verslag was voorzien van een in- 

leiding, waarin o.a. werd opgemerkt; "Onder de organieke wetten welke 

sedert de Grondwet8 herziening van het jaar 1848 zijn daargesteld en in 

werking gebragt, bekleedt, naar ons inzien, die van den 29 Junij 1851 

(staatsblad ~85) regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid 
der Gemeente Besturen, de voornaamste plaats. Door die wet is eene ge- 

heel nieuwe inrigting aan de Gemeente Besturen gegeven, meer zelfstandig- 

heid in het bestuur der plaatselijke huishouding en politie gesteld, en 

door de vrije regtstreeksche volkskeus, waardoor U Edachtb. tot regeling 

van dat nieuwe bestuur zijt geroepen, de ingezetenen de middelen ver- 

schaft om hunne dierbaarste belangen te verdedigen en doen waar te ne- 

men. "141 
Volgens dit gemeenteverslag over 1851 telde Horst op 1 januari van dat 

jaar 3537 inwoners, 1759 van het mannelijk en 1778 van het vrouwelijk 

geslacht; op 31 december 1851 bedroeg het wettelijk aantal inwoners 3564, 

1775 mannen en 1789 vrouwen, het feitelijk aantal bedroeg echter slechts 

3347, 1643 mannen en 1704 vrouwen, daar 240 inwoners tijdelijk afwezig 
waren op 31 december en er toen 23 niet-inwoners tijdelijk aanwezig wa- 

ren in de gemeente, Alle inwoners waren rooms katholiek op 6 Nederduits 
hervormden, 1 Frans hervormde en 1 evangelisch lutherse na. 142) 

Op 12 januari 1852 overleed burgemeester L.N.J.Neujean; hij werd opge- 

volgd door F.J.van ter Velden, benoemd bij Koninklijk Besluit van 28 oe- 

tober 1852 en geynstalleerd in de raadsvergadering van 24 november d.a. 
143) v0 e 

In de raadsvergadering van 14 mei 1852 werd het volgend rooster van af- 
treding van de raadsleden vastgesteld: 

september 1853: P.J.Houben, J.Derikx en E.Haffmans; 

september 1855; A.Baltussen, W.Willems, &.van Douveren en J.Poels; 

september 1857% L.Tacken, W.Geurts, H,Haegens en Fr.van ter Vel- 

den. 247) 
Van de in september 1851 gekozen raadsleden waren L,N.J.Neujean (overle- 

den) en H.van ter Velden (ontslag genomen) inmiddels vervangen door 

JePoels en F.van ter Velden. 145) 

Het in dezelfde raadsvergadering vastgestelde rooster van aftreding der 

wethouders bepaalde dat L.Tacken in 1854 en W.Geurts in 1857 zou aftre- 

den. 146) 



Burgemeester F.J.van ter Velden overleed op 12 januari 1862; secretaris 

P.J.Janssen werd bij Koninklijk Besluit van 18 februari 1862 benoemd 

tot nieuwe burgemeester van Horst 147), terwijl hij de functie van se- 
cretaris bleef bekleden en op 8 april 1862 met eenparigheid van stemmen 

(82) bovendien nog tot raadslid werd gekozen. 148) 

Op 1 januari 1875 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente 3715? 
1873 van het mannelijk en 1842 van het vrouwelijk geslacht; de gemeente- 

raad was toen als volgt samengesteld: P.J.Janssen, burgemeester en te- 

vens raadslid, J.Derikx en Q.van Douveren, wethouders, J.Jenniskens, H, 

Peters, P.Jeurissen, P.J.Hoogers, W.Lit.jens, J.Houben, W.M.Geurts en 

J.Cox, raadsleden. 149) 

Op 29 september 1880 overleed burgemeester, tevens gemeentesecretaris, 

P.J.Janssen. 150) Mj Koninklijk Besluit van 12 november 1880 werd J.Th. 

van ter Pelden benoemd tot zijn opvolger als burgemeester; deze werd 

als zodanig geTnstalleerd in de raadsvergadering van 7 december daarop 
volgend. I5l) In de daaraan voorafgaande raadsvergadering van 16 october 

was tot opvolger van P.J.Janssen als gemeentesecretaris benoemd J.W.I. 

Houben, die reeds in de weer daaraan voorafgaande raadsvergadering van 

31 augustus was benoemd tot gemeente-ontvanger als opvolger van H.Jeu- 
rissen, die op eigen verzoek eervol ontslag was verleend uit deze func- 

tie. 152) 

J.Th.van ter Velden zou slechts enkele jaren burgemeester blijven, daar 

hij reeds op 15 maart 1884 overleed. 15j) J.J.ThoHouba volgde hem op, be- 

noemd bij Koninklijk Besluit van 5 mei 1884 en geTnstalleerd in de 

raadsvergadering van de 2TSte van dezelfde maand. 154) 

In de loop van het jaar 1887 begroette de gemeente haar 4000ste inwoner, 

op 1 januari waren j988 inwoners, op 31 december 4017, 2085 mannen en 
1932 vrouwen, 155) 

Bij Koninklijk Besluit van 19 augustus 1890, nr.26, werd het navolgende 

gemeentewapen aan Horst verleend: "zijnde een schild van goud, beladen 

met drie dwarsbalken van sabel en omgeven door het randschrift ''gemeen- 

tebestuur van Horst"." 156) 

Op 1 januari 1900 was het inwonersaantal gestegen tot 4569, 2371 mannen 

en 2198 vrouwen. De gemeenteraad was bij de eeuwwisseling als volgt sa- 

mengesteld: J.J.Th.Houba, burgemeester en tevens raadslid, W.M.Geurts 

en A.Thielen, wethouders, P.J.Weijs, P.H.Derix, P.W.Vullinghs, W.Lit- 



jens, F,G.Houben, J.A.Hoogers, P.M.Arts en W.H.de Bruijn, raadsleden. 157) 

J,W.I.Houben bekleedde nog steeds de dubbel functie van gemeentesecre- 

taris en gemeente-ontvanger1 58), maar hij zou reeds in 1901 overlijden 
en werd in beide functies opgevolgd door P.H.J.Kellenaers. 159) 

Telde Horst bij de eeuwwisseling nog 4569 inwoners, op 31 december 1903 

was dit aantal reeds gestegen tot boven de 5000, nl. 5OOJ, 2608 van het 

mannelijk en 2395 van het vrouwelijk geslacht. 160) 

In 1913 overleed burgemeester J.J.Th.Houba; bij Koninklijk Besluit van 

9 april 1913 werd tot zijn opvolger benoemd A.M.C,Esser die in de raads- 

vergadering van 17 april dea.v. dit ambt aanvaardde. 161 3 
In 1915 steeg het inwonersaantal van de gemeente boven de 6000, op 31 
december van dat jaar bedroeg het 6046, J090 van het mannelijk en 2956 

van het vrouwelijk geslacht, 162) 

Met ingang van 1 januari 1916 nam P,H.J,Kellenaers ontslag als gemeente- 

secretaris, zijn zoon H.J.P.Kellenaers werd in de raadsvergadering van 

12 november 1915 met algemene stemmen tot zijn opvolger benoemd, 163) 

In 1923 kreeg de gemeente voor het eerst een raad van 13 leden, waar ze 

recht op had omdat ze meer dan 6000 inwoners telde: het inwonersaantal 

was inmiddels op 1 januari 1923 gestegen tot 6687, J386 mannen en J301 

vrouwen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 22 mei werden J,Drabbels, 

P,Driessen, J,N.Ambrosius, J.Buijssen, J.H.Hoogers, J.H,Jenniskens, J, 

J.Keijsers, A.J.Josten, J.van den Munckhof, Th.P,H.Rutten, A,TieLen, 

F.X.L.N.J.Thomeer en M.versleijen tot raadsleden gekozen; bij deze ver- 

kiezingen werden in totaal 2388 geldige stemmen uitgebracht, zodat de 
9/ kiesdeler 183 1 J  was, De gekozen raadsleden werden op 26 juli toegela- 

ten, doch de toelating van J.Buijssen werd niet aanvaard door gedepu- 

teerde staten, daar hij bezoldigd correspondent der arbeidsbemiddeling 

was; hij werd vervangen door J.Coenders. 64) In de raadsvergadering van 
4 september 1923, waarin de gekozen raadsleden werden begdigd, werden 
J-Drabbels en J,H.Hoogers benoemd tot wethouders. 165) 
Met ingang van 1 januari 1926 werd gemeente-ontvanger P.H.J,Kellenaers 

opgevolgd door J.L,Boots, hiertoe met algemene stemmen gekozen in de 

raadsvergadering van 26 october 1925. 166) 

In 1927 begroette de gemeente niet alleen haar 7000ste inwoner, maar 

ook haar eerste vrouwelijke raadslid, de laatste in de persoon van E. 

Morrees, geboren Peeters. 167) 



B+tj Koninklijk Besluit van 25 juli 1934 werd aan burgemeester A.M.c.Es- 

ser met ingang van 1 september dea.v. eervol ontslag verleend; bij Ko- 

ninklijk Besluit van 27 october 1934 werd tot zijn opvolger benoemd 
dr.H.A.C.M.van Grunsven, die in de raadsvergadering van 15 november 

d.a.v. werd geTnstalleerd. 168) 

In de maand maart 1935 steeg het inwonersaantal van Horst boven de 

8000, op j1 december van dat jaar bedroeg het 8099, 4135 mannen en 3964 
vrouweno 169) 

Met ingang van 1 september 1941 moesten de werkzaamheden van het colle- 
ge van burgemeester en wethouders en die van de gemeenteraad blijven 

rusten en ging hun bevoegdheid over op de burgemeester ingevolge ver- 

ordening no 152/1941 van de rijkscommissaris. De gemeenteraad van Horst 

kwam op 30 augustus 1941 om 11% uur voormiddag voor het laatst bij- 
een. 170) 

Het plaatselijk bestuur van Horst was toen als volgt samengesteld: 

H.A.C.M.van Grunsven, burgemeester; 

H.J.Drabbels, wethouder; 

J.N.Ambrosius, wethouder; 

F.X.L.N.J.Thomeer, raadslid; 

Th-van Hei jster, raadslid; 

J.G.Poels, raadslid; 

M.versleijen, raadslid; 

Th,Willems,raadslid; 

M.Smits, raadslid; 

G.H.Peeters, raadslid; 

Th.W.van den Bekerom, raadslid; 

J.J.Toma, raadslid; 

A.Jenniskens, raadslid; 

M.Claassens, raadslid. 171) 

Tenslotte volgen hier nog lijsten van burgemeesters(maires, schouten), 

wethouders (adjoints, assessoren, schepenen), raadsleden, gemeentesecre- 

tarissen en gemeente-ontvangers van Horst. 172) 



Burgemeesters: 

J.L.J.Mooren, 1800-1801. 

F.A.Rouff s, 1801-1 808. 

J.A.J.Kannegiesser, 1808-1815. 

H.J.F.A.Steffens, 1815-1818. 

J.A.Haffmans, 1818-1823. 

H.J.F.A.Steffens, 1823-1830. 

P.Everts, 1830-1836. 

L.N.J.Neujean, 1836-1852. 

F.J.van ter Velden, 1852-1862. 

P.J.Janssen, 1862-1 880. 

J.Th,van ter Velden, 1880-1884. 

J.J.Th.Houba, 1884-1 91 3. 
A.M.C.Esser, 191 3-1934. 
H.A.C.M.van Grunsven, 1934-1952. 

Wethouders: 

F.A.Rouffs, 1800-1801. 

Pubben, 1800- 

J.Steeghs, 1801-1807. 

S,Everts, 1808-1 809. 

C.van den Speulhof, 1808-1 81 1. 

J.Verstappen, 1809- 

H.van ter Velden, 1811- 

P.Berts, l81 9-1830. 

J.Geurts, 181 9-1830. 

J.- Enkevort, 1830-1836. 

L.N.J.Neujean, 1830-1836. 

J.van de Munckhof, 1836-1839. 

H.van ter Velden, 1836-1843. 
P.Kei jsers, 1839-1851. 

J.A.L.Haffmans, 1843-1851. 

H.van ter Velden, 1851. 

L.Tacken, 1851-1855. 

W.Geurts, 185?-1868. 



J.Derikx, 1855-1 879. 

J.Q.van Douveren, 1868-1882. 

W.M.Geurts, 1879-1910. 

J.Jenniskens, 1882-1886. 

P.J,Houben, 1887-1 888, 

A.Thielen, 1888-1903. 

P.X.Derix, 1903-191 0. 

Jdrabbels, 1910-1931. 

J.H.Hoogers, 1911-1919. 

F,X.L.N.J.Thomeer, 1919-1923. 

J.H.Hoogers, 1923-1927, 

Th,P.H.Rutten, 1927-1931. 

F.X.L.N.J.Thomeer, 1931-1935. 
H.Jenniskens, 1931-1935. 

H.J.Drabbels, 1935-1941. 

J.N.Ambrosius, 1935-1941. 

Raadsleden r 

Th.Wi jnants, 1801. 

Chr.Houbben, 1801. 

P.Rameekers, 1801 -ca. 1802. 

P.Nabben, 1801 -ca. 1802. 

P.Vollenberg, 1801-ca.1803. 

H.Tielen, 1801-ca.1803. 

P.Leijsten, 1801-ca.1803. 

P.Lemmen, 1801-ca,1803. 

P.van de Goor, 1801 -ca.1803. 

P.Verhsrren, 1801-ca.1803. 

J.Poels, 1801-ca.1805. 

J.Geurts, 1801-ca.1805. 

P.Jenniskens, 1801 -ca. 1805. 

P.A,van Douveren, 1801 -ca. 1805. 

H.VuLlinghs, 1801-1805. 

Jevan Meer, 1801-ca.1812. 

G.Peeters, 1801-ca.1813. 

W.Steeghs, 1801 -1 814. 



H.Blllekens, 1801-1 81 5. 
M-Kersten, 1807-1818. 

P-Tacken, 1801-1818, 

G.Aerts, 1801-1830. 

J.Droesen, 1801-1809. 

S.Wei js, ca.1805-1809. 

J.in de Riet, ca.1805-ca.1811. 

A.Litjens, ca.1805-1811. 

P.Kei jsers, ca.1805-ca,181 3. 
M.Geurts, ca. 1805-1 81 4. 
G.Hermans, ca. 1805-1 81 5. 
P.Jeuressen, ca. 1805-1818. 

S.Everts, ca.1806-1808. 

P.Tielen, ca.1806-1812. 

H.Tielen, ca.1806-1815. 

H,van ter Velden, 1809-1 81 1. 

W.Smulders, 1809-1 81 8. 

M.van Rens, 1809-1818. 

A.Geerits, 1809-1 821. 

J.Geurts, 1809-1830, 

G.Houben, 18; 2-1 81 5. 
T.Tielen, 1812-1818. 

P.Raedts, 1812-1818. 

Th.van de Goor, 1820-1824. 



H.Rijs, 1820-1825. 

H-Kusters, 1820-1825. 

J.van Enckevort,  1820-1 836. 

J.Drabbels, 1822-1842. 

H.J.F.A.Steffens, 1823-1830. 

H.Bil lekens, 1824-1825. 

W.Vullinghs, 1825-1827. 

H.vorstermana, 1828-1836. 

P.J.Verhaeren, 1830, 

P.Fevan Es, 1830-1 834. 

A.Baetsen, 1830-1836. 

J.De Mulder, 1830-1841. 

L.N.J.Neujean, 1830-1852. 

=van t e r  Velden, 1830-1852. 

Jevan de Munckhof, 1836-1 839. 

J.Camps, 1836-1841. 

P.M.Kei jsers ,  1836-1849. 

L.Poels, 1836-1849. 

P.Keijsers, 1836-1851. 

Povan de Winkel, 1836-1851. 

J.Derfkx, 1836-1879. 

P.Li t jens,  1839-1851. 

J.A,L.Haffmans, 1843-1851. 

L,Tacken, 1843-1855. 

J.J.Rouffs, 1844-1848. 

W.Geurts, 1848-1868. 

P.J.Houben, 1849-1 865. 

J.Q.van Douveren, 1849-1 882. 

H.Haegens, 1851-1860. 

W.Willems, 1851 -1861. 

J.E.Haffmans, 1851-1865. 

A.Baltussen, 1851-1873. 

F,J.van t e r  Velden, 1852-1862. 

J.Poels, 1852-1 873. 

J -COX,  1855-1878. 

W.M.Geurts, 1860-1 910. 

P.J.Keijzers, 1861-1867. 



P.J.Janssen, 1862-1880. 

H.W.A.Peters, 1865-1881. 

J.Jenniskens, 1865-1886. 

P.Jeurissen, 1867-1879. 

P.J,Houben, 1868-1 888. 

P.J.Hoogers, 1873-1893. 

W.Litjens, 1873-1903e 

H.G.Driessen, 1878-1886. 

A.Thielen, 1879-1 903. 

P.H.Derix, 1879-1 91 0. 

P.W.Vullinghs, 1881 -1 901. 

J.J.Th.Houba, 1881-191 3. 

J.Th,van ter Velden, 1882-1884. 

K.H.Esser, 1884-1888. 

P.M.Arts, 1886-1911. 

P.J.Weijs, 1887-1901. 

J.R.In 9t Groenewolt, 1888-1892. 

F.G.Houben, 1888-1903. 

J.A.Hoogers, 1893-1902. 

WoH.de Bruijn, 1893-1911. 

P.M.Rutten, 1901-1904. 

Gevan Daal, 1901 -1 91 9. 

J.H.Hoogers, 1902-1931, 

A.Haegens, 1903-1919. 

J.Drabbels, 1903-19310 

F.X.L.N.J.Thomeer, 1903-1941. 

A.M.C.Esser, 1904-1 919. 

J.W.Tacken, 1910-1919. 

J.H.Jenniskens, 1910-1935. 

L.H.Tacken, 291 1-1919. 

Th.,P.H.Rutten, 1911-1931. 

A.J.Josten, 191 5-1919. 
F,H.Hornikx, 191 9-1920. 

P.H.Manders, 1919-1 921. 

P.M,Lenssen, 191 9-1 923. 
JeThielen, 191 9-1925. 

Jevan den Munckhof, 191 9-1 927. 



P.Driessen, 191 9-1 935. 
J.N.Ambrosius, 1920-1 941. 
A.J.Josten, 1921-1927, 

J.Coenders, 1923-1926. 

J.J.Keijsers, 1923-1927. 

R.Versleijen, 1923-1927. 

A.Tielen, 1923-1934. 

Th.van Hei jster, 1926-1 941. 

J.H.Beerkens, 1927-1931. 

E.Morrees, geboren Peeters, 1927-1 931. 

J.W.Hmrstjens91927-1935. 

J.G,Poels, 1927-1 941. 
J.G.Janssen, 1931-1935. 

J.J.Toma, 1931-1955. 

H.J.Drabbels, 1931-1941. 

M.versleijen, 1931-1941. 

Th.Willems, 1931 -1 941. 

M.Smits, 1934-1941. 

P.J,Boots, 1935-1939. 

E.H.K.Coenen, 1935-6939. 

A.L.van Daal, 1935-1939. 

J.A.H.Vullinghs, 1935-1939. 

G.H.Peeters, 1935-1941. 

Th.W.van den Bekerom, 1939-1941. 

J,J.Toma, 1939-1941. 

A.Jenniskens, 1939-1941. 

M.Claassens, 1939-1 941. 

Gemeentesecretarissen: 

H.J.F.A.Steffens, 1819-1824. 

Th.W.Zielkens, 1824-1 842. 

P.J.Janssen, 1843-1880. 

J,W.I .Houben, 1880-1 901. 

P.H.J.Kellenaera, 1901-1915. 

H. J.P.Kellenaers, 191 6-1 943. 



Noten: 

1) J.J.De Wit-A.J.A.Flament, De vorming der beersohappijen op het 
grondgebied van Limburg, of die zich daarover hebben uitgestrekt, 
van de Romeinsche overheersing tot 1814-1817 (ontstaan der Prov, 
~imburg). Publications de la Soci6t6 H$storique et Arch6ologique 
dans le Limbourg XLVII (1911 ), blz.22. 

2) Pruissisch Gelder ip de a~httiende eeuw; Enige aspec- 
ten van bestuur en volkshuishouding. Publications CV-CV1 (1969-1970)~ 
b1z0154,178,183-184. 

3 L.A.H.Peter&, o.c,, blz.199-201. 
4 1 J.M.H,Eversen-J.L.Meulleners, De Limburgsohe Gemeentewapens, verge- 

leken met de oude plaatselijke zegels en beschouwd in het licht der 
locale geschiedenis. Maastricht 1900, blz.210-211. 

5) A.Steffens, Geschiedenis der aloude Heerlijkheid en der Heeren van 
ter Horst, in het land van Kessel. Roermond 1888. blz.10. 

6) ~,~.~sersen-~.~.~eulleners, O.C., blz.211. 
A.Steffena, O.C., blz.96. 
M.J.Janssen, Scholtissen der heerlijkheid Horst. De Maasgouw 1908, 
blz,6--7. 

9) "Boeck der resolutien ende verdriaegen, mede van d'ordonnantien bij 
den Heere, ende der Gemeensluyden van der Horst gerecesseert ende 
uytgegaen, begonnen inden jaere 1661", zie onder: inv.nr.1. 
"Resolutien Boeck voor Horstn, zie onder: inv.nr.2. 

11 1°1 W.van Mulken, Inventaris van de archieven van het kanton Valkenburg 
1795-1800. Maastricht 1973, blz.15-17. 

12) A,J.Flament, De inlijvingen van het grondgebied van het tegenwoordige 
Hertogdom Limburg bij de Fransche Republiek, de politieke indeelingen 
en de afstand daarvan, bij tracten, door de oude bezitters, tijdens 
de Fransche overheersing. Maastricht 1894, blz.36-37. 



Ij) Register van correspondentie, uitgegaan van het gemeentebestuur, 
zie onder: inv.nr.357. 

14) l@Resolutien Boeck voor Horst", zie onder: inv.nr.2. 
15) Idem. 
16) H.Hardenberg, Inventaris der archieven van het arrondissement Maas- 

tricht en van het departement van de Nedermaas (1 794-1 81 4). ' sGra- 
venhage 1946, blz.XLV1. 

17) Stukken betreffende de scheiding en classificatie der gemeente 
Horst en Sevenum, zie onder: inv.nr.582; 
E.M.Th,W.Nuyens, De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg 
vanaf haar ontstaan tot aap haar uiteenvallen in 1839. Maastricht 
1956, blz.22. 

18) Register van correspondentie, uitgegaan van het gemeentebestuur, 
zie onder: inv.nr. 357. 

19) Idem. 
20) Begroting van de inkomsten en uitgaven der gemeente an 1~(1800/1801), 
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30) Rekening van de inkomsten en uitgaven der gemeente an X (1801/1802), 

zie onder: inv.nrs.1139-1282. 
31) Register, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 
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32) Begroting van de inkomsten en uitgaven der gemeente an XIV (1805/ 
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33) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.337. 
54) Begroting van de inkomsten en uitgaven der gemeente 1807, zie onder: 

inv.nrs.880-1015. 
35) Stukken betreffende de benoemiqg, verkiezing, eedsaflegging en jaar- 

wedde der wethouders, aie onder: inv.nr.1663. 
36) Register, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 

zie onder: inv.nr.5875. 
37) Persoonsbundel Kannegiesser, zie onder: inv.nr.1752. 
38) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.3j6, 
39) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 
40) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en jaar- 

wedde der wethouders, zie onder: inv.nr.1663. 
41) Register, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 

zie onder: inv.nr05876. 
42) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en jaar- 

wedde der wethouders, zie onder: inv.nr.1663. 
43) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 



44) Register, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 
zie onder: inv.nr,5876. 

45 Persoonsbundel Clabbers, zie onder: inv.nr.1709. 
46 1 Register, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 

zie onder: inv.nre5878. 
47) Persoonsbundel Steffens,A., zie onder: inv.nr.1781. 
48) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 
49) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.336, 
50) Stukken betreffende de benoefning, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 
51) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.336. 
52 Idem. 
53 j Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 
54 Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: invOnr,336, 
55 1 Rekening van de inkomsten en uitgaven der gemeente 1804, zie onder: 

inv.nrs.1139-1282, 
56) Register, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 

zie onder inv,nr.5877. 
57) Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente 1813-1819, zie 

onder: inv.nrs0ll39-1282. 
58) Begroting van de inkomsten en uitgaven der gemeente 1819, zie onder: 

inv.nrs.880-1015, 
59) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 
60) Idem. 
61) Idem, 
62) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en jaar- 

wedde der wethouders, zie onder: inv.nr.1663. 
63) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: in~~nr.338. 
64) Persoonsbundel Steffens,A., zie ondern inv.nr.1781. 
65) Persoonsbundel Houben,H., zie onder: in~~nr.1744. 
66) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 
67) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.338. 
68) Idem. 
69) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 
70) Register, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 

zie ondern inv.nr.5882. 
71 Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.338. 
72 1 Persoonsbundel Zielkens,Th.G,, zie onder: inv.nr.1801. 
73) Afzonderlijke uitgave, niet in het Journal officie1 du royaume des 

Pays-Bas, uitgeBrussel. 
74) Begroting van de inkomsten en uitgaven der gemeente 1826, zie onder: 

inv.nrs.880-1015. 
75) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: in~~nr.338. 
76) Idem. 
77) Idem. 

80) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 
treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 

81) Idem. 



82) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder% inv.nr0339. 
83) Bulletin des arr8tes et actes du Gouvernement Provisoire et des d&- 

crets du CcngrBs National de la Belgique, 1830, nr.7., pg.3-5. 
84) Bulletin des arr8tes et actes du Gouvernement Provisoire et des d&- 

crets du Congres National de la Belgique, 1830, nr.20., pg.2-4. 
85) Begroting van de inkomsten en uitgaven der gemeente 1831, zie onder: 

inv,nrs.880-1015, 
86) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 
87) Idem. 
88) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.339. 
89) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en jaare 

wedde der wethouders, zie onder: inv.nr.1663, 
90 Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.J39. 
91 Persoonsbundel Houben,H., zie onder: inv.nr,1744, 
92 I Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: in~~nr.539. 
93) Idem. 
94) Stukken betreffende de scheiding en classificatie der gemeenten 

Horst en Sevenum, zie onder: inv.nr.582. 
95) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.339, 
96) Idem, 
97) Stukken betreffende de scheiding en classificatie der gemeenten 

Horst en Sevenum, zie onder: inv.nr.582. 
98) Idem. 
99) Bulletin officie1 des lois et arr8tés royaux de la Belgique, 1836, 

nr.156, pg.270-763. 
100) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder% inv.nr.1648. 
101) Register san besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.339, 
102) Idem. 
103 Persoonsbundel Zfelkens,Th.G., zie onder: inv.nr.1801. 
104 1 Rekeningen van de inkomsten en uitgaven der gemeente 1836-1 840, 

zie onder: inv.nrs,ll39-1282. 
105) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.339, 
106) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en 

jaarwedde der wethouders, zie onderr inv.nr.1663. 
107) Baron CH. de Martens-D. de Cussy, Recueil manuel et pratique de 

trait.68, conventions et autres actes diplomatiques, sur lesquels 
sont établis les relations et les rapports existant aujourd%ui, 
entre les divers 6tats souverains du globe, depuis l'ann6e 1760 
jusqu'a ls&poque actuelle. Leipzig 1845-1857,t.IV,pg,573~. 

108) cf. G,Panhuysen, Uit de geschiedenis van Limburgs Provinciaal Be- 
stuur, De Maasgouw 1955, blz.97-124. 

109) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: invOnr.JJ9, 
110) Begroting van de inkomsten en uitgaven der gemeente 1840, zie onder: 

inv.nrs.880-1015. 
111 Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr.Jj9, 
112 1 Idem. 
11 3) Idem. 
114) Register, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 

zie onder: in~~nr.5891. 
115 Idem. 
116 1 Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onderr inv.nr.1648, 
117) Persoonsbundel Neujean,L., zie onder: inv.nr.1769. 



118) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 
treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 

119) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en 
jaarwedde der wethouders, zie onder: inv.nr.1663. 

120) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onders inv0nr,339, 
121) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr.1648. 
122) Idem, 
123 Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: invdnr.j39, 
124 1 Register, bevattende de akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 

zie onder: inv,nr.5891. 
125) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv,nr,1648. 
126) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en 

jaarwedde der wethouders, zie onder: inv.nr.1663. 
127) Register, bevattende de akten van overlijden, zie onder: inv.nr.5987. 
128 Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onderr inv.nr.339, 
129 1 Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder8 in~~nr.1648. 
130) Persoonsbundel Neujean,L,, zie onders inv.nr.1769. 
Ijl) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr,1648. 
132) Register, bevattende de akten van overlijden, zie onder: inv.nr.5987. 
133) Idem, 
134) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en af- 

treding van gemeenteraadsleden, zie onder: inv.nr0!648. 
135) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en 

Jaarwedde der wethouders, zie onders inv.nr.1663. 
136) Register, bevattende de akten van overlijden, zie onders inv.nr05987. 
137) Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaflegging en 

jaarwedde der wethouders, zie onder: inv,nr,1663. 
138) Kiezerslijsten en processen-verbaal van verkiezingen van de gemeente- 

raad, zie onder: inv.nrs.1650-1656. 
139) Register van notulen van de raadsvergaderingen, zie onderr inv,nr, 

7-e  3 z z .  
140) Idem8 register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder: inv.nr. 

339. 
141) Verslag van de toestand der gemeente 1851, zie onderr in~~nr.464, 

van notulen van de raadsvergaderingen, zie onder: inv.nr, 
322 o 

144) Ídem. 
145) Idem, 
146 Idem. 
147 j Register van notulen van de raadsvergaderingen, zie onder: inv.nr. 

3230 
148) Verslag van de toestand der gemeente 1862, zie onder: inv.nr0475. 
149) Verslag van de toestand der gemeente 18759 zie onderr inv.nr.488. 
150) Verslag van de toestand der gemeente 1880, zie onders inv.nx.493. 
151) Register van notulen van de raadsvergaderingen, zie onder: invenr. 

152 Idem. 
153 Register, bevattende de akten van overlijden, zie onder: inv.nr.5991, 
154 I Register jZ4O van notulen van de raadsvergaderingen, zie onder: invenr. 

3250 



155) Verslag van de toestand der gemeente 1887, zie onder: inv.nr.500, 
156 J.Habets, Het Gemeentewapen van Horst. De Maasgouw 1891, blz.147. 
157 i Verslag van de toestand der gemeente 1900, zie onder: inv.nr.513. 
158) Idem. 
159) Register van notulen van de raadsvergaderingen, zie onder: inv.nr. 

160 Verslag van de toestand der gemeente 1905, zie onder: inv.nr.516. 
161 1 Register 3260 van notulen van de raadsvergaderingen, zie onder: inv.nr. 

3270 
162) Verslag van de toestand der gemeente 1915, zie onder: inv.nr,528. 
163) Register van notulen van de raadsvergaderingen, zie onder: inv.nr. 

3270 
164) Verslag van de toestand der gemeente 1923, zie onder: inv.nr.536. 
165) Register van notulen van de raadsvergaderingen, zie onder: inv.nr. 

3280 
166) Idem. 
167) Verslag van de toestand der gemeente 1927, zie onder: inv,nr,540. 
168) Verslag van de toestand der gemeente 1931-1935, zie onder: inv.nr, 

544. 
169) Idem. 
170) Register van notulen van de raadsvergaderingen, zie onder: inv.nr. 

330, . . 
171) Presentieregister voor de vergaderingen van de raad, zie onder: inv. 

nr.1660. 
172) Deze lijsten zijn voor wat betreft de periode 1851-1941 opgemaakt 

aan de hand van de registers van notulen van de raadsvergaderingen 
en van de verslagen van de toestand der gemeente uit die periode, 
zie onder: resp,inv.nrs.322-j30 en 464-544. 



LIJST VAN AFBEELDINGEN. ....................... 

Kaartje van het grondzebied der gemeente Horst, 1867. 

Het kasteel van Korst, getekend door Jan de Beijer, vermoedelijk 
in 1738, 

Lambertusplein, getekend door Jan de Beijer in 1738. 

Het in 1890 gesloopte raadhuis, 

Feestvreugde op het Lambertusplein ter gelegenheid van het 40- 
jarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina (1938). 

Lambertusplein gezien vanuit het westen, omstreeks de eeuwwisse- 
ling, geschilderd door Charles Houben. 

Dorpstraat (thans Nusseleinstraat geheten) in America, gezien in 
de richting van Horst, begin van deze eeuw. 

P.J.Janssen, burgemeester 1862-1880. 

J.J.Th.Houba, burgemeester 1884-1913. 

A.M.C.Esser, burgemeester 191 3-1934, 

11 H.A,C.M.van Grunsven, burgemeester 1934-1952. 



YWANTWOORDING VAN DE OR- 
---------------------h-- 

DENING EN INVENTARISATIE, 

In deze inventaris zijn de archieven van de gemeente Horst uit de perio- 

de 1579-1939 beschreven. 

Vanaf 1 januari 1940 wordt in Horst het registratuurstelsel der Vereni- 
ging van Nederlandse Gemeenten toegepast bij de ordening van het gemeen- 

te-archief. De diep ingrijpende wijziging, welke de invoering van dit 

stelsel in de wijze van ordening pleegt te brengen, was aanleiding om 31 
december 1939 als eindpunt te nemen voor de ordening en inventarisatie 

van het oudere archief van de gemeente Horst. Een enkele keer is daar 

waar dit wenselijk of noodzakelijk was van deze einddatum afgeweken. 

Geschiedenis van het archief. 

Laten we eerst in het kort de lotgevallen van de archieven der gemeente 

Horst, voor zover althans bekend, gaan bekijken. 

De oudste inventaris di.e we in de archieven van Horst aantreffen dateert 

van 24 januari 1661 en geeft een globale opsomming van de toen aanwezige 

archiefstukken (inventaris nummer 3). De daarop volgende inventaris, die 

bewaard is gebleven, is ruim 163 jaar later opgemaakt, nl. op 18 october 

1824 bij de overdracht van de archieven door Adolf Steffens, benoemd tot 

schout en daardoor aftredend als gemeentesecretaris, aan zijn opvolger 

als secretaris, Th.W.Zielkens; deze inventaris bevat slechts een zeer 

summiere opgave van de overgedragen archieven (inv.nr.547). 

In het door oud-burgemeester H.J.F.A.Steffens in 1842 opgemaakte "Ver- 

slag van den administratieven toestand der Gemeente Horst en Sevenum. 



hebbende eene bevolking van 4512 zielen, over het tijdvak van Januari 

1815 tot October 1830" wordt over de gemeente-archieven gezegd: "Den 15 
December 1828, is een Inventaris in duplo opzemaakt van alle belangrijke 

akten, stukken, zoo als koop en verkoop protokollen van goederen, huizen 

enz., kwittantien van aflossing der Gemeente Kapitalen; transactie met 

den Heer von furstenberg over het onderhoud van vier bruggen; papieren 

betreffende arbitrale uitspraak ter beslissing van geschillen tusschen 

Horst en Sevenum, allen aan beide gemeenten toebehoorende, welke neder- 

gelegd zijn in eene kist, voorzien met drie goede sloten, krachtens art. 

67 van het reglement op het bestuur ten platten lande in de Provincie 
Limburg", (inv.nre462). De inventaris waar hier sprake van is is helaas 

niet bewaard gebleven, Wel is bewaard gebleven de op 15 juli 1829 door 
drie leden van het armbestuur opgemaakte "Inventaris van alle registers, 

obligatign, titels van renten, pachtbrieven en andere bewijsstukken no- 

pens de Armeninkomsten der gemeente Borstt1 (inv.nr.548). 

X j  de Belgische wet van I J  juni 1836 werd Sevenum, dat bij besluit van 
de prefect van het departement van de Roer van 24 brumaire an IX (15 no- 
vember 1800) met Horst was samengevoegd tot &6n gemeente, weer van Horst 

afgescheiden en een afzonderlijke gemeente (inv.nr.582). Een gevolg hier- 

van was dat de archieven, die op Sevenum betrekking hadden, overgingen 

naar de nieuwe gemeente, wat gebeurde in 1837 (inv.nr.16lJ). 

In 1843 werd een drietal, van elkaar verschillende, inventarissen opge- 
maakt, die echter alle drie slechts een zeer summiere opgave van de ar- 

chief stukken bevatten (in~~nr.549)~ 

In het eerste gemeenteverslag, over 1851, werdt over de archieven het 

volgende gezegd: "De Gemeente archieven worden zorgvuldig op het Raadhuis 

opbewaard, de oude van de nieuwe afgezonderd, en daarvan behoorlijken 

Inventaris gehouden, De Registers van den Burgerlijken Stand, benevens 

de oude Parochiale doop- trouw en sterfregisters, welke op het secreta- 

riaat gedeponeerd zijn, bevinden zich ook allen in zeer volmaakten toe- 

stand. Nogtans wegens de dagelijksche uitbreiding der zaken en de overna- 

me der akten van het Kantongeregt, welke in het Gemeentehuis moeten opbe- 

waard worden, zal het noodig wezen twee nieuwe bewaarkasten daar te stel- 

len, voor welken voorziening wij UEdachtb, met de begrooting van het aan- 

staande jaar de nodige voordracht zullen doen". (inv.nr.464). 

In het gemeenteverslag van 1852 wordt opgemerkt dat de gemeentearchieven 

zich in zeer goede toestand bevinden en dat zij "volgens de verschillende 



tijdstippen waartoe zij behooren, in drie cathegorien verdeeld en afge- 

scheiden" zijn. "Tot de eerste behooren de archieven welke dagteekenen 

van vbBr de fransche Republiek (. . . ). Tot de tweede cathegorie behooren 

de stukken der fransche administratie (...), Tot de derde Cathegorie 

eindelijk behooren al de stukken welke sedert de aanvang der Nederlandl 

sche regering van het Jaar 1816 zijn ontstaan." Van de stukken, behorend 

tot de eerste en tweede categorie, wordt 'n heel korte en globale opsom- 

ming gegeven, van die van de derde categorie wordt gezegd: **Dezelve zijn 

te uitgebreid, om hier te omschrijven, en verwijzen wij UEachtb, deswegen 

naar den daarvan ter Secretarie aangehouden Inventaris, waaronder de re- 

geling der financieele aangelegenheid van de Gemeente, eene voorname 

plaats bekleedt." (inv.nr.465). 

In het gemeenteverslag van 1853 wordt eerst verwezen naar het verslag van 

1852 en vervolgens opgemerkt dat er twee nieuwe kasten zijn aangeschaft 

en in de vergaderzaal geplaats "voor de bijkomende stukken geregeld op te 

bewaren." (inv.nr.466). 

In de verslagen van de jaren 1854 t/m. 1865 komt steeds dezelfde opmer- 

king terug, luidend: "In de Gemeente archieven zijn geene veranderingen 

gebragt. Deselve worden met zorg geclasseerd en bewaard." (inv.nrs.467- 

478). In het gemeenteverslag van 1860 wordt voor het eerst een bezoeker 

van het archief vermeld: "Wij vermelden hier, dat de zoon van den kanton 

Regter, den Heere Steffens Postdirecteur te Grave zich onledig houdt met 

een beschrijving te maken onzer oude archieven, usantien en privilegien 

hetwelk voor de wetenschap belangrijk kan zijn," (in~~nr.473). Dit onder- 

zoek vond zijn neerslag in het in 1888 te Roermond van de hand van de 

heer A.Steffens verschenen boek, getiteld: Geschiedenis der aloude Heer- 

lijkheid en der Heeren van ter Horst, in het land van Kessel, 

Uit de opmerkingen gemaakt in de gemeenteverslagen van de jaren 1851 t/m. 

1865 over de gemeentearchieven zou men concluderen dat de toestand der 

archieven zeer behoorlijk was en dat er een inventaris voorhanden was die 

zorgvuldig werd bijgehouden, doch niets is minder waar, altans zeker wat 

die inventaris betreft, want in het gemeenteverslag van 1866 lezen we dat 

er in 1824 een inventaris van het gemeente-archief is opgemaakt en dat de- 

ze in 1843 is vernieuwd. (inv.nr.479). Naar deze opmerking wordt tot 1876 

verwezen of 5e wordt herhaald, terwijl in het verslag van 1876 wordt ge- 

zegd: "Sedert het Jaar 1843 is geen nieuwe beschrijving van het archief 

opgemaakt, wij zijn nogtans voornemens zulks in den loop van dit jaar on- 



der handen te nemen", waarna 'n zeer summiere opsomming der aanwezige 

stukken volgt. (inv.nr.489). 

In de hierna volgende gemeenteverslagen wordt de lezer weer op alle moge- 

lijke manieren om de tuin geleid voor wat betreft de toestand der archie- 

ven. In 1877 wordt verwezen naar het verslag van 1876, in 1878 wordt ge- 
zegd dat de archieven allemaal behoorlijk zijn geklasseerd en dat men 

denkt de inventarisatie in de loop van 1879 te voltooien, in 1879 echter 

wordt opgemerkt dat vanwege drukke werkzaamheden ter secretarie de in- 

ventarisatie pas in 1880 zal worden voltooid. In het gemeenteverslag van 

1880 komt geen woord voor over de archieven en in 1881 wordt hetzelfde 

gezegd als in 1876, nl, dat men voornemens is het archief te gaan ordenen 

en inventarisaren. Na in 1882 opgemerkt te hebben dat de archieven in het 

gemeentehuis zorgvuldig worden bewaard vindt men in 1883 eindelijk de af- 

doende oplossing voor het archiefprobleem: "Hier vindt men geen oude ar- 

chieven", 'n opmerking die tot en met 1918 telkens wordt herhaald, zij 

het vanaf 1901 in de bewoordfngen: ''Oude archieven bestaan hier niet," 

(in.nrs.490-531). 

De opmerking dat de gemeente geen oude archieven heeft gaat sedert 1891 

in zekere zin wel op, want in dat jaar nl. werd het archief van de sche- 

penbank, nowel nt rechterlijke als Ot administratieve, grotendeels over- 

gebracht naar het rijksarchief in Limburg te Maastricht, waarbij het 

rijksarchief weliswaar toezegde het niet-rechterlijke archief aan de ge- 

meente terug te geven (in~~nr.1614)~ doch deze belofte, men zou bijna 

zeggen uiteraard, niet inloste. Wel is waar heeft de gemeente Horst als 

in grote uitzondering het geluk gehad dat zij bij de ordening en inventa- 

risatie van haar archieven in de jaren 1962 en 1963 !n gedeelte van haar 

administratief archief, voornamelijk rekeningen en bijlagen, terugkreeg 

van het rijksarchief in ruil voor enkele rechterlijke stukken van het 

schepenbanksarchief, die in 1891 in de gemeente waren achtergebleven, en 

enkele stukken van het voormalige kantongerecht Horst. 

In 1919 werden weer archiefstukken, berustend bij de gemeente, overge- 
bracht naar het rijksarchief in Limburg te Maastricht, nl. de kerkelijke 

doop-, trouw- en sterfregisters uit de periode 161 2-1 798 (inv.nr, 1614), 
In het gemeenteverslag van 1919 treffen we voor het eerst sinds 1882 weer 

in behoorlijke opmerking over het archief aan: "Het archief der laatste 

jaren is in dossiers opgeborgen, waarvan een lijst is aangelegd en wordt 

evenals het nieuw archief volgens het registratuurplan in 42 rubrieken 



alphabetisch opgeborgen, waarvan een lijst van ieder dossier wordt gehou- 

den. Zodra daarvoor voldoende ruimte is wordt het aanwezige oud archief 

gerangschikt en beschreven". (inv.nr.532) o 

Met ingang van 1920 (het hierboven geciteerde gemeenteverslag is in 1920 

opgemaakt) begon de gemeente haar lopende secretarie-archief te ordenen 

volgens een stelsel dat een navolging was van het Bloemendaalse rubrieken- 

stelsel; het archief werd ingedeeld en ondergebracht in 42 rubrieken, 

waarvan enkele weer waren onderverdeeld. 

Van de in 1919 toegezegde rangschikking en beschrijving van het oud-ar- 

chief zou voorlopig niets komen, aanvankelijk door het ontbreken van een 

archiefkamer en toen deze er was in 1924, om niet genoemde redenen,(inv. 

nrs.533-540). Toen de rijksarchivaris in Limburg, belast met de inspectie 

der gemeente-archieven, (dr,P.Doppler) dan ook in 1927 voor het eerst een 

onderzoek instelde naar de toestand der gemeente-archieven van Horst, 

moest deze constateren: "Voor de bewaring van het archief wordt zorg be- 

steed, evenwel is het niet geinventariseerd en de plaatsing der beschei- 

den ook niet methodisch gedaan.*' (archief Dienst Inspectie der archieven 

in Limburg, Horst d/l ).Dezelfde rijksarchivaris constateerde 6 jaar later, 

in 1933: "De secretaris heeft het archief eenigzins geordend waarbij niet 
altijd onderscheid is gemaakt tusschen oud en nieuw archief." GePnventa- 

riseerd was het archief echter nog helemaal niet wat blijkt uit het ver- 

volg van het inspectierapportn '<Lang besprak ik met hem de wijze van in- 

deeling van het archief om te komen tot inventarisatie, waartoe ik hem 

een schema ter hand stelde, ook wees ik hem op de wijze van opbergen en 

plaatsen der bescheiden, Van een en ander zal hij gebruik maken bij de 

bewerking van het archief. (archief Inspectie, Horst d/2). 

In 1937 werden stukken van het voormalige kantongerecht Horst, die zich 
nog bij het gemeente-archief bevonden, overgedragen aan het rijksarchief 

in Limburg te Maastricht. (inv.nr.1614). Ook bi j de ordening en inventa- 

risatie van de gemeente-archieven van Horst in 1962, 1963 werden nog en- 
kele stukken van voornoemd kantongerecht aangetroffen; deze stukken wer- 

den ook, zoals we boven reeds hebben gezien overgedragen aan het rijks- 

archief. 

Toen dr.G.W.A.Panhuysen als waarnemend rijksarchivaris in Limburg belast 

met de inspectie der gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie, 

in l938 de gemeente-archieven van Horst inspecteerde bleek het archief 

van v66r 1920 in grote lijnen geordend en was er een summiere lijst van 



opgemaakt, doch gexnventariseerd was het nog steeds niet, Na in zijn in- 

spectierapport opgemerkt te hebben dat het archief van na 1931 bewaard 
werd op de secretarie en op het bureau van de ambtenaar van de burgerlij- 

ke stand, dat de mogelijkheid tot brandvrije berging der stukken op het 

raadhuis helemaal ontbrak en dat zelfs de kast, waarin de registers van 

de burgerlijke stand waren opgeborgen, niet tegen 'n zware brand zou zijn 

bestand, vervolgde dr.Panhuysen zijn rapport letterlijk aldus: "Om enigs- 

zins te voorzien in het ontbreken van een brandvrije archiefbewaarplaats 

heeft de burgemeester in 1934 in een berghok van de gemeente, dat een 
straat van het gemeentehuis verwijderd ligt, ongeveer 5 minuten gaans, 
een betonnen bergplaats laten bouwen met ijzeren deur, Hierin is toen het 

archief, daterende van v66r 1931 weggeborgen. Deze bergruimte is niet 
verlicht, niet te ventileren en tamelijk vochtig; bovendien maakt de gro- 

te afstand, waarop zij van het gemeentehuis verwijderd ligt, haar als ar- 

chiefbewaarplaats onbruikbaar. Deze maatregel heeft de bmgemeester dan 

ook als noodmaatregel bedoeld, want v66rdien lag het archief als oud pa- 

pier volkomen verwaarloosd op de zolder van het gemeentehuis", Aan het 

eind van zijn inspectierapport spreekt dr.Panhuysen de hoop uit dat de 

voorgenomen verbouwing van het raadhuis spoedig zal plaats hebben en dat 

"daarbij dan een ruime brandvrije archiefbewaarplaats gebouwd wordt, wel- 

ke direct naast de secretarie gelegen is en daarmee onmiddellijk door een 

kluisdeur verbonden is. (archief Inspectie,l67 Horst d/3), 

Inderdaad vond de verbouwing van het gemeentehuis spoedig plaats, nl, in 

1940, en werd bij die gelegenheid ook een brandvrije archiefbewaarplaats 
gebouwd volgens een plan goedgekeurd bij besluit van gedeputeerde staten 

van 2 februari 1940 (archief Inspectie, 31 Horst b/ll). 
Inmiddels paste de gemeente met ingang van 1 januari 1940 het registra- 
tuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten toe bij de orde- 

ning van haar lopende archieven. 

Gedurende de tweede wereldoorlog werd het gemeentehuis beschadigd bij een 

geallieerd bombardement en bovendien werd het gebouw enige tijd bezet 

door de Duitsers, die het ook plunderden, zo werden o.a. drie stalen ar- 

chiefkasten gestolen. De inhoud van deze archiefkasten, lopend archief, 

was over de grond uitgegooid en had te lijden van vocht en water, Welis- 

waar werden ook de ijzeren deuren van de archiefbewaarplaats en de kleine 

brandvrije kluis, waarin de registers van de burgerlijke stand werden be- 

waard, vernield, doch de daarin opgeborgen archieven bleven gelukkig on- 

geschonden bewaard. 



Bij zijn inspectie van het archief in 1946 trof de rijksarchivaris dr. 
G.W.A.Panhuysen de archiefbewaarplaats rommelig en vervuild aan, in 1950 
echter heerste er weer On behoorlijke orde in. (archief Inspectie, 95 
Horst d/4 en l j9 Horst d/5), 
De rijksarchivaris, belast met de inspectie der gemeente- en waterschaps- 

archieven in de provincie, sprak in 1950 en 1955 de wens uit dat het ou- 
dere deel van het archief zou worden geordend en gernventariseerd door 

een wetenschappelijk archiefambtenaar, doch het zou nog tot september 

1962 duren eer ondergetekende de ordening en inventarisatie van de archie- 

ven der gemeente Brst, daterende van v66r l januari 1940, ter hand kon 

nemen. 

Verantwoording. 

Zoals hierboven reeds opgemerkt zijn in deze inventaris de archieven van 

de gemeente Horst van v66r de invoering van het registrauurstelsel der 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten beschreven, de archieven uit de pe- 

riode 1579-1939, zij het dat er In enkele keer van de einddatum is afge- 
weken. 

Bij de ordening en inventarisatie van deze archieven werd de "Handleiding 

voor het ordenen en beschrijven van Archieven", samengesteld door Mrs. 

Muller Pzs, JoA,Feith en R.Fruin Th.Az., als uitgangspunt genomen. 

Overeenkomstig het bestemmingsbeginsel en het herkomstbeginsel werden 

als afzonderlijke archieven geordend en gernventariseerd de archieven van: 

- het dorpsbestuur, inv.nrs.1-321; 
- het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecreta- 
ris, in~~nrs.322-5126; 

- de schoolcommissie9 inv.nrs.5127-5145; 
- de gemeente-ontvanger, inv.nrs.5146-5298; 
- het burgerlijk armbestuur, inv-nrs .5299-5869; 
- de ambtenaar van de burgerlijke stand, inv.nrs.5870-6021; 
- het kadaster, inv.nrs.6022-6109; 
- de woningvereniging, inv.nrs.6110-6162; 
- het kiesdistrict Horst, inv.nrs06163-6196; 
- de kantonnale raad voor de burgerwacht, inv.nrs.6197-6281; 
- de provisoren van de beurzenstichtingen: Joannes Molitoris, Chris- 
tiaan Mulders, Antonius Sartorius, inv.nrs.6282-6296; 



- de rentmeester der goederen van de familie von und zu Westerholt 
und Gijsenberg, inv.nrs.6297-6441; 

- burgemeester A.Kannegiesser als inspecteur van de buurtwegen van 

het kanton Horst, inv.nrs.6442-64433 

- burgemeester L-Neujean als inspecteur van het 17e buurtwegendis- 
trict, in~~nr.6444~ 

In het archief van het dorpsbestuur, gedeeltelijk aangetroffen in de ge- 

meente en gedeeltelijk afkomstig van het rijksarchief in Limburg te Maas- 

tricht, werd geen enkel spoor van een oorspronkelijke ordening aangetrof- 

fen. De stukken van bizondere aard van dit archief bestaan voornamelijk 

uit financilole stukken en zijn dan ook ondergebracht in de afdeling 

"Financignw, de overige stukken van bizondere aard zijn ondergebracht in 

de afdeling "Andere bemoeiingen van het bestuur", In de afdeling "Finan- 

ci8nW treft men onder de inv.nrs.292-298 enkele schuldbekentenissen ten 

laste van de heerlijkheid Sevenum aan; deze horen eigenlijk thuis in het 

archief van het dorpsbestuur van Sevenum, doch zijn te Horst blijven be- 

rusten, omdat ze zijn afgelost in de periode dat Horst en Sevenum &&n 

gemeente vormden (1800-1836), 

Daar van het archief van het kanton Horst (1798-1800) slechts Q&n archief- 

stuk is bewaard gebleven, nl. h register van ingekomen correspondentie, 

is dit register niet beschreven in een aparte inventaris, doch opgenomen 

in de inventaris van het archief van het gemeentebestuur, gevormd onder 

beheer van de gemeentesecretaris, en wel onder nr.355. De enkele stukken 

uit het archief van de plaats Horst als onderdeel van het gelijknamige 

kanton zijn ook in die inventaris opgenomen. 

Blj de ordening van de losse stukken uit het archief van het gemeentebe- 

stuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, werd afgeweken van 

de oorspronkelijke ordeningssystemen. 

Bij de ordening en inventarisatie van deze stukken werden twee systemen 

van ordening aangetroffen, die langere tijd zijn gevolgd. 

In de periode 1821-1858 werden de brieven chronologisch geordend, Deze 

oorspronkelijke orde, die in de loop der tijd in wanorde was geraakt, is 

niet hersteld, daar ze voor de administratie slechts zeer moeilijk toe- 

gankelijk was door het ontbreken van klappers op de correspondentieregis- 



ters. Daarbij kwam nog dat niet alle brieven voorzien waren van een num- 

mer dat correspondeerde met de indicateur der ingekomen stukken, en dat 

verschillende brieven buiten het systeem waren gelaten. Er waren dus wel 

voldoende redenen aanwezig om dit onvolwaardig doorgevoerde systeem van 

ordening, dat bovendien ook nog in wanorde was geraakt, niet te herstel- 

len. 

Van 1920 tot aan de invoering van het registratuurstelsel op 1 januari 

1940 werd het archief geordend volgens 'n systeem, dat een navolging was 

van het Bloemendaalse rubriekenstelsel, Het hele archief van die periode 

was ingedeeld en ondergebracht in 42 rubrieken, waarvan er enkele weer 

nader waren onderverdeeld, De feilen, die bij de bestudering van dit sy- 

steem aan het licht traden, waren legio en maken het duidelijk, dat ook 

deze orde beter niet gehandhaafd kon blijven. De voornaamste feilen la- 

ten we hier volgen: 

1 Het systeem kende te weinig rubrieken of althans onderverdelingen 

er van. De gehele gemeente-administratie laat zich niet onderver- 

delen in 42 rubrieken met slechts zeer sporadisch 'n onderverde- 

ling, daarvoor is ze veel te gedifferentieerd en gecompliceerd. 

2 Doordat er zo weinig onderverdelingen waren in de rubrieken ont- 

stonden er vaak te dikke pakken bescheiden, waaruit men onmogelijk 

snel en doeltreffend de nodige stukken kan lichten, wat toch een 

eerste vereiste is voor de administratie. 

3 Vanwege de te grote hoeveelheid bescheiden over &6n onderwerp 
werden op de duur vrij willekeurig stukken buiten het systeem ge- 

houden; zo werden b.v. de bouwvergunningen sinds 1928 buiten het 

systeem opgeborgen, maar ook weer niet konsekwent, want men treft 

er later ook weer binnen het systeem aan. 

4 Vele stukken, die gemakkelijk binnen het systeem hadden kunnen 
worden opgeborgen en er ook een plaats in vonden, werden van de 

aanvang of helemaal of gedeeltelijk er buiten gelaten. Zo werden 

b.v. de akten van verkoop er buiten gehouden, terwijl de akten 

van verhuur gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten het sy- 

steem waren te vinden. 

5 Het systeem werd ook niet konsekwent toegepast en volgehouden. 
Sommige stukken over 'n bepaalde zaak of onderwerp werden dit jaar 

eens in deze, dat jaar in die rubriek opgeborgen. Het kwam ook 

voor, dat ze gedeeltelijk binnen deze, gedeeltelijk binnen die 



rubriek werden geplaatst. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de 

belastingverordeningen, die men nu eens onder de rubriek "Belas- 

tingen", dan weer onder de rubriek "Plaatselijke Verordeningen" 

aantrof, terwijl het ook vaker voorkwam dat stukken over 'n 

zelfde belastingverordening in 'n zelfde jaar in beide genoemde 

rubrieken werden geplaatst. 

6 Het systeem kende tenslotte buiten een index op de hoofdindeling 

en onderdelen geen andere ingang, die alle stukken omvatte. Er 

zijn weliswaar chronologische indicateurs aanwezig, maar die be- 

vatten alleen de ingekomen stukken, terwijl er bovendien geen klap- 

pers op zijn. 

Na deze aanmerkingen, waaraan er nog enkele hadden kunnen worden toege- 

voegd, moge het duidelijk zijn, dat het alleen al uit praktische overwe- 

gingen (het zo snel mogelijk vinden van een stuk) aanbeveling verdiende 

deze orde niet te handhaven. 

De archiefstukken uit de periode ca,1900-1920 waren eveneens volgens het 

zo juist besproken systeem geordend. Ofschoon de feilen, waarop hiervoor 

is gewezen, lang niet in zo erge mate aan deze ordening kleefden, kon 

ze toch zonder aarzeling worden verbroken, aangezien het geen oorspron- 

kelijke ordening, maar % ordening achteraf is geweest. 

In de stukken van v66r 1821 en van tussen 1859 en ca.1900, die hierboven 
nog niet ter sprake zijn gekomen, werd geen enkel spoor van 'n oorspron- 

kelijke orde meer aangetroffen, 

Toen het duidelijk was, dat de aangetroffen systemen van oorspronkelijke 

orde in het archief van het gemeentebestuur beter niet hersteld en ge- 

handhaafd konden worden, werd besloten de losse stukken van dit archief 

te ordenen en te inventariseren volgens de "Code archiefordening en docu- 

mentatie voor de overheidsadministratie", uitgegeven door de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten. 

Op 1 januari 1940 werd voor de ordening van het lopend archief van de 

gemeente Horst het registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (V.N.G.) ingevoerd. Deze datum werd als eindpunt genomen voor 

de ordening van de archieven der gemeente, zodat de archieven tot en met 

j1 december 1939 in deze inventaris zijn beschreven. Een uitzondering 
is echter gemaakt bij het archief van de rentmeester der goederen van de 

familie von und zu Westerholt und Gijsenberg, dat, omdat het een afge- 



sloten archief is, in zijn geheel is beschreven, zijnde tot en met 1952. 

Ook bij het archief van het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de 

gemeentesecretaris, werd in het belang van de gemeente-administratie 

hier en daar afgeweken van de einddatum 31 december 1939, Zo werden de 
dossiers in de feitelijke betekenis van het woord, ontstaan binnen vijf 

jaar vb6r de invoering van het registratuurstelsel der V,N,G. en door- 

lopend na de invoering er van, in hun geheel opgenomen in het archief 

van na de invoering van het registratuurstelsel. Hetzelfde geschiedde 

met de stukken over personeelsleden, die zowel v6br als na de invoering 
t van het registrauurstelsel in dienst der gemeente waren, met de stukken 

over drankwetvergunningen zowel vbbr als na de invoering van genoemd 

stelsel van kracht, met stukken over geldleningen bij de invoering van 

het stelsel niet afgelost en met verordeningen na de invoering van het 

registratuurstelsel V,N.G. nog gewijzigd of aangevuld. Registers, die 

vbbr 1 januari 1940 zijn aangevangen en doorlopen na deze datum zijn 
echter opgenomen in het archief van v66r de invoering van het registra- 

tuurstelsel en zodoende in deze inventaris beschreven. 

Voor een goede hahaving in de toekomst van de verkregen orde werden alle 

stukken, omslagen, delen etc. 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 de "Lijst 

houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de 

gemeente-archieven dagtekenende van na 1850". In het algemeen werd er min- 

der vernietigd dan volgens de lijst strikt genomen geoorloofd is. 

Achteraan in deze inventaris zijn een klapper op de namen en een klapper 

op de zaken en onderwerpen opgenomen, 

Aan deze verantwoording voorafgaand vindt men een korte geschiedenis van 

het plaatselijk bestuur, op deze verantwoording volgend een overzicht 

van de inventaris. 

Na de ordening en inventarisatie hebben d& in deze inventaris beschreven 

archieven van de gemeente Horst te samen een lengte van ongeveer 30 strek- 

kende meterg vernietigd werd ongeveer 8 strekkende meter. 

Ondergetekende begon op 15 september 1962 met bovengenoemde werkzaamheden 
voltooide ze op 31 december 1963. 



In de loop van 1964 werd de inventaris van de archieven der gemeente 

Horst in vijfvoud getypt en gebonden; twee exemplaren waren bestemd voor 

de gemeente, 

Vanaf ongeveer 1972 begon de belangstelling voor de archieven van de ge- 

meente Horst gestadig toe te nemen, steeds meer personen en verenigingen 

voelden behoefte om navorsingen er in te verrichten. Deze verhoogde be- 

langstelling, o.a. mede te danken aan de werking van de afdeling Horst 

van het Limburgse Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, was voor het 

gemeentebestuur aanleiding om bij besluit van 21 juni 1976 een crediet 

beschikbaar te stellen voor het samenstellen en uitgeven van een voor 

geschiedkundig onderzoek bestemde verkorte editie van de inventaris van 

de archieven der gemeente Horst. (archief Inspectie, 182 Horst b/42), 

De nieuwe uitgave is ten opzichte van de uitgebreide editie van 1964 in 
zoverre verkort dat allereerst van de series alleen de verzamelnummers 

zijn opgenomen. Een uitzondering is echter gemaakt voor de series in de 

archieven van het dorpsbestuur, de ambtenaar van de burgerlijke stand 

en het kadaster, de hoofdseries in het archief van de kantonnale raad 

voor de burgerwacht, de series van "algemene aard" in de archieven van 

het gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, de 

schoolcommissie en het burgerlijk armbestuur en de series persoonsbundels, 

bevolkingslijsten en bevolkingsregisters in het archief van het gemeente- 

bestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris. Vervolgens wer- 

den van de volgende stukken series gevormd, waarvan ook alleen de aldus 

ontstane verzamelnummers zijn opgenomen: de akten en andere stukken van 

aankoop, verkoop, verpachting en verhuring van eigendommen (inv,nrs, 

586-590g595-6279628-659,665-6849665-6849 6 0 1  l 91-778)g de 

akten van verpachting van jacht- en visrecht (inv.nrs. 779-790,791-794) , 
de staten van gemeente-eigendommen (inv.nrs.872-815) en de akten en ande- 

re stukken van geldbelegging (inv.nrs.1513-1569) in het archief van het 

gemeentebestuur, gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, de akten 

en andere stukken van aankoop, verkoop, ruil, schenking, verhuring en 

verpachting van eigendommen (inv.nr~~5316-5J27~ 5328-53J395334-5337g 

5338-534195343-5357), de akten van testamentaire beschikking en schuld- 
bekentenis ten behoeve van'het armbestuur (inv.nrs.5689-5692,569j-5715, 

5722-575095751-5791 9 5792-57999 5803-5828,5850-58399 5840-58569 5858-5862) 

in het archief van het burgerlijk armbestuur; de akten van m i l  en ver- 

pachting van eigendommen van de familie von und zu Westerholf und Gijsen- 



berg (inv.nrs.6344-6345,6347-6405) en de akten van verkoop van grond 

door particulieren (inv.nrs.6437-6441) in het archief van de rentmees- 

ter der goederen van de familie von und zu Westerholt und Gijsenberg, 

Deze nieuwe uitgave onderging van de andere kant ook een uitbreiding 

doordat er nu een "korte geschiedenis van het plaatselijk bestuur" in 

is opgenomen en deze "verantwoording van de ordening en inventarisatie", 

die werd herschreven, nu is voorzien van een "geschiedenis van het ar- 

chief". 

Verdere verschillen tussen de uitgave van 1964 en deze zijn, dat de 
hoofd- en onderafdelingen der archieven zijn voorzien van nieuwe signa- 

turen, dat in het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand ver- 

schillende nummers zijn vervallen, doordat diverse deeltjes na 1964 bij- 
een zijn gebonden in banden (voor 'n concordans van de oude en nieuwe 

inventarisnummers, zie de inventaris van dat archief) en tenslotte dat 

de in de editie van 1964 opgenomen "Inventaris van het archief van de 
inspecteur van de buurtwegen", inv.nr.6442, is gesplitst in twee inven- 

tarissen, te wetenntt1nventaris van het archief van burgemeester A.Kanne- 

giesser als inspecteur van de buurtwegen van het kanton Horstn, nrs. 

6442-6443, en "Inventaris van'het archief van burgemeester L.Neujean 

als inspecteur van het 17e buurtwegendistrict", nr.6444. 

Maastricht, januari 1977. 
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I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD. 
----------------m---------- ............................ 

l - 2 Resolutieboeken, 1661-1759, 1783-1814. 2 delen. 
1 "Boeck der resolutien ende verdraegen, mede van d'ordonnantien 

bij den Heere, ende der Gemeensluyden van der Horst gerecesseert 
ende uuytgegaen, begonnen inden jaere 1661", 1661 januari l-  
1759 iuni 12. 1 deel. " 

2 "Resolutien Boeck voor Horst", 1783 april 1-1805 augustus 27, 
1814 april 4. 1 deel. 

3 Inventaris van het archief van de Vrijheerlijkheid Horst, 1661 
januari 24. 1 stuk. 



11. STUKKEN V A N  BIJZONDERE AARD. ............................. 
----------------------------d 

4 A f s c h r i f t  van h e t  d.d. 1 f e b r u a r i  1680 v a s t g e s t e l d e  reglement 
op h e t  innen d e r  "subsidien", l7e  eeuw, l stuk. 

a. Rekeningen. 

5 Fragmenten van rekeningen, 1579-1 620, (ca.1710). 1 omslag. 
N.B. Er z i j n  twee soor ten  rekeningen i n  d i t  a r c h i e f ,  de scha t -  

rekeningen en de rekeningen over  de a d m i n i s t r a t i e  d e r  
gemeentegoederen; u i t  deze fragmenten v a l t  n i e t  op t e  
maken t o t  welk s o o r t  rekeningen ze  behoren. 

6 - 90 Schatrekeningen, 1670, 1672, 1677, 1682, 1683/: 684, 1686/1687, 
1688/1689, 1692/1693-17079 1709-1 71 3, 171 5, 171 6, 1719-1721 1725, 
1728, 1729, 1731 9 17331 1734, 1736-1738, 17409 1741 9 1745-17549 
1756-1 760, 1762-1 766, 1768-1 771, 1773, 1775-1781, 1784, 1787-17950 
1 l ias ,  5 stukken, 30 omslagen, 49 katernen.  

N.B. V66r 1725 werden e r  over  de gehuchten of gedee l ten  e r  van 
a f z o n d e r l i j k e  rekeningen opgemaakt; wanneer n i e t  a l l e  r e -  
keningen over ' n  bepaald jaar aanwezig z i j n ,  worden de 
gehuchten, waarover de rekeningen wel aanwezig z i j n ,  i n  
de besch r i jv ing  opgenomen. 
De rekeningen van de ja ren  1683/1684-1696/1697 lopen van 
oc tober  t o t  october. 

6 1670. 1 omslag. 
7 1672. 1 lias. 
8 1677, Hegelsom. 1 stuk.  
9 1682,?. 1 katern.  

N.B. Het gehucht, waarover deze rekening i s  opgemaakt, 
staat n i e t  i n  de rekening vermeld, 

10  1683/1684, Oos tenr i jk  en een derde dee l  van Berckel. 1 stuk.  
I1  1686/1687, Eikelenbosch, Melderslo,  Hegelsom, twee derde d e e l  

van Berckel en Meterik. 1 omslag. 
12 1688/1689, Middeli jk,  Berckel,  Schadi jk  en een dee l  van 

Oostenr i jk .  1 omslag. 
N.B. Het bovenste gedee l t e  van de rekening over  een dee l  

van Oostenr i jk  i s  n i e t  meer aanwezig. 



1692/1693, Middelijk, Oostenrijk, Eikelenbosch en Melders- 
10. 1 stuk. 
1693/1694, Middelijk, Oostenrijk, Eikelenbosch, Melders- 
10 en twee derde deel van Berckel, 1 omslag. 
1694/1695, Schadijk en Hegelsom. 1 katern, 
1695/1696, Eikelenbosch, Melderslo, twee derde deel van 
Berckel, Middelijk en Oostenrijk, 1 omslag. 
1696/1697, Eikelenbosch, Melderslo, Hegelsom, twee derde 
deel van Berckel, Middelijk en Oostenrijk. 1 omslag* 
1697/1698, Eikelenbosch, Melderslo, Hegelsom, twee derde 
deel van Berckel, Middelijk en Oostenrijk. 1 omslag. 

N.B, Deze rekening loopt van 1 october 1697 tot en met 
31 december 1698. 

1699, Eikelenbosch, Melderslo, Hegelsom, Berckel, Middelijl 
Oostenrijk en een deel van Meterik. 1 omslag, 
7700, Eikelenbosch, Helderslo, Hegelsom, twee derde deel 
van Berckel, Middelijk en Oostenrijk. 1 omslag. 
1701, Eikelenbosoh, Melderslo, Hegelsom, twee derde deel 
van Berckel, Middelijk en Oostenrijk. l omslag. 
1702, Eikelenbosch, Melderslo, Hegelsom, Berckel, Middelijl 
Oostenrijk en een deel van Meterik en Schadijk. 1 omslag, 
1703, Eikelenbosch, Melderslo, Hegelsom, twee derde deel 
van Berckel, Midelijk en Oostenrijk. 1 omslag. 
1704, Eikelenbosch, Melderslo, Hegelsom, Berckel, Middelijl 
Oostenrijk en een deel van Meterik. 1 omslag. 
1705. 1 omslag. 
1706, Eikelenbosch, Melderslo, Hegelsom, twee derde deel 
van Berckel, Middelijk en Oostenrijk. 1 omslag. 
1707, Eikelenbosch, Melderslo, Hegelsom, twee derde deel 
van Berckel, Middelijk en Oostenrijk, 1 omslag, 
1709, 1 omslag. 
1710. 1 stuk. 
1711, Middelijk en twee derde van Hegelaom, 1 omslag, 

N.B. In deze omslag bevindt zich ook nog in rekening, 
waarvan een gedeelte ontbreekt, zodat niet meer is 
na te gaan waarop ze precies betrekking heeft. 

1712, 1 omslag. 
1713, Middelijk en twee derde deel van Hegelsom, 1 stuk. 
1715, Meterik, Schadijk, Hegelsom, Middelijk, Oostenrijk 
en Berckel. 1 omslag, 
1716. 1 omslag. 
1719. 1 omslag, 

N.B. Naast een rekening over de hele heerlijkheid Horst 
bevinden zich in deze omslag ook nog afzonderlijke 
rekeningen over Meterik, Schadijk en een deel van 
Oostenrijk, 

l72O, Middelijk, Schadijk en een gedeelte van Oostenrijk 
en Meterik. 1 omslag. 
1721. 1 omslag. 

N.B. Naast een rekening over de hele heerlijkheid Horst, 
bevindt zich in deze omslag ook nog 'n afzonderlijke 
rekening over Schadijk. 

1725, 1 katern, 
1728. 1 katern 



40 1729. 1 ka te rn ,  
41 1731. 1 katern.  
42 1733. 1 katern.  

N.B. Aan deze rekning z i j n  b i j l a g e n  vastgehecht ,  
43 1734. 1 katern.  
44 17360 l katern.  
45 2737. 1 ka te rn ,  
46 1738. 1 katern.  
47 1740. 1 katern.  
48 1741. 1 katern.  
49 1745. 1 katern.  
50 1746. 1 katern.  
51 1747. 1 katern.  
52 1748. 1 katern.  
53 1749. 1 ka te rn .  
54 1750. 1 katern.  
55 1751. 1 katern.  
56 1752. 1 ka te rn .  
57 1755. 1 katern.  
58 1754. 1 katern.  
59 1756. 1 katern.  
60 1757. 1 omslag, 

N.B. I n  duplo aanwezig. 
61 1758. 1 katern.  
62 1759. 1 katern.  

N,B. Het e e r s t e  b l ad  van deze rekening on tbreek t .  
63 1760. 1 katern.  
64 1762. 1 katern.  
65 1763. i ka te rn ,  
66 1764. 1 katern.  
67 1765. 1 katern.  
68 1766, 1 katern.  
69 1768. 1 katern.  
70 1769Q 1 katern.  
71 1770. l katern.  
72 1771. 1 katern.  
75 1773. 1 ka te rn ,  
74 1775. 1 katern.  
75 1776. 1 katern.  
76 1777. 1 katern.  
77 1778. 1 katern.  
78 1779. 1 ka te rn .  
79 1780. 1 katern.  
80 1781. 1 katern.  
81 1784. 1 katern.  
82 1787. 1 ka te rn ,  
83  1788. 1 katern.  
84 1789. 1 katern.  
85 1790. 1 katern.  
86 1791. 1 omslag. 

N.B. I n  duplo aanwezig. 
87 1792. 1 omslag. 

N.B. I n  t r i p l o  aanwezig. 
88 1793. 1 omslag. 

N.B. I n  duplo aanwezig. 



89 1794. 1 omslag, 
N.B. In duplo aanwezig. 

90 1795. 1 omslag, 
N.B. In duplo aanwezig. 

91 - 111 Rekeningen over de administratie der gemeentegoederen, 1700- 
1713, 1733, 17349 1738-17419 17439 17489 77499 17520 17559 17569 
1775-1784, 1786-1789, 1795. 1 stuk, 1 band, 2 omslagen, 17 ka- 
ternen. 

N.B. Deze rekeningen bevatten de inkomsten van de verpachte, 
verhuurde en verkochte gemeentegoederen en de daaruit 
gedane uitgaven. 

91 1700-1706. 1 katern. 
92 1706-1713, 1 omslag. 
93 1733. 1 katern. 
94 1734. 1 katern. 
95 1738. l katern. 
96 1739. 1 katern, 
97 1740. 1 katern. 
98 1741. 1 katern. 
99 1743. 1 omslag. 

N.B. Twee van elkaar verschillende exemplaren, 
100 1748. 1 katern. 
101 1749. 1 katern, 
102 1752. 1 katern. 
103 1755. 1 katern, 
104 1756. 1 katern. 
105 1773-1781. 1 band. 

N.B. Deze band bevat ook de bijlagen van deze rekeningen. 
106 1782-1784. 1 katern. 
l07 1786. 1 katern, 
108 1787. 1 katern, 
l09 1788. 1 katern. 
110 1789. 1 katern, 
111 1795. 1 stuk. 

112 Rekening van Peter Tacken "in qualiteit als rendant der notaten 
van de oorloghsreckg van anno 1757 bys 1763 in cluysV', afge- 
hoord 1790 juni 9. 1 katern.. 

113 - 231 Bijlagen der rekeningen, 1579, 1598, 1617, 1626, 1650, 1659, 
1663, 1671, 1673, 1675-1 679, 1682, 1687/1688, 1688/1689, 1690/ 
1691, 1692/1693, 1694/1695, 1695/1696, 1697/16989 16999 1701- 
1704, 1706-1731, 1733-1737, 1739-1796. 8 liassen, 15 stukken, 
33 banden, 63 omslagen. 

N.B. De bijlagen van verschillende rekeningen zijn in lias- 
vorm bij elkaar gebonden of ingebonden in banden, Van 
sommige rekeningen zijn er daarnaast echter ook nog los- 
se bijlagen aanwezig; deze losse bijlagen zijn in 2 om- 
slagen bij elkaar gevoegd, zie inv.nrs.229 en 230. 

113 1579. 1 stuk. 
114 1598. 1 stuk. 
115 1617. 1 stuk. 
116 1626. 1 stuk. 
117 1650. 1 stuk. 
I18 1659. 1 stuk, 



119 1663. 1 stuk. 
120 16710 1 stuk. 
121 1673. 1 omslago 
122 1675. 1 omslag. 
127, 1676. 1 stuk. 
124 1677. 1 omslag. 
125 167E0 1 stuk. 
126 1679. 1 omslag. 
127 1682. 1 stuka 
128 1687/1688. 1 lias. 
129 1688/1689. 1 omslag. 
l 30 1690/1691. 1 omslag. 
I 31 1692/169j, 1 omslag. 
132 1694/1695. l omslag. 
l 1695/1696. 1 omslag. 
134 1697/1698. 1 omslag. 
135 1699, 1 stuk. 
136 1701. 1 stuk. 
137 1702. 1 omslag. 
138 1703. 1 omslag. 
139 1704. 1 omslag. 
140 1706. 1 omslag. 
141 1707. l omslag. 
142 1708. 1 omslag. 
143 1709. 1 omslag. 
144 1710. 1 omslag. 
145 1711. 1 omslag. 
146 1712. 1 omslag, 
147 1713. 1 omslag. 
148 17140 1 omslag. 
149 1715. 1 omslag. 
150 1716. 1 omslag. 
151 171T0 1 omslag. 
152 1718, 1 stuk. 
153 1719. 1 omslag. 
154 1720. 1 omslag. 
155 1721. 1 omslag. 
156 1722. 1 omslag. 
157 1723. l omslag. 
158 1724, l omslag. 
159 1725. 1 omslag. 
160 1726. 1 omslag. 
161 1727. 1 omslag. 
162 1728. 1 omslag. 
163 1729. 1 omslag. 
164 1730. 1 omslag. 
165 1731 e 1 omslag. 
166 I 1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr.42. 
167 1754. 1 omslag. 
168 1735. 1 omslag. 
169 1736. 1 omslag. 
l70 1737. 1 omslag. 
l71 1739- 1 omslag. 
172 1740. 1 lias. 



1 lias. 
1 l i a s ,  
1 stuk. 
1 omslag. 
1 omslag. 
1 omslag, 
1 l i a s ,  
1 omslag. 
1 omslag. 
1 l i a s .  
1 l i a s .  
1 omslag, 
1 omslag, 
1 omslag. 
1 omslag. 
1 omslag. 
1 omslag, 
1 omslag. 
l l i a s .  
1 omslag. 
1 omslag. 
1 omslag. 
1 omslag. 
1 band, 
1 band, 
1 band. 
l band, 
1 band. 
1 band, 
1 band, 
1 band, 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band, 
? band, 
1 \and. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band, 
1 band. 
1 band. 
1 band, 
1 band. 
1 band, 
l band, 
1 band, 
1 band. 
1 band. 
1 band. 
1 band, 



228 1796. 1 band. 
229 Losse bijlagen der rekeningen van 1740, 1747, 1750, 1751, 

1759. 1 omslag. 
230 Losse bijlagen der rekeningen van 1764, 1765, 1767, 17709 

1771 -1 773, 1 781, 1785-1 796. 1 omslag. 
231 Stukken handelend over meerdere rekeningen en ongedateerde 

bijlagen van rekeningen tot 1796. 1 omslag. 
N.B. Daar verschillende bijlagen van rekeningen ongeda- 

teerd zijn is niet uit te maken bij welke rekening 
zij behoren. 

232 - 239 Notaten van de schatrekeningen, 1757-1790. 1 omslag9 7 kater- 
nen. 

N.B. De data hebben betrekking op de dienstjaren der rekening, 
niet op de data der notaten. 

232 1757-1763. 1 katern. 
233 1764. 1 katern. 
254 1765. 1 katern. 
235 1766. 1 katern, 
236 1767-1770. 1 katern. 
237 1771-1782. 1 katern. 
238 1785-1787. 1 katern. 
239 1788-1790. 1 omslag. 

N.B. In duplo aanwezig. 

240 - 241 Notaten van de rekeningen over de administratie der gemeente- 
goederen, 1773-1787, 2 katernen. 

N.B. De data hebben betrekking op de dienstjaren der rekenin- 
gen, niet op de data der notaten. 

240 1773-1781. 1 katern. 
241 1782-1787. 1 katern. 

b. Schatheffing. 

N.B. Voor schatrekeningen en bijlagen, zie inv. 
nrs.6-90 en 11 3-231. 

242 - 246 Schatboeken. 1687, 1750-1755. 5 delen. 
242 1687. 1 deel. 
243 1750p 1751. 1 deel. 
244 1752, 1753. 1 deel. 
245 1753, 1754. 1 deel. 
246 1755. 1 deel. 

247 - 249 Schat- en meetboeken, 1701, 1738, 1743. 3 delen. 
247 1701. 1 deel. 
248 1758. 1 deel. 
249 1743. 1 deel. 

N.B. Voorin bevindt zich een register op 't schat- en 
meetboek. 

250 "Acta zutreffend die Schatheberey und Steuerausschlage zu 
Horst''. Stukken betreffende de schatheffing, 1762-1797. 
1 band. 



Schulden. 
-------m 

ca. Schulden van Horst, 

Register van oude gemeentekapitalen, 1608-1697. 1 deel, 

Schuldboeken, 1686, 1723, 1726, 3 delen. 
252 1698, 1 deel. 
255 1723. 1 deel. 
254 1726. 1 deel, 

Stukken betreffende het maken van een nieuw schuldboek, 1721. 
1 omslag. 

"Quyttantei van interesse der verschuld Capitaelen tot lasten 
der gemeente Horst", 1793. 1 band. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Gerard Lifkens te Maas- 
hees, groot 2000 gulden Hollants, voor de betaling der contribu- 
ti8n en andere lasten, eenvoudig afschrift, 1678 maart 1. 
1 stuk. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Peter Heijn op Wenerts. 
zoon te Venray, groot 400 gulden, voor de aflossing van een ge- 
lijke som, 1684 januari 29. l akte, 

Concept-akte van schuldbekentenis ten behoeve van Gertruydt van 
der Merschen, groot 1100 ducaten, 1684 februari 24. 1 stuk, 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Jaspar Douveren en 
zijn vrouw Heyliken Merlo, groot 1200 gulden, 1686 mei 25, 
1 akte. 

NOB. Afgelost 29 november 1699. 
Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Hendrik Groenen te Ven= 
ray, groot 500 gulden lopende munt, 1690 februari 13. 1 akte, 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van het Regularissen-con- 
vent Jerusalem te Venray, groot 1000 gulden, 1692 december 27, 
1 akte. 

N.B. Af-gelost 22 maart 1724. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de momboirs van de on- 
mondige kinderen van Peter Xjsterveldts en Gritien Janssen, 
groot 1000 gulden, 1699 december 30. 1 akte, 

N.B. Met in dorso de akte van overdracht van deze obligatie 
aan Willem van Helden, d.d. 18 december 1708, 

Akte van transport door Gerit Jacobs en Margaretha Ontijts ten 
behoeve van Peter Oomen van 4000 gulden Venray's ten laste van 
Horst, 1702 maart 1. 1 akte. 

Akte van overeenkomst tussen Korst en Henrici te Venlo betref- 
fende de interest van een som van 600 pattacons ten laste van 
Horst en ten behoeve van voornoemde Henrici, 1711 juni 12, 
1 akte + bijlage. 

N.B. Zie ook inv.nr.266. 



Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Thomas van Rigsingen 
en zijn vrouw Anneken Vergouwen te Venray, groot 800 gulden, voor 
de aflossing van een geldlening ten behoeve van Henrici, groot 
600 pattacons, 1715 juni 6. 1 akte, 

NOB. Afgeloet 28 september 1722, Zie ook inv.nr.265, 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Martinus Manders, groot 
1000 gulden Hollants, voor de aflossing van aangegane geldlenin- 
gen, 1748 april 22. 1 akte. 

NOB, Zie ook inv-nr.284, 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Jan Cuppen te Venray, 
groot 390 gulden 12 stuiver 4 ducaten Hollants, voor de aflossing 
van aangegane geldleningen, 1750 september 15. 1 akte, 

Akte van transport door de erfgenamen van Jacob Versleijen ten 
behoeve van Hendrine van Lam van 143 gulden 10 stuiver Hollants 
ten laste van Horst, 1757 januari 14, 1 akte. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Jacob Schouten, groot 
315 gulden Cleefs, voor de betaling der contributiln, fourage en 
schattingen, 1758 december 6. 1 akte. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van J,J.van Douveren, groot 
300 gulden Cleefs, voor de betaling der achterstallige Franse 
contributiën, 1759 november 14. 1 akte. 

N.Ba Afgelost 7 october 1763. 
Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Peter Truijen te Weert, 
groot 1000 gulden Weerter koers, voor de betaling der Franse con- 
tributign, 1762 augustus 16. 1 akte, 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Derick Janssen en zijn 
vrouw Maria Kirckels, groot 800 gulden Weerter geld, voor de af- 
lossing van geldleningen, aangegaan voor de betaling der Franse 
contributi8n "in de laatste oorlog", 1765 april 10. 1 akte, 

BOBo Met in dorso de akte van overdracht van deze obligatie 
aan Wilhelmus Peeters voor het onmondige kind "Jan Hendrik 
Peeters en Maria Bouten, d.d. 25 februari 1785. 

Akte van sohuldbekentenis ten behoeve van Jan Pelsers en zijn 
achoomzuster Catharina Truijen, groot 1060 gulden Weerter geld, 
voor de aflossing van geldleningen, aangegaan voor de betaling 
der Franse contributiën "in de laatste oorlog", 1765 april 10, 
1 akte. 

N.B. Afgelost 14 november 1826. 
Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Jan Pelsers te Weert, 
groot 1200 gulden Weerter koers, voor de aflossing van een geld- 
lening ten behoeve van Sibilla Conraedts te Venlo, groot 6000 
gulden Cleefs, aangegaan voor de betaling der Franse contributi- 
en "in de laatste oorlog", 1766 januari 9. 1 akte, 

NOB. De ene helft afgelost 14 november 1826, de andere 17 
april 1827, Zie ook inv.nr.1599, 



Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Arnoldus Pouwels te 
Weert, groot 1000 gulden Weerter koers, voor de aflossing van 
een geldlening ten behoeve-van Sibilla Conraedts te Venlo, groot 
6000 gulden Cleeis aangegaan voor de betaling der Franse contri- 
butiën "in de laatste oorlogn, 1766 januari 9, 1 akte, 

N.B.  Met in dorso de akte van overdracht van deze obligatie 
aan Gerardus en Johanna van den Bekerom, d.d. 7 januari 
1777., Het onderste gedeelte van deze akte is verloren 
gegaan, Zie ook inv.nr.1601. 

Akte van testamentaire beschikking, waarbij Leonardus van Rensch 
en zijn vrouw Jacomina Verheyen 500 gulden, staande ten laste 
van Horst, vermaken aan de parochiale kerk om jaargetijden voor 
hun zielenrust te houden, en 100 duoaten, eveneens ten laste van 
Horst, aan het armengilde, 1778 october 22. 1 akte, 

Akte van schuldkentenis ten behoeve van Matthijs Denissen en 
Helena Claessen, groot resp. 300 gulden Hollants en 100 ducaten, 
1780 maart 1. 1 akte. 

NOB. De ene helft afgelost 13 februari 1824, de andere 22 
maart 1824. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Derick Jouts te Weert, 
groot 500 gulden Weerter koers, voor de aflossing van een geld- 
lening ten behoeve van Sibilla Conraedts te Venlo, groot 6000 
gulden, aangegaan voor de betaling der Franse contributiën "in 
de laatste oorlog", 1766 januari 9, authentiek afschrift (ca. 
1785). 1 stuk. 

N O B ,  Met in dorso de akte van overdracht van deze obligatie 
aan de kerk van Horst, d.d. 19 april 1784. 

Akte van transport door Rhijnhard Menno Lqrcher, zijn zuster 
Maria Louisa L'Archer en zijn dochter Catharina Hendrina L'Ar- 
cher, gehuwd met Frederic Mauritz-Houth ten behoeve van Sibilla 
Conraedts te Venlo van 400 ducatons en 200 pattacons ten laste 
van Horst, 1787 april 28. 1 akte. 

Akte van transport door de erfgenamen van Jurien Driessen ten 
behoeve van Godefridus Smits van 760 gulden Cleefs ten laste 
van Horst, 1791 februari 7, 1 akte, 

Akte van transport door Andreas Vallen en zijn vrouw Agnes Gie- 
sen ten behoeve van Derck Geurtjens van 156 dalers 5 stuivers 
uit een som van 400 dalers ten laste van Horst, 1791 october Ij, 
1 akte. 

N.B. Zie ook inv.nr.l602, 

Akte van transport door Francis Smulders en zijn vrouw Maria 
Steeghs ten behoeve van Maria Kuppen van 750 gulden Cleefs ten 
laste van Horst, 1792 september 20, 1 akte. 

Akte van transport door de erfgenamen van Martinus Manders ten 
behoeve van Wilhelmus Manders en zijn vrouw Jacoba van Haaff van 
1000 gulden Hollants ten laste van Horst, 1793 november 30. 
1 akte. 

N . B .  Voor de akte van schuldbekentenis ten behoeve van Mar- 
tinus Manders, zie inv.nr.267. 



Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Petronella Cox, groot 
300 gulden Cleefs, voor de betaling van het gevorderd vee, 
1796 juni 6. 1 akte. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van G.Aarts, groot 1000 
gulden Cleefs, voor de betaling van het gevorderd vee, 1796 
juni 11. 1 akte, 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Gerard van Tegelen, 
groot 300 gulden Cleefs, voor de betaling van het gevorderd vee, 
1796 juni 12. 1 akte. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Jacobus Lucassen, 
groot 300 gulden Cleefs, voor de betaling van het gevorderd vee, 
l796 september 1. 1 akte. 

N.B. Afgelost 14 november 1826. 
Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de onmondige kinderen 
van Gerard Martens, groot 112 gulden Cleefs, voor de betaling 
van het gevorderd vee, 1796 september 7. 1 akte. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de erfgenamen van Ja- 
cobus Realt, groot 210 gulden Cleefs, voor de betaling van het 
gevorderd vee, 1796 november 19, 1 akte. 

Concept-akte van schuldbekentenis ten behoeve van Henricus Hou- 
ben, groot 5000 gulden Cleefs, voor de betaling van de contribu- 
tie, (1796). 1 stuk. 

cb, Schulden van Sevenum. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Baltazar van der Lin- 
den en zijn vrouw Anna Claessen, groot 2300 gulden, 1697 febru- 
ari 28, 1 akte. 

N.B. Met in dorso akte van verdeling van deze obligatie onder 
hun erfgenamen, d.d,17 maart 1756, 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Jan Pelsers te Weert, 
groot 600 pattacons, voor de aflossing van aangegane geldlenin- 
gen, 1740 november 28. 1 akte. 

N.B. De helft afgelost 28 maart 1826. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van de weduwe Maria COX 
te 's Hertogenbosch, groot 1200 pattacons, voor de aflossing van 
aangegane geldleningen, eenvoudig afschrift, 1747 november 15, 
1 stuk. 

N.B. Dit stuk is 'n extract uit het protocol der verbinte- 
nissen van Sevenum. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van Joest Gfsberts te 
Weert, groot 1000 gulden Cleefs, voor de aflossing van een geld- 
lening ten behoeve van Sebilla Conraedts, groot j000 g~lden 
Kollants, 1762 februari 8. 1 akte. 

N . B .  Geheel afgelost 15 november 1826. 



296 Akte van t r a n s p o r t  door Lambert Souvee en z i j n  vrouw Fagel ine 
van den Coeverbos t e n  behoeve van Arnoldus Leenarts  t e  Helmond 
van de h e l f t  van 800 pa t tacons  t e n  l a s t e  van Sevenum, 1767 
j anua r i  22. l akte ,  

297 Akte van t r a n s p o r t  door de erfgenamen van Hubert Gel i s  t e n  be- 
hoeve van Joannes P i j p e r s  en z i j n  moeder Jenneke G e l i s  van 400 
d a l e r  Cleefs  t e n  l a s t e  van Sevenum, 1782 j anua r i  14, 1 ak te ,  

298 Akte van schuldbekentenis t e n  behoeve van Cornel ius  Emans en z i j r  
vrouw Gudula Sijmons t e  Nederweert, g roo t  900 gulden Cleefs ,  
voor  de b e t a l i n g  der  Franse c o n t r i b u t i e ,  1792 december 37. 
1 akte.  

2. Andere bemoeiingen van h e t  bestuur.  

N.B. Hier  z i J n  a l l e  stukken van bizondere aa rd ,  
d i e  n i e t  handelen over de f inanc ign ,  onder- 
gebracht?  ze z i j n  chronologisch geordend, 

q 299 Akte van verpacht ing  voor  4 j a a r  van de  Gasthuiskamp, g roo t  4 
morgen, aan Marten Jacobs en Die r i ck  van de Jonckhoff,  1621 
november I j. 1 akte.  

300 Stukken be t re f fende  h e t  s teken  van plaggen, he ide ,  t u r f  en bul-  
t e n ,  1679-1716. 1 omslag, 

j01 Ordonnantie i n  naam en vanwege de Heer der  h e e r l i j k h e i d  houdende 
opdracht aan de ouders om hun kinderen t e  vermanen en t e  bevelen 
z i c h  bescheiden en s t i c h t i g  t e  gedragen onder de godsdienstoefe-  
ningen en z i c h  b i j  een misdraging ootmoedig t e  l a t e n  c o r r i g e r e n  
door de schoolmeester en vermaning aan iedereen  om n i e t  i n  de 
banken van h e t  koor p l a a t s  t e  nemen a l s  men daa r  n i e t  moet of 
mag z i j n  vanwege de d i e n s t ,  1697 j anua r i  4, 1 stUk, 

j02 Ordonnantie vanwege de markgravin doua r i a r e  van Hoensbroek v r i j -  
vrouwe van Wit tenhorst  en Horst  houdende verbod, d a t  kinderen 
en dienstboden op zon- en fees tdagen  op h e t  kerkhof,  de markt 
of andere openbare p l aa t sen  bijeenkomen om t e  spelen,  1699 
j anua r i  5. 1 stuk. 

j O j  Ordonnantie van C a e c i l i a  Cathar ina,  geboren barones van Bocholtz,  
markgravin douar ia re  van Hoensbroek, vr i jvrouwe van Horst ,  Seve- 
num e tc .  houdende verbod om op zon- en fees tdagen  de herbergen 
t e  bezoeken onder de godsdienstoefeningen, om z i ch  op zon- en 
fees tdagen ,  en op werkdagen zonder we t t i ge  reden, n a  9 uren  nog 
i n  herbergen op t e  houden, om op zon- en feestdagen,  en op werk- 
dagen zonder noodzaak, na  10 uren  l a n g s  de wegen t e  zwerven en 
opdracht  aan de schout om h i e r  t o e z i c h t  op t e  houden en over- 
t r e d e r s  t e  vervolgen en t e  s t r a f f e n  en aan h e t  gerecht ,  de bode 
en onderbode om de schout  h i e r i n  b i j  t e  s t aan ,  1701 j anua r i  j, 
1 stuk. 



Ordonnantie in naam en vanwege de Vrijheer der heerlijkheid hou- 
den& verbod om wegen te maken en te gebruiken op andermans 
grondgebied, om te kaarten in leegstaande huizen of zulke huizen 
te gebruiken als speelhuizen en om de erven van die huizen te 
gebruiken om er vee op te drijven, 1703 december 6. 1 stuk, 

Ordonnantie van de schout der heerlijkheid, T.van Eindt, houdende 
verbod om zonder zijn medeweten en verlof in particuliere huizen 
vastenavondsvergaderingen te houden, 1705 januari 24. 1 stuk. 

Stukken betreffende voorschriften in verband met de inkwartiering 
van Pruisische troepen, 1707¶ 1712. 1 omslag. 

Akte van overdracht door Jacob Steeghs en zijn vrouw Thonisken 
van de Raedt van huis, schuur, hof-, bouw- en weiland, genaamd 
"Haex" en gelegen aan den Eikelenbosch, aan Horst, 1708 october 
6. 1 akte, 

Ordonnantie van de Vrijvrouwe der heerlijkheid houdende opdracht 
aan de schout om een opname te doen van het aantal karren turf 
sedert 10 augustus in de Peel gestoken, uitgevoerd en voor eigen 
gebruik gehouden en van de hoeveelheid wijn, bier en andere ster- 
ke dranken sedert &ie datum gebrouwd, gestookt, ingeslagen en ge- 
taptg en opdracht aan de schepenen en gezworenen de schout hier- 
bij te helpen, 1708 october 25. 1 stuk. 

Ordonnantie vanwege de Vrijvrouwe der heerlijkheid houdende ver- 
bod tot dansen door jongens met meisjes en het toelaten van 
speellieden, 1709 september 16. 1 stuk. 

"Tractaat wegens den Peel in het Ambte Kessel tusschen Sijne Co- 
nincklijcke Majt, in Preussen etc, ende haer Hoog-Mogende de 
Heeren Staatten Generael der Vereenighde Nederlanden", Akte van 
overeenkomst, dode 20 november 17.1 6, tussen de koning van Pruis- 
sen en de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden over de gren- 
zen van de Peel in het ambt Kessel, afschrift 1717. 1 stuk. 

N.B. Gedrukt, 

Akte van grensscheiding tussen de dorpen Horst, Meerlo, Thienray, 
Swolgen, koekhuizen, koekhuizenvorst en Lottm, 1720 septem- 
ber 7, 1 akte + afschrift in 1 omslag. 
Memorie van overdracht door de rentmeester Gerardt van Douveren 
als gevolmachtigde van de Trijheer van Korst van een stuk erf, 
groot ongeveer 10 morgen, genaamd "Conijnswarende" en gelegen 
achter het Sloyvelt, aan Kbrst, 1721 december 30. 1 stuk. 

Akte van eedsaflegging van Gerardt van den Speulhoff als ontvan- 
ger en visitateur der landlicenten te Horst, authentiek afschrift, 
1735 juni 30. 1 stuk. 

Stukken betreffende de verkoop en verpachting van eigendommen 
van Hbrst, 1765-1794. 1 band, 

Resolutie van de schepenen, gezworenen en geerfden houdende aan- 
stelling van de koperslager Michiel van den Speulhoff tot opzich- 
ter over de gemeentebrandspuit en over de brandspuit van de Heer 
en voorwaarden, waaraan hij zich moet houden, 1774 mei 10. 
1 stuk. 



316 Stukken betreffende de te verlenen hulp aan personen, die door 
een of ander ongeluk buiten bewustzijn zijn geraakt, 1775. 
1 omslag. 

31 7 Stukken betreffende het onderwijs te Horst en Meterik, (ca, 
1780)-1795. 1 omslag. 

318 Resolutie van de gegrfden en regeerders houdende aanstelling van 
Wilm Ibs tot nachtwaker en condities, waaraan hij zich moet hou- 
den, 1786 december 12. 1 stuk. 

319 Bestek voor een stenenweg, (ca,1791). 1 stuk. 

320 Formulier van de schutterseed, afgelegd door Matthijs Verberckt 
en Jan van Munckhoff, 1792 juli 13. 1 stuk, 

321 lVNovum corpus constitutionum Prussico &ndenburgensium praecipue 
Marchicarum, oder eene sammlung konigl, preuszl. und chflrfurstl, 
Brandenburgischer, sonderlich in der Chflr- und Marck Branden- 
burg, wie auch andern Provintzien, publicirten und ergangenen 
ordnungen, edicten, mandaten, rescripten, etc, etc. van 1756, 
1757, 1758, 1759 und 1760 als der zweute tomus, Nebst ein supple 
ment, oder einiger haupt-verordnungen, welche in den jahrlichen 
sammlungen der edicten von 1751 bis 1759 noch nicht befinlich 
sind. Mit koniglicher allergnzdigsten bewilliging, und Dero 
Academie der Wissenschafften, dazfiber erheilten privilegie", 
1751-1760. 1 band, 

N.B. Duits, gedrukt. Daar deze band eigenlijk niet tot het 
archief behoort is hij niet in de voorafgaande chronolo- 
gische orde opgenomen, maar hier achteraan geplaatst, 
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DEEL I. ------ 
----d- 

STUKKEN EN SERIEN VAN ALGMENE AARD. 
...................................... 

1, Notulen van de Raad, 

322 . 330 Registers van notulen van de raadsvergaderingen, 1851- 
1941 o 7 delen, 2 banden, 
322 1851 october 1-1859 december 27. 1 deel, 
323 1860 februari 17-1873 september 2. 1 deel. 
324 1873 october 24-1883 mei 1. 1 deel. 
325 1883 juni 9-1894 december 20, 1 deel. 
326 1895 Januari 24-1912 november 6. f deel, 
327 1913 januari 24-1920 januari 28, 1 deel, 
328 1920 januari 28-1 926 maart 1. 1 deel. 
329 1926 maart 29-1937 november 18, S band, 
330 l938 januari 10-1941 augustus 30, 1 band, 

331 Notulen van de geheime raadsvergaderingen, 1901 october 
30-1959 maart 9. 1 omslag, 

N.B, Met index op deze notulen, 

2. Natulen van het College van 

Burgemeester en Wethouders. 

332 - 335 Registers van notulen van de vergaderingen van Burge- 
meester en Wethouders, 1897-1939. 4 delen. 
332 1897 januari 29-1926 februari 26,.1 deel. 
333 1926 maart 5-1931 october 2. 1 deel. 
334 1931 october 9-1937 augustus 27. 1 deel, 
335 1937 september 1-1939 december 29. 1 deel. 



3, Besluiten van de Raad. 

336 - 345 Registers van besluiten van de gemeenteraad, An IX (1801)- 
1940. 7 delen, 2 banden, 1 omslag. 

I.B. Zie ook "ResolutiSn Boeck voor Horstw, inv.nr.2. 
)C 336 An IX pluvi8se 15 (1801 februari 4)-1818 november 2, 

1 deel. 
N.B, Van de jaren 1805-1812 zijn niet alle be- 

t sluiten in dit deel opgenomen, sommige zijn 
los bewaard; men vindt ze verzameld in 't 
volgende nummer, inv.nr.337. 

)( 337 An XIV frfmaire 26 (1805 december 17)-1812 april 1. 
1 omslag. 

N,B. Zie nota inv.nr.336, 
338 1819 augustus 2-1829 december 24. 1 deel. 
2 1830 januari 4-1857 december 3. 1 deel, 

340 1858 januari 13-1886 april 19. 1 deel. 
341 1886 april 19-1899 juli 18. 1 deel. 
342 1899 september 5-1919 october 30, 1 deel. 
343 1920 januari 28-1927 april 20. 1 deel. 
344 1927 juni 22-1937 november 18. 1 band. 
345 1938 januari 10-1940 december 23. 1 band. 

4, Eesluiten van het College van 
Burgemeester en Wethouders. 

346 - 349 Registers van besluiten van het College van Burgemeester 
en Wethouders, 1851-19390 4 delen, 
346 1851 october 18-1881 november 12. 1 deel. 
347 1882 januari 2-1889 Juli 27. l deel. 
348 1890 januari 2-1919 november 14, 1 deel. 
349 1920 januari 23-1939 maart 24, 1 deel. 

5. Besluiten van de Burgemeester. 

350 Register van besluiten van de Burgemeester, 1808 october 
7-1815 october 30. 1 deel. 

6. Publicaties, 

351 - 352 Registers van afkondigingen, 1797-1798, 1843-1931. ' 

1 deel, 1 deeltje. 
351 1797 october 7-1798 maart 4. 1 deeltje. 
352 1843 october 29-1931 maart 10, 1 deel, 



7. Verordeningen, 

353 - 354 Registers van verordeningen, 1851-1939, 2 deeltjes. 
353 1851 november 7-1919 februari 17, l deeltje, 
354 1919 augustus 2-1939 juli 15, 1 deeltje. 

8. Correspondentie. 

355 Register van correspondentie, ingekomen bij het bestuur van 
het kanton Borst, an V1 germinal 15 (1798 april 4)- an V11 
vent8se 19 (1799 maart 9). 1 deel, 

356 Register van correspondentie, ingekomen bij het gemeentebe- 
stuur, 1810 juli 18-1813 october 15, 1 band. 

N.B. De correspondentie in deze band bijeengebonden is ge- 
drukt en betreft zaken van algemeen belang? ze is af- 
komstig van de onder-prefect en gericht aan de burge- 
meesters van het arrondissement van Cleef, 

357 - 414 Registers van correspondentie, uitgegaan van het gemeentebe- 
- stuur, an VIII, IX, XI, 1808-1922, 41 deeltjes, 17 delen, 

N.B. Van de jaren 1815-1818, werd er ook nog een net- 
exemplaar bi jeengehouden, zie inv,nrs,415 en 41 6, 

% 357 An V111 frztidcr 16 (1800 september 3)-an IX compl6men- 
taire 5 (1801 september 22), 1 deel. 

358 An X1 vendkmiaire 16 (1802 october 8)-an X1 fructidor 26 
(1803 september l3), 1 deeltje, 

359 1808 october 11-1809 januari 3, 1 deeltje. 
360 1809 januari 3-1809 juli 27, 1 deeltje, 
361 1809 juli 18-1809 december 28. 1 deeltje, 
362 1809 december 28-1810 juni 7. 1 deeltje. 
365 1810 juni 8-1810 december 28. 1 deeltje. 
364 1811 januari 2-1811 mei 16. 1 deeltje. 
365 I811 mei 16-1811 october 28. 1 deeltje. 
366 1811 november 1-1812 april Ij, 1 deeltje, 
367 1812 april 14-1812 october 21. 1 deeltje, 
368 1812 october 21-1813 maart 7. 1 deeltje. 
369 1823 maart 8-1813 augustus 5, 1 deeltje. 
370 1813 augustus 14-1814 januari 11. 1 deeltje, 
371 1814 april 22-1814 october 4. 1 deeltje. 
372 1814 october 4-1815 april 15, 1 deeltje. 
373 1815 april 15-1816 februari 12, 4 deeltje, 
374 1816 februari 12-1816 mei 1, 1 deeltje. 
375 1816 mei 1-1817 maart 4. 1 deeltje. 
376 1817 maart 3-1818 juni 4. 1 deeltje. 
377 1818 juni 4-1819 augustus 2. 1 deeltje, 
378 1819 augustus 4-1821 october 4. 1 cleeltje. 
379 1821 october 4-1822 december 30. 1 deeltje. 
380 1823 januari 4-1823 september 18. 1 deeltje. 



381 1823 september 20-1825 januari 28. 1 deeltje. 
382 1825 februari 1-1825 december 27. 1 deeltje. 
383 1826 januari 2-1827 april 2, 1 deeltje. 
384 1827 april 2-1828 augustus 22. 1 deeltje. 
385 l828 augustas 26-1829 december 7. 1 deeltje. 
386 1830 januari 4-1830 october 27. 1 deeltje. 
387 1830 october ji-1831 september 15. 1 deeltje, 
j88 1831 september 7-1834 mei 1. 1 deeltje. 
589 1834 mei 2-1836 april 22. 1 deeltje. 
390 l836 april 30-1837 januari 6. 1 deeltje. 
391 1837 januari 11-1841 juni 11. 1 deeltje. 
392 1841 juni 19-1845 maart 17. 1 deeltje. 
393 1843 maart 22-1845 juni 4. 1 deeltje. 
394 1845 juni 4-1847 februari 26, 1 deeltje. 
395 1847 maart 1-1848 maart 5, 1 deeltje. 
396 1848 maart 8-1848 november 3. 1 deeltje. 
397 1848 november 4-1849 juli 28. 1 deeltje. 
398 1849 juli 29-1851 october 1. 1 deeltje. 
399 1851 october 16-1855 juni 19, 1 deel. 
400 1855 juni 27-1861 januari 11. 1 deel. 
401 1861 januari 12-1865 juli 21. 1 deel. 
402 1865 juli 22-1869 april 30, 1 deel. 
403 1869 mei 1-1874 augustus 30, 1 deel, 
404 1874 september 1-1882 juni 20. 1 deel. 
405 1882 juni 2:-1887 september 27. 1 deel. 
406 1887 september 27-1892 augustus 17. 1 deel. 
407 1892 augustus 17-1895 augustus 9, 1 deel. 
408 1895 augustus 9-1899 september 28. 1 deel. 
409 1899 september 29-1904 februari 5. 1 deel. 
410 1904 februari 6-1907 juli 20. 1 àeel. 
411 1907 juli 20-1910 december 28. 1 deel. 
412 1911 januari 2-1914 februari 12. 1 deel. 
41 3 1964 februari 13-1918 november 5. 1 deel. 
414 1918 november 7-1922 juni 26, 1 deel. 

NOB. Van de jaren 1920-1922 eijn slechts enkele 
brieven ingeschreven in dit deel, 

415 - 416 Registers van correspondentie, uitgegaan van het gemeente- 
bestuur, 1815-1818. 2 delen. 

N.Be Dit zijn net-exemplaren van de registers van inv. 
nrs.372-377. 

415 1815 januari 27-1817 december 21. 1 deel. 
416 1817 december 26-1818 november 25. 1 deel. 

417 - 440 Brieven, uitgegaan van het gemeentebestuur, 1916-1939. 
24 banden. 

NOB, Sinds 1916 heeft men van alle uitgaande brieven 
een exemplaar bewaard; ze zijn per jaar bijeen- 
gehouden. Sinds 1920 vervangen ze het register 
van correspondentie, uitgegaan van het gemeente- 
bestuur. 

4f7 1916. 1 hand. 
418 1917. 1 band. 
419 7918. 1 band. 
420 1919. 1 band. 
421 :92O. f band. 



422 1921. 1 band, 
423 1922. i band. 
424 1923. 1 band. 
425 192& 1 band, 
426 1925. 1 band, 
427 1926. 1 band. 
428 1927. 1 band. 
429 1928. 1 band. 
430 1929. 1 band. 
431 1930. 1 band. 
432 1931. 1 band. 
433 1932. l band. 
434 1933. 1 bana. 
435 1934. 1 band, 
436 1935. 1 band, 
437 19360 1 band. 
438 1937. 1 band. 
439 1938. 1 band. 
440 1939. 1 band, 

9. Chronologische Indicateurs, 

441 - 461 Chronologische indicateurs der ingekomen stukken, 1808- 
l81 3, 1818-1830, 1839-1939, 1 deeltje, 20 delen, 
441 1808 april 4-1813 maart 29. 1 deel. 
442 1813 maart 29-1815 december 18, 1 deeltje, 
443 1818 november 28-1830 october 23, 1 deel. 
444 1839 Juni 29-1850 december jl. 1 deel. 
445 1851 januari 8-1868 februari 2:. 1 deel. 
446 1868 februari 22-1882 augustus jl. 1 deel. 
447 1882 september 7-1897 april 3. 1 deel. 
448 1897 april 8-1906 november 9, 1 deel. 
449 1906 november 10-1914 juli 17. 1 deel. 
450 1914 juli 18-1918 december 12. 1 deel, 
451 1918 december 12-1925 mei 16, 1 deel, 
452 1925 mei 19-1927 juli 21. 1 deel. 
453 1927 juli 22-1929 januari 17, 1 deel. 
454 1929 januari 18-1930 juli 21. 1 deel. 
455 1930 juli 22-1931 december 14. 1 deel, 
456 1931 december 15-1933 juli 15, 1 deel, 
457 1933 juli :5-1934 november 30. 1 deel. 
458 1934 december 1-1936 mei 22. l deel. 
459 1936 mei 23-1937 november 6. 1 deel. 
460 1937 november 9-1939 maart 27. 1 deel. 
461 1939 maart 28-1939 december 30. 1 deel. 



10  

Algemene S t a t i s t i e k e n .  

Y 
462 Verslag van de adminis t ra t ieve  toes t and  der  gemeente 

over  h e t  t i j d v a k  januar i  1815 t o t  oc tober  1830, opge- 
maakt 1842 j u n i  20, l omslag. 

463 Verslag van de openbare z i t t i n g  van h e t  College van Burge- 
meester en Schepenen over  h e t  bes tuu r  en de staat van za- 
ken der  gemeente Horst ,  1837. 1 omslag. 

N.B. D i t  v e r s l a g  i s  i n  h e t  Nederlands en Frans aanwezig. 

464 - 544 Verslagen van de toestand d e r  gemeente, 1851-1935. 81 
d e e l t j e s .  
464 1851. l d e e l t j e .  
465 1852. 1 d e e l t j e .  
466 1853- 1 d e e l t j e .  
467 1854. 1 d e e l t j e .  
468 1855. 1 d e e l t j e .  
469 1856, 1 d e e l t j e .  
470 1857. l d e e l t j e .  
471 1858. 1 d e e l t j e .  
472 1859, 1 d e e l t j e ,  
473 7860. 1 d e e l t j e ,  
474 1861. 1 d e e l t j e .  
475 1862. 1 d e e l t j e ,  
476 1863. 1 d e e l t j e ,  
477 1864. 1 d e e l t j e ,  
478 1865. 1 d e e l t j e .  
479 1866. 1 d e e l t j e .  
480 1867. 1 d e e l t j e .  
481 1868, 1 d e e l t j e .  
482 1869, 1 d e e l t j e .  
483 1870. 1 d e e l t j e .  
484 1871, 1 d e e l t j e .  
485 1872, 1 d e e l t j e .  
486 1873. 1 d e e l t j e .  
487 1874. 1 d e e l t j e .  
488 1875. 1 d e e l t j e .  
489 1876. 1 d e e l t j e .  
490 1877. 1 d e e l t j e .  
491 1878. 1 d e e l t j e .  
492 1879. 1 d e e l t j e .  
493 1880. 1 d e e l t j e .  
494 1881. 1 d e e l t j e .  
495 1882. 7 d e e l t j e .  
496 1885. 1 d e e l t j e .  
497 1884. 1 d e e l t j e .  
498 1885. 1 d e e l t j e .  
499 1886. l d e e l t j e .  
500 1887. 1 d e e l t j e .  
501 1888. 1 d e e l t j e .  
502 1889. 1 d e e l t j e .  
503 1890. 1 d e e l t j e .  
504 1891. 1 d e e l t j e .  



505 1892. 1 d e e l t j e .  
506 1893, 1 d e e l t j e .  
507 1894. 1  d e e l t j e .  
508 1895. 1  d e e l t j e .  
509 1896. 1  d e e l t j e ,  
510 1897. 1  d e e l t j e .  
511 1898. 1 d e e l t j e .  
512 1899. 1  d e e l t j e ,  
513 1900. 1 d e e l t j e ,  
514 1901. 1  d e e l t j e .  
515 1902. 1  d e e l t j e .  
516 1903. 1  d e e l t j e .  
517 1904. 1 d e e l t j e .  
518 1905. 1 d e e l t j e .  
519 1906, 1  d e e l t j e .  
520 1907. 1  d e e l t j e .  
521 1908. 1  d e e l t j e .  
522 1909, 1  d e e l t j e ,  
523 1910. 1  d e e l t j e .  
524 l 9 l l .  l d e e l t j e .  
525 1912, 1  d e e l t j e .  
526 1913, 1  d e e l t j e .  
527 1914. 1  d e e l t j e .  
528 1915, 1 d e e l t j e .  
529 1916. 1 d e e l t j e ,  
530 1917. 1 d e e l t j e .  
531 1918. 1  d e e l t j e ,  
532 1919. 1  d e e l t j e .  
533 Y9200 1 d e e l t j e .  
534 l921. 1 d e e l t j e .  
535 1922, 4 d e e l t j e .  
536 1923. 1 d e e l t j e .  
537 1924. 7 d e e l t j e .  
538 1925. 1 d e e l t j e ,  
539 1926, 1  d e e l t j e .  
540 1927. 1  d e e l t j e .  
541 1928. 1  d e e l t j e .  
542 1929., 1 d e e l t j e .  
543 1930. 1 d e e l t j e .  
544 1931-1935. 1  d e e l t j e .  

545 Bi j lagen  b i j  de vers lagen  van de toes t and  d e r  gemeente, 
1876-1 886. 1  omslag, 

NOB, Deze b i j l a g e n  z i j n  s t a t e n  van werke l i jke  ontvang- 
s t e n  en ui tgaven en t a b e l l e n  be t re f fende  h e t  arm- 
wezen. 

546 Algemene s t a t i s t i e k e n  en opgaven, 1815-1875. 1  omslag. 



11 Inventarissen. 

547 Inventaris van alle papieren, besluiten, aanschrijvingen 
en wetboeken en inventaris van de registers van de Burger- 
lijke Stand, 1824 october 18. 1 omslag. 

N.B. Deze inventarissen zijn opgemaakt i.v.m. de ambts- 
aanvaarding van een nieuwe secretaris. 

548 "Inventaris van alle registers, obligatign, titels van 
renten, pachtbrieven en andere bewijsstukken nopens de 
Armeninkomsten der gemeente Horstw, 1829 juli 15. 
1 katern, 

N.B. Deze inventaris werd in duplo opgemaakt, het ene 
exemplaar was bestemd om bewaard te worden in het 
gemeente-archief, het andere in het archief van 
het Burgerlijk Armbestuur (zie inv.nr.5304). 

549 Inventarissen van de archieven van de gemeente, 1843. 
1 omslag. 

N.B. In deze omslag bevinden zich drie verschillende 
inventarissen, alle drie opgemaakt in 1843. 

550 Inventaris van het archief van de gemeente, (ca.lgj5). 
1 omslag, 

N.B. De stukken zijn opgegeven in de volgorde van de 
kasten en vakken, waarin ze werden bewaard, 



T!EE_L--SS ------- - o 

STUKKEN EN SERIEN VAN BIJZONDERE AARD. ......................................... 

AFDELING I. 

ORGANEN ALGEMEEN. 

HOOFDSTUK I, 

ORGANISME EN PERSONEEL. 

I. Organisme en Personeel in het algemeen, 

551 Register, inhoudende de benoeming en installatie van zo- 
wel rijks-, provinciale- als gemeentelijke functionaris- 
sen en personeelsleden, 1807 juni 19-1808 mei 20, 
1 deeltje. 

N.B. Dit register bevat ook een reglement op de slui- 
ting der herbergen. 

552 Stukken betreffende de assembleds cantonales en de verkie- 
zing van leden zowel voor de Staten Generaal als voor de 
Provinciale Staten; kiezerslijsten en opgaven van de ont- 
vanger der belastingen voor het samenstellen der kiezers- 
lijsten, 1809-1850. 1 omslag. 

N.B. Uit deze kiezerslijsten is niet af te leiden of 
ze zijn opgemaakt voor de verkiezing van de Sta- 
ten Generaal, de Provinciale Staten of de Gemeen- 
teraad, ze zijn daarom hier opgenomen, 



5 11. Organisme en Personeel van het Rijk, 

Stukken betreffende de feestelijke herdenking van Franse 
overwinningen op de vijand en van de vrede van Frankrijk 
met Oostenrijk, de beweging van Hollandse troepen, de 
adhesie aan het Provisioneel Gouvernement van Belgig, 
de uitvoering van het tractaat met Belgig en het uit- 
steken der Duitse vlag, 1809-1848. l omslag. 

Stukken betreffende de oprichting van een nationaal ge- 
denkteken bij gelegenheid van het 50 jarig herdenkings- 
feest van het herstel der Nederlandse onafhankelijkheid, 
1863. 1 omslag. 

Stukken betreffende de feestelijke herdenking van het 
huwelijk van Uapoleon, de geboorte van zijn zoon en de 
verjaardag van zijn kroning, 181 0, 1811. 1 omslag. 

Schrijven van de gedelegeerde commissaris van het arron- 
dissement van Roermond houdende mededeling, dat Baron 
Surlet de Chokier door de Volksraad is benoemd tot re- 
gent van het Koninkrijk, 1831 februari 27, 1 stuk. 

Stukken betreffende de viering van de verjaardag van ko- 
ning Willem I, koning Willem 11, koningin Wilhelmina en 
prinses Juliana, 181 5-1 925, 1 omslag. 

Stukken betreffende een doorreis door Limburg van koning 
Willem I en koning Willem 11, een bezoek aan Limburg van 
koningin Wilhelmina en de persoonlijke veiligheid van 
koniiagin Wiihelmina bij reizen door het land, 1815-1958, 
1 omslag, 

Stukken betreffende de intekening voor de oprichting van 
een standbeeld ter ere van prins WiPlem 1, 1842. 
1 omslag, 

Stukken betreffende het overlijden van koning Willem I 
en koning Willem I1 en de aanvaarding der regering door 
koning Willem 111, 1843, 1849. 1 omslag. 

Stukken betreffende een nationaal geschenk aan koning 
Willem I11 bij gelegenheid van zijn zilveren regerings- 
jubileum, 1875, 1874. 1 omslag, 

Stukken betreffende een nationaal huldeblijk aan Neder- 
lands aanstaande koningin, prinses AdelaPde Emma Wilhel- 
mina Therkse van Waldeck-Pyrmont, 1878. 1 omslag, 

Stukken betreffende de viering van het zilveren regerings- 
jubileum van koningin Wilhelmina en het zilveren huwe- 
lijksfeest van koningin Wilhelmina en prins Hendrik, 
1923, 1925. 1 omslag, 

Stukken betreffende de verkiezing van leden van de Kamer 
der Vertegenwoordigers en de Senaat, en van de afgevaar- 
digden voor het Nationale Congres en de Duitse Bondsver- 
gadering te Frankfurt, 1830-1848. 1 omslag. 



565 Stukken betreffende de verkiezing van leden der eerste en 
tweede Kamer der Staten Generaal, 1848-1922. 1 omslag, 

566 Stukken betreffende de administratie en registratie der 
domeinen, de opgave van staatseigendommen, de registratie, 
verkoop, verpachting en verhuring van domeingoederen en 
nationale goederen en de liquidatie van religieuse goede- 
ren, an IX (1800/1801)-1845. 1 omslag, 

567 Stukken betreffende rijksfinancign en rijksgeldleningen 
("emprunts forc&s1! uit de Franse tijd), an IV (1795/ 
1796)-1830. 1 omslag. 

568 Stukken betreffende het personeel van de rijksdienst der 
directe belastingen, 1809-1851. 1 omslag, 

569 Stukken betreffende de uitvoering van het algemeen rijks- 
ambtenarenreglement, 1933, 1934. 1 omslag, 

570 Stukken betreffende de rijksdienst der Mar&chauss&e (in 
de Franse en Belgische periode de Gendarmerie), 1809- 
1921. 1 omslag, 

N.B. Het korps der Mar&chauss&e is eigenlijk een leger- 
korps, we hebben het echter hier geplaatst, omdat 
het een permanente rijksdienst is geworden. 

571 Stukken betreffende onbezoldigde rijksveldwachters, 1827, 
1866, 1918, 1 omslag. 

5 111. Organisme en Personeel van de Provinci~, 

572 Stukken betreffende de behartiging der belangen van Lim- 
burg, 1844, 1848. 1 omslag. 

573 Lijsten van de namen der belastingplichtigen te Horst en 
Sevenum, die de vereiste bezitten om in het kiesdistrict 
Kessel tot kiezers voor de "Landelijke Standta te kunnen 
worden benoemd, 1823, 1826. 1 omslag. 

574 Lijsten van de namen der personen, die hebben deelgenomen 
aan de verkiezing van leden voor de Provinciale Staten, 
1850-1 898. 1 omslag, 

575 Andere stukken betreffende de verkiezing van leden voor 
de Provinciale Staten, 1820-191 3. 1 omslag, 

N.B. Voor de verkiezing van leden van de Provinciale 
Staten, zie ook het archief van het kiesdistrict 
Horst, inv.nrs.6113-6196. 

576 Stukken betreffende functionarissen en personeel van de 
provincie of een deel der provincie, an IX (1800/1801)- 
1878. l omslag. 



3 IV, Organisme en Personeel van de Gemeente, 

1. Organisme van de Gemeente. 
-m----------------------- 

577 Stukken betreffende het opganisme van de gemeente in het 
algemeen, an X111 (1 804/1805)-1938. 1 omslag. 

N.B. Hier zijn o.a. opgenomen stukken, die op meerde- 
re plaatsen zouden kunnen worden geklasseerd, maar 
niet van zo'n belang zijn, dat ze ergens afzonder- 
lijk worden geplaatst, 

578 Reglement op het bestuur ten platte lande, in de Provincie 
Limburg, vastgesteld bij K.B. van 1825 juli 23, 1 deeltje. 

a. Instelling, ontwikkeling en grondgebied, 

579 Stukken betreffende het gebruik van de gemeentestempel 
en de vrijdom van port, 1839, 1918-1923. 1 omslago 

580 Stukken betreffende de in bezit name door de Comissaris- 
Generaal, J.G.Verstolk van Soelen, van de landen, toege- 
wezen aan Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, Prins 
van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, het uitste- 
ken van de Oranje Vlag, de benoeming van een deputatie 
uit het kanton Horst om hulde te betuigen aan de nieuwe 
vorst en de indeling van de gemeente Horst bij de kring 
Roermond, 1815, 1 omslag. 

581 Stukken betreffende de grenzen der gemeente, de afstand 
van Horst naar andere plaatsen in de omgeving en de ver- 
deling der gemeente in percelen, 1817-1820. 1 omslag. 

582 Stukken betreffende de scheiding en classificatie der ge- 
meenten Horst en Sevenum, 1833-1838. 1 omslag. 

b. Betrekkingen tot andere lichamen. 

583 Stukken betreffende de staat van oorlog en beleg en de 
uitoefening van het militair gezag in het algemeen, 1914- 
1920, 1 omslag, 

584 Stukken betreffende inspectie en contr8le van het hoger 
gezag (o.a, bezoek van de Commissaris der ~oningin), 
181 4-1 91 3. 1 omslag. 

585 Stukken betreffende de financiale verhouding tussen het 
rijk en de gemeente, 1 9 2 1 1 1  1 omslag. 



c. Economische en rechtspositie. 

ca, Eigendom en bezit, 
BOB, De eigendommen voor de publieke 

dienst bestemd - dus ter vervulling 
van een bepaalde taak - zijn geklas- 
seerd naar de onderwerpen, b,v. 
grond voor verbetering van wegen bij 
wegen. 

586 - 590 Akten van aankoop van grond, 1868, 1874, 1887, 1892, 
1913. 3 akten, 2 akten + bijlage(n), 

591 Akte van aankoop van een huis met stal en schuur, sectie 
F no 1574, toebehorend aan P.M.Geurts, 1914 november. 
1 akte + bijlagen, 

592 Raadsbesluit, met bijbehorend siuk, tot aankoop van een 
noodwoning, sectie C no 2654, toebehorend aan H,Magatteaux, 
1936, 1 omslag. 

593 Akte van aankoop van het gebruiksrecht op de gemeentezaal, 
genaamd "de harmoniezaal*', gelegen aan het gemeentehuis, 
toebehorend aan de Koninklijke Harmonie te Horst, 1937 
augustus 25, 1 akte + bijlagen, 

594 Staten van de namen der kopers van gemeentegronden, tevens 
vermeldend de door hen betaalde sommen, 1821-1832, 
1 omslag. 

595 - 627 Akten van verkoop van gemeentegronden, 1821-1825, 1827, 
18350 1842, 1845, 18479 1849-1851s 1853, 1854, 18570 18590 
1863, 1867, 1870, 1873, 1876, 1885, 1892, 1896, 1904, 
1921, 1927, 1936, 33 akten + bijlagen. 

N.B. Het betreft hier allemaal akten, waarbij grote 
stroken grond werden verkocht in tegenstelling tot 
de stukken, opgenomen in de inv.nrs0628-659, waas- 
bij het gaat om de verkoop van slechts &&n of en- 
kele percelen grond. 

628 - 659 Akten van verkoop, raadsbesluiten en besluiten van gedepu- 
teerde staten tot goedkeuring van raadsbesluiten, met bij- 
behorende stukken, tot verkoop van gemeentegronden, 1853, 
1855, 1858, 1863, 1866, 1873, 1878, 1885, 1910, 1911, 1913, 
1914, 1918, 19199 1922, 1929, 19309 1936-1939e 1 stuk, 7 
stukken + bijlage(n), 2 akten, 9 akten + bijlage(n), 13 om- 
slagen. 

N.B. Zie nota inv.nrs.595-627. 



Stukken betreffende de autorisatie tot openbare verkoop 
van een bouwhoeve, groot 12 ha, en een huisje met een 
perceel grond, groot 6 roeden en 5 ellen, 1822. 
1 omslag. 

Stukken betreffende het verzoek van J,Geurtjens tot aan- 
koop van een schuur naast de pastorie en ruil van de 
daaraan grenzende weg, groot 2,40a., 1838. 1 omslag. 

Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, 
tot goedkeuring van het raadsbesluit tot openbare ver- 
koop van de boerderij en bierbrouwerij "de Grote Weidew, 
gemeente Bergen, groot 25,36,30 ha., 1918 juni 6, 
1 omslag, 

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot openbare 
verkoop van een huis met tuin, sectie F no 1911, groot 
ca. 20a., 1931 januari 14. l omslag. 

Andere stukken betreffende de verkoop en vervreemding van 
grond en gebouwen, an X111 (1804/105)-1939. 1 omslag, 

N.B. Hierbij zijn ook opgenomen de stukken betreffende 
verkoop tussen particulieren, die in het gemeente- 
archief zijn terecht gekomen. 

Akten van verkoop van hout, 1841, 1842, 1854, 1862, 1865- 
1868, 1871, 1884, 1892, 1896, 1902, 1905-1908, 1911, 1913, 
1917. 3 omslagen, 7 akten, 10 akten + bijlage(n). 
Andere stukken betreffende de verkoop van hout, 1843- 
1924, 1 omslag, 

Stukken betreffende de verkoop van veen In de Peel, 
1888, i 889. 1 omslag. 

Akten van verkoop van veen, 1889, 1895, 1902, 1903, 1917. 
j akten + bijlagen, 2 stukken + bijlage(n). 
Akten van openbare verkoop van springstieren aan J.Dries- 
sen en B.Geurts, 1896, 1897. 2 akten in 1 omslag, 

Stukken betreffende de verkoop van rogge, 1814. 
1 omslag. 

Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, 
tot goedkeuring van het raadsbesluit tot riiil van een per- 
ceel bouwland, sectie B no 655 en 656, groot 2,60a., tegen 
een perceel bouwland, sectie B no 1316, groot 2a,, toebe- 
horend aan J.Geurtjens, 1873 mei 30, 1 omslag. 

Akte van ruil van een perceel grond, sectie D no 3849, 
groot ca. 45 ca., tegen een bergplaats, sectie B no 3518, 
groot 1,50a., toebehorend aan R.van der Beele, 1955 juni, 
1 akte + bijlagen. 
Raadsbesluit, met bijbehorende stukken tot ruil van een 
perceel bouwland, sectie F no 1025, groot 11,10a., tegen 
een perceel weg en weiland, sectie F no 1043 en 1044, 
groot 13,45a,, toebehorend aan de N.V.Maatschsppij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, 1936 mei 18. 1 omslag. 



Akte van pacht door de gemeente van een perceel grond, ge- 
meente Bergen, sectie G no 1543, toebehorend aan de staat, 
1909 april 27. 1 akte + bijlage. 
Verordening, houdende algemene voorwaarden voor de ver- 
pachting van gemeentegrond of andere eigendommen der ge- 
meente, 1939 februari 23. 1 stuk. 

Register van verpachting van heidegronden, l903-1945. 
1 deel. 

"Lij~t'~ van pachters van gemeentegronden en van de ver- 
schuldigde pachtsommen, 1911-1931. 1 deeltje, 

Akten van verpachting en raadsbesluiten, met bijbehorende 
stukken, tot verpachting van gemeentegronden, 1855, 1904, 
1907, 1926, 1937-1939. 1 omslag, 4 stukken, 1 stuk -b bij- 
lage, 2 akten, 3 akten + bijlagen, 
Akten en andere stukken betreffende de verkoop, afstand, 
overdracht en ontbinding van het pachtrecht op diverse per- 
celen gemeentegrond, (ca.1900)-1939, 1 omslag, 

Andere stukken betreffende de verpachting van grond, 1800- 
1935, 1 omslag. 

Akten van openbare verpachting van het gras op de gemeen- 
tebleken, 1904, 1907, 1910, 1913, 1916, 5 akten in 1 
omslag, 

Akten van openbare verpachting van de meststoffen der se- 
creten van de gemeentescholen in het dorp en te Meterik, 
aan A,Schreurs, 1904, 1907, 1910, 1913, 1916. 5 akten 
in 1 omslag. 

Raadsbesluit tot overdracht aan Burgemeester en Wethouders 
van de bevoegdheid, toekomend aan de raad, om gemeente-wo- 
ningen te verhuren, 1939 februari 23, 1 stiik. 

Raadsbesluiten tot herziening der huurprijzen aan aiverse 
gemeente-woningen, verhuurd aan verschi$lenade personen, 
1921, 1931, 1935, 1 omslag. 

Stukken betreffende de ontruiming van de verhuurde voor- 
malige Marechausseekazerne, 1929, 1 omslag. 

Akten van verhuring en raadsbesluiten, met bijbehorende 
stukken, tot verhuring van huizen en gebouwen, 1808, 
1875-1939, 18 akten, 4 akten + bijlagen, 8 stukken, 30 om- 
slagen. 

Akten van verpachting van het jachtrecht op de gemeente- 
gronden, 1835, 1838, 1841, 1850, 1874, 1877, ?880, 1883- 
1885e 1888, 1891, 1894, 1897, 1917, 1 omslag, 8 akten, 
3 akten + bijlage. 
Akten van verpachting van het visrecht in de gemeentewate- 
ren, 1806, 1826, 1835, 1844, 1886, 1889, 1914, 1920. 
1 akte, 1 stuk, 2 omslagen, 



Andere stukken betreffende de verpachting van het jacht- 
recht en visrecht, 1808-1829. 1 omslag. 

Reglement op het gebruik van gemeentegronden met wijzi- 
gingen en bijbehorende stukken, 1856-1889. 1 omslag, 

Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de Maat- 
schappij NGrientsveen'~, gevestigd te Rotterdam, waarbij 
de gemeente aan voornoemde Maatschappij gedurende 12 
Jaar verleent de vrije over- en doortooht ter breedte van 
25 meter over het perceel veengrond, gelegen te Ifbrst en 
aan die gemeente toebehorend, tussen genoemde gemeente en 
Sevenum, en waarbij de Maatschappij "Grientsveen" zich 
verplicht en verbindt aan te kopen het perceel grauwe 
veen hiervoor omschreven, alsmede het aangrenzende nerceel 
grauwe veen, gelegen tussen de gemeente Horst en de 400 
ha, aan genoemde Maatschappij toebehorend, te samen ter 
grootte van ca. 50 ha., tegen de som van J" 1029,25 per ha., 
met voorbehoud evenwel aan de gemeente om dat perceel als- 
nog tegen dat bedrag als inzetprijs openbaar te kunnen vei- 
len, 1889 maast 21. l akte 9 bijlagen. 

N.B. B%j de bijlagen van deze akte bevindt zich een akte, 
waarbf j de gemeente Sevenum zich verplicht 4$ ren- 
te per jaar van de inzetprijs var, die ca. 50 ha, 
grauwe veen te betalen aan de gemeente Horst tot de 
dag der openbare verkoop van gemelde grauwe veen. 

Rollen van omslag voor het gebruik van gemeentegronden, 
1817-1825. 7 deeltjes, 
Rollen van omslag en kohieren van hel venen en tmfsteken 
op gemeentegronden en lijsten van de namen der kopers van 
veenroeden en het door hen hiervoor betaalde bedrag, 
1806, 1823-1828, 1905-1939. 3 omslagen, 12 stukken, 27 
deeltjes. 

Lijsten van vergoeding voor het gebruik van gemeen.tegron- 
den door vee, 1819-1830, 1832-1835. 1 omslag, 14 
deeltjes. 

Lijsten van vergoeding voor het plaatsen van bijenkorven 
op gemeentegronden, 1906-1911, 1913, 13?4. 8 stukken, 

Andere stukken betreffende het gebruik en de rechten voor 
het gebruik van gemeentegronden, 1807-1905. 1 omslag. 

N.B. Voor de ontginning van de Peel, zie ir1v~nr.3758. 
Hierbij bevinden zich ook stukken, handelend over 
On geschfl met Sevenum omtrent het gebruik van 
gemeentegronden, die tevens handelen over nn ge- 
schil aangaande de afwatering van de Peel. 

Stukken betreffende het onderhoud van de "bruggen, vonde- 
rens, valderena, hekkene, rompen, enz.", 1815-?819. 
1 omslag. 

Staten van gemeente-eigendommeh 1875, 1900, tca, 191 8). 
4 deeltjes. 
Opgaven van de veranderingen in de staat van gemeente- 
eigendommen, 1920-1 938, 1 omslag. 



877 Stukken betreffende de belegging van geld door inschrij- 
vingen op het grootboek der nationale schuld, door aan- 
koop van schuldbrieven van het rijk, provincie, de gemeen- 
ten en Nederlands-Indi& en door aankoop van aandelen in 
maatschappi jen, 1885-1938, 1 omslag, 

Stukken betreffende de gemeente-flnancisn in het algemeen, 
an X (1801/1802)-1937. 1 omslag. 

N.B. Hierbij bevinden zich ook stukken, die handelen 
over meerdere gemeenterekeningen tegelijk. 

Stukken betreffende het opmaken van begrotingen en reke- 
ningen, a.n IX (1800/1801 )-1938, 1 omslag, 

Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente, 
an IX (1800/1801), an XI (1802/03]==1837, 1839-1875, 1877- 
1939. 2 omslagen, 46 stukken, 72 deeltjes, 16 delen, 
Memories van toelichting op de begrotingen, 1865-1867, 
3870-1872, 1874-1903, 3913, 1914, 1921, 1923-l930, 1932- 
1939. 1 stuk, j omslagen, 51 deeltjes, 
Correspondentie betreffende de begrotingen, 1808-18?1, 
181 3-1817, 1823, 1827, 1829, 1832, 1835, 1837, 1841, 1848- 
1853, 1855, 1856, 1892, 1893, 1895-3898, 1907-:903, 1905- 
1939, 14 stukken, 54 omslagen, 
Rekeningen van de inkomsten en uitgaven dar gemeente, 
1796-1939. 6 omslagen, 42 stukken, 80 deeltjes, 16 delen, 

Correspondentie betreffende de rekeningen, 1797, 1806-1808, 
1819, 1821, 1622, 1824, 1826, 1830, 1831, 1833, 6834, 1844- 
1852, 1854, 1855, 1858, 1875, 18869 1894, 1898-1903, 1905- 
1908, 1910, 1911, 3913-1939. 31 stukken, j7 omslagen, 
Bijlagen der rekeningen, an V (1796/1797)-asi XIII (1804/ 
1805)~ 1898-1837, 1819-1857, 1859e 7862-1878, 1883, 1888- 
1939. 5 liassen, 3 deeltjes, 7 stukken, 145 omslagen, 
Rekening-cowant-overeenkomst met de N.V.Bank voor Neder- 
landse Gemeenten, te Ds-Gravenhage, met bijbehorende stuk- 
ken, 1925-1938, 1 omslag, 

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot het aangaan 
van een rekening-courant-overeenkomst met de Nederlandse 
Landbouwbank N.V., bijkantoor Venray, 1956 augustus 28. 
1 omslag. 

Lijsten van Interest van belegde kapitalen, 1891-1933, 
l omslag. 

Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken 
tot goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop van een 
perceel hooiland, gemeente Bergen, sectie E na 965, groot 
4 bundep en i9 roeden, toebehorend aan de erfgenamen Port- 
mans, om de opbrengst van verkochte veengronden rentege- 
vend te maken, 1855 novembe~ 5. omslag. 



Akten van geldbelegging, raadsbesluiten en besluiten van 
Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van raadsbesluiten, met 
bijbehorende stukken, tot belegging van geld, 1957-1860, 
1881, 1883, 1886-1890, 1892-1897, 1902, 1904, 1905, 1910, 
1911, 1913, 191T9 1919, 1920p 1926, 1928. 1 stuk, 1 akte, 
19 akten -t. bijlage(n), 36 omslagen, 
Certificaat, borderellen van hypothecaire inschrijving en 
tot vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen, staten 
van bestaande hypothecaire inschrijvingen en uittreksels 
van perceelsgewijze kadastrale leggers, allen behorend 
bij niet meer aanwezige akten van schuldbekentenis ten be- 
hoeve van de gemeente, 1897-1914. l omslag, 

Stukken betreffende de belegging van kasgeld, 1906, 19Y0 
1 omslag, 

Stukken betreffende de contr8le op de gemeentefinancign 
en de verzekering van gemeentegelden, 1812-1938, 
1 omslag. 

Staten van gemeenteschuld, 1807, 1808, 1812, 1816, 1817, 
1819, 1820, 1868, 1931. 1 stuk, 1 omslag, 10 deeltjes, 

Staten van afgeloste kapitalen ten laste van de gemeente, 
1822-1879. 2 deeltjes. 

KwitantiFn van afgeloste kapitalen ten laste van de gemeen- 
te, 1823 juli 14-1827 april 17, 1 band, 

Staten van betaling der interesten van de gevestigde 
schuld der gemeente, 1824-1831, 1853, 1836, 1839, 1853, 
10 deeltjes, 1 stuk. 

Akte van sehulrlbekentenis ten laste van de heerlijkheid 
Horst en ten behoeve van Jan Pelsers te Weert, groot 1200 
gulden Weerter koers, voor de aflossing van een geldlening 
ten behoeve van Sibilla Conraedts te Venlo, groot 6000 
gulden Cleefs, aangegaan voor de betaling der Franse eon- 
tributien in de laatste oorlog, 1766 januari 9. Authen- 
tiek afschrift (ca.1810). 1 stuk. 

N,B. Voor de originele akte zie in~~nr.275, 

Akte van transport door de erfgenamen van G,Maartens ten 
behoeve van P.van den Munckhoff van 180 gulden Cleefs ten 
laste van de gemeente Kbrst, 1821 februari 23. 1 akte, 

Akte van transport door de erfgenamen van Govan den Bekerom 
en zijn vrouw M.Geurtjens ten behoeve van A.van den Boomen 
en zijn vrouw C-Peeters van 1000 gulden Weerter koers ten 
laste van de gemeente Horst, l821 april 10, : akte. 

N.B. Zie ook inv.nr.276, 

Akte van transport door G.Geurtjens ten behoeve van P. 
Emondts van 156 daler 5 stuiver Cleefs uit een som van 
400 daler ten laste van de gemeente Horst, staande op naam 
van zijn broer D.Geurtjens, 1821 december 15. 1 akte. 

NOB. Zte ook inv,nr,282, 



Akte van overeenkomst ter voorkoming van een proces over de 
nalatenschap van wijlen J,Droesen, waarbij Th,Droesen en 
Javan den Bosch verklaren een som van f j04,j6 ten laste 
van de gemeente Horst, aan de familie Kersten uit te keren, 
1828 mei 29, 1 akte, 

Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten 
behoeve van de Boerenleenbank te Meterik, groot f 8000,--, 
1920 maart 9. 1 akte. 

Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten 
behoeve van de Boerenleenbank te Meterik, groot 
f 23.000,,--, 1920 mei 31, 1 akte. 

Akte van schuldbekentenis ten laste van de gemeente en ten 
behoeve v%r, de Boerenleenbank te  eeri ik, groot 
f jO0000,--, 1924 september j. 1 akte, 

Staat van sommen, verschuldigd aan de gemeente door de oude 
comptabelen en van sommen, die nog kunnen worden gsPnd van 
de oude belastingen, ter aflossing van schulden, 1812 
november 4, 1 deelt~e. 

St;wkken betreffende de aflossing van gemeenteschulden, 
1824-1 Bj0. 1 omslag, 

Stukken betreffende kasgeldleningen, 1920-1938. 1 omslag, 

Andere sGUkk~;fl betreffende gemeenteschulden, 1806-1938, 
1 omslag. 

c c ,  Benodigdheden en hulpmiddelen, 

1611 Stukken beireffende de zorg voor de arohîeven in het al- 
gemeen, ?817-1939. 1 omslag, 

1612 Stukken betreffende het registratuwplan, de inhoud, inspec- 
tie en ordening van het gemeentearchief, :eo?-:939, 
7 omslag, 

1613 Stukken betreffende de overname van archiefstukken door 
Sevenum bij de scheiding van Horst en Sevenum in twee af- 
zonderlijke gemeenten, 1837. 1 omslag. 

1614 Stukken betzsffende de overname door en overbrenging naar 
he% Ri-ksarchief in Limburg van de gerechtelijke archieven 
der opgeheven schepenbanken van v66r de Franee tijd, de 
oude kerkelijke doop-, trouw- en sterfregisters en het ar- 
chief van het vrede- en kantongerecht Horst, :89i-19:7. 
1 omslag. 

1615 Stukken betreffende kennisgevingen van oprichting van en 
abonnement op dagbladen en tijdschriften, 1814-3839, 
1 omslag. 

1616 Stukken betreffende de administratieve c-ourespondentie, 
de verzending en adressering van dienststukken en het te- 
kenen van stukkec, uitgaande van ie bi~rgemeestex, door een 
ambtenaar ter secretarie, 1826-3939. 1 omslag. 



161 7 'Verordeningen betreff ende de afkondiging van plaatselijke 
verordeningen, 1851, 1919. 1 omslag. 

cd. Gebouwen en terreinen, 

Stukken betreffende de vergroting van het gemeentehuis en 
de bouw van een brandspuithuisje, 1830. 1 omslag. 

Stukken betreffende het plaatsen van een poort voor de 
Marechausseekazerne, 1833. 1 omslag. 

Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de aanbe- 
steding van de bouw van een woning voor de vroedvrouw, 
1849. 1 omslag. 

Akte van aankoop van een perceel tuin, sectie D no 13949 
groot 4 roeden en 5 ellen, toebehorend aan verschillende 
personen, rroor de aanleg van het marktplein, 1865 mei 22, 
1 akte. 

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe Marechausseeka- 
zerne, 1875. 1 ~mslag. 

Akte van ruil van een perceel boomgaard, sectie D no 2737, 
groot 1,75a., tegen een perceel bommgaard, sectie D no 306 
en 2665, groot 1,75a., toebehorend aan K.Esser, ter verbe- 
tering van de erfscheiding tussen een huis der gemeente, 
bewoond door de nachtwaker en het huis van K.Esser, 1880 
april 17. 1 akte + bijlagen. 
Akte van aanbesteding van het verven van het gemeentehuis, 
de harmoniezaal, de Marechausseekazerne met lantaarnpalen 
en de drie brugleuningen op de weg naar Meerlo, en het 
maken en verven van 110 ijzeren brandemmers, d881 juni 22, 
1 akte. 

Akte van aanbesteding van de bouw van een brandspuithuisje 
en een woonhuisje, 1881 september 9. 1 aktr, 

Akte van aankoop van een gedeelte van een huis en erf, sec- 
tie B no 1931, groot 30 ca., toebehorend aan de gebrs,Camps, 
ter verfraaiing van het marktplein, 1881 september 16, 
i akte + bijlagen. 
Stukken betreffende de verbouwing van de Marechausseekazer- 
ne, 1883, 1884. 1 omslag. 

Stukken betreffende de aankoop van een huis, bakkerij en 
erf, sectie B no 2801, groot 3,45a., toebehorend aan de 
weduwe en kinderen P.J.Camps, als bouwplaas voos een nieuw 
gemeentehuis, de aanbesteding van de afbraak van het be- 
staande gemeentehuis en een gedeelte van de harmoniezaal 
en de bouw van een nieuw gemeentehuis, 1890. 1 omslag. 

Akte van aankoop van een perceel tuin en de helft van een 
muur van 28 mtr., sectie B no 2800, groot 13 ca,, toebeho- 
rend aan G.Camps en bestemd voor de verfraaiing van het 
plein achter het gemeentehuis, 1893 november 20. i akte + 
bijlagen. 



Akte van aanbesteding van het verven der school te Horst, 
het gemeentehuis, de Marechausseekazerne en de straat- 
lantaarns, 1894 juli 12. 1 akte, 

Stukken betreffende de vernieuwing en electrificatie van 
het torenuurwerk in de gemeentetoren, 1901, 1935. 
1 omslag. 

Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het 
raadsbesluit tot aankoop van een perceel weiland, sectie 
C no 1705, groot 25a., toebehorend aan de gebrs,Geurts, 
voor de bouw van een dokterswoning, met proces-verbaal 
van schatting van dat perceel, 1902 juli 4. 1 omslag, 

Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, 
tot goedkeuring van het raadsbesluit tot ruil van een per- 
ceel bouwland, sectie C no 2385, groot 50 ca,, tegen een 
perceel weiland, sectie C no 1705, groot 50 ca,, toebeho- 
rend aan H.F.Koning, ter verbetering van het aanzien van 
het erf, waarop de woning van de vroedvrouw is gebouwd, 
1903 februari 20. 1 omslag. 

Stukken betreffende de ruil van een huis en erf voor en 
de aanbesteding van de bouw van de "harmoniezaal", 1909, 
1910. 1 omslag. 

Stukken betreffende de aanbesteding van het afbreken en 
opnieuw bouwen van een voerhuis met varkenshokken aan de 
boerderij '<de Waeij" te Well, 1910 mei 25. 1 omslag, 

N.B. Ofschoon deze boerderij niet voor de publieke 
dienst bestemd is, zijn deze stukken toch hier op- 
genomen, 

bkte van aankoop van een perceel tuin, sectie B n0 2575, 
groot 1,7a., toebehorend aan L.Camps, om toe te voegen aan 
het erf van verschillende gemeentegebouwen, 1915 mei 21. 
1 ak%e, 

Stukken betreffende de bouw van een rijksveldwachterswo- 
ning te America, 1921, 1922. 1 omslag. 

N.B. Zie ook nota inv.nr.4302. 

Tekening van een te bouwen kiosk, 1923 juli 5, 1 tekening. 

Stukken betreffende een geldlening voor en de bouw van een 
overdekte veemarkt, 1937-1939. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr.1927. 

Stukken betreffende de aanleg van centrale ~erwarming, 
sanitair, electrisch licht, het nazien en schoonmaken der 
centrale verwarming en de aankoop van meubilair voor de 
overdekte veemarkt, 1937-1939. 1 omslag, 

Stukken betreffende de verbouwing van het gemeentehuis, 
1939. 1 omslag. 

Polissen van de verzekering van gemeentegebouwen met in- 
ventaris tegen brand, 1837, 1916, 1938. 1 omslag, 



d. Organen, instellingen en functionarissen, 

1643 Staten, aanduidende de functionarissen der gemeente: bur- 
gemeester, secretaris, ontvanger, wethouders en gemeente- 
raadsleden, 1816-1860. 1 omslag, 

1644 Rooster van aftreding van burgemeester, wethouders en ge- 
meenteraadsleden, 1851-1918, l deeltje. 

1645 Andere stukken betreffende de functionarissen: burgemeester, 
secretaris, ontvanger, wethouders en gemeenteraadsleden, 
an IX (1800/1801)-1936. 1 omslag, 

NOB. Deze stukken handelen over meer dan &kn van de 
hier boven genoemde functionarissen, 

1646 Register, vermeldende de samenstelling van de gemeenteraad, 
van besturen, commissies, instellingen, stembureaux enz,, 
1901-1943, 1 deel, 

da. De Raad. 

1647 Reglementen van orde voor de vergaderingen van de raad, 
met bijbehorende stukken en wijzingen, 1851, 1919-1939. 
1 omslag. 

1648 Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsaf leg- 
ging en aftreding van gemeenteraadsleden, 1809-1849, 
1 omslag. 

NOB. hkelen stukken handelen ook over de benoeming 
van schepenen; 
Zie ook nota inv.nroI744. 

1649 Verordeningen tot het verdelen der gemeente in stemdis- 
tricten voor de verkiezing van de gemeenteraad, mer bijbe- 
horende stukken, 1918-1921, 1 omslag, 

1650 - 1656 Kiezerslijsten en processen-verbaal van verkiezingen van 
de gemeenteraad, 1851-1853, 1855, 1857, 1859, 1860, 4861- 
7863, 1865, 1867-1869, 1871, 1875, 1877-1879, 1881-1889, 
1891, 1893, 18959 78999 1901 9 18739 18979 1903-19050 1907s 
1909-19l1, 19139 19150 19179 1919, 79239 19279 19319 19350 
7 omslagen. 

1657 Processen-verbaal van de zitting van het centraal stembu- 
reau ter benoeming van een lid van de raad, nodig geworden 
door het niet aannemen van de benoeming, door het niet 
voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap of door het 
openvallen van een plaats, 1979-1939. 1 omslag. 

1658 Stukken betreffende de werkzaamheden en bijeenroeping van 
de gemeenteraad, an IX (1 800/1801 )-l 81 0, 1 omslag, 

1659 Register van oproepingsbrieven tot bijwoning der raadsver- 
gaderingen, 1894 februari 9-1915 maart 26. 1 deel, 

NOB. In deze oproepingsbrieven staan ook de agenda van 
de te behandelen punten in de vergaderingen, 



1660 Presentieregister voor de vergaderingen van de raaO, 
1915 februari 26-1946 october 2, 1 deel. 

1661 Stukken betreffende het presentiegeld der raadsleden, 
1851-1932. 1 omslag. 

db, Het College van Burgemeester en Wethouders. 

1662 Reglementen van orde voor de vergaderingen van Burgemees- 
ter en Wethouders, 1851, 1927. 1 omslag. 

1663 Stukken betreffende de benoeming, verkiezing, eedsafleg- 
ging en jaarwedde der wethouders, 1808-1935, 1 omslag, 

NOB. Zie ook nota in~~nrs.1648 en 1744. 
1664 Presentieregister voor de vergaderingen van Burgemeester 

en Wethouders, 1897 januari 29-1941 juli 4. 1 deel, 

dc. Functionarissen. 

1665 Instructie voor de gemeente-secretaris, 3819, 1851. 
1 omslag. 

1666 Instructies voor de gemeente-ontvanger, met wijzigingen, 
1851, 1921-1926. 1 omslag, t 

1667 Stukken betreffende de benoeming, borgtocht en jaarwedde 
van de gemeente-ontvanger, 1820-7938, 1 omslag, 

dd. Electriciteitsbedrijf. 
N.B. De aanwezige stukken van het electri- 

citeitsbedrijf wijzen niet. duidelijk 
op de vorming van een wzzenlijk eigen 
archief, zodat ze niet n een afzon- 
derlijk archief zijn ondergebracht. 

1668 Verordeningen op het beheer van het electriciteitsbedrijf, 
met bijbehorende stukken, 1918-1925. 1 omslag, 

1669 Begrotingen van het electriciteitsbedri.jf, 1921-193?. 
1 omslag. 

1670 Memories van toelichting op de begrotingen van het elec- 
triciteitsbeorijf, 1921, 1924, 1925, ;928-?931. Z omslag, 

1671 Rekeningen van het electriciteitsbedrijf, 1920, 1921, 
1924-1930. 1 omslag. 

1672 Financigle overzichten en verslagen van het electriciteits- 
bedrijf over de boekjaren 1926-1950. 1 omslag. 

1673 Instructies voor de chef, kassier en boekhouder van het 
electriciteitsbedrijf der gemeente, I923, 1925, 1 omslag. 



de. Collectieve en intercommunale 
organen en instellingen. 

1674 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, de afdeling Limburg van deze 
Vereniging, en de intercommunale samenwerking, 19j09 
1931. l. omslag. 

e. Ambtelijke bestuurshandelingen. 

1675 Verordeningen, aanwijzende de nog geldende strafverorde- 
ningen in de gemeente, met bijbehorende stukken, 1856- 
1929. 1 omslag, 

1676 Verordening, houdende herziening en aanvulling der straf- 
verordeningen in de gemeente en stukken betreffende der- 
gelijke verordeningen, 1861-1886. 1 omslag, 

2, Personeel van de Gameente. 
------------------=-----m 

Stukken betreffende de toepassing, uitvoering en wijzi- 
ging van de Ambtenarenwet, Z930-1937. I omslag, 

Verordening tot regeling van de tijdelijke benoeming van 
ambtenaren en werklieden in de gemeente, en raadsbesluit 
tot wijziging van hst arbeidsovereenkomstenbesluit, 7928, 
1938, 1 omslag. 

Staten van gemeenteambtenaren en overzicht van de perso- 
neelsbezetting, met bijbehorende stukken, 1814, 1820, 
1839, 1938. 1 omslag, 

Register van ambtenaren in dienst van de gemeente, 
1911-1942, 1 deeltje. 

Concept-instructie voor de ambtenapen ter sezretarie der 
gemeente, (ca.l930), 1 stuk. 

Instructie voor de werklieden in dienst der gemeente en 
instructie voor de kantonniers op àe gemeentewegen, 
1928 juni 7, 1 omslag. 

Verordeningen, regelende de bezoldiging.de~ ambtenaren in 
dienst der gemeente, met wijziging, aanvulling en bijbe- 
horende stukken, 1934-1939. 1 omslag, 

Verordeningen, regelende de bezoldiging van de werklieden 
in dienst der gemeente, 1935, 19380 1 omslag, 

Andere stukken betreffende de bezoldiging van het gemeen- 
tepersoneel, 1798-1939. 1 omslag, 

NOB. Deze stukken handelen over de bezoldiging van het 
personeel in het algemeen of van meerdere perso- 
neelsleden. Voor de bezoldiging van de gemeente- 
politie, zie in~~nr.1696; 
Zie ook inv.nr.1686. 



Staten en lijsten van jaarwedden, pensioensgrondslagen 
en pensioensbijdragen van het gemeentepersoneel, 1917- 
7939. 1 omslag, 

Andere stukken betreffende het pensioen van het gemeente- 
personeel, 1829-1931. 1 omslag, 

Register van aan de pensioensraad opgegeven mutatign in 
het ambteoarenpersoneel van de gemeente, 1922-1941. 
1 deeltje, 
Stukken betreffende de verzekering van het gemeenteperso- 
neel bij de Rijksverzekeringsbank en raadsbesluit om van 
het loon der verzekerden, voor wie door de gemeente inge- 
volge het bepaalde bij de ziektewet premie wordt betaald, 
zodanig deel der premie af te houden als die wet toelaat, 
1903-19390 1 omslag, 

Polis no 9072550, met aanhangsels, van de Ongevallen-Ver- 
zekerings-Maatschappij "Fatumvv, gevestigd te qs-Cravenhage9 
waarin genoemde Maatschappij het risico der Ongevallenwet 
1921 overneemt van de gemeente Horst bij de uitoefening 
van de bedrijven van: I onderhouden en reinigen van riolen, 
bouwwerken, straten, watergengen, waterwerken en wegen, 
I1 klokkenist en 111 brandweer, 1922-3938, 1 omslag. 

Verordening, houdende sociale verzorging voor werknemers 
in de gemeente, 1931 juli 23. 1 stuk, 

Reglement voor de ambtenaren van politie der gemeente, 
1932 maart 25. 1 stuk. 

Verordeningen, regelende de eisen van benoembaarheid en de 
bezoldiging van de veldwachters der gemeente, met bijbeho- 
rende stukken en wijzigingen, 1932-1936, 9 omslag. 

Opgaven van het in functie zijnde politiepersonee'i. in de 
gemeente, 1826-1 894. 1 omslag. 

Instructies voor de gemeenteveldwachters in de provincie 
Limburg, met bijbehorende stukken, 1852, 15?2, 1921. 
1 omslag, 

Stukken betreffende de bezoldiging van de gemeentepolitie, 
1845-1934. 4 omslag. 

Andere stukken betreffende de gemeentepolitie, 3808-1934. 
1 omslag. 

Persoonsbiuidels, 1808-1 939, 32 stukken, 72 omslagen, 
N.B. Voor het personeel op 1 januari 1940 nog in dienst 

van de gemeente, zie archief van na de invoering 
van het registratuurstelsel; 
Voor het onderwijzend personeel, zie inv,nrs. 
41 26-4209. 

1698 Aarts,P,J., kantonnier, onbezoldigd veldwachter, 
1914-1925. 1 omslag. 

N.B. Zie ook nota inv.nr. 1749. 
1699 Aerts,G., commissaris voor de liquidatie van de ge- 

meenteschulä, 181 l juni 21. l at,uk, 
1700 Arls,A., brievengaarder, 1900. 1 omslag. 



Wuken,J.van den, veldwachter, 1879, ígli. 
1 omsiag. 
Billekens,J., veearts, 1825, 1827. 1 omslag. 
Billekens,J., .vleeskeurmeester, 1915, 1 omslag. 
Billekens.,Th., veearts, 1828, 1831. 1 omslag, 
Bloemen,L.Fr.C.M., volontair ter secretarie, 1935 
jan-uapi 4. 1 stuk, 
Bonsels,J,J., heelmeester, 1810, 1831. 'i omslag, 

NOB. Hierbij bevindt zich een stuk, dat tevens 
handelt over G.Cornelissen (invonrol~~l) en 
P.F.van Es (inv.nr.1722); 
Zie ook nota inv,nr.1759, 

Buissen,Th,, veldwachter, bode, 1824, 1825. 1 omslag, 
Buyssen,J,, correspondent der intercommunale arbeids- 
bemiddeling, secretaris-penningmeester der bouwver- 
eniging, 191 9-1 925. 1 omslag, 
Clabbers, provisorisch burgemeester, (ca,1814), 
1 stuk. 
Coppers,J,, los-gemeentearbeider, 1930, 3 omslag, 
Cornelissen,G,, vroedvrouw, 1830, 1831, 1 omslag. 

N.B. Zie ook nota inv.nr,1706. 
Cuypers,H., vroedvrouw, 1819 januari 28. 1 stuk, 

N.B. Dit stuk handelt tevens over S.Pauls, vroed- 
vrouw~ 

Del.trap,J., opzichter-tekenaaz, 1928. 1 omslag. 
Deselaers,G,, brandmeester, 1834, 1842, 1 omslag, 
Dirikx, heel- en vroedmeester, 1824 october 3, 
1 stuk., 

N.B. Dit stuk handelt tevens over J,G.F.Sleurs 
(inv.nr,i 778)- 

Domhof,J., postbode, 1834-1839. l omslag. 
Douveren,J.Q.van, ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand, 1868, 1885. 1 omslag. 
Drabbels,H,J., plaatsvervangend burgemeester, 1935, 
1959. 1 omslag, 
Drabbels,J., plaatsvervangend burgemeester, 1920, 
1923. 1 omslag. 
Driessen,J.C,, ambtenaar van het levensmiddslen-be- 
drijf, 1917, 1918, 1 omslag, 

N.B, Zie ook nota inv.nr, 1747. 
Elmbt,A.van, vroedvrouw, 1890-1915. 1 omslag. 
Es,P,F.van, geneesheer, heel- en vroedmeester voor 
de armen, 1829-1836. 1 omslag. 

NOB. Zie ook nota inv.nz01706. 
Esser,A.M.C,, burgemeester, l ?  1 omslag. 
Esser, postbode, 1840 november 7. 1 stuk. 
Geurts,W,, ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1852, 
1853. 1 omslag. 
Geurts,W,M., ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 
1904e 1 omslage 

NOB. Hierbij bevindt zich een stuk, dat tevens han- 
delt over J.J.Th,Houba (inv,nr. 17421, 

Geurtz,J,, commissaris voor de liquidatie van de ge- 
meenteschuld, 1811 juni 27. ? stuk, 



Haffmans,E., lid der commissie tot het toekennen en 
afgeven der attesten en certificaten voor de dienst 
der nationale militie, 1857, 1 omslag, 
Hanssen,P.J., penningmeester Burgerlijk Armbestuur, 
1925 december 28, 1 stuk. 
Harthoomi,M,C,, kantoorhoudster der telegraaf- en 
telefoondienst, 1916, 1918. 1 omslag. 

NdB. Zie ook nota inv.nr. 1796, 
Heesen,J., kantonnier, 1899 augustus 17, 1 stuk, 
Helden,W.van, veldwachter, 1810 mei 24. 4 stuk. 

NOB. Zie ook nota inv.nr. 1771, 
Helsen,J., veldwachter, brigadier veldwachter voor 
het kanton Horst, 1837, 1841. ! omslag. 
Helsen,P.J., veldwachter, 1845, 1846, 1 omslag. 

NOB. Deze stukken handelen tevens ook over 
M.Seroo (in~~nr.1777). 

Hemert,A.van, postbode, 1860 november. 1 stuk. 
Hendrix,P., kantonnier, 1850 october i?. stuk, 
Hendrix, commissaris voor de informatie de commodo 
et incommodo, 1811 maart 1. i s luk .  
Hermans,J,, veldwachter, 1831. i omslag. 
Hermans,L,, veldwachter, 1813 januari 25, 1 stuk, 

NOB. Zie ook nota inv.nx.1800, 
Hermans, cipier van het huis van bewaring, 1832 
januari 18, l stuk, 
Hesen,G., gemeentearbeider, 1928, 1 omslag. 
Houba,J,JaTh., burgemeester, ambtenaar van de Burger- 
lijke Stand, 1881-1904. i omslag, 

NOB. Zle ook nota inv,nr.1726. 
HouCen,F,G,, klokkenist, 1915, 1'316, ! omslag. 
Houben,H., gemeentesecretaris, gemeenteontvanger, 
181 8-t 831. 1 omslag. 

NOB. Enkele stukken handelen tevens over de bsnoe- 
ming van schepenen en raadsleden. 

Houben,H,J.M,, correspondent der arbeidsbemiddeling, 
1925, 1926. 1 omslag. 
Houben,J.W.I., gemeentesecretaris, gemeenteontvanger, 
1880-1 890. 1 omslag. 
Hoebers,J.H,, ambtenaar van het :evensmiddelenbe- 
drijf, 1918, 1919. 1 omslag. 

N.B. Hierbij bevindt; zich een stuk dat tevens han- 
delt over J,C.Driessen (inv.nr,I 720), 

JanssengHo, ontvanger Burgerlijk Armbestuur, 1846 
september 16. 1 stuk. 
Janssen,M., kantonnier, 1916 januari 23. 1 stuk, 

N.B. Dit stuk handelt tevens over P,J,Aarts 
(invenrol 698). 

Janss$n,P,J., burgmeester, gemeentesecretaris, ambte- 
naar van de Burgerlijke Stand, waarnemer van het open- 
baar ministerie bij het kantongerecht Horst, 7843- 
1880, 1 omslag. 
Jeurj ssen,H., gemeente-ontvanger, 1841 -1 879. i omslag, 
Kannegieser, burgemeester, inspectsur der dorpswegen, 
1808-1 81 4, 1 omslag. 
Kellenaers,J.B,, ambtenaar ter secretarie, administra- 
teur van het slectriciteitsbedrijf, 1918-1919, 
3 omslag. 



KeLlenaers,P.H.J,, gemeentesecretaris, gemeenteont- 
vanger, ambtenaar van de Burgerlijke Stand, am'btenaar 
ter secretarie, !901-1925, 1 omslag. 
KeLlenaers,P,J,, poetser der school en stoker der 
centrale schoolverwaxming, 1922 october 1. f stuk, 
KerstengMo, commissaris voor de liquidatie ,van de 
gemeenteschuld, 1811 juni 21. 9 stuk, 
Koning,H.F., gemeentegeneesheer, 1915. 1 omslag. 
Krijnen-de Bie,P.J., vroedvrouw, 1911-1930, ! omslago 
Kuypers,H., vroedvrouw, 1810, 1811. 1 omslag, 

NOB. Hierbij bevindt zich sen stuk, dat tevens han- 
delt over J,J,Bonsels (inv,nr.I 706)~ 

Lit,jens,G., veldwachter, 18J2, 1 omslag. 
Lucassen,H,, veldwachter, 1860, 7 omslag. 
Lucassen,J,, lantaarnopsteker, 1914-1921, 1 omslag, 
Luoassen,J.A., ambtenaar van het levensmiddelenbe- 
drijf, 1917, 1920. 1 omslag. 
Magotteaux,H,, gemeentearbeider, 1970-l 937, 1 omslag, 
Maren,W.T.van, vervangend kantoorhoadster van de tele- 
graar- en telefoondienst, 't908 jliii: ?O, l stuk. 
Megens,J., postbode, 1859, 1864, ? omslag, 
Mooren,.?.Z., gemeenteambtenaar, ?E22 maart 30, 
1 stuk. 
Nelissen,A., veldwachter, 1808 augustus 27, 1 stuk, 

N.B, Zie ook nota inv.nr01800, 
Neujean,L,, burgemeester, plaatsvervangend kanton- 
reohter, 3843-1849, Z omslag, 
Neujean,W., gemeentegeneesheer, 1840-1 852. 1 omslag. 
Pairls,S,, vroedvrouw, zie nota inv.nr0l7?2, 
Pesters,?,, veldwachter, 1829 mei 17, i stuk. 

N,B. Dit stuk handelt tevens over W.van Helden 
(inv.nr.1732). 

1772 Reijnders,A,, boswachter, 1834 november 5. 1 stuk, 
~iet,,~,J,~~van de, ambtenaar ter secretarie, admini- 
stratem va.n h.et electriciteitsbedri jf, 1919-4921, 
1 omslag, 
Ringel.berg,H., te~er'oonkantoorhoudsr, 1914-1977. 
1 omslag. 
Roeffen,P,, vroed~~rouw, 1 827-;8j0. 4 omslag. 
Rutten,G.H., onbezoldigd dienaar van politie, 3922 
mei 1. ! stuk, 
Sereo,M,, veldwachter, kantonnier, 1842, 1850, 
1 omslag, 

N.Be Zie ook noka inv,nr, :734., 
Sleurs,J.G.F., geneesheer, '625-1829, ? omstag, 

N.B. Zie ook nota inv,nr.1715. 
Smulders,Th,, kantonnier, nachtwaker, onbezoldigd 
veldwachter, 1874, 1890, 1 omslag, 
Snijders,H,J,, veldwachter, opzichter van boe en peel- 
gronden, onbezoldigd rijksveldwachter, 7905-1927, 
1 omslag, 
Steffans,A., turgemeeeter, gemeentesecretaria, kan- 
tonrechter, '8: 5-?861. 1 omslag, 
Slerren,H.van der, kantonnier, onbezoldigd veldwach- 
ter, 187J0 7 omslag. 



Sterren,P.J.van der, kantonnier, 193g9 1939, 
1 omslag, 
Strouckx,J.C. en L., telegraaf- en telefoonkantoor- 
houders, 1890. 1 omslag. 
Tacken,P., commissaris voor de liquidatie van de ge- 
meenteschuld, 181 l juni 21. l stuk. 
Talens,K., brievengaarder, hulptelegraaf- en telefoon- 
kantoorhouder, 1919, 1920. 1 omslag, 
Tengeler,E.C., vervangend vroedvrouw, 1930 juni 17, 
1 stuk. 
Thielen,P., commissaris voor de liquidatie van de ge- 
meenteschuld, 1811 juni 21. 1 stuk. 
Tielen,J., controleur van het gemeentelijk octrooi, 
1808 maart 2. 1 stuk. 
Velden,F.J.van ter, burgemeester, ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand, 1852,1858. 1 omslag. 
Velden,H.van ter, ambtenaar Burgerlijke Stand, 1851 
april 28. 1 stuk. 
Velden,a,Th.van ter, burgemeester, ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand, 1880 december 2i. 1 stuk, 
Verbeeten,H., dienaar van politie, 1921 juni 23. 
1 stuk. 
Verberkt,G,, nachtwaker, 1913-1919. 1 omslag, 
Verhostert,A., postbode, 1868-1870. 1 omslag. 
Wetten,T.F., postbode, vervangend kantoorhouder van de 
telegraaf- en telefoondienst, 1917. 1 omslag. 

N.B. Deze stukken handelen tevens over I~I,C.Hart- 
hoorn (inv.nr.1730). 

Willem,B., gemeentebode, 1915, 1917. 1 omslag. 
Wismans,J.A,, kantonnier, 1927-1937. 1 omslag. 

N.B. Hierbij bevindt zich een stuk, dat tevens han- 
delt over M.Wismans (inv.nr.1799). 

Wismans,M., kantonnier, 1899-1927. 1 omslag, 
NOB, Zie ook nota inv.nr01798. 

Wolfs,J., veldwachter, 1808, 1810. 1 omslag, 
N.B. Het stuk van 1808 handelt tevens over J,Al- 

sters, die benoemd werd tot veldwachter, maar 
wiens benoeming werd herroepen, L,Hermans 
(inv.nr.1739) en A.Nelissen (inv.nr01768). 

Zielkens,Th.G., gemeentesecretaris, 1824, 1837. 
f omslag. 



AFDELING 11. 

TAAK VAN DE ORGANEN. 

HOOFDSTUK 11. 

BELASTINGEN. 

1802 Stukken betreffende de belastingen in ft algemeen en 
stukken, handelen over meerdere belastingen tegelijk, 
an I11 (1794/1795)-1937. 1 omslag. 

NOB, HierSij bevinden zich stukken over gemeente- 
lijke en rijksbelastingen, 

$ I. Gemeentelijke belastingen. 

1. Directe belastingen. 

1803 Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten 
op de hoofdsom der grondbelasting, met bijbehorende 
stukken, 1876-1933. 1 omslag, 

1804 Verordening op de heffing en invordering van een "wegen- 
belasting", met wijzigingen en bijbehorende stukken, 
1935-1937. 1 omslag. 

1805 - 1808 Kohieren der "wegenbelasting", 1936-1939. 4 omslagen, 
1809 Verordening op de heffing en invordering van rioolbelas- 

ting, met bijbehorende stukken, 1937. 1 omslag. 

1810 - 1811 Kohieren der rioolbelasting, 1938, 1939, 2 stukken, 

1812 Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten 
op de hoofdsom der personele belasting, met bijbehorende 
stukken, 1917-1938. 1 omslag. 



Verordeningen tot vervanging van het belastingbedrag naar 
de zevende (biljarten) en vierde (paarden) grondslag der 
personele belasting 1896, met bijbehorende stukken, 
1934, 1936. 1 omslag, 

Verordening tot classificatie der gemeente voor de heffing 
der personele belasting, met bijbehorende stukken, 1930, 
1 omslag. 

Andere stukken betreffende de personele belasting, 1821- 
1852. 1 omslag. 

Verordeningen op de heffing van belasting op toneelverto- 
ningen en andere vermakelijkheden, met wijzingen en bij- 
behorende stukken, 1935-1939. 1 omslag. 

Lijsten van geïnde vermakelijkheidsbelasting, 1935s 1937- 
1939, 1 omslag. 
Verordeningen op de heffing en invordering van belasting 
op honden, met bijbehorende stukken, 1845, 1916-1935. 
1 omslag. 

N.B. De verordening van 1845 ontbreekt, er is alleen 
een schrijven van de districtscommlssaris over 
deze verordening aanwezig. 

Kohieren van de belasting op de honden, 1917-1927, 1929, 
1930, 1932-1939. 1 omslag, 20 deeltjes. 

Verordeningen op de heffing en invordering van een hoofde- 
lijke omslag, met bijbehorende stukken, 1919-1921, 
1 omslag. 

Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1817-1827, 1829, 
1832-1838, 1919, 1920. 2 omslagen, 17 deeltjes. 

NOB. Van 1817-1823 zijn de kohieren genaamd: "Rol van 
omslag der plaatselijke belasting", en van 1824- 
1838; "Rol van de personele omslag", 

Verordeningen op de heffing en invordering van een plaatse- 
lijke inkomstenbelasting en van opcenten op de rijksinkom- 
stenbelasting, met bijbehorende stukken, 1921-1928, 
1 omslag, 

Verordeningen op de heffing en invordering van opcenten 
op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting, met bijbeho- 
rende stukken, 1930-1 938. 1 omslag, 

Verordening tot classificatie der gemeente voos de heffing 
der gemeentefondsbelasting, met bijbehorende stukken, 
1930. 1 omslag. 

Verordeningen op de heffing en invordering iran opcenten 
op de hoofdsom der vermogensbelasting, met bijbehorende 
stukken, 1921-1935. 1 omslag. 



2 Verbruiksbelasting en rechten ............................. 
van registratie. --------------- 

1864 Stukken betreffende het gemeentelijk octrooi, 1806-1813, 
1 omslag. 

N.Be Het gemeentelijk octrooi (l'octroi municipal) was 
een soort gemeentelijk invoerrecht op vee, steen- 
kolen, bier etca De heffing er van werd toegestaan 
door de wet op: 1'6tablissement au profit der com- 
munes" van 11 frimaire an V11 (1 december 1798) en 
de wetten van 28 pluvi6se en 5 vent6se an V111 
(1 7 en 24 februari 1800). 

1865 Verordeningen op de heffing en invordering van leges ter 
secretarie en van rechten wegens de Burgerlijke Stand, 
met wijzingen en bijbehorende stukken, 1852-1939, 
1 omslag. 

1866 - 1888 Lijsten en registers van legesgelden, geheven ter secreta- 
rie, 1905e 1907, 19109 1920-19390 1 stuk, 15 omslagen, 
7 deeltjes. 

3, Belastingen naar andere grondslagen. 

1889 Verordeningen op de heffing van een belasting in natura 
of de verplichting tot het leveren van hand- en spandien- 
sten, met bijbehorende stukken, 1854-1875, 1 omslag, 

1890 - 1891 Kohieren van de hand- en spandiensten, 1920, 3921, 
1 deeltje, 1 stuk. 

1892 Lijsten van afgekochte spandiensten, 1928, 1929, 1 omslag. 

1893 Andere stukken betreffende hand- en spandiensten, 1831-1846< 
1 omslag. 

1894 Verordeningen op de heffing en invordering van vergunnings- 
recht voor de verkoop van sterke drank in het klein, met 
bijbehorende stukken, 1881-1934. 1 omslag. 

1895 Verordening op de heffing en invordering van verlofsrecht 
voor de verkoop van zwak-alcoholische drank in het klein, 
met bijbehorende stukken, 3932. 1 omslag, 

1896 Lijsten van vergunningsrechten voor de verkoop van sterke 
drank in het klein en van verlofsrechten voor de verkoop 
van zwak-alcoholische drank in het klein, 1905-1939, 
1 omslag. 



$ 11. Rijksbelastingen. 

1897 - 1898 Registers van adviezen van het college van zetters, 1841- 
1888, 1897-1916. 2 deeltjes. 

1899 Andere stukken betreffende het college van zetters (in de 
Franse en Belgische periode "repartiteurs" genoemd), 
1808-1 923. 1 omslag, 

N.B. Hierbij bevinden zich ook stukken over schatters 
en bi jschatters. 

1900 - 1905 Opgaven van alle mannelijke inwoners die: 
le. in de kohieren der personele belasting voor hun woning 

zijn aangeslagen naar een hogere huurwaarde dan die, 
welke aanspraak geeft op vermindering tot een derde of 
twee derde der belasting naar de drie eerste grondsla- 
gen en wier aanslagen ten volle zijn aangezuiverd; 

2e. in het kohier van de grondbelasting zijn aangeslagen 
tot een bedrag van minstens tien gulden in hoofdsom en 
rijksopcenten en wier aanslagen ten volle zijn aan- 
gezuiverd, 1887-1892. 6 deeltjes. 

1906 Rol van de personele- en mobiliaire belasting en de belas- 
ting op deuren en vensters voor Sevenum, 1813. 1 deeltje. 

1907 Rol van de grond- en personele belasting, 1813. 
1 deeltje. 

1908 Rol van grond- en personele belasting, ongedateerd. 
1 deeltje. 

1909 Rol van de kadastrale belasting, grondbelasting en belas- 
ting op deuren en vensters, 1825. 1 deel. 

1910 Alfabetische tafel van de eigendommen, voorkomende in de 
rol van de kadastrale belasting, 1825, 1 deeltje, 

N.B. Deze tafel behoort bij de rol van de kadastrale 
belasting, inv.nr.1909. 

1911 Rol van de grondbelasting, 181 j. 1 deeltje, 

1912 Register van de rangschikking en schatting van de belast- 
bare inkomens van de gebouwde eigendommen, (ca,1820). 
1 deeltje. 

1913 Tafel van classificatie van de grondeigendommen, (ca, 
1820). 1 deeltje. 

1914 Tafel van de toepassing van het voorlopige tarief op de 
eigendommen, bestaande uit huurpercelen, 1823 maart 15, 
1 deeltje, 

1915 Staat van gebouwde en staat van ongebouwde eigendommen, 
1817 juni 12. 1 omslag. 

1916 Register van nieuwe gebouwen, 1828-1830. 1 deeltje. 

191 7 - 191 94 Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, 
1885-1901, 1912-1920, 1924-1929, j deeltjes, 

1920 Andere stukken betreffende de grond- en kadastrale belas- 
ting, an IX (1800/1801)-1926, 1 omslag. 



1921 Lijsten van de personele belasting, 1814. 1 omslag, 
N.B. Zie ook inv.nrs.1900-1908. 

1922 Lijsten van schattingen en tellingen wegens de le,2e en 3e 
grondslag, gedaan door de rijksschatters op verlangen der 
belastingschuldigen, naar art38, par02 der wet wegens de 
belasting op het personeel, 1858-1880, 1 omslag, 

1923 Andere stukken betreffende de personele belasting, 1808- 
1938. 1 omslag. 

1924 Stukken betreffende de belasting op deuren en vensters, 
1809-1 81 3. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nrs.1906 en 1909. 
1925 Stukken betreffende de heffing van patentrechten, an IX 

(1800/1801 )-l 856. 1 omslag. 

1926 Schrijven van de ontvanger der directe belastingen betref- 
fende het kohier der belasting voor het veefonds, opgave van 
de belastingschuldigen voorkomende op de registers van aan- 
slagen in de vermogensbelasting, en besluit van de minister 
van FinanciBn de gemeente te vergunnen jaarlijks met vrij- 
dom van accijns 1000 kg. ruw zout in het brandspuithuis, 
sectie B no 3050, in te slaan, 1843, 1905, 1906, 1 omslag. 

1927 Stukken betreffende de omzetbelasting in verband met de 
bouw van de overdekte veemarkt, 1938. 1 omslag. 

1928 Stukken betreffende de admodiatign op het geslacht, het ge- 
maal, de turf en de steenkolen, 1819-1855, l omslag. 

1929 - 1934 Rollen van de admodiatie op het gemaal, 1827-1829. 
6 deeltjes. 

1935 - 1938 Rollen vande omslag op de turf, 1819-1822. 4 deeltjes. 
1939 Stukken betreffende de rechten van registratie, de leges 

en de zegelrechten, 1821-1936. 1 omslag. 

1940 - 195% Repertoires der akten, onderhevig aan de registratie, 
Z 1835-1887, 1901-1917. 5 deeltjes* 9 stukken. 

1954 Stukken betreffende de rechten van successie, 1815-1859. 
1 omslag. 

1955 Memories van aangifte der nalatenschap, 1828-1858. 
1 omslag. 

N.B. De momories zijn alfabetisch op naam van de over- 
ledenen geordend. 

1956 Stukken betreffende de oorlogsbelasting, 1815, 181 6. 
1 omslag. 

1957 Stukken betreffende de inschrijving in de geldlening en 
vrijwillige bijdrage ter vermijding van een buitengewone 
belasting op de bezittingen, 1844. 1 omslag. 



HOOFDSTüK 111. 

OPENBARE ORDE, 

1958 1960 Algemene politieverordeningen, 1863, 1903, 1924. 
3 deeltjes. 

1961 Algemene politieverordening, zoals deze is vastgesteld 16 
juli 1863 en gewijzigd 28 september 1865 en 4 april 1876; 
verordening op het vervoeren en begraven van lijken en de 
bescherming der begraafplaatsen in deze gemeente, d,d, 12 
april 18708 verordening op de botermarkt, d.d. 15 november 
1870; verordening ter voorkoming en beteugeling van besmet- 
telijke ziekten, dode 3 augustus 18713 verordening op het 
vervoer van lijders aan een besmettelijke ziekte naar een 
ziekenhuis of naar- hun woning, dodo 4 april 18768 verorde- 
ning ter wering van de vliegworm in de dennenbossen, dodo 
30 mei 1876; provinciale verordeningen en rijksstrafveror- 
deningen, 1876, 1 deeltje. 

1962 Correspondentie, wijzingen en aanvullingen betreffende de 
algemene politieverordeningen en politiereglementen, 
1810-1 931. 1 omslag. 

I. Wapenen en munitie. 

1963 Stukken betreffende het dragen van wapenen en de uitvoe- 
ring van de Vuurwapenwet, 1809-1933. 1 omslag, 

§ 11. 

grond (Straatpolitie). 

1964 Verordeningen op de heffing en invordering van preeario- 
rechten, met bijbehorende stukken, 1937-1939. 1 omslag. 

1965 Stukken betreffende de uitvoering van de wet op Woonwagens 
en Woonschepen, 1919-1936. 1 omslag. 



1966 Verordeningen op woonwagens, met bijbehorende stukken, 
1922-1939. 1 omslag. 

1967 Verordeningen op de h e f f i n g  en invorder ing  van gelden voor 
h e t  hebben van een s t a n d p l a a t s  met een woonwagen, met b i j -  
behorende stukken, 1924-1936. 1  omslag. 

1968 Stukken be t re f fende  de ordevers tor ing ,  h e t  omverwerpen en 
bederven van grenspalen en pe i l t ekens ,  h e t  venten,  co l lec-  
t e r e n  en maken van s t raatmuziek,  1814-1852. 1  omslag. 

§ 111. 0 
Nederlanders en ingezetenen. 

1969 Verklaringen van d ive r se  personen, d a t  z i j  wensen op t e  
houden p o l i t i e k e  rech ten  u i t  t e  oefenen i n  de gemeente, 
1809-1 81 1,  1  omslag. 

1, Burger l i jke  Stand, 

N.Be Voor h e t  a r ch i e f  van d e  amb.tenaar 
van de Burge r l i j ke  Stand, z i e  inv. 
nrs.5870-6021. 

1970 Verordening, regelende de ve rde l ing  d e r  werkzaamheden tus-  
sen de ve r sch i l l ende  ambtenaren van de Burger l i jke  Stands 
verordening bepalende de uren,  waarop h e t  bureau van de 
Burge r l i j ke  Stand d a g e l i j k s  voor h e t  publiek z a l  geopend 
z i j n ;  r aadsbes lu i t  t o t  h e t  bepalen van h e t  a a n t a l  ambte- 
naren van de Burger l i jke  Stand op d r i e ,  en r a a d s b e s l u i t  
t o t  h e t  aanwijzen van de s e c r e t a r i e  a l s  bureau voor de 
ambtenaren van ds Burge r l i j ke  Stand, 1904 mei 6, 1  omslag. 

1971 S ta t en  met de namen en o r i g i n e l e  handtekeningen d e r  ambte- 
naren van de Burger l i jke  Stand en r o o s t e r  van a f t r ed ing ,  
1851-1899. 1  omslag. 

1972 Stukken be t re f fende  voor sch r i f t en  en u i t v o e r i n g  van deze 
voor sch r i f t en  omtrent de r e g i s t e r s  en u i t t r e k s e l s  en af-  
s c h r i f t e n  u i t  de r e g i s t e r s  van de Burger l i jke  Stand, 
181 0-1939. 1 omslag. 

1973 Stukken betreffende i n l i c h t i n g e n  u i t  de r e g i s t e r s  van de 
Burge r l i j ke  Stand en de oude doop-, trouw- en s t e r f r e g i s -  
t e r s ,  1811-1849. 1 omslag. 

1974 - 2000 L i j s t e n  van geheven r ech ten  wegens ve r r i ch t ingen  van de 
Burge r l i j ke  Stand, 1905-1 924, 1933-1939. 27 omslagen, 

N.B. Voor de geheven rech ten  van 1925-!932, z i e  inv,  
nrs.1874-1881 g 
Voor de verordeningen op de h e f f i n g  en invorder ing  
van rech ten  wegens de Burge r l i j ke  Stand, z i e  inv. 
nr.1865. 



2001 Stukken betreffende de dispensatie in huwelijksbeletselen 
en andere stukken betreffende het aangaan van een huwe- 
lijk, 1810-1937, 1 omslag, 

2. Registratie van de bevolking. ............................ 
2002 Stukken betreffende voorschriften omtrent het houden van be- 

volkingsregisters, de bevolkingsboekhouding en het gezins- 
persoonskaartenstelsel, 1810-1938. 1 omslag, 

2003 - 2009 Bevolkingslijsten, 1812, (1815), (1821), 1826, 1827, 1829, 
1840. 2 deeltjes, 5 delen, 
2003 1812, 1 deel, 

N,B. Dit register is huisnummers- en gehuchtsgewijze 
ingedeeld, het bevat zowel Horst als Sevenum, 
Achterin bevinden zich een "Recapitulation du 
Relevk no Ier OU Tableau par sexe et ktat dans 
la Mairie par Rkligion", een wDistinction par 
%e et par sexe des Individus domiciliks dans 
la Mairie", een "Distinction par Professionql, 
lijsten, samenvattend het aantal inwoners per 
gehucht en een lijst, samenvattend het hele 
aantal inwoners. 

2004 (1815)0 1 deeltje. 
NOB. Dit register is huisnummers- en gehuchtsgewijze 

ingedeeld, het bevat alleen Horst. 
2005 (1821), 1 deeltje. 

NOB. Dit register bevat zowel Horst als Sevenum, ach- 
terin bevindt zich een opgave van de personen, 
die zich in 1821 in de gemeente hebben geves- 
tigd en een opgave van de personen die in 1821 

-. I +  de gemeente hebben verlaten. 
2006 1826, 1827. 1 deel. 

NOB. Dit register is huisnummersgewijze ingedeeld, 
het bevat zowel Horst als Sevenum, 

2007 1829. 1 deel. 
NOB. Dit register is huisnummersgewijze en gehuchts- 

gewijze ingedeeld, het bevat zowel Horst als 
Sevenum. 

2008 1829, i deel. 
N.B. Dit register is een dubbel van het register 

van inv.nr.2007. 
2009 1840. d deel. 

N,B, Dit register is huisnummersgewijze ingedeeld; 
achterin bevindt zich een alfabetische klapper, 



2010 2049 Bevolkingsregisters, 1850-1940. 34 delen, 5 banden, 
1 deeltje, 
201 0 - 201 5 Bevolkingsregister 1850-1860. 6 delen, 

E!.B. Gehuchtsgewijze ingedeeld, 
207 0 Melderslo-Hegelsom, 1 deel, 
2011 Dorp. ' 1 deel, 
2012 Middelijk-Amerfoa-Meteriko 1 deel, 
20.13 Schadijk-Oostenrijk-Manhuis-Gasthuis. 

1 deel. 
2014 Register van dienstboden en tijdelijk 

aanwezigen. 1 deel. 
2015 Bladwijzer. 1 deel, 

2016 - 2021 Bevolkingsregïster 1860-1869, 6 delen. 
NOB. Alfabetisch ingedeeld, 

2016 A-C. 1 deel, 
2017 D-H. 1 deel, 
2018 I-M, 1 deel, 
2019 &To 1 deel. 
2020 U-Z. l deel, 
2021 Dienstbodenregf ster, 1 deel. 

2022 - 2028 Bevolkingsregister 1870-1894. 7 delen, 
NOB, Alfabetisch ingedeeld, 

2022 A-C. 1 deel, 
2027 D-H. I deel. 
2024 I-M. 1 deel. 
2025 N-T, 1 deel. 
2026 U-Z, 1 deel. 
2027 Dienstbodenregister 1870-1 880. 1 deel, 
2028 Dienstbodenregis'ter 1880-1 894. 1 deel, 

2029 - 2041 Bevolkingsregister ;@g?-1922. :j delen, 
N.B. Alfabetisch ingedeeld; voor Grients- 

veen echter werd zowel een apart bevol- 
kingsregister (inv,nrO20j9{ als dienst- 
bodenregister (inv,nr.204?, aangelegd. 

2029 A-B, 1 deel, 
2030 C-D. 1 deel, 
201 E-G, 1 deel. 
2032 H-I, 1 deel, 
2033 J-K, 1 deel, 
2034 L-N, 1 deel. 
2035 O-R. 1 deel. 
2036 S, 1 deel. 
2037 T-V. 1 deel, 
2038 W-Z. 1 deel. 
2039 Bevolkingsregister Grientsveen. 1 deel, 
2040 Dienstbadenregister, 2 deel. 
2041 Dienstbodenr=gister Giientsveen, 1 deel. 



2042 - 2048 Bevolkingsregister 1923-1543. 5 bandeng 2 delen. 
N.B, Alfabetisch ingedeeld. 

2042 A-I. 1 band. 
2043 J-P. 1 band. 
2044 R-Z. l band, 
2045 Aflegband van vertrokken en overleden 

personen, A-Z. 1 band. 
2046 Dienstbodenregister, 1 band. 
2047 Alfabetisoh register der gezinshoofden, 

1 deel. 
2048 Bladwijzer. 1 deel. 

2049 Register van de Marechaussee te Horst, 1881- 
1939. 1 deeltje. 

Registers van ingekomen personen, 1824-1939. 1 deeltje, 
8 delen. 

Registers van vertrokken personen, 1824-1 939. 1 deelt je. 
8 delen. 

Register van tijdelijk vert~evende personen, $906-1939. 
1 deel. 

Lijst der efgegeven verklaringen van ontbinding aan ingeze- 
tenen om 5$ch in Pruisen te vestigen, 1853-1875. ? omslag. 

Stukken betreffende de benoeming van voogden, 1837-1904, 
1 omslag. 

Stukken betreffende inlichtingen uit de bevolkingsregisters, 
181 0-1 849. 1 omslag. 

Beschrijvingslijsten der woningen en gebouwen, opgemaakt in 
1860, 1870, 1880, 1890. 5 deeltjes. 
Stukken betreffende de nummering van huizen, 1808, 1845, 
1930. 1 omslag. 
Registers van huisnummering, 1860, (1 900), (1 920), (ca, 
1925), (1930). 1 deeltje, 4 delen. 
Stukkeh betreffende opgaven en inlichtingen in verband met 
de bevolkingsstatistiek, 1808-1938. 1 omslag, 

Bevolkingsstatistieken, 1008-1845, 1850-1869. 7 omslagen, 
Stukken betreffende volkstellingen, 1812, 1849. 1 omslag, 

3. Identiteit ----------1--,-,r--------------p3--------- signalement en inlichtingen. 

N.B. Zie ook inv.nr.2098, 

2092 Register van ontvangen kennisgevingen inzake Nederlander- 
schap en Ingezetenqchap, 1901-1943. 1 deeltje, 

2093 Register van signctlementen voor en aanvragen van paspoorten, 
an IX brumaire 18 (1800 november 8)-1897 mei 1. 1 deeltje, 

2094 Stukken betreffende het uitreiken van paspoorten, vocrschrif- 
ten, aanvragep, toezendingen en inlichtingen van en over 
paspoorten, 1808-1 845. 1 omslgg. 



2095 Stukken betreffende diverse inlichtingen over personen, 
1808-1 849. 1 omslag. 

$ IV. Politiemaatregelen ten opzichte 
van vreemdelingen. 

Stukken betreffende politiemaatregelen t.o,v. vreemdelingen 
in 't algemeen en de uitvoering van de Vreemdelingenwet, 
1815-1938, 1 omslag, 

Raadsbesluit tot de aangifte van vreemdelingen op het politie- 
bureau en tot het inschrijven van hen in de logementsregis- 
ters en schrijven van de onderprefect van het arrondissement 
over de formaliteiten, die vreemdelingen moeten vervullen 
om in Frankrijk te kunnen wonen, 1810, 1 omslag. 

Stukken betreffende de naturalisatie van vreemdelingen tot 
Nederlander en van Nederlanders tot 'n andere nationaliteit, 
1836-1 939. l omslag, 

Staten van vreemdelingen, verblijvend in de gemeente, 
(ca.1834). l omslag. 

Vreemdelingenregister, 1849-1859. 1 deeltje, 

Lijst van personer aan wie, ingevolge het Besluit van de 
Commandant van het Veldleger d.d. 2 januari 1917 een ver- 
blijfscertificaat of legimitatiebewijs is uitgereikt, 1917, 
1 deeltje. 

Stukken betreffende maatregelen tegen geboren Fransen, 1815. 
1 omslag. 

Stukken betreffende Belgische en Duitse deserteurs, 1917- 
1921. 1 omslag. 

Stukken betreffende zigeuners in de grensstreken en uitgewe- 
ken communistische elementen, 1924. 1 omslag, 

$ V. Toezicht op logementen en 

openbareenkomsten. 

2105 Overnachtingsregister van het logement van H.van ter Velden, 
1845 februari 10-1849 april 25. 1 deeltje, 

N.B. De logementhouders waren verplicht de overnaehtings- 
registers elke maand aan het hoofd van het gemeente- 
bestuur ter visie in te leveren. De data hebben be- 
trekking op de dagen, waarop de burgemeester of se- 
cretaris het register voor gezien heeft getekend, 

2106 - 2107 Overnachtingsregisters van het logement van J.Houben, 1845- 
1849. 2 deeltjes. 



2108 Stukken betreffende het verbod van schouwspelen, de inwer- 
kingtreding van de Bioscoopwet, de uitvoering van de taak 
van de plaatselijke commissie van toezicht, bedoeld in art. 
18 der Bioscoopwet en de benoeming van leden van zo'n com- 
missie te Horst, 1812, 1928-1938. 1 omslag. 

2109 Verordening, als bedoeld bij artikel 4 der Bioscoopwet, 
met bijbehorende stukken, 1937. 1 omslag. 

2110 Vergunning voor P.Kleuskens, wonende te Blerick en P.G.Moo- 
ren, wonende te Borst Schoolstraat B 227, tot het geven 
van bioscoopvoorstellingen in het openbaar in de Centraal- 
bioscoop B 220 te Horst Herstraat, met bijbehorende stukken, 
1937, 1 omslag. 

2111 Verordening op het houden van koffie- en bierhuizen, tappe- 
rijen en dergelijken in deze gemeente, met bijbehorende 
stukken, 1897. 1 omslag, 

2112 Reglementen en andere stukken betreffende het sluiten van 
herbergen, 1807-1852. 1 omslag. 

N.B. Zie ook nota inv.nr.551. 

TI. Andere aangelegenheden be- 

treffende de openbare orde. 

2113 Stukken betreffende de burgerwacht, 1919-1939. 1 omslag, 
N.B. Voor de Garde Civique, de burgerwacht in de Belgi- 

sche periode, zie inv.nr.4752 en inventaris van het 
archief van de kantonnale raad voor de Burgerwacht, 
inv.nrs.6197-6281. 

2114 Reglementen voor de dienst der nachtwacht, met goedkeuring 
van het reglement van 1822, 1815, 1822. 1 omslag. 

2115 Akte van verpachting van de dienst der nachtwacht aan J,van 
Riet, 1797 juni 11. 1 akte. 

2116 Lijsten van de namen der wachthuizen en hun opzichters, van 
de wachtdoende inwoners en van de sommen, die de inwoners 
moeten betalen aan de nachtwaker, 1818-1825. l omslag. 

2117 Andere stukken betreffende de nachtwacht, 1808-1853. 
1 omslag. 



HOOFDSTUK IVO 

OPENBARE ZEDELIJKHEID. 

I. Alcohol en andere verdovende middelen, 

Stukken betreffende de uitvoering en wijziging van de 
Drankwet, 1932-1939. 1 omslag. 

Verordeningen op de verkoop van sterke drank, met bijbeho- 
rende stukken, 1920-1 922. 1 omslag. 

Verordening betreffende bestrijding van drankmisbruik op da- 
gen van verkiezingen, met bericht van ontvangst door Gedepu- 
teerde Staten, 1918. 1 omslag. 

Verordening houdende beperking van het drank-gebruik bij de- 
mobilisatie, met bericht van ontvangst door Gedeputeerde 
Staten, 1916. 1 omslag. 

Verordening houdende tapverbod op de dagen van mobilisatie, 
met bijbehorende stukken, 1937, 1938. 1 omslag, 

Andere stukken betreffende de bestrijding van drankmisbruik, 
1808-1 924. 1 omslag. 

Besluiten van Gedeputeerde Staten tot dispensatie aan de tol- 
gaarders P.J.van den Munckhof en P.J,Seuren van het verbod 
bedoeld bij art.3 n009 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 17, 1 omslag. 

Stukken betreffende het aanvragen, verlenen en intrekken van 
logementsvergunningen of vergunningen tot verkoop van sterke 
drank in het klein alleen aan logeergasten, 1906-1923. 
1 omslag. 

N.B. De stukken zijn alfabetisch op naam van de aanvrager 
der vergunning gerangschikt. 

Register van aanvragen om vergunning tot verkoop van sterke 
drank in het klein, met vermelding der daaromtrent genomen 
beslissingen, 1882-1897. 1 deeltje. 

Register van vergunningen tot verkoop van sterke drank in 
het klein, opgemaakt in 1882 en bijgehouden tot 1918. 
1 deel. 



Register van vergunningen voor de verkoop van sterke drank 
in het klein, opgemaakt ca.1920 en bijgehouden tot 1943. 
1 deeltje. 

Register van verleende vergunningen, opgemaakt in 1938. 
1 deeltje. 

Lijst van: 1. natuurlijke personen, in het bezit van een bij- 
zondere vergunning, als bedoeld in art.75, sub 3, der Drank- 
wet; 2. personen, voorkomende op de bij het inwerkingtreden 
der Drankwet ingevolge art.72, eerste lid dier wet vervallen 
lijsten, bedoeld in art.13 der Drankwet 19043 J., personen, 
wier vergunning ingevolge Koninklijk Besluit is vervallen, 
en die binnen de bij de wet bepaalde termijn een verzoek om 
plaatsing op de lijst hebben gedaan; 4. personen, op wier 
verzoek om vergunning voor de verkoop van sterke drank in het 
klein afwijzend werd beschikt, uitsluitend op grond, dat het 
voor de gemeente vastgestelde maximum-aantal vergunningen 
was bereikt, en die binnen de bij de wet bepaalde termijn een 
verzoek om plaatsing op de lijst hebben gedaan, 1925-1932. 
1 stuk. 

Kennisgevingen van verschillende personen, die na 1 mei 1882 
met de verkoop van sterke drank in het klein wensen voort te 
gaan, 1881 december, 1 omslag. 

NOB. De stukken zijn alfabetisch op naam van de kennisge- 
ver gerangschikt, 

Verzoekschriften om de afschriften der akten van vergunningen 
voor de verkoop van sterke drank in het klein te willen wij- 
zigen overeenkomstig het bepaalde in art.59, 2e lid der Drank- 
wet, ten einde hun bedrijf na 30 april 1905 te kunnen voort- 
zetten, 1905 februari 10, 1 omslag. 

N.Be De stukken zijn alfabetisch op naam van de verzoeker 
gerangschikt. 

Verzoekschriften om vergunning tot verkoop van sterke drank 
in het klein en verzoekschriften om op de in art,lj, Ie lid 
der Drankwet bedoelde ligst te worden geplaatst bij afwijzing 
op grond van het feit, dat het vastgestelde maximum aantal 
vergunningen is bereikt, 1896-1919. 1 omslag, 

NOB. De stukken zijn alfabetisch op naam van de verzoeker 
gerangschikt. 

Vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein, 
1881, 1882, 1925, 1927. 4 stukken. 
Stukken betreffende het verlenen, voortzetten, wijzigen, 
overschrijven op andere naam, weigeren en afstand doen van 
vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein, 
1893-1 937. l omslag. 

Register van verloven voor de verkoop van andere dan sterke 
drank, opgemaakt ca.1905 en bijgehouden tot 1920, 1 deeltje. 

Register van verloven voor de verkoop van andere dan sterke 
drank, opgemaakt ca.1920 en bijgehouden tot 1943. 1 deeltje. 

Verzoekschriften om verlof voor de verkoop van alcoholhouden- 
de drankpandere dan sterke drank, 1903-1922, 1 omslag, 

N,a. De stukken zijn alfabetisch op naam van de verzoeker 
gerangschikt. 



2142 - 2150 Verloven tot verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan 
sterke drank, met bijbehorende stukkm, 1907, 1916, 1920, 
1923, 1925, 1927. 5 stukken, 4 omslagen. 

2151 Stukken betreffende het overschrijven op andere naam en af- 
stand doen van verloven tot verkoop van alcoholhoudende 
drank, andere dan sterke drank, 1914, 1938. 1 omslag. 

2152 Register van verleende verloven B, 1935-1937. 1 deeltje, 

2153 Verlof tot verkoop van alcck,olvrije drank voor S,Schoeber, 
America A 38, 1923 februari 2. 1 stuk. 

2154 Stukken betreffende het rookverbod voor kinderen, 1916, 
1917. 1 omslag. 

$ 11. Kansspelen, bedelarij en landloperiJ, 

2155 Stukken betreffende het houden van, toezicht op, verbod van 
loterijen en de uitvoering der Loterijwet, 1809-1934. 
1 omslag. 

2156 Stukken betreffende bedelarij en landloperij, 1809-1856. 
1 omslag. 

$ 111. Bestrijding der onzedelijkheid 
en tuchteloosheid. 

2157 Stukken betreffende de bestrijding van ontucht en prostitu- 
tie en de bescherming van jonge vrouwen, 1904-1938. 
1 omslag. 

2158 Verordening betreffende drankmisbruik door jeugdige personen, 
met bijbehorende stukken, 191 7, 1 omslag, 

$ IV. Dierenbescherming. 

2159 Stukken betreffende de vogelbescherming, de buitengewone 
machtiging tot het schieten van schadelijk gedierte en de 
uitvoering van de Vogelwet, 1810, 1909-1926. 1 omslag, 

N.B. Voor buitengewone machtiging tot het schieten van 
schadelijk gedierte, zie ook inv.nr.4018-4020. 

2160 Stukken betreffende de bescherming van mollen en trekhonden, 
1920-1 927. 1 omslag. 



HOOFDSTUK V. 
OPENBBRE GEZONDHEID. 

Stukken betreffende de volksgezondheid en de uitoefening der 
geneeskunde in 't algemeen, zoals staatstoezicht op de volks- 
gezondheid, de uitvoering van de Gezondheidswet, de statis- 
tiek over de volksgezondheid in verband met andere maatschap- 
pelijke toestanden en de gesteldheid van de grond, het toe- 
zicht op de bevoegdheid van geneesheren, vroedvrouwen, het 
optreden tegen kwakzalvers, an IX(I 800/1801 )-l 920, 
1 omslag. 

Lijsten van geneeskundigen, heel- en vroedmeesters, apotheker5 
en vroedvrouwen, gevestigd in de gemeente en het kanton Horst, 
met bijbehorende stukken, 181 3-1 81 8, 1 omslag. 

Begrotingen van de gezondheidscommissie, gezeteld te Venray, 
1904-1934. 1 omslag. 

Memories van toelichting op de begrotingen van de gezondheids- 
commissie, gezeteld te Venray, 1904-1931. 1 omslag. 

Rekeningen van de gezondheidscommissie, gezeteld te Venray, 
1903-1 932. 1 omslag. 

Verzamelstaten van de ontvangsten en uitgaven van de gezond- 
heidscommissie, gezeteld te Venray en schrijven van burge- 
meester en wethouders van Venray betreffende de eindafreke- 
ning in verband met de opheffing van de gezondheidscommissie, 
1903-1932, 1935. 1 omslag. 

9 I. Toezicht op producten. 
Stukken betreffende de uitvoering van de Warenwet, 1920, 
1921. 1 omslag. 

Verordening op de keuring van waren, met aanvullingsverorde- 
ning en bijbehorende stukken, 1921-1936. 1 omslag. 

Kohieren van rechten krachtens de Warenwet, 2936-2939, 
1 deeltje, 3 omslagen. 



2173 Stukken betreffende de uitvoering van de Vleeskeuringswet, 
het onbruikbaar maken van vlees en het gebruik van vers 
vlees, 1921-1926. 1 omslag, 

2174 Rekeningen en begrotingen van de vleeskeuringsdienst, 
kring Horst, 1923-1939. 1 omslag. 

2175 Verordening op keuringsdienst van vee en vlees, met aanvul- 
lingsverordening en bijbehorende stukken, 1922-1935. 
1 omslag. 

2176 Regelingen van de keuringsdienst van vee en vlees voor de 
gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst, Horst, Meerlo, Seve- 
num en Wsnssum,met bijbehorende stukken, 1922, 1923, 1939. 
l omslag, 

2177 Instructie voor de keuringsveearts, hoofd van dienst en in- 
structie voor de ambtenaren, die met de herkeuring belast 
zijn, 1922 augustus 4. 1 omslag. 

2178 Verordeningen op de heffing en invordering van keurloon voor 
het keuren en onderzoeken van slacntdieren en vlees, met 
bijbehorende stukken, 1922-1933. 1 omslaz, 

5 11. Besmettelijke ziektenbestri jding. 
2179 Verordening ter voorkoming en beteugeling van besmettelijke 

ziekten in deze gemeente, met bericht van ontvangst door 
Gedeputeerde Staten, 1871, 1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr.1961. 
Voor de verordening op het vervoer van lijders aan 
een besmettelijke ziekte naar een ziekenhuis of naar 
hun woning, zie ook inv.nr.1961. 

2180 Verordeningen op de heffing en invordering van besmettelijke 
ziektengelden, met bijbehorende stukken, 1931-1936, 
1 omslag. 

2181 Akte van overeenkomst tussen het R.K.Gasthuis "St.Joseph" te 
Venlo en verschillende gemeenten, waaronder Horst, betref- 
fende de bouw en exploitatie van een inrichting, als be- 
doeld in art.18 der wet op de besmettelijke ziekten, voor 
afzondering en verpleging van lijders aan besmettelijke 
ziekten uit die gemeenten, met bijbehorende stukken3 en on- 
gedateerde tekening van het plan van e n  ziekenhuis te 
Horst, 1930-1935. 1 omslag, 

2182 Verslagen van de geneesheer, heel- en vroedmeester N.Neujean 
over de door hem behandelde epidemische of endemische ziek- 
ten, 1848-1857. 1 omslag. 

N.B. Het laatste verslag, 1857 is opgemaakt door het ge- 
meentebestuur, daar N.Neujean is overleden. 

2183 Stukken betreffende de inenting tegen en bestrijding van 
pokken, 1808-1875. 1 omslag. 

2184 Register van het aantal personen, dat met koepokstof is in- 
geent, 1819-1863. 1 deeltje. 



2185 - 2200 Registers en lijsten van de namen van hen, die met koepok- 
stof zijn ingegnt, 1819, 1824-1830, 1840-1857, 1861-1872, 
1 stuk, 1 deel, 14 deeltjes, 

2201 Stukken betreffende de voorkoming en bestrijding van buik- 
en vlektyphus, cholera, diphterie, dissenterie, oogziekten, 
roodvonk, tuberculose, varolie en de ziekte van Weil, 
1808-1933. 1 omslag, 

§ 111. 

2202 Staten van vragen en antwoorden betreffende begraafplaat- 
sen en staten van begraafplaatsen, 1809, 1871, 1873. 
1 omslag. 

2203 Schrijven van de kanton-commissaris betreffende de ter 
aarde bestelling van lijken en bericht van ontvangst door 
Gedeputeerde Staten van de verordening op het vervoeren en 
begraven van lijken en de bescherming der begraafplaatsen, 
1815, 1870. 1 omslag. 

N,B. Voor de verordening op het vervoeren en begraven 
van lijken en de bescherming der begraafplaatsen, 
zie inv.nr.1961. 

2204 Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond, sec- 
tie D 300 en 301, voor de aanleg van een begraafplaats, 
1846, 1 omslag. 

2205 Stukken betreffende verloven tot aanleg van bizondere be- 
graafplaatsen te Hegelsom, Melders10 en Meterik en schrij- 
ven van Gedeputeerde Staten betreffende het raadsbesluit 
tot kosteloze overdracht van de R.K.begraafplaats aan het 
R.K.parochiaa1 kerkbestuur, 1905-1933. 1 omslag. 

N,B. Zie ook in~~nr.3868. 

IVO Lucht- en bodemhygi8ne. 

2206 Verordening tot aanwijzing van gedeelten der gemeente, 
waar &n of meer inrichtingen, als bedoeld in art,2 der 
Hinderwet, zonder voorafgaande vergunning kunnen worden op- 
gericht, schrijven van de hoofdinspecteur van de arbeid, 
hoofd van het le district, betreffende de ontwerp-verorde- 
ning krachtens art.4 sub I der Hinderwet en schrijven van 
Gedeputeerde Staten betreffende stoomwerktuigen en vergun- 
ning tot het aanbrengen van hindernissen, 1852, 1927, 
1939. 1 omslag, 

2207 Stukken betreffende het oprichten van schietbomen en de 
toepassing van de Hinderwet op schietbomen, 1925-1937. 
1 omslag. 

2208 Stukken betreffende de aanleg van een schietbaan voor de 
burgerwacht, 1920, 1 omslag, 



Register van verleende hindemetsvergunningen, 1875 
september 25-1895 februari 13. 1 deeltje, 

Register van aanvragen om vergunning ingevolge de Hinder- 
wet, 1892 februari 24-1935 november 4. 1 deeltje, 

Hinderwetsvergunningen en daarop betrekking hebbende stuk- 
ken, 1808-1939. 2 tekeningen, 7 stukken, 347 omslagen. 

N.B. Ofschoon de Hinderwet dateert van 2 juni 1875, 
vindt men in de hierna volgende serie ook bundels 
van v66r die datum. V66r 2 juni 1875 bestonden er 
ook al voorschriften voor dergelijke inrichtingen 
en moest er ook vergunning voor worden aangevraagd. 

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor 
het ophalen van haardas en huisvuil, met bijbehorende stuk- 
ken, 1933, 1 omslag, 

Lijsten van rechten voor de vuilnisdienst, 1974-1939. 
l omslag. 
Stukken betreffende de aanbesteding van het leggen van ce- 
mentriolen, het metselen van controleputten en het maken 
van een klinkergoot met bijlevering van alle materialen, 
transporten, niets uitgezonderd, en de aanbesteding van 
een riolering bij het postkantoor en het gemeentehuis en 
het maken van huisaansluitingen op de riool, 1910, 1927, 
1 omslag. 

Akte van aankoop van een perceel weiland, sectie B no 
2581, groot 1,4,6 ha., toebehorend aan W.Genrts en kinde- 
ren, voor de bouw van een zuiveringsinstallatie voor de ri- 
olering, 1939 augustus 16. 1 akte + bijlagen. 
Stukken betreffende een streekplan voor de Peel, de streek- 
plannencoiamissie "Noord-Limburgn, de "Limburgse Streekplan- 
nendienstn en de stichting "Binnenkolonisatie", 1929-1939. 
1 omslag. 

Akte Van aankoop van een perceel grond, sectie A no 3079, 
groot + 75 ca., toebehorend aan H,J.Koppers, voor het hand- 
haven 8an de rooilijn, 1937 januari. 1 akte + bijlagen, 
Rooilijnverordening en andere stukken betreffende het vast- 
stellen van rooilijnen, 1923-1928, l omslag. 

$ V, Andere bemoeiingen betref- 

fende de volksgezondheid. 

1. Watervoorziening. 
-m------------- 

2574 Stukken betreffende maatregelen in het belang der drinkwa- 
tervoorziening en de bezuiniging op waterverbruik, 1922, 
1938. 1 omslag. 



Stukken betreffende de aanbesteding van een pomp, 18340 
1 omslag, 

Toelichting met rentabiliteitsberekening betreffende een 
centrale drinkwatervoorziening voor Midden- en Noord-Lim- 
burg ca., Middengroep, 1926 januari. 1 deeltje, 

Toelichting met rentabiliteitsberekening betreffende een 
centrale drinkwatervoorziening voor Midden- en Noord-Lim- 
burg ca. voor aeht, resp. vier gemeenten van de Middengroep, 
met bijbehorende tekeningen en vergelijking van de prijs 
van het water, welke thans door inwoners van Blerick be- 
taald wordt aan de gemeentelijke waterleiding van Venlo, 
met de prijs van het water zoals deze waterleiding is voor 
de ontworpen groepswaterleiding voor acht gemeenten van 
Midden-Limburg, 1927 juni. 1 omslag. 

Verslag van de vergadering ter bespreking van het waterlei- 
dingsplan Midden- en Boord-Limburg (~iddengroep), verslagen 
van de vergaderingen der zgn, "Kleine Commissiew betreffen- 
de de oprichting van een groepswaterleiding voor Midden- en 
Noord-Limburg en rapport van deze commissie voor de drink- 
watervoorziening voor Midden- en Noord-Limburg, 1926-1928, 
1 omslag. 

Ontwerp-statuten van de N.v.waterleiding Maatschappij voor 
Midden- en Noord-Limburg, met daarover gevoerde correspon- 
dentie en andere stukken betreffende de drinkwatervoorzie- 
ning in Midden- en Noord-Limburg, 1938, 1939, 1 omslag. 

2, Volkshuisvesting. ---------------- 
Verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering der 
volkshuisvesting is verricht, 1903, 1905, 1909, 
3 deeltjes. 
Verordening op het bouwen, herstellen en bewonen van huizen, 
met bijbehorende stukken en aanvulling, 1905, 1928. 
1 omslag. 

Verordening, houdende regelen en voorschriften voor het in 
exploitatie brengen van bouwterreinen, l936 Juli 13, 
1 stuk, 

Verordening betreffende het beroep, bedoeld in artikel 7 
der Woningwet, met bijlzehorende stukken, 1932, 1 omslag., 

Registers van s mi b o u w V e ~ n i n g m ,  1905-1 944. 
2 deeltjes. 



Ebuwvergunningen en daarop betrekking hebbende stukken, 
1905-1939. 29 tekeningen, 84 stukken, 999 omslagen, 

N.B. Vanaf l935 is het aantal aanvragen om vergunningen 
voor bergplaatsen, duivenhokken, kelders, kippen- 
hokken, muren, paardenstallen, putten en varkens- 
hokken zo groot, dat ze niet meer apart zijn be- 
schreven, maar verschillende aanvragen verzameld 
zijn in één omslag; deze omslagen zijn in een 
aparte serie opgenomen, inv,nrsO3701-373O6 

Tekeningen en 'n rapport van de deskundige, behorende bij 
bouwvergunningen, (ca.1920)-(ca. 1939). 1 omslag, 

N.B. Daar deze stukken geen namen bevatten en er ook 
niet duidelijk is, bij welke bouwvergunningen ze 
behoren, konden ze niet in de voorafgaande serie 
worden opgenomen, en zijn ze hier geplaatst. 

Aanvragen, met bijbehorende stukken, om bouwvergunningen 
voor bergplaatsen, duivenhokken, kelders, kippenhokken, 
muren, paardenstallen, putten en varkenshokken, 1935- 
1939. 30 omslagen. 

N.B. Zie nota verzsmelrlrs.2588-3699, 

Stukken betreffende het reinigen, ontsmetten en onbewoon- 
baar verklaren van woningen en de steun voor krotopmiming, 
1927-1958. 1 omslag. 

Regeling voor de verstrekking van voorschotten ten behoeve 
van de bouw van woningen, met bijbehorende stukken, 1939, 
1 omslag. 

Stukken betreffende steun, voorschriften, voorschotten, bij- 
dragen, premies en hypotheken voor het aanmoedigen van de 
particuliere bouwnijverheid, steun voor woningwetbouw, bouw, 
exploitatie en onderhoud van woningwetwoningen, 1919-19390 
1 omslag. 

Beschikkingen van de minister van Arbeid op aanvragen voor 
een rijkspremie voor de bouw van woningen, 1921. 1 omslag. 

N.B. De stukken zijn alfabetisch geordend op naam van 
de aanvrager van de premie, 

Stukken betreffende kasgelden, balansen en verlies- en winst- 
rekeningen van de Woningvereniging, 1925-1939, 1 omslag, 

N.B. Deze stukken zijn gericht aan, of uitgegaan van het 
gemeentebestuur en daarom hier geplaatst, 
Voor het archief van de Woningvereniging zie inv, 
nrs.6110-6162, 

Stukken betreffende het geven van grond in erfpacht aan, een 
voorschot voor en de bouw en exploitatie van zes dubbele ar- 
beiderswoningen in arie percelen, vijf te Weisterbeek, sec- 
tieD 3510 en één te America, sectie E 2769, door de Woning- 
vereniging Horst, 1919, 1920, 1929. 1 omslag, 

N.B. Dit zijn allemaal stukken, gericht aan of uitgegaan 
van het gemeentebestuur en daarom hier opgenomen. 
Voor de bouw van dese woningen werd ook nog grond 
aangekocht door de Woningvereniging, zie hiervoor 
het archief van de Woningvereniging, inv,nr,6110. 



3737 Stukken betreffende een klacht over het onderhoud en het 
drinkwater van woningen van de woningvereniging, 1927. 
1 omslag. 

3738 Verslagen over de exploitatie van met voorschot uit 's rijks 
kas van gemeentewege gebouwde woningen, 1924/1925-1938/ 
1939. 1 omslag. 

3739 Stukken betreffende huurprijzen van woningen met rijkspremie 
of voorschot gebouwd, 1 2 - 1  1 omslag, 

3740 Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van een dub- 
bele landarbeiderswoning te America, 1938, 1 omslag. 

3741 Stukken betreffende het bouwen langs wegen en in de nabij- 
heid van begraafplaatsen, 1848-1 933. 1 omslag. 

. . 
5 VI, Hygigne der dieren, Vee- 

artseni jkundig toezicht, 

3742 Verordening regelende het toezicht op de in- of doorvoer van 
mindvee enz. en het verkopen van vlees enz, ter wering van 
besmettelijke veeziekten, met bijbehorende stukken, 1865- 
1867. 1 omslag. 

3743 Verordening bevelende het beschrijven en merken van het 
rundvee, ter wering van besmettelijke veeziekten, met be- 
richt van ontvangst door Gedeputeerde Staten, 1867, 
1 omslag, 

3744 Verordening op de keuring van bijen ter beteugeling van be- 
smettelijke ziekten onder de bijenvolken, met bijbehorende 
stukken, $922. 1 omslag. 

N.Ba Deze verordening werd weer ingetrokken, 

3745 Staat betreffende de ziekte onder de varkens, 1845 december 
1. 1 stuk. 

3746 Lijsten van aan de veehouders uitgereikte kreosootolie en 
carbolzuur, 1867. 1 omslag, 

3747 Stukken betreffende de bestrijding van hondsdolheid, kwade 
droes, miltvuur, mond- en klauwzeer, pokken, rotvoet en 
runderpest, 1806-1927. 1 omslag, 

3748 Schrijven van Gedeputeerde Staten betreffende de benoeming 
van J.Th,van ter Velden t# goli~t tot veearts der le klas, 
met vrijlating zich te vestigen in de gemeente Meer10 of 
Wanssum, en formulier van de eedsaflegging van J,Th,van ter 
Velden, 1849. 1 omslag. 



HOOFDSTUK VI. 

OPENBARE VEILIGE&CD. 

Stukken betreffende hulpverlening bij rampen van algemene 
aard, veiligheidsmaatregelen bij luchtvaartvertoningen, red- 
ding van schipbreukelingen en bijstand bij watersnood, 
1829, 1922-1928. 1 omslag. 

Stukken betreffende de verzending en het vervoer van ontplof- 
bare en ontvlambare stoffen,; 1919-1924. 1 omslago 

Brandreglement, 1848 januari 16. 1 stuk. 

Reglement op de brandweer, met bijbehorende stukken en wij- 
ziging, 1852-1855. l omslag. 

Verordeningen voor de vrijwillige brandweer, 1929, 1937. 
1 omslag. 

Lijst van en stukken betreffende plaats gehad hebbende bran- 
den, an ~111(1804/1805)-1942. 1 omslag. 

NOB. De lijst der branden loopt van 1917-1942. 

Stukken betreffende de uitvinding van een nieuwe vnurpomp, 
voorschriften voor en de aanschaf van brandweermateriaal en 
staten van aanwezig brandmateriaal, an 1~(1800/1801 )-l 939. 
1 omslag. 

Stukken betreffende maatregelen ter voorkoming van brand, 
maatregelen tegen hooibroei, veen-, bos-en heidebranden, en 
het vegen van schoorstenen, 1808-1927. 1 omslag. 



HOOFDSTUK VII, 

WATERSTAAT. 

3757 Stukken betreffende de wijziging en uitvoering van het re- 
glement op de waterlossing in Limburg, 1922-1933, 1 omslag, 

3758 Stukken betreffende de afwatering en ontginning van de Peel 
en het plan van de vereniging "Peelbelang" tot afwatering, 
kanalisatie en ontginning van de Peel, 1824-1919, 1 omslag, 

N.B. Zie ook nota inv,nr,870. 

3759 Stukken betreffende de oprichting van het waterschap "de 
Peel", 1921-1923. 1 omslag, 

3760 Beschikking van de minister van Waterstaat, waarbij aan de 
gemeente vergunning wordt verleend tot het in gebruik nemen 
van rijksgrond bij het station Helenaveen van de staatsspoor- 
weg Boxtel-Venlo ten behoeve van het maken van een verbin- 
dingskanaal c.a. tussen de spoorweghaven bij genoemd station 
en het bassin onder de draaibrug in de spoorweg bij dat sta- 
tion, in verband met het voornemen der gemeente om haar 
woeste gronden, aan de noordzijde van de spoorweg gelegen, 
in cultuur te brengen, 1907 september 11. 1 stuk, 

N.B. Zie ook inv,nr.3909, 

3761 Tekening van de te maken waterlossing aan de zogenaamde Veu- 
lensche wateren en de Putten op de grens van de gemeenten 
Horst en Venray, 1914 juni, 1 tekening. 

3762 Hesluit van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van vergun- 
ning aan de gemeente tot het verleggen van een gedeelte van 
de zijtak van de waterlossing "de Bemmel", voorkomende onder 
no 6 in de legger A der waterlossingen, 1902 september 5, 
1 stuk. 

3763 Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, 
tot het verlenen van vergunning aan 0,Haffmans tot het ver- 
leggen van een gedeelte van de vaterlossing "de Lange Bensche 
Loop", voorko-mende onder no 2 in de legger B der waterlos- 
singen, 1923 october 26, 1 omslag, 



Verzoekschrift, met bijbehorende tekening, van verschillende 
personen om de waterlossing, thans midden door en langs hun 
percelen aan de Waterstraat lopend, zo te mogen verleggen, 
dat deze langs de grens van elk der percelen loopt, zodat 
ieder een afgerond perceel krijgt, 1930 maart 7, 1 omslag. 

Stukken betreffende een subsidie voor de verbetering van de 
Molenbeek onder Horst en Meerlo, 1858, 1860, 1 omslag, 

Akte van ruil van diverse percelen grond, die deel hebben 
uitgemaakt van de oude Molenbeek, tegen diverse percelen 
grond, toebehorend aan verschillende personen, voor de aan- 
leg van de nieuwe Molenbeek, 1861 november 11. 1 akte, 

Besluit van Gedeputeerde Staten tot het verlenen van machti- 
ging aan de gemeente om een gemeenschappelijke regeling aan 
te gaan met de gemeentehsevenum en Grubbenvorst voor de ver- 
betering van de waterlossing "de Gekkengraaf", 1860 septem- 
ber 14. 1 stuk. 

Stukken betreffende de ontwerp-verbetering van de Kabroeksche 
beek, 1919. 1 omslag. 

Stukken betreffende de verbetering van de waterlossing wde 
Lange Venscfie Loop1*, 191 9-1923. 1 omslag. 

Uiteenzetting van en gegevens betreffende het verbeterings- 
plan van de Grote Molenbeek, 1930 mei. 1 deeltje, 

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Helden, Maas- 
bree, Sevenum, Horst, Meerlo, Wanssum en Venray, inzake de 
verbetering van de Grote Molenbeek met haar zijtakken de Ka- 
broeksche beek, de Lollebeek en de Boddebroekerloop, alsmede 
van de Oostrumsche beek en de Loobeek, met bijbehorende stuk- 
ken, l I 1 omslag. 

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Commissie van 
Beheer voor de ontwatering van de gronden in Westelijk Noord- 
Limburg, 1931 november 28. 1 stuk. 

Tekening van de plattegrond en profielen van de Hegelsomse 
beek, gemaakt voor de ontwatering in opdracht van de Commis- 
sie voor de ontwatering in Westelijk Noord-Limburg, (ca. 
I93l), 1 tekening. 

Stukken betreffende de verbetering van de Grote Molenbeek 
met haar zijtakken, de Kabroeksche beek, de Lollebeek en de 
Boddebroekerloop, alsmede van de Oostrumsche beek en de Loo- 
beek, 1931-1934, 1 omslag. 

N.B. Voor de gemeenschappelijke regeling tussen diverse 
gemeenten inzake de verbetering van deze waterlossin- 
gen, zie inv.nr.3771. 

Stukken betreffende de oprichting van het Waterschap der 
Noord-Limburgse beken ten Westen der Maas, 1932, 1933, 
1 omslag, 

Reglement van orde voor de vergaderingen van Hoofdingelanden 
van het Waterschap der Noord-Limburgse beken ten Westen der 
Maas, 1937 october 25. 1 deeltje. 



Stukken betreffende het verzoek van de gemeente om "de Lange 
Vensche Loopn op te nemen in het Waterschap der Noord-Lim- 
burgse beken ten Westen der Maas, 1935. 1 omslag, 

Raadsbesluit, met aanbieding aan Gedeputeerde Staten ter 
goedkeuring, tot verkoop van diverse percelen bouwland, weg, 
beek en grond, aan het Waterschap der Noord-Limburgse beken 
ten Westen der Maas, in verband met de tot stand gekomen ver- 
beteringen aan de beken, 1939 december. 1 omslag. 

Andere stukken betreffende het Waterschap der Noord-Limburgse 
beken ten Westen der Maas, 1935-1937, 1 omslag. 

Stukken betreffende het reinigen van beken, sloten en grach- 
ten, 1827-1930, 1 omslag, 

Stukken betreffende het leggen en vernieuwen van duikers, 
1833-1933. 1 omslag. 

Stukken betreffende het verzoek van de gemeente Grubbenvorst 
om het water van een in de Lottumse heide aan te leggen wa- 
terlossing te mogen lozen in de Lange Vensche Loop nabij de 
grensscheiding Horst-Gnibbenvorst-Lottum, 1931. 1 omslag. 

Stukken betreffende klachten over de waterafvoer van verschil- 
lende waterlossingen, 181 8, 1902-1937. 1 omslag. 

N.B. Hierbij bevinden zich stukken, handelend over een 
klacht van J,Vosbeek, zowel over de afvoer van water 
als over de inbezitneming van grond, 
zie ook nota inv,nr.870. 

Tabel der molens en andere inrichtingen, aanwezig op de ver- 
schillende beken en waterlopen, en stukken betreffende de 
uitvoering van het reglement voor de niet bevaarbare noch 
vlotbare rivieren, beken, waterleidingen enz. 1837-1849, 
1 omslag. 

Stukken betreffende sluiswerken aan de molens op de Molenbeek 
en het daarmee in verband staande waterpeil van de Molenbeek, 
1855-1 869. 1 omslag. 

Akte van aankoop door de gemeente van de watermolen op de Mo- 
lenbeek, toebehorend aan Otto, graaf von und zu Westerholt 
und Gijsenberg, 1890 augustus 2. l akte + bijlagen. 
Stukken betreffende het onderhoud en herstel van 4 bruggen 
rond het kasteel van baron von Wrstenberg, 1808-1825, 
1 omslag. 

Beschikking van de minister van Waterstaat, met bijbehorende 
stukken, tot het verlenen van vergunning aan J,Litjens voor 
het leggen van een voetburg over de sloot langs de weg naar 
de vrachtgoederenloods op het station Horst-Sevenwn, ter 
verbinding van het perceel sectie C no 1647 met die weg, 
1911 augustus 4. 1 omslag. 

Raadsbesluit tot het verlenen van machtiging aan J,Laumens 
voor het leggen van een brug over de waterlossing langs Me- 
vrouw's bos op de grens der gemeenten Horst en Sevenum tij- 
dens het vervoer van het hout van dat dennenbos, met verzoek 
om deze vergunning, 1929 maart 15. 1 omslag. 



3790 Besluiten van Gedeputeerde Staten, tot het warlenen van ver- 
gunning aan J.B.Ambrosius, W.Everts in hoedanigheid van rent- 
meeste- over de goederen van baron von Westerholt und Gijzen- 
berg, G.Hoeijmakers en de gemeente, voor het leggen van brug- 
gen over Molenbeek, 1932-1934. 1 omslag. 

3791 Andere stukken betreffende het bouwen, verbeteren, onderhouden 
en herstellen van bruggen, 1808-1956, 1 omslag, 

3792 Staat van alle in de gemeente bestaande waterlossingen, 
1857 december 3. 1 deeltje. 

3793 Legger A, der waterlossingen, bevattende al de waterlossingen 
in de gemeente, waarvan de loop zich bepaalt tot deze gemeen- 
te en waarin geen andere waterlossingen, die over het grond- 
gebied van een andere gemeente loopt zicht ontlast, te weten: 
no, 1 de Kabroeksche beek; 
no. 2 het Saar; 
no. 3 Reindonk; 
no. 4 Voor America; 
no. 5 de Loove Straatsche loop; 
no. 6 de Bemioel; 
no, 7 de Asdonker Beemden; 
n0013 de Rotvensche loop; 
no.14 Bruine Peelloop: 
no.15 de Huthorsterloop; 
n0016 de Schadijkerlooy; 
no.17 Reindonkerloop, 1895 juli 10. 1 omslag, 

N.B.  De hoofdstukken 8 van Hegelsom; 9 de Diepelengsche 
beek3 10 In het Dorp; 11 Meteriksche Bemmel en 12 
drie zijtakken van Voor-America, ontbreken, 
De hoofdstukken 13 t/m 17 zijn aanvullingsleggers, 
waarvan no.13 dateert van 7 october 1927, no.14 t/m 16 
van 9 maart 1928, terwijl no,l7 niet werd goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten. 

3794 Legger B. der waterlossingen, bevattende al de waterlossingen 
in de gemeente, met uitzondering van die, waarvan de loop 
zich bepaalt tot deze gemeente en waarin geen andere waterlos- 
sing, die over het grondgebied van een andere gemeente loopt, 
zich ontlast, te weten: 
no. 1 de Molenbeek: 
no. 2 de Lange Vensche loop; 
no. 6 de Noordersloot; 
no. 7 de Schoot; 4 I 

no, 8 een zi 'tak van de Rijnbroeker loop (no,3 van legger Bd);  
no. 9 de Me1 rsche loop$ 
no.1 l de Lange Vensche loop (te verleggen), 1895 juli 10, 
l omslag, 

N.B. De andere hoofdstukken van legger B. ontbreken, 
De hoofdstukken 7, 8, 9 en 11 zijn aanvullingsleg- 
gers, waarvan n007 en 8 dateren van 11 november 1921, 
no.9 van 9 maart 1928, terwijl no.11 niet werd goed- 
gekeurd door Gedeputeerde Staten. 



3795 Kaarten van de waterlossingen: het Saar, Reindonk, Voor Ame- 
rica, de Loove Straatsche loop, van Hegelsom, de Diepeleng- 
scha beek, in het Dorp, de Rotvensche loop, Bruine Peelloop, 
de Huthorsterloop, de Schadijkerloop, Reindonkerloop en 
Weisterbeksche loop, behorend bij legger A. der waterlossin- 
gen, 1895, 1927, 1928. 1 omslag. 

N.B. De kaart van de Weisterbeksche lood is ongedateerd; 
deze waterlossing komt ook niet voor in de legger. 

3796 Kaarten van de waterlossingen: de Lange Vensche loop, de Lol- 
lebeek, Staarter Beemden en Onkelerloop, behorend bij legger 
B. der waterlossingen, 1895, 1927. 1 omslag. 

3797 Stukken betreffende de leggers der waterlossingen, 1895- 
1956, 1 omslag. 

3798 Schrijven van de commissaris van het Arrondissement betref- 
fende een dijk, die een hindernis vormt voor de gewone water- 
loop van een beek, en die is aangelegd door notaris Kanne- 
giesser, 1819 augustus 28. 1 omslag. 

3799 Verzoekschrift, met bijbehorende tekening, van de Mij,van de 
Griendt's Land-Exploitatie om een dam te mogen leggen in het 
kanaal vanaf de Helenavaart tot aan de Oostelijke grens, ten 
einde de waterstand op het Oostelijk deel van voornoemd ka- 
naal 1050 meter te kunnen verlagen, waardoor ook een behoor- 
lijk peil verkregen kan worden op de door de Mij, onder de 
gemeente aan de Zuidzijde gepachte gronden, die ze thans in 
exploitatie aan het brengen is, 1919 november 15, 
1 omslag, 

3800 Stukken betreffende de toestemming aan de rijkswaterstaat 
tot het aanbrengen van een betonnen paal als ondergronds 
peilmerk N.A.P. van de 2e rang op de Veemarkt, sectie D, 
ongenummerd, 1929, 1 omslag, 



HOOFDSTUK V I I I .  

VERKEER EN VERVOER, 

5 I. Verkeer en vervoer  t e  land. 

1. Zorg voor wegen, 
--------------m 

Voorwaarden voor de verpacht ing  d e r  t o l l e n  op de g r o t e  en 
p rov inc i a l e  wegen i n  Limburg, 1859, 1840, 1876. 1 omslag, 

Verordeningen t o t  h e f f i n g  van een t o l r e c h t  op de weg van 
Horst  naa r  de grens van Meerlo, met bijbehorende stukken, 
1877-1 894. 1 omslag, 

Akte van openbare verpacht ing  van h e t  heffen van h e t  t o l r e c h t  
op de weg van Horst  naa r  de grens  van Meerlo, aan H,Kuipers, 
1878 j anua r i  7, 1 akte ,  

Stukken be t re f fende  een p r o t e s t  van Horst  tegen de t o l h e f f i n g  
op h e t  vervoer  van k i e z e l  door Wanssum en Meerlo, 1877, 
1 omslag, 

Akten van openbare verpacht ing  van h e t  hef fen  van h e t  t o l -  
r e c h t  op de weg van Horst  naar  de grens  van Meerlo, aan P,J, 
van den Munckhof, 1878, 1880, 1883, 1888, 1890. 5 akten 
i n  1 omslag. 

I n s t r u c t i e  voor de kantonniers  op de gemeentewegen, 1928 
jun i  27, 1 stuk. 

Regelingen van de kantonniersd iens t  op de wegen van provinci-  
a a l  belang i n  de gemeente en sch r i j ven  van de gemeente Venray 
be t re f fende  de bezoldiging d e r  kantonniers ,  1898-1924, 
1 omslag. 

Vergunning, ver leend aan de gemeente door de N,V.MiJ. t o t  Ex- 
p l o i t a t i e  van Staatsspoorwegen, t o t  h e t  i n  gebruik hebben van 
spoorwegterrein t e r  oppervlakte  van 168 m2, gelegen aan de 
noordz i jde  van de overweg b i j  wachtpost 16, km.15,806 van de 
spoorweg Venlo-Eindhoven, om t e  gebruiken a l s  weg, met b i jbe-  
horende stukken, 1930 januar i  22. l omslag. 



a. Aanleg, verbetering en 
onderhoud van wegen, 

3809 Stukken betreffende de aanleg, verbetering en onderhoud van 
wegen in het algemeen, 1808-1935. 1 omslag, 

aa. Aanleg, 

Stukken betreffende de schadevergoeding voor de afstand van 
grond voor de aanleg van de weg Maastricht-Venlo, 1825. 
1 omslag. 

Stukken betreffende het plan voor de aanleg van een weg van 
Horst naar Venlo, 1837. 1 omslag, 

Verzoekschrift van het gemeentebestuur aan de Provinciale 
Staten om een provinciale weg van Horst naar Baar10 aan te 
leggen, 1855 juli 3, 1 stuk, 

Besluit van de gemeenteraad Broekhuizen, met begeleidend 
schrijven, betreffende het plan voor de aanleg van een kie- 
zelweg tussen Broekhuizen en Horst, 1855, l omslag, 

Bestek en voorwaarden voor het aanleggen van een provinciale 
kiezelweg vanaf de Maas te Kessel door Helden en Meijel naar 
de Noord-Brabantsche grens, 1860 augustus 20, 1 deeltje, 

Schrijven van Gedeputeerde Staten aan het gemeentebestuur 
van Horst, mededelende het antwoord van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken op het advies van Gedeputeerde Staten omtrent 
het verzoek van het gemeentebestuur om van rijkswege een weg 
aan te leggen vanaf de linker Maasoever tegenover het rijks- 
veer te Well, over Wanssum, Meerlo, Horst, Sevenum, Maasbree 
en Helden, naar de rijksweg Maastricht-Venlo, onder de ge- 
meente Neer, 1864 juni 23, 1 stuk, 

Stukken betreffende de aanleg van een weg van Wanssum naar 
Horst, 1866, 1867. 1 omslag. 

Bestek en voorwaarden voor het aanleggen van een weg vanaf de 
Herstraat door America naar de spoorweglijn Rotterdam-Venlo, 
1906 october 11. 1 stuk. 

Stukken betreffende het verzoek van de gemeente aan de direc- 
tie van de Nederlandse Spoorwegen om vergunning voor het leg- 
gen van een verharde kiezelweg nabij het station te Helena- 
veen, 1924. 1 omslag. 

Akte van schuldbekentenis van een geldlening ten laste van de 
gemeente en ten behoeve van de Boerenleenbank te Meterik, 
groot f4000,-- aangegaan voor de dekking der kosten van de 
aanleg van de kiezelweg te Melderslo, 1924 juli 28, 
1 akte + bijlagen. 
Akte van aankoop van een perceel zandweg, sectie F no 1087, 
groot + 15 a., toebehorend aan O.M,Fr.Haffmans, voor de aan- 
leg van een verbindingsweg met Sevenum, 1928 januari, 
1 akte + bijlagen. 



j821 Akte van aankoop van een perceel grond, deel uitmakend van 
sectie F no 160 en 185, groot + 5 a. 20 ca,, toebehorend 
aan H.Verdellen, voor de aanleg van een verbindingspad tussen 
de Boschstraat en de R.goBizondere school te Hegelsom, 
1930 december 17, 1 akte + bijlagen. 

3822 Stukken betreffende de aanleg van de rijksweg Eindhoven-Venlo, 
1935, 1939. 1 omslag, 

ab, Aanleg en verbetering, 

5823 Stukken betreffende de aanleg en verbetering van de weg van 
Borst naar de Maas te Lottum en de aanleg van een rijwielpad 
langs de weg van Horst naar Lottum, 1855-1859, 1930. 
1 omslag, 

3824 Akte van aankoop van diverse percelen grond en bouwland en 
een huis, toebehorend aan verschillende personen, voor de aan- 
leg en verbreding van verschillende wegen, 1908 maart 25, 
1 akte, 

3825 Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan 
verschillende personen, voor de aanleg van een weg te Scha- 
dijk, en raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot ruil van 
een perceel grond, sectie A no 3793, groot 16 a. 19 ca,, te- 
gen een perceel grond, sectie A no 3799, groot + 20 a., toe- 
behorend aan L,van der Sterren, voor de verbeteFing van de te 
Schadijk aangelegde kiezelweg, 1934, 1938* 1 omslag, 

ac, Aanleg, verbetering en onderhoud, 

3826 Stukken betreffende de aanleg, verbetering en onderhoud van de 
provinciale weg Penlo-Maashees, de overdracht in eigendom en 
onderhoud van een gedeelte van deze weg aan de gemeente en de 
verkoop van stroken grond aan de provincie voor de aanleg van 
een rijwielpad langs deze weg, 1847-19390 1 omslag, 

3827 Stukken betreffende de aanleg, verbetering en onderhoud van 
de provinciale weg vanaf de grens van Meer10 tot aan de pro- 
vinciale weg Venlo-Maashees nabij Horst en vanaf dese weg 
naar de grens van Sevenum, 1865-1930, 1 omslag. 



3828 Akte van overkomst tussen de N.V.Maatschappij van de Griendt's 
Land-Exploitatie en de gemeente, waarbij de genoemde Maat- 
schappij zich verplicht voor haar rekening een kiezelweg aan 
te leggen vanaf de Helenavaart naar de grens der gemeente 
Deurne en op haar eigendommen tot wachtpost 18, met de ver- 
plichting dit gedeelte kieselweg en de reeds bestaande kiezel* 
weg over haar eigendommen in behoorlijke staat te onderhouden, 
totdat de van gemeentewege aan te leggen weg langs de spoor- 
lijn voltooid is of totdat de Maatschappij bereid is koste- 
loos aan de gemeente af te staan een op haar kosten verharde 
weg, die aansluiting geeft vanaf wachtpost 18 tot aan de He- 
lenavaart en vanaf de westzijde van de Helenavaart tot aan de 
grens der gemeente Deurne, en waarbij de gemeente zich ver- 
plicht het gedeelte weg van wachtpost 16 tot aan wachtpost 
18 der spoorlijn Rotterdam-Venlo op haar kosten te verharden 
en te onderhouden, 1913 februari 7. 1 akte, 

ad, Verbetering, 

3829 Akte van aankoop en ruil, met bijbehorende stukken, van di- 
verse percelen grond voor en andere stukken betreffende de 
verbetering van het Bekerstraatje, de Herstraat, Loevestraat, 
Meteriksestraat, de wegen naar America, Melderslo en Meterik 
en het Wilhelmina- en Postplein, 1885-1939, 1 omslag, 

N.B. Deze stukken handelen over meerdere van de hierboven 
genoemde wegen en pleinen, 

3830 Stukken betreffende het verzoek van het gemeentebestuur van 
Horst en Sevanum om de weg van Sevenum naar Lottum te her- 
stellen, 1824, 1825. 1 omslag. 

3831 Stukken betreffende de verbetering van de weg van Sevenum 
naar Venlo, 1829, 1830. 1 omslag. 

3832 Akte van overeenkomst tussen de gemeente en P,Baudrie aan- 
gaande het herstel van de Steenstraat, 1833 september 18, 
1 akte, 

3833 Akte van aankoop en ruil van diverse percelen grond, toebeho- 
rend aan verschillende personen, voor de verbreding van de 
weg van Horst naar Sevenum, 1859 maart 25, 1 akte bijla- 
gen, 

3834 Akte van aankoop van 2 percelen grond, sectie B no 1493 en 
1495, ter gezamenlijke grootte van 12 roeden en 20 ellen, 
resp, toebehorend aan de weduwe Jevan Bracht en J,van den 
Brandt, voor de verbetering van de weg van Melderslo naar de 
Broekhuizerdijk, 1867 april 9, 1 akte + bijlagen, 

3835 Stukken betreffende de verbetering van de provinciale weg 
vanaf de provinciale weg Venlo-Maashees naar Meerlo, 1867, 
1868. 1 omslag, 



Akten van aankoop en ruil, met bijbehorende stukken, van di- 
verse percelen grond, toebehorend aan verschillende personen, 
en stukken betreffende het opruimen van een lindeboom, voor 
de verbetering en verbreding van de Loevestraat, 1874, 
1927, 1928, 1 omslag. 

N.B. De stukken van 1874 handelen ook over de ruil van een 
strook grond voor de verbetering van de toegang naar 
de Driessenkuil. 

Akte van aankoop van een perceel heide, sectie D no 2017, 
groot 1 a. 7 ca., toebehorend aan de erfgenamen van de weduwe 
H-Haegens, en van ruil van een perceel grond, sectie D no 
2666, groot 22 ca., tegen een perceel bouwland, sectie D no 
2715, groot 37 ca., toebehorend aan P.J,Weijs, voor de verbre- 
ding van het voetpad over het Kerkeveldje, 1878 deoember 14. 
1 akte + bijlagen. 
Akte van aankoop van 2 percelen tuin, sectie D no 2788 en 
2789, ter gezamenlijke groote van f30 ca., toebehorend resp. 
aan J,Trommar en A.Emons, voor de verbreding van de Water- 
straat, IR81 september 4. 1 akte+ bijlagen, 

Stukken betreffende subsidies voor de verbetering van de weg 
Klein-Californië-Grubbenvorst, 1890-1924, 4 omslag, 

Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken 
tot goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop van een per- 
ceel grond, sectie D no 3193, groot 30 ca,, toebehorend aan 
de erfgenamen J.Stapper, voor de verbetering van de aangren- 
zende weg in het dorp, 1892 januari 29, 1 omslag, 

Akte van ruil van 2 percelen oude weg, groot 60 en 50 ca,, 
tegen een perceel bouwland, sectie A no 3149, groot la, 15 ca,, 
toebehorend aan W.Bos en een perceel weiland, sectie D no 
2619 en 2610, groot 13 ca., toebehorend aan P,J,Drabbels, 
voor de verbetering van de Meterikse straat, 1895 october 21, 
1 akte. 

Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, 
toto goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop van diverse 
percelen grond, ter gezamenlijke grootte van 20 a. 60 ca,, 
toebehorend aan verschillende personen, voor de verbreding 
van het Stukspad tot rijweg, 1904 april 15, 1 omslag. 

Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het raads- 
besluit tot het verleggen van een gedeelte van het voetpad 
van de Loevestraat naar de provinciale weg Venlo-Maashees, 
1904 april 22. 1 stuk, 

Akte van aankoop van een perceel grond, weiland, sectie B no 
537, groot 3 a., toebehorend aan J,Beuyssen, voor de verbre- 
ding van de Stuksstraat, 1906 september 5. d akte + bijla- 
gen. 

Akte van ruil en akten van aankoop, met bijbehorende stukken, 
van diverse percelen grond, toebehorend aan verschillende per- 
sonen, voor de verbreding van de weg, die de Loevestraat ver- 
bindt met het Stukspad, 1906, 1907. 1 omslag. 
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Akten en andere stukken betreffende de aankoop van grond 
voor en de verbreding en verbetering van de Kerkstraat, 
1917-1939. 1 omslag, 

Akte van aankoop van diverse percelen grond, toebehorend aan 
verschillende personen, voor de verbetering van de zandweg 
naar de Schadijk, 1921 s ptember 22. 1 akte + bijlage, 
Akte van ruil van een perceel heide, sectie B no 3361, groot 
+ 5 a. 50 ca., tegen een perceel bouwland, sectie B no 2750, 
groot + 2 a., toebehcrend aan de familie Hermans, voor de 
verbetering van de aangrenzende weg9 1923 januari 29, 
1 akte + bijlagen. 
Stukken betreffende de verbreding van de zandweg van Venray 
naar Meterik, 1923. 1 omslag, 

Stukken betreffende de verbetering van de weg van Schadijk 
naar Meterik, 1926. 1 omslag. 

Akte van aankoop van twee stroken grond, sectie A no 3608 en 
3628, breed + 24 meter, toebehorend aan M.L.Tacken, A-Janssen 
en J.w.Hou~~~, voor de verbreding van het voetpad van Meterik 
langs de R.K.begraafplaats naar de bizondere meisjesschool, 
1930 november 30. 1 akte + bijlagen. 

N,B, De bijlagen handelen ook over de aankoop van een per- 
ceel grond, sectie A no 3160 en 3216, groot 824 ca,, 
toebehorend aan de weduwe J,M,Geurts, voor de serbre- 
ding van genoemd voetpad; en verder ook nog over de 
verlegging van dit voetpad, 

Akte van ruil van een perceel zandweg, sectie A no 3590, 
groot + 1 a, 50 ca,, tegen een perceel bouwland, sectie A no 
3486, groot + 1 a. 50 ca., toebehorend aan J,W.M.Poels, v o o ~  
het verleggen van de zandweg in het Molenveld te Meterik, 
1931 october 3. 1 akte + bijlagen, 
Akte van aankoop, met bijbehorende stukken, van een perceel 
bouwland, sectie D no 2915, groot 6 a. 25 ca,, toebehorend 
aan J.W.Tacken, voor het rechtmaken van de weg naar de R,K.te 
Hegelsom, en andere stukken betreffende de verbetering van 
deze weg, 193j0 1 omslag. 

Akte van ruil van enige percelen weg en grond tegen enige 
percelen grond, toebehorend aan verschillende personen, voor 
de verbetering van de buurtweg te Eikelenbosoh, 1934 mei, 
1 akte + bijlagen, 
Akte van ruil van een perceel grond, sectie B no 3458, groot 
+ 50 a. tegen een perceel bouwland, sectie B no 2281, 2282, 
2682 en 3464, groot + 25 a., toebehorend aan A.Alards, voor 
de verbreding van de-Broekhuizerdijk, en van verkoop van een 
perceel grond, sectie B no 3458, groot + 65 a,, aan A,Alards, 
1936 september 14. 1 akte + bijlagen. 



3856 Akte van aankoop, met bijbehorende stukken, van een perceel 
grond, sectie C no 1531, groot 2 4 a., toebehorend aan J.W. 
Zanders, en stukken betreffende de aankoop van een perceel 
tuin, sectie B no 621, groot + 4 a, 20 ca., toebehorend aan 
de weduwe P.M.Coenen en kindeEen, voor de verbetering van de 
Zandweg aan het Broek, 1936-1939. 1 omslag, 

3857 Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot ruil van een per- 
ceel grond, sectie D no 112 en 1712, groot + 4 a. 20 ca,, 
tegen een perceel grond, sectie D no 35669 '9711 en 111, groot 
+ 2 a. 10 ca,, toebehorend aan HoJanssen, voor de verbetering 
;Fan de zandweg die de Meterikse sintelweg verbindt met de 
Meterikse kiezelweg, 1937 juni 2, 1 omslag, 

3858 Akte van aankoop van een huis met tuin en bouwland, sectie B 
no 3404 en 3405, groot 28 a. 80 ca., toebehorend aan G.W. 
Hoex, voor de verbreding van de Doolgaardweg, 1938 juni 15. 
1 akte + bijlagen. 

ae, Verbetering en onderhoud. 

3859 Stukken betreffende de verbetering en het onderhoud van de 
provinciale weg vanaf de provinciale weg Venlo-Maashees langs 
Middelijk naar Meterik, 1869-1926. 1 omslag, 

3860 Stukken betreffende de verbetering, het onderhoud en de over- 
dracht in eigendom aan de gemeente van de toegangswegen naar 
het station Horst-Sevenum, 1879-1916. 1 omslag, 

af. Onderhoud. 

3861 Stukken betreffende het onderhoud en de overdracht in eigen- 
dom en onderhoud van diverse wegen, parallel aan het spoor, 
en overwegen, 1866-1886. 1 omslag, 

3862 Akten van aanbesteding van de levering van de nodige kiezel, 
steenslag en klei voor het onderhoud van de grindwegen in de 
gemeente, 1874-1899, 1 omslag. 

b. Verlichting en beplanting van we- 
gen, bijkomende werken aan wegen, 

3863 Stukken betreffende de straatverlichting, 1928-1959. 
1 omslag. 

3864 Stukken betreffende het planten van bomen en hagen langs 
wegen, 1827-1868, 1 omslag. 

3865 Stukken betreffende het leggen van trottoirs, 1915, 1916. 
1 omslag, 



3866 Verzoekschri f t  van de f i rma  Steegh en E s s e r t e  Venlo om h a a r  
vergunning t e  ver lenen  t o t  h e t  leggen van een aans lu i t i ngs -  
l i j n  van de staatsspoorweg n a a r  h a a r  f a b r i e k  over de gemeen- 
tewegen s e c t i e  F no 1457 en zo nodig 1455, i n  verband met de 
voorgenomen bouw van een nieuwe t u r f s t r o o i s e l f e b r i e k  t e  Ame- 
r i c a  t e n  e inde de d e s t i j d s  van de  gemeente aangekochte veen- 
gronden onder Horst  t e  exp lo i t e r en ,  1912 jun i  8. 1 stuk.  

c. Ont t rekking van wegen aan 
de openbare d i e n s t ,  

3867 Stukken be t re f fende  de on t t r ekk ing  aan de openbare d i e n s t  van 
de zandweg i n  de heide naar  O i r l o  en de verkoop ervan aan 
ve r sch i l l ende  personen, 1923. 1 omslag. 

3868 Stukken be t re f fende  de on t t r ekk ing  aan de openbare d i e n s t  van 
de zandwegen om h e t  kerkgebouw t e  Melderslo e n  de kos t e loze  
a f s t and  ervan i n  eigendom aan h e t  R.K,Kerkbestuur St,Oda t e  
Melderslo voor de aan leg  van een begraafp laa t s ,  1928, 
1 omslag, 

3869 Stukken be t re f fende  de on t t r ekk ing  aan de openbare d i e n s t  van 
een gedee l t e  van de Wate r s t r aa t ,  s e c t i e  D no 3860, g roo t  + 50 
ca., en de verkoop ervan aan J.A,H,Vullinghs, 1930. 
1 omslag. 

3870 Stukken be t re f fende  de on t rekking  aan de openbare d i e n s t  van 
andere wegen en gedeel ten van wegen, 1895-1937. 1 omslag, 

2. Toezicht op wegen en waterovergangen 

en h e t  verkeer  en vervoer   daarover,^ 
-----------------------m---------- 

3871 Ontwerp-reglement op h e t  t o e z i c h t  over de buurtwegen i n  h e t  
Hertogdom Limburg, 1852 oc tober  20, 1 d e e l t j e ,  

3872 Stukken be t re f fende  de u i t v o e r i n g  en na lev ing  van de reg le -  
menten op de buurtwegen, h e t  r i j k s -  en p rov inc i aa l  Wegenregle- 
ment, 1816-1927. 1 omslag. 

3873 S t a a t  van buurtwegen met bi jbehorend ove rz i ch t skaa r t j e ,  opge- 
maakt overeenkomstig h e t  b e s l u i t  van 23 f e b r u a r i  1816, 1816 
maart 15. 1 omslag, 

N.Be Deze s t a a t  g e l d t  ook a l s  s t a a t  van buurtwegen opge- 
maakt overeenkomstig de c i r c u l a i r e  van 4 september 
1822, en i s  gedateerd 14  september 1822; a l l e e n  de 
d a t a  van de s t a a t  werden n l ,  veranderd, 

3874 S t a a t  van buurtwegen, verdeeld i n  k lassen  volgens h e t  bepaal- 
de b i j  paragraaf 4 van h e t  reglement d,d, 16 j u l i  1823, 
1824 jun i  21, 1 stuk. 

3875 S t a a t  van buurtwegen, opgemaakt ingevolge a r t , l O  van h e t  re -  
glement van 15 j u l i  1842 en 7 j u l i  1843, 1846 augustus 24. 
1 d e e l t j e ,  



Staat der buurtwegen en openbare voetpaden, opgemaakt over- 
eenkomstig art.2 van het provinciaal reglement op de buurt- 
wegen en openbare voetpaden dodo 5 november 1858, 1861 
october 22. 1 deeltje. 

N.B. Op 17 maart 1876 werd het voetpad van het Groenewoud 
naar de Loevestraat op deze staat bijgevoegd. 

Stukken betreffende de staten en leggers van wegen en voet- 
paden, 1808-1 935. 1 omslag. 

Legger van de toegangswegen naar het spoorwegstation te 
Ebrst-Sevenum, met bijbehorend overzichtskaartje, ontworpen 
door Gedeputeerde Staten ingevolge artol van het Koninklijk 
Besluit van 23 maart 1876, 1876. 1 omslag. 

Stukken betreffende de leggers van toegangswegen naar de 
spoorwegstations, 1877-1910. 1 omslag. 

Stukken betreffende de schouw en verslagen van de buurtwegen 
en waterlossingen, 1810-1 926. 1 omslag, 

N.B. Diverse stukken handelen zowel over buurtwegen als 
waterlossingen. 

Stukken betreffende het snoeien van hagen en struiken langs 
openbare wegen en voetpaden, 1861, 1920-1927. 1 omslag, 

Stukken betreffende de uitvoering van de wet op Openbare Ver- 
voermiddelen, 1923-1927, 1 omslag, 

Ontwerp-verordening op het vervoer over kunstmatig verbeterde 
wegen bij dooiweer, met bericht van Gedeputeerde Staten, dat 
deze verordening overbodig is, 1908, 1 omslag, 

Besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de grens 
van de bebouwde kom voor de toepassing van de Wegenwet, met 
bijbehorend kaartje, 1937 september 10, 1 omslag, 

Ontwerp-verordening en verordening, regelende het verkeer met 
paarden-, motorrijtuigen en rijwielen in de bebouwde kom, met' 
bijbehorende stukken, 1910, 1913, 1 omslag, 

Verordeningen tot bepaling der maximum snelheid in de bebouw- 
de kom, met bijbehorende stukken en afkondiging van het raads- 
besluit, d,d. 3 augustus 1937, tot aanwijzing van de wegen 
binnen de bebouwde kom, waarop het verboden zal zijn met mo- 
torrijtuigen en rijwielen met een grotere snelheid dan 25 km. 
per uur te rijden, 1924, 1929, 193T0 1 omslag, 

Verordening op het parkeren, 1939 februari 23, 1 stuk. 

Stukken betreffende de versperring van de toegangsweg van 
Griendtsveen naar het spoorwegstation te Helenaveen, 1933, 
1 omslag. 

Register van afgegeven rijbewijzen, 1936 november 23-1946 
augustus 27. 1 deeltje, 

Vergunningen voor de firma J.Linskens en Co., F.H,Janssen, 
J.P.H.Meuws, de firma Meuws-Aerts en M,H.Jansseai voor wagen- 
diensten voor het vervoer van personen en goederen, met bij- 
behorende stukken, 1854-1875. 1 omslag, 



3891 Stukken betreffende het ontwerp der wijzigingen aan te bren- 
gen in het Koninklijk Besluit van 31 juli 1880, houdende be- 
palingen ter verzekering van de veiligheid der reizigers 
met openbare middelen van vervoer, en verordening tot wijzi- 
ging der algemene politieverordening dodo 17 april 1924 be- 
treffende de verzekering van de veiligheid van reizigers met 
motorrijtuigen, 1903, 1924, 1 omslag. 

5 11. Verkeer en vervoer over 
tram- en spoorwegen. 

Verzoekschriften van diverse burgemeesters in Limburg en 
Noord-Brabant, gericht aan Gedeputeerde Staten in Limburg 
en Jhord-Brabant, om aan de heer Billen, aannemer te Grave, 
de aangevraagde concessie te verlenen voor een stcomtram, 
beginnende te Grave, in aansluiting met de geconce~sioneer- 
de lijn van de heer Festen cos, aldaar, tot Maaseyck, de 
Maasdorpen volgend tot Venlo, met een zijtak langs de Peel- 
dorpen tot Roermond en vandaar weer langs de Maasdorpen naar 
Maaseyck; de heer Hjillen behulpzaam te zijn bij het verksij- 
gen der concessie bij het rijk en hem de nodige subsidie te 
verlenen, (ca.1910). 1 omslag, 

Verzoekschrift van A.wendehorst om vergunning voor een paar- 
dentram vanaf het station Horst-Sevenum naar het dorp en ver- 

-men zoek van J.W,van Marle om met een flink bedrag deel te n- 
in het maatschappelijk kapitaal der op te richten maatschap- 
pij voor de aanleg van een stoomtram langs de rijksweg Ven- 
lo-Nijmegen, 191 0, 4 91 1. 1 omslag, 

Stukken betreffende het plan van Kan Kan en Co. te VenPo om 
een stoom- of motortramweg aan te leggen vanaf het station 
Brst-Sevenum naar het dorp, 1912, 1 omslag, 

Stukken betreffende de uitbreiding van het tramwegnet Venlo- 
Maasbree-Helden over o.a. Horst en Sevenum tot Maashees, 
1907, 1912-1915. 1 omslag, 

Stukken betreffende de toetreding van de gemeente als lid 
van de Vereniging van gemeenten "Gemeenschappelijk bezit 
van aandelen in de Limburgse Tramwegmaatschappij" en de 
deelname tot een bedrag van f 2500,- in het aandelenkapi- 
taal der N.V,Limburgse Tramwegenmaatschappaj, ten behoeve 
van de aanleg en het exploiteren van tramwegen, 1920, 
1 omslag. 

Schrijven van de gemeente aan de eerste kamer der Staten-Ge- 
neraal, waarin adhesie wordt betuigd aan de onlangs door de 
tweede kamer der Staten-Generaal aangenomen Spcorwegwet, 
1859 december 6. 1 stuk. 

Stukken betreffende de aanleg van de spoorweg Vlissingen- 
Venlo, 1846-1857. 1 omslag, 

Stukken betreffende de oprichting van de spoorweg Rotterdam- 
Maastricht, 1858. 1 omslag, 



Stukken betreffende de aanleg van de spoorweg Venlo-Helmond 
en de vestiging van een halte aan deze spoorweg te Horst-Se- 
venum, 1863-1865. 1 omslag. 

Kaarten, waarop staat aangegeven de as van de spoorweg Venlo- 
Helmond, (ca,1865). 5 kaarten, 
Stukken betreffende de aanleg van de spoorweg Horst-Sevenum- 
Cui jk-Oss, 1873-1876. 1 omslag. 

Stukken betreffende de aanleg van de spoorweg Nijmegen-Venlo, 
1875-1 880. 1 omslag. 

Stukken betreffende de vestiging van een spoorweghalte te 
America, 1891-1893. 1 omslag. 

Beschikking van de minister van Waterstaat, waarbij aan de 
gemeente vergunning wordt verleend tot het ingebruik nemen 
en vergraven van spoorweggrond ten westen van het station He- 
lenaveen, teneinde de Helenavaart met het bassin nabij de 
draaibrug in de spoorweg Eindhoven-Venlo te kunnen verbinden 
alsmede tot het gedeeltelijk op spoorwegterrein maken van 
een brug over die verbinding, met bijbehorende stukken, 
1907 augustus 10, 1 omslag. 

N.B.  Zie ook inv.nr0~760. 

Akte van verkoop van een perceel weg, sectie C no 2452, groot 
+ 1 a. 79 ca., aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staats- 
Epoorwegen, voor de uitbreiding van het emplacement te Korst- 
Sevenum, 1915 Januari 8/februari 1. 1 akte + bijlage, 
Akte van verkoop van diverse percelen grond aan de Maatschap- 
pij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, voor een inhaal- 
spoor te America, 1915 september 13/28. 1 akte + bijlage, 
Vergunning, met bijbehorende stukken, voor J.van Eechoud en 
Co., tot het leggen en hebben van een smalspoor op het empla- 
cement, het voorplein en de toegangsweg van de halte te Ame- 
rica, 1914, 1927. 1 omslag. 

Tekening van het station Helenaveen, ongedateerd, 1 tekening, 

Stukken betreffende de bediening en afsluiting van overwegen, 
1919-1924. 1 omslag, 

Verordeningen ter instandhouding van de goede orde op de bui- 
tenpleinen van en de toegangen tot de spoorwegstations Horst 
en Helenaveen, met bijbehorende stukken, 1876-1887, 
1 omslag, 

N.Be Voor de leggers van de toegangswegen naar de spoor- 
wegstations, zie inv.nrs.3878 en 3879, 



111. Verkeer en vervoer te water. 

3916 Stukken betreffende het toezicht op dijken, waterwegen en 
wegen en de aanbesteding van de werken aan het veerpont te 
Kessel, 1806, 1808. 1 omslag, 

3917 Concessie en concessie-voorwaarden tot het doortrekken der 
Helenavaart tot aan de spoorweg Eindhoven-Venlo, 1880 maa~t 
3. 1 stuk. 

3918 Exploit van de deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank 
te Roermond, bepalende dat voor iedere stsre turf, die ver- 
voerd wordt door de Helenavaart 5 cent moet betaald worden 
aan en ten behoeve van de N.V."Helenaveenql, 1887 november 12, 
1 stuk, 

IV. Posterijen en Telecommunicatie, 

Afwijzende beschikking van de minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid op het verzoek van het gemeentebestuur om een 
brievenbus te plaatsen te Meterik en Oostenrijk, en contract 
tussen de directeur van het post- en telegraafkantoor te 
Horst en de burgemeester wegens het plaatsen van een brieven- 
bus tegen de buitenmuur van het schoolgebouw te Melderslo, 
1884, 1918. 1 omslag. 

Stukken betreffende de verzending en bezorging van post en 
telegrammen, 181 7-1 892. 1 omslag, 

Stukken betreffende de aankoop van grond voor en de oprioh- 
ting, bouw, onderhoud en herstel van een post- en telegraaf- 
kantoor met directeurswoning, 1900-1905. d omslag. 

Stukken betreffende de verhuring en verkoop van het post- en 
telegraafkantoor met tuin, sectie D no 3357, groot 8 a., aan 
het rijk, 1901-1920, 1 omslag. 

Stukken betreffende het verzoek van het gemeentebestuur om 
de omzetting van het post- en telegraafkantoor in hulppost- 
kantoor niet te bestendigen, 1924. 9 omslag, 

Raadsbesluit tot heffing en invordering van een bestel- en 
bodeloon voor particuliere telegrammen, die door het tele- 
graafkantoor van het spoorwegstation worden overgebracht, met 
bijbehorende stukken, 1871 april 25. 1 omslag. 

Stukken betreffende de vestiging van een rijkstelefoonkantoor 
te Korst en Grientsveen en de aanwijzing van het rijkstele- 
foonkantoor te Venray als kantoor van aansluiting voor de te- 
lefoonverbindingen, 1889-1901, 1 omslag, 

Stukken betreffende &e vestiging van een hulptelefoonkantoor 
in het hulptelegraafkantoor te Korst en de opheffing van het 
hulptelegraaf- en telefoonkantoor, 1906-1909, 1 omslag, 



3927 Stukken betreffende de vestiging van een hulptelefoonkantoor 
in het hulptelegraafkantoor te Griendtsveen, de in stand hou- 
ding van het hulptelegraaf- en telefoonkantoor en de beaoldi- 
ging van de kantoorhouder, 1906-1 91 9. 1 omslag. 

3928 Stukken betreffende de vestiging van een hulptelegraaf- en 
telefoonkantoor te America, 1918, 1919, 1 omslag. 

3929 Akte van ruil, met bijbehorende stukken, van een perceel 
grond, sectie F no 2044, groot + 1 a. 42 ca., tegen een per- 
ceel grond, sectie F no 2043 en-2045, groot + 82 ca,, toebe- 
horend aan H.H.Fuchs en akte van verkoop, me% bijbehorende 
stukken, van het perceel grond, sectie E no 2045, groot 1 a. 
17 ca., aan de staat, voor de bouw van een telefoonkantoortje 
te America, 1938. 1 omslag. 

3930 Stukken betreffende het leggen van kabels en plaatsen van pa- 
len voor en het uitbreiden van het rijkstelefoonnet, 1928- 
1939, 1 omslag. 

3931 Stukken betreffende de radiodistributie, 1927-1939. 
1 omslag. 



HOOFDSTUK IX. 

ECONOMISCHE AANGE- 

LEGENEEDEN. 

3932 Stukken betreffende het toezicht op maten en gewichten, 
an ~111(1804/1805)-1856. 1 omslag, 

3933 Stukken betreffende het aannemen van buitenlands geld, de 
koers en waarde van geld, het in omloop zijn van vals geld 
en de uitgifte van een gemeentelijk hulpruilmiddel, bestaan- 
de in bons op de gemeentekas of iets dergelijks, tot tijde- 
lijke voorziening, in de behoefte aan betaalmiddelen van ge- 
ring bedrag, 1809-1844, 1914. Z omslag. 

11. Bodemproductie, Dierenteelt, 

3934 Stukken betreffende de verslagen en statistieken over land- 
bouw en veeteelt, 1808-1924. 1 omslag, 

3935 - 3965 Vragenlijsten ten behoeve van het verslag over de landbouw, 
1851, 1859, 1865, 1903-1919, 1929-1939. 3 stukken, 28 
deeltjes, 

3966 Stukken betreffende het afbranden van veen- en heidegronden, 
1859-1914, 1 omslag. 

3967 Stukken betreffende ziekte onder de aardappelen, de bekend- 
making van de tekst van de Plantenziektenwet, Meeldauwwet en 
Aardappelwet, het uitroeien van schadelijke dieren en het 
uithalen en vernietigen van rupsennesten, 1809-1 856, 1921. 
1 omslag. 

NOB. Voor het uitroeien van schadelijke dieren, zie ook 
inv.nr02159. 

3968 Andere stukken betreffende de bevordering en verbetering van 
de land-tuinbouw, 1808-1 81 8, 1 omslag, 



3969 Verordening ter wering van de vliegworm in de dennenbossen, 
met bijbehorende stukken, 1876, 1877. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr.1961. 

3970 Staten van bossen en stukken betreffende de uitvoering van 
de Nood-Eoswet en de Eoswet 1922, het vellen van bossen, de 
vervening en turfproductie, 1809-1939. 1 omslag. 

3971 Stukken betreffende de bevordering van de veeteelt in het 
algemeen, het fokken van paarden, wedlopen tot aanmoediging 
der verbetering van het paardenras in Nederland en de vereni- 
ging tot verbetering van rundveeteelt te America, verslag 
van de geitenfokvereniging, afdeling Grientsveen en subsidie- 
aanvrage van de konijnenfokkersvereniging wSt.Lambertus" te 
Horst, an XIII(~ 804/1805)-1921. 1 omslag. 

3972 Reglementen op de onderlinge veeverzekering in de gemeente 
Horst, 1874, 1876, 1897. 1 omslag. 

3973 Staat der goedgekeurde hengsten voor het arrondissement Roer- 
mond voor de dienst van 1925, 1925 april 12. 1 stuk. 

3974 Register bedoeld in artikel 4 van het reglement op het houden 
van springstieren in Limburg, 1933 mei 17-1943 november 18. 
1 deeltje. 

5 111. Nijverheid en handel. 

1. Bi jverheid. 

3975 Stukken betreffende de aanleg en uitbreiding van het electri- 
sche net, de geldleningen hiervoor aangegaan en de aanslui- 
ting ervan aan het net der N.V,My. tot verkoop van de Elec- 
trische Stroom der Staatsmijnen in Limburg, 1918-1939. 
1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nrs.1668-1673. 

3976 Vergunning aan de gemeente, verleend door de My. tot Exploi- 
tatie van Staatsspoorwegen, tot het leggen, hebben en onder- 
houden van een laagspanningskabel in de overweg bij KOM, 
11.522 ten westen van het station Horst-Sevenum tussen KOM, 
11 en 12 van de spoorweg Venlo-Eindhoven, met bijbehorende 
tekening, 1925 juli 15. 1 omslag. 

3977 Stukken betreffende de overgave van het electriciteitsbedrijf 
en electrische net aan de N.V.My. tot verkoop van de Electri- 
sche Stroom der staatsmijnen in Limburg, 1928-1931. 
1 omslag. 

3978 Schrijven van de N.V.Mye tot verkoop van de Electrische 
Stroom der Staatsmijnen in Limburg, mededelende, dat haar be- 
drijf is ontbonden met ingang van 1 januari 1935 met het doel 
om het hele bedrijf over te dragen aan de inmiddels opgerich- 
te N.V.Provinciale Limburgse Electriciteits-Maatschappij, 
1932 december 16. 1 stuk. 



Akte van aankoop van een perceel boomgaard, sectie A no 
3077, groot + 41 ca., toebehorend aan W,van den Munckhof, 
voor de bouw-van een transformatorhuisje aan de Nieuwe Lind, 
1928 maart 27. 1 akte + bijlagen. 
Akte van ruil van een strook gemeenteweg, sectie D no 3860, 
groot + 32 ca., tegen een perceel bouwland, sectie D no 
3878, groot + 32 ca,, toebehorend aan M,Versleyen, voor de 
bouw van een-transformatorhuis je te Voor-America, 1931 
juli 2. 1 akte + bijlagen. 
Akte van ruil van een strook gemeenteweg, sectie F no 1563, 
groot + 1 a., tegen een perceel weiland, sectie F no 943, 
groot z 1 a.,, toebehorend aan A.Tielen, voor de bouw van 
een tr&formatorhuisje te America, 1931 augustus 1. 1 akte 
+ bijlagen. 
Akte van aankoop, met bijbehorende stukken, van een perceel 
grond, sectie C no 1816, groot + 25 ca,, toebehorend aan de 
weduwe J,Th.Litjens, en stukken-betreffende het kosteloos 
beschikbaar stellen van dit perceel grond aan de N,V,Provin- 
ciale Limburgse Eelectriciteits-My., voor de bouw van een 
transformatorhuisje aan de kiezelweg naar Melderslei, 1932, 
1933. 1 omslag. 

Stukken betreffende het beschikbaar stellen van een perceel 
grond, sectie D no 3872, aan de N.V,Provinciale Limburgse 
Electriciteita-My., voor de bouw van een tranfcrmatorhnisje 
nabij de kerk te Hegelsom, 1533. 1 omslag, 

Stukken betreffende het voor onbepaalde duur in huur afstaan 
van een perceel grond sectie D no 3788, groot -k 36 ca., aan 
de N,V,Provinciale Limburgse ~electriciteits-MY~, voor het 
plaatsen van een regeltransformator, 1933. 1 omslago 

Tekening van een transformatorhuisje, 1934. 1 tekening, 

Akte van ruil, met bijbehorende stukken,van een perceel grond, 
sectie D no 4054, groot 65 ca., tegen een perceel grond sec- 
tie D no 4053, groot 20 ca., toebehorend aaz de N,V,Prov,Lim- 
b ~ r ~ s e l ~ l e c t r i c i t e i t s - ~ y , ,  voor en stukken betreffende de bouw 
en afrastering van een schakelhuisje op de percelen seotie D 
no 4052, 4053, 4054 en 4055, 1938, 1939, 9 omslago 

Raadsbesluit betreffende de voorwaarden, waaronder de gemeen- 
te aan de N,V.My. Peel-Centrale concessie verleent electri- 
sohe stroom te leveren in de gemeente met uitsluiting van al16 
anderen, met bijbehorende stukken, 1910 aprik 16. 1 omslag, 



Contract tussen de gemeente en G.Beuijssen, waarbij laatst 
genoemde zich verplicht tot levering van electrische energie 
uitsluitend aan de gemeente, 1918 december 20, 1 akte + 
bijlagen. 

Verordening op de levering van electriciteit door het gemeen- 
telijk electriciteitsbedrijf, 1920 juli 10. 1 stuk, 

Akten van overeenkomst tussen de gemeente en N,V.My. tot ver- 
koop van de Electrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg, 
betreffende de levering van electrische stroom, met wijzin- 
gen en bijbehorende stukken, 1923-1930. 1 omslag, 

Verordening tot vaststelling der voorwaarden waaronder aan- 
sluiting aan het geleidingsnet van het electriciteitsbedrijf 
wordt gegeven, 1923 october 5. 1 deeltje, 

Akten van overeenkomst tussen de gemeente en verschillende 
personen betreffende de aansluiting van gebouwen van deze 
personen aan het electrisch net en naamlijst van deze perso- 
nen, 1926-1930. 1 omslag. 

Verordeningen tot vaststelling der voorschriften voor de aan- 
leg van electrische binnenleidingen, met bijbehorende stukken, 
1923, 1929, 1930. 1 omslag. 

Verordeningen tot vaststelling van de tarieven, waartegen de 
electrische stroom geleverd zal worden, met bijbehorende stuk- 
ken, 1923-19j0, 1 omslag. 

Stukken betreffende de nijverheid in het algemeen en staten, 
statistieken en opgaven van fabrieken, trafieken en arbeiders, 
ambachten en correspondentie hierover, 1810-1919, 1 omslag, 

Verordening regelende de samenstelling en de werkkring der 
commissie tot bevordering van industrie, 1932 januari 13. 
1 stuk, 

Liquidatierekening van de brandstoffencommissie te Horst, 
1921 j~r.i 7. I stuk. 

Stukken betreffende de toepassing en uitvoering van de Vesti- 
gingswet kleinbedrijf, 1937. 1 omslag. 

2, Handel. 
-m---- 

3999 Stukken betreffende de oprichting van een tollinie door Bel- 
gig op de linker oever van de Maas, 1814, 1815. 1 omslag, 

4000 Stukken betreffende de handel in het algemeen, de voorkeur 
voor Nederlands fabrikaat en de in- en uitvoer van en handel 
in diverse producten, 1808-1927. 1 omslag. 

4001 Stukken betreffende het instellen, houden en afschaffen van 
markten, 1807-1938. 1 omslag. 

N.B. Voor de verordening op de botermarkt, zie inv.nr. 
1961. 



Besluit van de Generaal Prefect van het departement van de 
Roer, waarbij aan de gemeente wordt toegestaan een recht te 
heffen voor een standplaats op de markt, 1809 februari 17. 
1 stuk. 

Register van ontvangen rechten voor een standplaats op de 
markt, 1813, 1 deeltje. 

Verordeningen op de heffing van staangelden wegens het ge- 
bruik van standplagtsen op markten en andere openbare pfaat- 
sen, met bijbehorende stukken, 1855-1900, 1 omslag, 

Verordeningen op de heffing van staan- en weeggelden op de 
botermijn, met bijbehorende stukken, 1888, 1889. l omslag., 

Stukken betreffende het instellen en afschaffen van kermissen, 
1824, 1917, 1924. 1 omslag. 

Besluit van koning Willem 1 betreffende de broodzetting, met 
memorie van toelichting, 1826 januari 25, 1 deeltje. 

Register der broodzetting, 1827 april 25-1892 augustus 30, 
1 deeltje, 

Verordening op het bakken en verkopen van brood en op de 
broodzetting, met bijbehorende stukken, 1854 november 23, 
1 omslag, 

Verordening op de samenstelling, het gewicht en de prijs van 
het roggebrood, met bericht van ontvangst door Gedeputeerde 
Staten, 191 5 mei 19. 1 omslag, 

Verordening op het gewicht van het roggebrood, met bijbehoren- 
de stukken, 1925 augustus 5. 1 omslag, 

Andere stukken betreffende de prijs (broodzetting) en de samen 
stelling van het brood, 1812-1862, 1 omslag. 

Stukken betreffende de distributiebepalingen voor regerings- 
goederen, de vaststelling van het nadelig slot der rekening 
van het distributiebedrijf voor de dienst 1919, de begrotings- 
wijziging van 1920 voor de uitvoering van de Distributiewet, 
en de eindafrekening van het distributiebedrijf, 1917-1921. 
1 omslag. 

Verordening op het beheer van het Levensmiddelenbedrijf, 
met bijbehorende stukken, 1917 october 19, I omslag, 

Raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening, groot 
f 23,OOO9--, tot dekking van het Levensmiddelenbedrijf over 
1919, met bijbehorende stukken, 1920 april 9. 1 omslag, 



5 IV. Jacht en visseriJ. 
4016 Stukken betreffende de uitvoering van de Jachtwet, het toe- 

zicht op het uitoefenen der jacht, de afgave, verlenging en 
opgave van jachtakten, het dragen en teuggeven van jachtwa- 
penen, de jacht op wolven en wilde ganzen en het onderzoek 
naar jachtschade, 1808-1 927. 1 omslag. 

4017 Stukken betreffende het verboa om te vissen tijdens de paar- 
tijd der vissen, de uitvoering van de Visserijwet, vis- en 
hengelakten, 1818, 1911, 1912. 1 omslago 

4018 - 4020 Registers van aanvragen om jachtakten, buitengewone machti- 
gingen tot het schieten van konijnen en ander schadelijk ge- 
dierte, vis- en hengelakten, 1908-1939. j deeltjes, 

N.B. Voor buitengewone machtiging tot het schieten van 
schadelijk gedierte, zie inv.nr.2159. 



HOOFDSTUK X, 

ARBEID. 

Stukken betreffende de toepassing, uitvoering en naleving 
van de Arbeidswet, de uitvoering van de Arbeidsgeschillen- 
wet, de belong van arbeid en het toezicht op kinderarbeid 
en vrouwenarbeid, 181 3-1924. 1 omslag. 

Stukken betreffende de bestrijding van werkloosheid, de 
werkverruiming, werkverschaffing, steunverlening en het ver- 
plaatsen van werkkrachten naar elders, 1847-1932, 1 omslag. 

Stukken betreffende het verbeteren en ontwateren van zand- 
gronden, het verleggen van bermen langs harde wegen, het ver- 
beteren van de afwatering te Horst en het ontginnen van 
woeste gronden, een en ander in verband met de werkverschaf- 
fing, 1935-1939, 1 omslag, 

Stukken betreffende de toepassing en uitvoering van de Vei- 
ligheidswet, 1897, 19090 1939. 1 omslag. 

Stukken betreffende de 'Vereniging ter bevordering van de 
verkrijging van onroerend goed door landarbeiders", geves- 
tigd te Horst, kring Helden, Sevenum, Horst, Meerlo, Broek- 
huizen en Grubbenvorst, 1919-1926, 1 omslag, 

Verslagen ingevolge de Landarbeiderswet, 1929-1939, 
1 omslag. ' 

Akten, met bijlagen en andere stukken betreffende de verkoop 
van heide- en ontginningsgrond met eventuele opstallen voor 
het bouwen van landarbeiderswoningen en ter bevordering van 
het klein grondbezit, ingevolge de Landarbeiderswet, 1921- 
1937. 2 akten, 7 akten t bijlagen, 3 stukken, 16 stukken t 
bijlagen, l j omslagen, 

Stukken betreffende voorschotten ingevolge de Landarbeiders- 
wet, 1921-1938. 1 omslag. 

Stukken betreffende de uitvoering van de winkelsluitingswet, 
1931-1932. 1 omslag. 

Verordeningen op de winkelsluiting, met bijbehorende stukken, 
1917-1935. 1 omslag. 



4071 Verordening voor het correspondentschap der arbeidsbemidde- 
ling en verordening voor het agentschap der arbeidsbemidde- 
ling en de dienst der werkloosheidsverzekering, 1919, 1932. 
1 omslag. 

4072 Instructie voor de correspondent der arbeidsbemiddeling en 
instructie voor de agent der arbeidsbemiddeling tevens ambte- 
naar der werkloosheidsverzekering, 1919, 1932. 1 omslag. 

4073 Huishoudelijk reglement voor de commissie van toezicht op 
het agentschap der arbeidsbemiddeling en de dienst der werk- 
loosheidsverzekering, 1932 augustus 26, 1 stuk. 

4074 Jaarverslagen van het correspondentschap der arbeidsbemidde- 
ling, 1920-1922, 1924, 1925. 1 omslag. 

4075 Stukken betreffende intercommunale arbeidsbemiddeling, 1915, 
1 omslag. 



HOOFDSTUK XI. 

MAATSCHAPPELIJKE ZORG. 

4076 Stukken betreffende de Maatschappij van Weldadigheid, bui- 
tengewone commissies van weldadigheid, de "soci&t& maternel- 
le", het Koninklijk Fationaal Steuncomit6 en het Centraal 
Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulp- 
betoon voor Nederland, 181 1-1 927. 1 omslag. 

4077 Reglement der commissie van samenwerking voor bijzondere 
noden in de gemeente, 1939 december 11. 1 stuk, 

4078 Subsidie-aanvragen van het plaatselijke Groene Kruis, 1916- 
1927. 1 omslag, 

4079 Verslag van de Gezondheidscommissie, gezeteld te Venray, over 
een door haar subcommissie ingesteld onderzoek naar de in- 
richting van het St.Antoniusgesticht, schrijven van de deken 
van Horst als geestelijk adviseur van de zusters van het 
St.Antoniusgesticht, inhoudende een protest tegen de beschul- 
digingen, die in'een raadsvergadering door een lid van de 
raad zijn ingebracht tegen het St.Antoniusgesticht, en stuk- 
ken betreffende het verlenen van f 72.0009-- hypotheek ad 
4% op het St.Antoniusgesticht, 1903, 1919, 1920. 1 omslag, 

4080 Lijsten van in de gemeente gevestigde instellingen van wel- 
dadiheid, 1900, 1911, 191 3, 1921, 1926-1928, 1930, 1931. 
1 omslag. 

4081 Verordeningen tot verhaal van verpleeggelden op ondersteun- 
den of hun bloedverwanten, 1932, 1934, 1936. 1 omslag. 

4082 Register van ontvangen kennisgevingen en gedane mededelingen 
der plaatsing van krankzinnigen in gestichten, 1899-1918, 
l deeltje. 

4083 Lijsten van krankzinnigen in particuliere woningen verpleegd, 
1927, 1930, 1932. 1 omslag. 



Andere stukken betreffende de zorg voor krankzinnigen en 
zwakzinnigen, 1824-1939. 1 omslag, 

Stukken betreffende inlichtingen over doofstommen, 1813, 
1 omslag, 

Reglement voor het Burgerlijk Armbestuur, met wijzigingen 
en bijbehorende stukken, 1855-1 936. 1 omslag, 

N.B. Het reglement, vastgesteld in 1855 ontbreekt; 
Deze stukken en de hierna volgende stukken over 
het Burgerlijk Armbestuur behoren niet tot het ar- 
chief van het Burgerlijk Armbestuur zelf, dit vindt 
men apart beschreven onder inv0nrs,5299-5869, 

Stukken betreffende de aankoop, verkoop, ruil en verpachting 
van onroerende goederen door het Burgerlijk Armbestuur en de 
wederopbouw van het huis voor armen en de bouw en verbetering 
van het gasthuis door het Burgerlijk Armbestuur, 1827-7938, 
1 omslag. 

Stukken betreffende de benoeming, herbenoeming en het ontslag 
van leden van het Burgerlijk Armbestuur en het Bureau Central 
de Blenfaisance en de bezoldiging van bestuursleden van in- 
stellingen van weldadigheid e.d., 181 1-1938, 1 omslag, 

Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Arm- 
bestuur, 1903, 1909, 1917, 1920, 1932-193390 4 omslag, 

N.B. Dit zijn dubbelen van de begrotingen, een meer volle- 
dige reeks vindt men in het archief van het Burger- 
lijk Armbestuur, invenrs,5358-5457, 

Rekeningen der ontvangsten en uitgaven van het Burgerlijk 
Armbestuur, 1840, 1842, 1845, 1902-1904, 1908, 1911, 1912, 
1914-19179 1919-19229 1928, 19299 1931-19359 3937-19390 
1 omslag. 

N.B. Dit zijn dubbelen van de rekeningen, een meer volle- 
dige reeks vindt men in het archief van het Burger- 
lijk Armbestuur, inv.nrs.5458-56260 

Stukken betreffende de begrotingen en rekenFngen van en subsi- 
dies aan het Burgerlijk Armbestuur, 1811-1940, 1 omslag, 

Stukken betreffende de machtiging tot het aanvaarden van le- 
gaten door, de belegging van gelden door en de aflossing van 
renten ten behoeve van het Burgerlijk Armbestuur, 1817-1928. 
1 omslag. 

Stukken betreffende de uitvoering van de Armenwet en statis- 
tieken, verslagen en inlichtingen over het armwezen en de 
armenzorg, 1811-1936. 1 omslag. 

Instructie voor de geneesheer en instructies voor de vroed- 
vrouw, belast met de armenpraktijk, met bijbehorende stuk- 
ken, 191T9 1914. 1 omslag. 

Staten, aanwijzende het maximum van onderstand, 1858-1870, 
1 omslag. 



4096 Stukken betreffende de zorg voor behoeftigen, huisvesting in 
gasthuizen, verstrekkingen in natura en geschillen over het 
domicilie van onderstand, an XIII(? 804/1805)-1935. 
1 omslag. 

4097 Stukken betreffende de zorg voor kinderen, 1812-1925. 
1 omslag. 

4098 Stukken betreffende de zorg voor getroffenen bij rampen, zo- 
als watersnood, brand, hagelslag enzo, 1809-1926. 1 omslag, 

4099 Stukken betreffende de ondersteuning van Duitse gezinnen, 
1917, 1921, 1 omslag. 

4100 Stukken betreffende de zorg voor vluchtelingen in Qt algemeen 
en voor Belgische vluchtelingen, 1914, 1 omslag. 

4101 Stukken betreffende de zorg voor werklozen, 1922-1938. 
1 omslag. 

$ 11. Sociale verzekeringen en voorzorg, 

4102 Stukken betreffende de uitvoering van de Ouderdomswet en 
Invsliditeitswet, 1920, 1 omslag. 

4103 Verordening houdende speciale verzorging voor werknemers in de 
gemeente, met raadsbesluit tot intrekking van deze verorde- 
ning, 1931. 1 omslag. 

4104 Stukken betreffende de werkloosheidsverzekering in alge- 
meen, het verlenen van steun en subsidie aan, het toezicht 
op en lidmaatschap van werklozenkassen, 1919-1933. 1 omslag, 

4105 Reglement voor de werklozenkas van de Ned.R,K,Bouwvakarbei- 
dersbond "St,JosephW, en algemene circulaires betreffende 
wijzigingen van de reglementen voor de werklozenkassen van 
de Ned,R,K.Bouwvakarbeidersbond vSt.Josephw, de Algemene 
Ned.Bouwvakarbeidersbond, de ~ed,~.~,~abriekenarbeiders(sters) 
bond "St.Willibrordus", de Landelijke Federatie van Metaal- 
bewerkers, de Ned.R.K.Steenfabrieksarbeidersbond "St.Stepha- 
nuslbde Algemene Ned.Bond van Meubelmakers, Behangers en 
aanverwante vakgenoten, de Bond van Ned,Christelijke Hout- 
bewerkers, Meubelmakers en aanverwante vakken, de Algemene 
Ned.Bond van Textielarbeiders "de Eendracht1@, de Ned,Federa- 
tie van Sigarenmakers en Tabakbewerkers, de Ned.Sigarenmakers- 
en Tabakbewerkersbond, de Algemene Bond van Sigarenmakers 
en Tabakbewerkers in Ned., de Christelijke Bond van Sigaren- 
makers en Tabakbewerkers in Ned,, en de Ned.R,K,Tabakbewer- 
kersbond "St.Willibr~rdus'~, 1920-1927. 1 omslag, 

4106 Circulaires betreffende uitkeringen van steungelden uit de 
werklozenkassen, 1920-1927. 1 omslag. 

4107 Stukken betreffende steun aan "uitgetrokken" werknemers, 
1921. 1 omslag. 



HOOFDSTUK XII. 

VOLKSONTWIIU[ELING EN 

-OPVOEDING. RELIGIE. 

I. Onderwijs. 

1. Lager onderwijs. 
-m------------- 

a. Leerkrachten. 

4108 Stukken betreffende de opleiding, benoeming en verplaatsing 
van <nderwijzers, het niet of niet tijdig vervullen van va- 
catures, de vereniging van het onderwijzersambt met andere 
ambten en bedieningen, de tijdelijke waarneming van het 
hoofdschap en het toelaten van kwekelingen op scholen 
1807-1 924. 1 omslag. 

4109 Verordeningen, regelende de jaarwedden van de hoofden en het 
verder onderwijzend personeel der openbare lagere scholen, 
met bijbehorende stukken, 1908-1 91 8. 1 omsLag, 

4110 Andere stukken betreffende de bezoldiging van het onderwij- 
zend personeel, 1807-1 927. 1 omslag. 

4111 Verzoekschrift van de deken van Horst namens het Kerkbestuur 
om de Eerwaarde Heren kapelaans voor het geven van godsdienst- 
onderwijs te Melders10 een billme vergoeding te geven, 
1917 juni 20. 1 stuk. 

4112 Staten, aanwijzende de sommen, door het rijk, overeenkomstig 
art.45, sub 1, der Wet tot regeling van het Lager Onderwijs, 
als bijdrage, en het bedrag, waarnaar ingevolge art,45, sub 
2, der Wet, de rijksvergoeding van 25% aan elke gemeente 
verschuldigd is, 1903-1905. 1 omslag. 

4113 Staten, aanwijzende de sommen door het rijk verschuldigd over- 
eenkomstig art.48 der Wet tot regeling van het Lager Onder- 
wijs, 1906-1918a 1 omslag. 



Staten, aanwijzende de sommen door het rijk overeenkomstig 
art.48 der Wet tot regeling van het Lager Onderwijs u 
voorschot aan de gemeente verschuldigd als bijdrage voor de 
onderwijzers, 1907-191 90 1 omslag. 

Stukken betreffende de duurtetoeslag aan het onderwijzend 
personeel, de toekenning van een maand extra salaris en een 
gratificatie, 1918-1921. 1 omslag, 

Lijsten der geïnde bijdragen voor het eigen pensioen en het 
weduwen- en wezenpensioen van het onderwijzend personeel, 
1906-1 924. l omslag. 

Opgaven van verhaalde pensioensbijdragen op de onderwijzers 
wier jaarwedden door het rijk worden vergoed aan de gemeente, 
1925-1958, 1 omslag. 

Andere stukken betreffende het pensioen van het onderwijzend 
personeel, 1858-1928, 1 omslag, 

Lijsten en opgaven betreffende de veranderingen in het onder- 
wijzend personeel, 1881-1937. 1 omslag. 

Nominatieve opgaven van het aan de openbare lagere scholen 
op 15 januari van ieder jaar in functie zijnde onderwijzend 
personeel, 1908-1919, 1 omslag, 

Registers van het onderwijzend personeel aan de openbare 
lagere scholen, 1891-ca.1931. 1 omslag, 

Overzicht van het onderwijzend personeel aan de openbare la- 
gere school te Griendtsveen, 1902-1915. 1 deeltje. 

Overzicht van het onderwijzend personeel aan de openbare la- 
gere school te Horst, 1902-1917, l deeltje, 

Overzicht van het onderwijzend personeel aan de openbare la- 
gere school te Meterik, 1902-1917. 1 deeltje. 

Register van het aantal leerlingen en onderwiJzers aan iede- 
re openbare lagere school, 1924-1936. 1 deeltje, 

Persoonsbundels der onderwijzers, 1807-1938. 17 stukken, 
67 omslagen, 

N.B. Voor het personeel op 1 januari 1940 nog in dienst 
van de gemeente, zie archief van na de invoering van 
het registratuurstelsel, 

4126 Baetsen,J,M.J., 1917, 1 omslag. 
4127 Beeren,H.A.H., 1913-1930. 1 omslag, 
4128 Bergen,Chr.van, 1918, 1919, l omslag. 
4129 Beuken,J.G.van den, 1901-1917, 1 omslag, 
4130 Beuken,P,J,M.van den, 1922, 1925, 1 omslag, 
4131 Boers,J.M,, 1899 juni 14. 1 stuk, 
4132 Bommel,J.van, 1917 november 16, 1 stuk, 
4133 Bioshouwers,W,, 1861, 1862. 1 omslag, 
41 34 Bree,H.Th.M., 1931. 1 omslag, 
4135 Brueren,J,, 1886 augustus 20, 1 stuk, 
4136 Camps,M,G,, 1919. 1 omslag, 
41 37 Claassen,W,L., 1909. 1 omslag. 
4138 Claessens,F,A., 1906-192.5. 1 omslag, 
4139 Clerx,C.H., 1905 januari 25, l stuk, 



CoenengP.H.Fe, 1912-1917. 1 omslag. 
Coppus,L., 1927 februari 4. 1 stuk, 
Craemen,Fr.J., 1907, 1906, 1 omslag, 
Daelen,Ehi,M.H.van, 1922-1932. 1 omslag. 
Damen,M.A., 191 3-1919. l omslag, 
Doenssen,J.Fr., 1905-1926. 1 omslag. 
Douveren,P.A.van, 1807, 1808. 1 omslag. 
Driessen,H.G., 1837-1859. 1 omslag. 
Driessen,J.A., 1829-1851. 1 omslag, 
Driessen,Th., 1823, 1827. 1 omslag, 
Dui jf ,H.H,, 1905-1933. 1 omslag. 
Evert,L., 1914 mei 28. 1 stuk. 
Ei jnden,G.J.H.van den, 1907. f omslag. 
Faessen,J.P,W., 1921, 1922, 1 omslag. 
Hendrikx,H.H., 1914-1922. 1 omslag, 
Hendrikx,J.Ho, 1905-1920, 1 omslag, 
Hermans,J.G.N., 1858-1861. 1 omslag, 
Heugten,A.L.van, 1920-1935. 1 omslag, 
Heugten,J.W.van, 1920, 1 omslag. 
Hoefnagels,A.L., 1899-1924. 1 omslag. 
Hoefnagels,C.J., 1917, 1925. 1 omslag. 
Hoefnagels,P.J., 191 3-1 91 7. 1 omslag, 
Hofmans,J.M., 1906. 1 omslag. 
Hombergh,H.H., 1906-191 3. 1 omslag. 
Hover,G.H., 1903, 1 omslag. 
Indemans,H,H., 1859. 1 omslag. 
Jacobs,K.J.M,, 1924-1927. 1 omslag, 
Jacobs,M,, 1929 december 20. 1 stuk, 
Jacobs,P,Th.M., 1921-1 924. 1 omslag. 
Janssen,P.J.H,, 1921, 1922. 1 omslag, 
Jongen,J.W.M., 1933-1935. 1 omslag, 
Joosten,J.H., 1890 maart 7. 1 stuk. 
Kersten,F.J,, 1905. 1 omslag. 
Kloppenburg,E.M,M,, 1905. 1 omslag, 
Kunst,M.A.H,, 1889 mei 16, 1 stuk, 
Leunissen,J.H., 1905, 1 omslago 
Lucassen,G,A., 1923, 1934. 1 omslag, 
Lucassen,P., 1823-1855. 1 omslag. 
Maas,F,J,, 191 7-1922. 1 omslag, 
Meijel,J.van, 1844 maart 29. 1 stuk. 
Moselagen,A,, 1808 november 30. 1 stuk. 
Moubis,F.A.C.M., 1907. 1 omslag. 
Nabben,J.H.Th., 1922. 1 omslag. 
Neerven,J.A.C,van, 1906, 1910, l omslag, 
Nellen,J.H., 1916, 1917. 1 omslag. 
Nikkessen,O., 1922, 1923. 1 omslag. 
Noi j,Th.J., 1904-1918. 1 omslag. 
Nusselein,M.H., 1903-1906. 1 omslag, 
îiljssen,J.L.H., 1902, 1905. 1 omslag. 
Peters,M,, 1909. 1 omslag. 
Peeters,M.L.J., 1910-1934, 1 omslag. 
Peters,L.J,N., 1905-1911. 1 omslag. 
Ploeg,A.C.H., 1917, 1925, 1 omslag, 
Poell,J.K., 1824 juni 24. 1 stuko 



Reijnders,J.M., 1925, 1931. 1 omslag. 
Roncken,H.A.J,, 1921, 1 omslag, 
Rongen,M., 1923. 1 omslag, 
Rijs,J.M.I.P., 1923, 1926. 1 omslag, 
Smits,H.M.P., 1873. 1 omslag. 
Soest,F.J,van, 1886 juni 30, 1 stuk, 
Sijben,P., 1921 juni 10. 1 stuk, 
Thielen,A,, 1855, 1856, 1 omslago 
Tiel,P.van, 1917-1921. 1 omslag. 
Tummers,H.J.Th., 1904, 19060 1 omslag, 
Ven,M.van de, 1890 maart 7, 1 stuk, 
Vervoort,J.M,A., 1917. 1 omslag, 
Verwijlen,H.H., 1913-1920, 1 omslag. 
Vissers,A.J., 1921 juni 6. 1 stuk. 
Wolters,G.H,, 1905-1938, f omslag, 
Wijnants,L., 1823 februari 28, 1 stuk. 

b. Organisatie van het onder- 
wijs en van de school, 

Stukken betreffende de organisatie van het onderwijs in het 
algemeen en de uitvoering en toepassing van de Lager Onder- 
wijswet, 1807-1939. 1 omslag, 

Verordening op de openbare lagere scholen in de gemeente, 
1868 augustus 13. 1 stuk, 

Verordening regelende het openbaar lager onderwijs in de 
gemeente, 1890 november 15. 1 stuk, 

Regeling omtrent de toelating van de kinderen der diverse 
gehuchten van Horst op de school te Horst en Meterik, An 
XIV frimaire 9 (1805 november 30). 1 stuk, 

Regeling omtrent de toelating van kinderen uit de gemeente 
Deurne c.a. op de openbare lagere school te Grientsveen in 
de gemeente, met bijbehorende stukken, 1901, 1902. 
1 omslag. 

Regelingen omtrent de toelating van kinderen uit de gemeente 
Horst tot de openbare scholen voor gewoon en uitgebreid la- 
ger onderwijs in de gemeente Venlo, met bijbehorende stukken, 
1931, 1938. 1 omslag, 

Naamlijst der kinderen, die gedurende 1843 de school in Horst 
bezochten en naamlijsten van de ouders, wier kinderen de 
school te Horst en Meterik bezochten, 1843-1858, 1 omslag, 

Verordeningen op heffing en invordering van schoolgeld, met 
bijbehorende stukken, 1858-1936. 1 omslag, 

N.B. Voor de heffing van schoolgeld, zie ook archief van 
de schoolcommissie, invonrs,5136-5140, 

Kohieren van het schoolgeld, 1905-1939, 35 deeltjes. 



Andere stukken betreffende de heffing van schoolgeld en 
lijsten van kinderen, die gratis onderwijs ontvangen, 
1807-1 936. l omslag. 

Lijsten van vacantiedagen aan de scholen te America, Horst 
en Meterik, 1917. 1 omslag. 

Leerplannen van de scholen te Horst en Meterik, de R.K.Meis- 
jesschool te Griendtsveen, en aanvulling en wijziging van 
het leerplan van de scholen te America, Horst en Meterik, 
1864, 1865, 1919, 1926. 1 omslag. 

Stukken betreffende de .invoering van een 7e leerjaar op de 
lagere scholen, 1927. 1 omslag. 

Stukken betreffende de tijdelijke vrijstelling van het geven 
van onderwijs in vak j., de vrije en orde-oefeningen der 
gymnastiek, 1903-1927. 1 omslag. 

Stukken betreffende het rijksschooltoezicht, 1811-1919. 
1 omslag. 

Stukken betreffende de commissie van plaatselijk toezicht op 
het lager onderwijs in de gemeente, 1921-1937. 1 omslag. 

Stukken betreffende de oudercommissi8n der openbare lagere 
scholen te America, Griendtsveen, Horst, Melders10 en Mete- 
rik, 1921, 1927. 1 omslag. 

Statistische opgaven en verslagen betreffende het-lager on- 
derwijs en daarop betrekking hebbende stukken, 1825-1863, 
1 omslag. 

c. Bevordering van het onder- 
wijs en het schoolbezoek. 

4262 Stukken betreffende de vereniging tot bevordering van gewoon 
lager onderwijs voor jongens en meisjes te Griendtsveen, 
1892. 1 omslag. 

4263 Stukken betreffende de commissie tot wering van schoolver- 
zuim, 1901-1933. 1 omslag. 

N.B. Het archief van de zg. plaatselijke schoolcommissie 
vindt men als een apart archiefje in deze inventaris, 
nrs,5127-5145. 

4264 Verordening op het naar school brengen van op de openbare 
weg aangetroffen leerplichtige kinderen der gemeente, 
1939 juni 27. 1 omslag. 

N.B. Daar het originele exemplaar is beschadigd, is ook 
een niet getekend exemplaar van deze verordening 
bewaard. 



d. Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdhe- 
den en hulpmiddelen voor het onderwijs, 

N.Be Deze rubriek is geografisch ingedeeld, 

4265 Stukken betreffende de schoolbouw in gt algemeen en de in- 
spectie der schoolgebouwen, 1817-1868. 1 omslag, 

N.B. Voor het gebruik van schoollokalen, zie ook archief 
van de schoolcommissie, inv.nr.5134. 

4266 Raadsbesluit tot het ontnemen van het karakter van ambtswoning 
aan de huizen, bewoond door de hoofden der scholen en tot ver- 
huring van deze huizen aan de hoofden der scholen voor 6 
achtereenvolgende jaren, 1925 januari 26, 1 stuk, 

4267 Raadsbesluit tot het onttrekken aan de openbare dienst van de 
niet voor het geven van onderwijs gebruikte lokalen van de 
openbare scholen te Meterik en Griendtsveen, 1938 september 
13, 1 stuk. 

4268 Instructie voor de personen belast met het reinigen der ge- 
meentescholen, 1924 september 12, 1 stuk, 

4269 Stukken betreffende de aanschaf van schoolmeubelen en leer- 
middelen voor de verschillende scholen, 1832-1939, 
1 omslag, 

N.B. Zie ook archief van de schoolcommissie, inv,nrs, 
5142-51450 

da. America, 

4270 Akte van ruil van een perceel heide, sectie E no 2111, groot 
69 a, 45 ca., tegen een perceel bouwland en heide, sectie E 
no 1808, groot 52 a, 70 ca., toebehorend aan G,W%llems, voos 
de bouw van een school, 1887 juni 19. 1 aLkte, 

4271 Stukken betreffende de bouw van een school en onderwijzerswo- 
ning, 1886-1888. 1 omslag, 

4272 Stukken betreffende de vergroting van de school, 1903, 
19040 l omslag, 

4277 Stukken betreffende het bijbouwen van een vierde lokaal aan 
de school, 1923, 1 omslag, 

4274 Stukken betreffende het aanwijzen van een perceel grond, sec- 
tie F no 1451, groot 15 a., voor de bouw van een nieuwe school 
en ontwerp-tekening van deze school, 1925. 1 omslag. 

4275 Raadsbesluit, met goedkeuring door Gedeputeerde Staten, tot 
overdracht in eigendom van het schoolgebouw met speelplaats, 
sectie F no 1545, aan het R,K,Kerkbestuur St,Joseph te 
America, 1925 april 29, 1 omslag. 

4276 Akte van overdracht in eigendom van het schoolgebouw met 
speelplaats, sectie F no 1451, groot + 15 a,, aan het ROKo 
Kerkbestuur St.Joseph te America, 1926 december, 1 akte + 
bijlagen, 



4277 Stukken betreffende het oprichten van een muur met hekwerk 
en het verven van de bijzondere school, 1926. 1 omslag, 

4278 Stukken betreffende het bijbouwen van een derde lokaal aan 
de R.K.jongensscho01, 1930, 1931, 1 omslag. 

4279 Stukken betreffende het voornemen pm een hekwerk te plaatsen 
rond de speelplaats van de R.K.jongensschool, 1935, 
1 omslag. 

4280 Stukken betreffende het bijbouwen van een vierde lokaal aan 
de R.K. jongensschool, 1938, 1939. 1 omslag. 

db. Griendtsveen. 
N.B. Zie ook in~~nr.4267. 

4281 Stukken betreffende de.opheffing van de bizondere school van 
de My.Griendtsveen en de wederoprichting van deze school door 
de vereniging tot bevordering van gewoon lager onderwijs voor 
jongens en meisjes te Griendtsveen, 1891, 1892. 1 omslag, 

4282 Akte van aankoop van de school en onderwijzerswoning met tuin, 
privaten, erven, plein en aang~enzend terrein, gelegen te 
Griendtsveen, sectie G no 111 en 192, groot 36 a, 93 ca,, en 
in de school aanwezige schoolmeubels, leermiddelen en school- 
behoeften, een en ander toebehorend aan de N.VQt1The Griendts- 
veen Moss Litter Company Limited", 1899 december 2. 
1 akte + bijlagen. 

4283 Stukken betreffende de verbouwing van de school, 1901-1903. 
1 omslag. 

4284 Stukken betreffende het plan om de school en onderwijzerswo- 
ning te voorzien van electrisch licht, 1917. 1 omslag. 

4285 Akte van taxatie van het gebouw, terrein en schoolmeubelen 
van de bijzondere school van het R.K.Kerkbestuur St,Barbara 
te Griendtsveen, 1921 december 16. 1 stuk, 

4286 Proces-verbaal van aanbesteding van het herstellen en schilde- 
ren van de school en onderwijzerswoning, 1924 juni 27, 
1 stuk. 

dc. Hegelsom. 

4287 Stukken betreffende een geldlening voor en de bouw van een 
R.K.meisjesschool, 1929, l93O. 1 omslag. 

4288 Stukken betreffende het bouwen en verbouwen van urinoirs aan 
de R.K,school, 1939, 1 omslag. 



dd. Horst (dorp), 

Stukken betreffende de subsidie voor en de bouw van een nieuw 
schoollokaal, 1823, 1825, 1 omslag. 

Concept-akte van aankoop van een perceel bouwland, gelegen 
langs de school, sectie B no 1161, groot 2 roeden en 75 ellen, 
toebehorend aan C.Wilms weduwe Th,Driessen en haar zoon 
G.Driessen, 1858. 1 akte + bijlagen, 
Akte van aanbesteding vkn de bouw van een nieuwe school en 
schrijven van Gedeputeerde Staten betreffende bezwaren, inge- 
bracht tegen het aangewezen bouwterrein, 1860, 1 omslag. 

Verklaring van J,Lutters, waarbij hij aanneemt een staketsel 
te plaatsen rond de school, 1874 januari 20, 1 stuk, 

Akte van aankoop van een huis en tuin, sectie B no 1668 en 
1669, groot 9 a. 80 ca,, toebehorend aan H,Geurts, om te die- 
nen tot onderwijrterswoning bij school, 1874 maart 14, 
1 akte + bijlagen. 
Tekening van het ontwerp voor nieuw te bouwen schoollokalen en 
de verbouwing van het bestaande klooster, 1892, 1 tekening, 

Stukken betreffende de verhuring en verkoop van een huis, 
schoollokalen, tuin en erf, sectie D no 299, 2 0 1  2363, 2364 
en 23Oj, groot 29 a., aan de Congregatie Iede Bisweide", om te 
dienen als bisondere meisjesschool, 1892-1 903, 1 omslag, 

Stukken betreffende het plaatsen van een schot in de school, 
1902, 1903, 1 omslag. 

Stukken betreffende de vergroting van de bizondere school der 
zusters Ursulinen, 1906, 1 omslag, 

Stukken betreffende de aanbesteding van nieuwe privaten, een 
scheidingsmuur en overdekte speelplaats aan de school, 1907, 
1 omslag. 

Proces-verbaal van aanbesteding van een onderwijzerswoning, 
1908 februari 19, 1 stuk. 

Stukken betreffende de bouw van een lokaal voor handwerken, 
een klaslokaal en een privaat aan de bizondere school der 
zusters Ursulinen, 1916, 1 omslag. 

Stukken betreffende de rijksvergoeding voor en de aanwijzing 
en taxatie van een perceel grond, sectie D no 72, 2710 en 
2711, groot 33 a. 80 ca,, voor de bouw van een school, 
1920-1922, 1 omslag. 

Stukken betreffende een geldlening voor en de bouw en inrich- 
ting van een school, 191 8-1922. 1 omslag, 

N.B. De geldlening voor deze schoolbouw aangegaan, werd 
ook aangegaan voor het verlenen van een subsidie in 
de bouwkosten van een kerk met rectoraatswoning te 
Melders10 en voor de bekostiging van een vedlwachters- 
woning te America, 



Akte van taxatie van het gebouw, terrein en schoolmeubelen 
van de bijzondere school van de Congregatie "de Bisweide", 
1921 september 6. 1 stuk, 

Stukken betreffende het verzoek van het bestuur der co8pera- 
tieve stoomzuivelfabriek "St.Lambertus" te Horst om de oude 
gemeenteschool te bestemmen voor stoomzuivelfabriek, 1922, 
1 omslag. 

Akte van overdracht in eigendom van het schoolgebouw met 
speelplaats te Horst, sectie D no 3805, groot 25 a. 50 ca., 
aan het R.K,Kerkbestuur St-Lambertus te Horst; authentiek 
afschrift, 1925 november 16. 1 stuk + bijlagen. 
Besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het raads- 
besluit tot aankoop van een perceel weiland, sectie D no 2712, 
groot 177 m2, toebehorend aan de kinderen Vullings, voor de 
vergroting van de speelplaats der R,K,jongensschool, 1926 
maart 19, 1 stuk. 

Raadsbesluit, met goedkeuring van Gedeputeerde Staten, tot 
openbare verkoop van de schoolwoning met een achtergebouw en 
tuin, sectie B no 2425 en 2426. 1927 juni 22, 1 omslag, 

Stukken betreffende de vergroting van de R,K.meisjesschool, 
1928, 1929. 1 omslag. 

Verzoekschrift van het bestuur der bijzondere jongensschool om 
het benodigde geld voor een nieuwe waterketel ten behoeve van 
de waterleiding van de school, 1938 juli 26, 1 stuk. 

Stukken betreffende de uitbreiding van de bijzondere meisjes- 
school met een negende lokaal, 1938, 1 omslag. 

Akte van taxatie van een perceel grond, sectie D no 1419, be- 
stemd voor de uitbreiding van de speelplaats van de bijzonde- 
re meisjesschool, 1939 november 8. 1 stuk. 

de. Melderslo. 

4312 Stukken betreffende de rijksvergoeding voor en de aanwijzing 
en taxatie van een perceel grond, sectie B no 3084 en 3087, 
voor de bouw van een school, 191 6, 191 7. 1 omslag, 

4313 Stukken betreffende de bouw van een school en onderwijzers- 
woning, 191 6-1 921. 1 omslag. 

4314 Akte van overdracht in eigendom van het schoolgebouw met 
speelplaats, sectie B no 3084, groot 15 a., aan het R,K.Kerk- 
bestuur Sint Oda te Melderslo, 1925 november 16. 1 akte + 
bijlagen. 

4315 Akte van verkoop van een perceel grond, sectie B zo 3454, 
groot + 82 a. 80 ca., aan het R,K.Kerkbestuur St.Oda te Mel- 
derslo, voor de bouw van onderwijzerswoningen; eenvoudig af- 
schrift, 1937 februari 6. 1 stuk + bijlagen. 



df. Meterik. 
NOB. Zie ook inv.nr.4267. 

Stukken betreffende de bouw van een nieuw schoollokaal en 
onderwijzerswoning, 1824, 1825. 1 omslag, 

Stukken betreffende de bouw van 2 secreten bij de school, 
1832. 1 omslag, 

Proces-verbaal van aanbesteding van het herstel van de sohool, 
1839 juli 19. 1 stuk, 

Akte van aankoop van een perceel grond, sectie D no 669, groot 
I roede en 50 ellen, toebehorend aan A,M,Hoogen weduwe L.Ra- 
maekers, voor de bouw van een nieuwe school, 1849 augustus 
20. 1 akte. 

Stukken betreffende de subsidie voor en de bouw van een nieu- 
we school, 1847-1849, 1 omslag. 

Akte van ruil van een perceel heide, sectie E no 933, groot 
95 roeden en 30 ellen, tegen een perceel weidegrond, gelegen 
rond de school, sectie D no 1828, groot 5 roeden en 20 ellen, 
toebehorend aan de weduwe Ramaekers, 1860 november 28. 
1 akte + bijlagen, 
Proces-verbaal van aanbesteding van de bouw van een onderwij- 
zerswoning, 1868 juni 9. 1 stuk, 

Stukken betreffende de verbouwing van de school, 1891, 1892, 
1 omslag, 

Stukken betreffende de bouw van nieuwe ventilatieschoorstenen 
in de school, 1907. 1 omslag, 

Stukken betreffende de bouw van een onderwijzerswoning, priva- 
ten, een overdekte speelplaats en een brandspuithuisje bij de 
school, 1970, 1911, 1 omslag. 

Stukken betreffende een geldlening voor en de bouw van een bi- 
zondere meisjesschod enzusterswoning, 1924, 1925. 1 omslago 

Stukken betreffende het plaatsen van een hekwerk rond de 
school, 1928. 1 omslag. 

Stukken betreffende het bijbouwen van een lokaal aan de ROK, 
school, 1929, 1 omslag. 

Stukken betreffende het bijbouwen van een lokaal aan de ROK. 
school, 1935, 1 omslag. 

dg. Sevenum, 

4330 Stukken betreffende de aankoop van een huis te Sevenum om te 
dienen als school en onderwijzerswoning en de vergroting van 
deze school, 1820, 1821. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nr.4378. 



2, Andere soorten onderwids. - 
Verzoekschrift van het R.K.Kerkbestuur St-Barbara te Griendts- 
veen om een jaarlijkse subsidie voor de bewaarschool en voor 
andere liefdewerken, (ca.1920). 1 stuk, 

Akte van aankoop van een perceel tuin, sectie D no 299, groot 
12 a. 30 ca., toebehorend aan E.Haffmans, voor de inrichting 
van een bewaarschool en school voor nuttige handwerken, 1892 
juni 18. 1 akte + bijlagen. 
Akte van aankoop van een school, huis, privaten, washuis en 
tuin, sectie D no 2301, 2363 en 2364, groot 12 a, en 30 ca., 
toebehorend aan M.Willems, religieuse te Tilburg, voor de in- 
richting van een bewaarschool en school voor nuttige handwer- 
ken, 1892 augustus 8. 1 akte + bijlagen, 

N.B. De bijlagen handelen ook over de aankoop van een huis 
met tuin, sectie D no 2058 en 2059, groot 4 a, 40 ca., 
toebehorend aan het R.K.Kerkbestuur van Horst, voor 
hetzelfde doel, 

Stukken betreffende de aanbesteding van de bouw van schoollo- 
kalen voor bewaarschool en school voor nuttige handwerken 
aan het klooster te Horst, 1892. 1 omslag, 

Verordeningen tot regeling van het herhalings- en vervolgon- 
derwijs, met bijbehorende stukken, 1902, 1903, 1921. 
1 omslag. 

Verordeningen tot heffing van schoolgeld voor het herhalings- 
onderwijs, met bijbehorende stukken, 1903, 1904. 1 omslago 

Leerplan voor het vervolgonderwijs, verbonden aan het R.K, 
patronaat te Horst, 1922 september 25. 1 stuk. 

Verslagen van het herhalings- en vervolgonderwijs, 1907-1931, 
l omslag, 

Andere stukken betreffende het herhalingsonderwijs en vervolg- 
onderwijs, 1904-1 91 9. 1 omslag. 

Leerplan voor de bijzondere U.L.O.schoo1 voor meisjes, 1919 
september 26, 1 stuk. 

Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan het St.Tho- 
mascollege te Venlo, 1937. 1 omslag. 

Verzoekschriften om subsidie van de vereniging tot bevorde- 
ring van het ambachtsonderwijs in Limburg te Venlo, 1916- 
1919. 1 omslag. 

Stukken betreffende de subsidie-aanvrage van het R,K,Kerkbe- 
stuur St.Barbara te Griendtsveen voor de volkshuishoudschool 
voor on- en minvermogende meisjes der parochie Griendtsveen, 
1920. 1 omslag. 

Stukken betreffende het land- en tuinbcuwonderwijs en het 
voorbereidend land- en tuinbouwonderwijs, 1916-1939, 
1 omslag. 



Stukken betreffende de huurprijs en inrichting van de oude 
school, verhuurd aan de Vereniging van Landbouwonderwijs voor 
het geven van landbouwhuishoudonderwijs en raadsbesluit, dodo 
13 juli 1936, met schrijven van GedeputeerBe Staten, tot het 
in gebruik geven van het achterlokaal van de voormalige jon- 
gensschool aan de afdeling Horst van de Limburgse Land- en 
tuinbouwbond voor het geven van land- en tuinbouwcursussen, 
1 3  9 2  9 1 omslag, 

Akte, waarin verschillende personen zich ten behoeve van de 
gemeente uitdrukkelijk verbinden om een tuin voor de landbouw- 
huishoudschool en tekenschool aan de Steenstraat, voos hun 
rekening aan te leggen en te onderhouden, 1935 juli. 1 akte, 

Akte van aankoop van een perceel bouwland, sectie C no 1687, 
groot + 23 a, 82 ca,, toebehorend aan J, en P,M,H.Geurts, en 
van een perceel grond, sectie C no 2016, groot + 30 ca,, toe- 
behorend aan P,J.Lemmenp en van ruil van een grond, 
sectie C no 2016, groot + 30 ca., tegen een perceel weg, sec- 
tiecno 2017, groot + 15 ca., toebehorend aan J, en PoMoHo 
Geurts, een en ande? in verband met de bouw van een landbouw- 
school, 1958 september 19, 1 akte + bijlagen, 
Stukken betreffende een geldlening voor en de bouw en inrich- 
ting van een landbouwschool met onderwijzerswoning, 1938, 
1939. 1 omslag, 

Akte van aankoop van een perceel grond, sectie U no 2016, 
groot -t. 16% ca., toebehorend aan P,J,Lemmen, bestemd voor het 
aanleggen van een toegangsweg naar de landbouwschool, 3939 
juli 7-  1 akte + bijlagen. 
Stukken betreffende de uitbreiding van het leerplar. der Pa- 
tronaatstekenschool met onderwijs in het schilderer. van hout- 
en marmer-imitatie, 1937, 1958. 1 omslag. 

Ontwerp van een te bouwen klaslokaal aan de oude jongensschool 
voor de Patronaatstekenschool en stukken betreffende de ver- 
huring der oude jongensschool met bijbouw, gelegen aan de 
Steenstraat, aan het R.K,Kerkbestuur St.Lamberus te Horst, 
voor het onderbrengen van de tekenschool, 1934, 1 omslag, 

Andere stukken betreffende de Patronaatstekenschool, 1911- 
1938. 1 omslag, 

Stukken betreffende het veeartsenijkundig onderwijs, an IX 
(1 800/1801 )-l 835. 1 omslag, 

Stukken betreffende het onderwijs in het Frans en Latijn, 
1807-1 864. 1 omslag. 

NOB, Zie ook inv.nrs.4355 en 4356, 
Proces-verbaal van aanbesteding van een nieuwe p:anken vloer 
in de "Franse school", 1844 september 9, 1 stuk, 

Stukken betreffende het toelaten van J,Rouffs op een lyceum, 
het toelaten van leerlingen op het keizerlijk muziekconserva- 
torium, het toelaten van J.G,Deselaers tot he+' examen VOO" 
landmeter en prospectus van de Latijnse scholen sn kostschool 
te Roermond, 1808-1840. 1 omslag, 



11. Overige aangelegenheden betreff ende 

po 

Stukken betreffende het verzamelen van vreemde vogels en de 
toezending van progamma's van tentoonstellingen, 1838-1 856, 
1 omslag. 

Stukken betreffende de zorg voor monumenten van geschiedenis 
en kunst, 1812, 1924-1934. 1 omslag, 

Stukken betreffende het behoud van natuurschoon, het houden 
van boomplantdagen, de naleving van en de uitvoering van de 
provinciale verordening tot het weren van inbreuken op natuur- 
schoon en de vrijstelling van het verbod, vervat in ari.1 van 
deze verordening, ten aanzien van reclameborden, 1920-1958, 
1 omslag. 

Stukken betreffende de bloei en opbeuring der kunsten in Ne- 
derland en de maatregelen tegen de invoer, verspreiding en 
verkoop van buiten het Koninkrijk nagedrukte oorspronkelijke 
letterkundige werken, waarvan men hier in het land het ko- 
pierecht bezit, 1840, 1844. 1 omslag. 

Stukken betreffende het houden van een volkszangdag en het 
verlenen van subsidie aan de harmonie en het mannenkoor, 
1841 -1 927. 1 omslag. 

Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan het bestuur 
van het jongenspatronaat voor de verbouwing en uitbreiding 
van het patronaatsgebouw, 1926, 1 omslag, 

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot ruil van een per- 
ceel grond, sectie B no 3454, @;root + 60 m2, tegen een per- 
ceel grond, eveneens sectie B3 no 3454, groot + 80 m2, toebe- 
horend aan het schoolbestuur te Melderslo, voor de bouw van 
een jeugdhuis, 1937 januari 27. 1 omslag, 

Akte van verpachting van een perceel heidegrond, sectie E no 
2768, groot + 2,5 ha., aan de ruiterclub voS&,Martinusw te 
America, te gebruiken voor het beoefenen van de paardensport 
of voetbalsport, l934 juli 230 1 akte + bijlagen. 
Versoekschrift van de voetbalvereniging "J~liana'~ om verlen- 
ging van het gebruiksrecht tot september 1935 van een perceel 
heide, dat zij reeds enige jaren in gebruik heeft als sport- 
terrein, 1935 januari 22. 1 stuk. 

N.B. Op dit stuk is tevens aangegeven, dat het verzoek is 
ingewilligd. 

Stukken betreffende het toekennen van koninklijke onderschei- 
dingen, 1920-1937. 1 omslag, 



5 111. Regilie. 
Stukken betreffende de indeling van de kantons Horst en Sik- 
tard bij het diocees Luik, het herstel van de viering van zon- 
en feestdagen, het houden van een dankstond voor de algemene 
vrede, het houden van processies, het zingen onder de missen, 
de straf voor het beletten, vertragen of doen afbreken van 
~odsdienstoefeningen, het verbod van de catechismus van Hei- 
delberg, en opgave van het aantal inwoners naar goedsdienst- 
gezindte, 1812-1838. 1 omslag. 

Akte van aankoop door de R.K.Parochiale kerk van Horst van een 
huis met tuin, sectie D no 2u38 en 2059, groot 4 a, 40 ca,, 
toebehorend aan de erf-zenamen van wijlen M.Seroe, 1880 
maart 16. 1 akte + bijlagen. 
Akte van aanicooy door het n.K.Kerkbestuur van St,Lambertna te 
Esrat van een perceel weiland, sectie D no 2712, groot C 4 a, - 
77 ca., toebehorend aan de familie Vullinghs, 1926 mei. 
1 akte, 

Stukken betreffende de goederen der kerkfabrieken van Horst 
en Sevenum, de verpachting van gronden en banken, geldleningen 
geldbeleggingen en de machtigingen tot het aanvaarden van le- 
gaten, makingen en stichtingen. an ~1(180j/1804)-1928, 
1 omslag. 

Stukken betreffende de begrotingen en rekeningen van de kerk- 
fabrieken van Horst en Sevenum, 1822-1832. 1 omslag, 

Raadsbesluit tot het verlenen van subsidie aan de kerkbesturen 
van America, Griendtsveen, Horst, Melders10 en Meterik, 7920, 
1921, 1925. 1 omslag, 

Stukken betreffende de priesters en de bedienaren van de gods- 
dienst, hun tractement, jaarwedde, gratificaties en toelagen 
en de samenstelling en bevoegdheid der kerkfabrieken te Horst 
en Sevenum, 1808-19330 1 omslag, 

Stukken betreffende de grensverandering tussen de hervormde 
gemeenten Helenaveen (classis ~indhoven) en Blitterswijk 
(classis ~aastricht), 1900, li omslag. 

Stukken betreffende het besluit van de bisschop van Roermond, 
J,H,Drehmans, tot het verheffen van de auxiliaire kerk van de 
H.Barbara te Griendsveen, tot dusverre een onderdeel der suo- 
cursale kerk van de H.Joseph te America, tot afeonderlijke, 
zelfstandige succursale kerk onder de titel van "parochie 
van de H.Barbara te Griendtsveenw9 1903. 1 omslag, 

Stukken betreffende het besluit van de bisschop van Roermond, 
J.H.Drehmans, tot het oprichten en benoemen van een kerk en 
kerkbestuur te Meterik in de parochie Horst, de grens van de 
parochie StoJoannes te Meterik en het besluit van de bisschop 
van Roermond, L.J.A.H.Schrijnen, tot het verheffen van de 
auxiliaire kerk te Meterik tot een afzonderlijke parochie en 
zelfstandige kerk met een eigen kerkbestuur, onder de titel 
van "Succursale kerk van de H.Joannes den Evangelistv', 1904- 
1922. 1 omslag. 



Stukken betreffende het besluit van de bisscbpvan Roermond, 
J.H.G,Lemmens, tot het oprichten van een nieuwe, zelfstandige, 
auxiliaire kerk met een eigen kerkbestuur te Hegelsom, onder 
de titel van "Auxiliaire Kerk van de H,Hubertusv, 1933, 
1 omslag. 

Stukken betreffende de aankoop van een huis en erf, toebeho- 
rend aan Kannegieser, om te worden ingericht tot pastorie en 
de openbare verkoop van de oude pastorie, 1819-1827. 
1 omslag. 

NOB. Enkele van deze stukken handelen ook over de aankoop 
van een school te Sevenum, inv,nr,43~0. 

Akte van aankoop van een perceel tuin, sectie D. no 296, 
groot 1 roede en 65 ellen, toebehorend aan H,Bartels ter ver- 
grooting van de tuin der kapelanie, 1865 januari 15. 1 akte, 

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot kosteloze afstand 
van de pastorie met aangrenzende tuin en bouwland, sectie B 
no 6549 2408 en 316, groot 27 a, 20 ca,, aan het R,K,Kerkbe- 
stuur, 1878 october 22. 1 omslag. 

Verzoekschrift van de bewoners van Meterik, Schadijk, Root 
en een gedeelte van Middelijk om een kapel te bouwen te Mete- 
rik, (ca01895), 1 stuk 

Stukken betreffende het in gebruik geven van een schoollokaal 
te Griendtsveen aan de Nederlands Hervormd predikant te Hele- 
naveen, voor het geven van catechisatie, 1901-1902, 
1 omslag, 

Raadsbesluit, met bijbehorende stukken, tot kosteloze afstand 
in eigendom van een perceel heide, sectie D no 3087, groot 
26 a. 90 ca,, en een perceel vervallen gemeenteweg, sectie B 
no 2452, groot 8 a. 90 ca., aan het R,K,Kerbestuur te Melàers- 
10, voor de bouw van een kerk en pastorie, 1920 augustus 27, 
1 omslag, 

Stukken betreffende het verbouwen en herstellen van de kerk, 
pastorie en kapelanie te Horst, 1809-1861, 1 omslag, 

Stukken betreffende de gemeentelijke en provinciale subsidies 
voor de bouw, herstel en meubilering van de kerk en pastorie 
te America, de uitbreiding, herstel. en meubilering van de 
kerk te Griendtsveen, de bouw van de kerk en rectorswoning te 
Hegelsom, het herstel en verven van de kerk, kerktoren en ka- 
pelanies te Horst, de bouw van de kerk en rectorswoning te 
Melderslo, de bouw en uitbreiding van de kerk te Meterik, het 
plaatsen van een uurwerk in de kerktoren te Meterik en het 
herstel van de kerktoren te Sevenum, 1825-1937, 1 omslag. 

Stukken betreffende het houden van een loterij voor de bouw 
en aankleding van de kerk te Griendtsveen en de aankleding 
van da kerk te America, 1893, 1894, 1 omslag, 



HOOFDSTUK X 1 1 1  . 
LANDSVERDEDIGING. 

5 I, Nat ionale  M i l i t i e ,  

N,B. De stukken u i t  de t i j d  de r  Franse Con- 
s c r ip t i e -we t t en  z i j n  eveneens onder de 
Nat ionale  M i l i t i e  opgenomen, 

I n s c h r i j v i n g s r e g i s t e r  van d i e n s t p l i c h t i g e n ,  d i e  geboren z i j n  
tussen  1780 en 1808. 1  d e e l t j e ,  

N O B ,  Aangezien de geboor teda ta  de en ige  d a t a  z i j n ,  d i e  i n  
d i t  r e g i s t e r  voorkomen en h e t  zodoende n i e t  d u i d e l i j k  
i s  op welke l i c h t i n g  d i t  r e g i s t e r  be t rekking  h e e f t ,  
i s  h e t  a p a r t  bu i t en  de h i e r n a  volgende s e r i e  i n s c h r i g -  
v i n g s r e g i s t e r s  opgenomen, 

I n s c h r i  j v i n g s r e g i s t e r s  van de l i c h t i n g e n ,  1812-1 815, 181 7, 
1844-1861, 1863-1899, 1936, 1937, 19390 49 d e e l t j e s ,  

Al fabe t i sche  naaml i j s ten  d e r  ingeschreven van de l i c h t i n g e n ,  
an I X ( ~  800/1801 )-l81 1, 181 5, 1860, 1861, 1863-4899. 2  s tuk-  
ken, 49 d e e l t j e s ,  

L o t i n g s l i j s t e n ,  - s t a t e n  en - r e g i s t e r s  van de l i c h t i n g e n ,  
1815, 1817-1838, 1841, 1844-1859, 1863-1899. 1 omslag, d9 
stukken, 57 d e e l t j e s ,  

Nominatieve s t a t e n  van manschappen, d i e  t o t  de m i l i t a i r e  
d i e n s t  z i j n  aangewezen, van de l i c h t i n g e n ,  1817-1847, 1860- 
1862, 1 s tuk ,  5 d e e l t j e s ,  24 omslagen. 

Nominatieve s t a t e n  van manschappen, d i e  t o t  de m i l i t a i r e  
d i e n s t  voor h e t  r e se rve l ege r  z i j n  aangewezen, van de l i c h t i n -  
gen 1826-1 831. 1  omslag. 

Reg i s t e r ,  bevattende nominatieve opgave van a l l e  manschappen, 
"die  i n  d i e n s t  z i j n  g e s t e l d  b i j  de l j e  a f d e l i n g  I n f a n t e r i e  
de r  Nat ionale  Mi l i t i e ,  aan de prov inc ie  toegevoegd", l i c h t i n g  
181 5-1 828, 1 d e e l t j e .  

Reg i s t e r ,  bevattende nominatieve opgave van a l l e  manschappen, 
"die i n  d i e n s t  z i j n  g e s t e l d  b i j  de 14e a f d e l i n g  I n f a n t e r i e  
de r  Nat ionale  M i l i t i e ,  aan de prov inc ie  toegevoegd", l i c h t l n g  
1817-1832. 1  d e e l t j e .  



Staten, aanwijzende de korpsen, waarbij de manschappen zijn 
ingelijfd, lichting 181 7-1829, 1831-1 838. 1 omslag, 

Brtracten uit de nominatieve staten der manschappen "die aan 
de korpsen der Nationale Militie ontbreken en die door ande- 
ren moeten worden vervangen", lichting 1821, 1824, 1826, 
1828, 1830, 1842, 1847, 1849, 1853, 1855, 1858. 1 omslag, 

Nominatieve staten van de manschappen "die op last van het 
departement van Oorlog naar een ander korps zijn overge- 
plaatst", lichting 1840-1846. 1 omslag. 

Nominatieve staten der manschappen van de reserve "die niet 
hebben voldaan aan de oproep om zich bij hun korps te vervoe- 
gen", lichting 1847-1860. 1 omslag, 

Nominatieve staten van dienstplichtigen "die voor &&n jaar 
zijn vrijgesteld en wier namen op de alfabetische lijst van 
het volgend jaar moeten worden gebracht", lichting 1821-1830, 
1832-1839, 1841-1861, 4 omslag. 
Nominatieve staten van personen "die voor &&n jaar of voor al- 
tijd van de militiedienst zijn vrijgesteld", lichting 181 7- 
1838, 1840-1861. 8 omslagen, 

Naamlijst van "de lotelingen der Nationale Militie van de 
klassen 1858-1861, waarover in 1862 een uitspraak moet worden 
gedaan", 1862. 1 stuk. 

Verlofgangersregisters, 1843-1861, 1863-1911. 60 deeltjes. 

Nominatieve lijsten van de manschappen, die met onbepaald 
(groot) verlof naar de gemeente zijn gezonden, 1817-1830, 
1841-1 847, 1849-1 861. 28 omslagen. 

Naamlijsten van de "manschappen met onbepaald (groot) verlof, 
voor wie het paspoort van ontslag uit de dienst der Nationale 
Militie aan de gemeente is gezonden", lichting 1815-1825, 
1840-1854, 1856. 1 omslag. 

Staat van de "manschappen, voor wie het paspoort van ontslag 
uit de dienst aan de gemeente is gezonden en van de manschap- 
pen voor wie geen paspoort kan of behoeft te worden verstrekt", 
(lichting 1826-18jO), 1841 juli 1. 1 stuk, 

Nominatieve lijsten der verlofgangers van de gemeente, die on- 
der de wapenen moeten komen voor de najaarsoefeningen of daar- 
van zijn vrijgesteld, in de jaren 1824-1830, 1844-1847. 
7 deeltjes, 1 omslag. 
Nominatieve lijsten van de verlofgangers van de Nationale Mi- 
litie "welke door het gemeentebestuur naar de hoofdplaats der 
provincie moeten worden opgezonden, om aldaar aan de Gouver- 
neur aangeboden en door de heer provinciaal Kommandant naar 
hunne korpsen, ter bijwoning der najaers exercien, opgezonden 
te worden", 1820-1823. 1 omslag. 

Nominatieve lijsten van de verlofgangers van de Nationale Mi- 
litie "welke zich ter bijwoning der najaers exercien bij hun- 
ne korpsen moetende vervoegen, rechtstreeks door het gemeen- 
tebestuur moeten worden opgezonden", 1821-1823. 1 omslag. 



Nominatieve staten van de verlofgangers "die vrij zijn ge- 
steld van de bijwoning van de najaersoefeningen in de maanden 
september en october", 1819-1823. 1 omslag. 

Nominatieve staat van de miliciens-verlofgangers van de lich- 
tingen 1845 en 1846, welke naar hun korps moeten worden opge- 
zonden", 1848. 1 stuk. 

Lijst van verlofgangers, die zich "elders" bevinden, 1895 
mei 13-1918 november 18. 1 deeltje, 

Register van vertrek van verlofgangers, 1907 juni 12-1920 
juni 15. 1 deeltje. 

Register van verlofgangers, die hun zakboekje hebben ingele- 
verd, lichting 1907-1919. 1 deeltje. 

Stukken betreffende de inschrijving voor de militaire dienst, 
de inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten, 
1808-1 927. 1 omslag. 

Stukken betreffende de keuring en herkeuring voor de militai- 
re dienst en de zittingen van de Militieraad, 1817-1927, 
1 omslag, 

Stukken betreffende de vrijstelling van de militaire dienst, 
1811-1924. 1 omslag. 

Stukken betreffende de loting voor de militaire dienst en de 
lotingsregisters, 1807-1926, 1 omslag, 

Stukken betreffende de dienstvervanging en de nwnmerwisseling 
bi j de militie, an ~111(1804/1805)-1893. 1 omslag, 

Stukken betreffende het voorbereidend militair onderricht en 
het onderzoek naar de voorgeoefendheid van militieplichtigen, 
1898-1919, 1 omslag, 

Stukken betreffende de vervulling van de dienstplicht in Ot 
algemeen: militaire attesten, certificaten, bewijzen van aan- 
wezigheid bij het aangewezen korps, extracten uit het stam- 
boek der onderofficieren en manschappen van mindere graad, 
verloven aan militairen om nn huwelijk aan te gaan en corres- 
pondentie over dit alles, 1808-1862, 10 omslagen, 

Stukken betreffende de oproeping, opkomst, inlijving, inde- 
ling en overplaatsing van dienstplichtigen, het achterblijven 
en ontbreken van dienstplichtigen en het vervangen van deze 
nalatigen of "r6tardaires" en het uitstel van opkomat en in- 
lijving, 1808-1927. 2 omslagen. 

Stukken betreffende herhalingsoefeningen voor militiepliehti- 
gen en de z,g.najaarsexercitien, 1820-1927, 1 omslag. 



4739 Stukken betreffende het verlenen van groot en ander verlof 
aan militieplichtigen, de verlofgangersregisters, verlofpas- 
poorten en stukken die daarover handelen, het onderzoek, de 
oproeping, de vestiging van verlofgangers, het verblijf van 
verlofgangers in 't buitenland, de overgang en indeling van 
verlofgangers bij de aanvullingsreserve en het inleveren van 
militaire goederen en de "afrekeningen" bij het op groot ver- 
lof gaan, 181 3-1 927. 1 omslag. 

N.B. Voor de overgang van verlofgangers naar de Landweer, 
zie invonr,50l l. 

4740 Stukken betreffende het ontslag uit de militaire dienst, 
1809-1 839. 1 omslag. 

4741 Stukken betreffende deserteurs en "r6fractairesW (dienstweige- 
raars) en hun opsporing, an ~111(1804/1805)-1845. 1 omslag. 

4742 Stukken betreffende het soldij, gagement, tractement en pen- 
sioen van militairen, 1809-1875. 1 omslag, 

4743 Stukken betreffende overleden militairen, 1811-1854. 
1 omslag. 

4744 Lijsten en andere stukken betreffende soldaten, teruggekeerd 
uit Franse dienst, 1814, 1815. 1 omslag. 

4745 Stukken betreffende het vormen van buitengewcne- en aanvul- 
lingslichtingen, 1808-1 81 3. 1 omslag. 

4746 - 4748 Andere stukken betreffende de Nationale Militie, an XIV 
(1 805/1806)-1939. 3 omslagen. 

11. Garde Nationale, Garde dlhonneur, Landwehr, 

Garde Communale, Garde Civique, Limburgs 

Bonds-Kontigent, koloniale militaire dienst. 

4749 Stukken betreffende de Garde Nationale, 1806-1813, 
1 omslag, 

4750 Stukken betreffende de Garde d'honneur, 1813, 1 omslag. 

4751 Lotingslijst en andere stukken betreffende de "Landweh~'~~ 
1814. 1 omslag, 

4752 Stukken betreffende de Garde Communale en de Garde Civique, 
1828-1 838. 1 omslag, 

N.B. De Garde Civique uit de Belgische periode had niet 
alleen tot doel het bewaren van de openbare orde, doch 
vormde ten tijde van oorlog ook een soort Landstorm 
ter verdediging van het land, 
Zie ook inventaris van het archief van de kantonnale 
raad voor de Burgerwacht, inv.nrs.6197-6281; voor de 
huidige Burgerwacht, zie invOnr,2ll3, 

4753 Stukken betreffende het Limburgs Bonds-Kontigent, 1846, 
1847, 1 omslag. 



4754 Stukken betreffende de werving voor de koloniale militaire 
dienst, 1826, 1914-1923. 1 omslag. 

111. Rustende SchutteriJ. 

Inschrijvingsregisters voor de Rustende Schutterij, 1868 
(1834)-1901(1876), 43 deeltjes. 

N.Be De jaartallen tussen haakjes geven het geboortejaar 
van de ingeschrevenen aan, 

Alfabetische lijsten der ingeschrevenen voor de Rustende 
Schutterij, 1828(1794)-1830(1805)~ 1868(1834)-1902(1877). 
56 deeltjes. 

N.B. De jaartallen tussen haakjes geven het geboortejaar 
van de ingeschrevenen aan, 

Lotingsregisters voor de Rustende Schutterij, 1868(1834)- 
1902(1877). 44 deeltjes. 

N.B. De jaartallen tussen haakjes geven het geboortejaar 
van de lotelingen aan, 

Algemene rollen van de manschappen, die in de termen vallen 
om opgeroepen te kunnen worden tot inlijving bij de Rustende 
Schutterij in de gemeente Horst, 1828, 1829, 1868-1902. 
5 delen, 32 deeltjes. 
Bijzondere rollen van de manschappen, die van de algemene 
rol zijn overgenomen om ingelijfd te worden bij de Rustende 
Schutterij in de gemeente Horst, 1828, 1829, 1868-1901. 
36 deeltjes. 

Naamstaten van de schuttersplichtigen van de eerste ban der 
Rustende Schutterij in de gemeente Horst, 1868-1902, 
35 deeltjes, 

N.B. Vanaf 1889 heten de naamstaten "numerieke staten", 

Algemene naamlijst der "tot de uitloting gerechtigde manschap- 
pen der Rustende Schutterij, die in ieder van de jaren 1829, 
1830, 1831, 1832 en 1833, tot de reserve overgaanw, 1829, 
1 deeltje. 

Algemene naamlijst der "tot de uitloting gerechtigde manschap- 
pen der Rustende Schutterij, die in ieder van de jaren 1869, 
1870, 1871, 1872 en 1873 tot de reserve overgaan", 
1868, 1 deeltje. 

Andere stukken betreffende de Rustende Schutterij, 1827-7902, 
1 omslag. 



5 V Landweer. 

5009 - 5010 Inschrijvingsregisters voor de Landweer van de lichtingen, 
191 l(l90j) en 1912(1904). 2 deeltjes. 

N.B. Het eerste jaartal geeft het jaar der lichting van de 
Landweer aan, het tweede, tussen haakjes geplaatste 
jaartal, het jaar der lichting van de Militieoet. nor- 
male tijdstip waarop een militieplichtigen wordt inge- 
lijfd is nl, 8 jaar na zijn lichtingsjaar van de mili- 
tie, 

5011 Lijsten der namen en stamboeknummers van de verlofgangers, 
die in de gemeente zijn gevestiaen naar de Landweer moeten 
overgaan, opgaven van~het personeel, dat naar de Landweer over- 
gaat en andere stukken betreffende de overgang naar de Land- 
weer, 1911-1921. 1 omslag. 

5012 Stukken betreffende de opberging van wapenen en munitie voor 
de Landweer in de Marechausseekazerne, 1905-1909, 1 omslag, 

5013 Andere stukken betreffende de Landweer, 1906-1922, 1 omslag, 

5 V. Landstorm. 

5014 - 5022 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de Landstorm beho- 
rende dienstplichtigen, van wie geen andere dan ongewapende 
dienst kan worden gevorderd, jaarklasse 191 3-1 91 7, 1919-1922, 
9 deeltjes. 

5023 - 5042 Inschrijvingsregisters, vermeldende de tot de Landstorm beho- 
rende dienstplichtigen, van wie zowel gewapende als ongewapen- 
de dienst kan worden gevorderd, jaarklasse 1896-1900, 1902- 
1912, 1916-1918, 1920. 20 deeltjes. 

5045 Stukken betreffende de inschrijving en keuring voor de Land- 
storm, 191 4-1 921. 1 omslag. 

5044 Stukken betreffende de vrijstelling en het uitstel van op- 
komst van Landstormplichtigen, 191 5-1921, 1 omslag, 

5045 Stukken betreffende de oproep, opkomst, indiensttreding en in- 
lijving van Landstormplichtigen, 1915-1918. 1 omslag. 

5046 Andere stukken betreffende de Landstorm, 1915-1927, 1 omslag, 
N.B. Hierbij bevinden zich ook stukken over de vrijwillige 

Landstorm en het Landstormkorps Limburgse Jagers, 

VI. Militaire vorderingen en inkwartieringen. 

5047 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van naturalia van Horst 
en Sevenum voor militaire doeleinden van 1 december 181j tot 
en met 15 januari 1815. 1 omslag. 

N.B. In deze omslag bevindt zich een rekening van Horst en 
Sevenum tesamen en een van ieder afzonderlijk, 



Rekening van P.A.van Douveren van inkomsten en uitgaven van 
naturalia van het kantonsmagazijn te Horst voor militaire 
doeleinden, 1814, 1 omslag, 

N.B, Dubbel exemplaar, 

Rekening van P.A.van Douveren van inkomsten en uitgaven van 
geld voor militaire doeleinden, 1814. 1 deeltje. 

Lijsten van leveranties van hooi, stroo, haver en rogge, 
lijsten van betaalde belasting voor militaire leveranties en 
register van uitgaven aan fourage, 1813-1816, 1 omslag, 

Staat van de inwoners, die, niet in werkelijke dienst bij 
het leger, eigenaar zijn van paarden van 4 jaar en ouder, 
1867 mei 18. 1 deeltje. 

Staat van de inwoners, die, niet in werkelijke dienst bij het 
leger, eigenaar zijn van paarden van 6 jaar en ouder, 1875 
april 20. 1 deeltje. 

Lijst van de eigenaars van een of meer paarden, aan wie een 
formulier van aangifte is uitgereikt, 1893 october 24, 
1 deeltje. 

Verzamelijst der rijpaarden, 1893 november 18, 1 deeltje, 

Verzamellijst der trekpaarden, 1893 november 18, 1 deeltje, 

Verzamellijst der paarden, 1898 februari 17, 1 deeltje, 

Alfabetische lijst van de eigenaren van paarden en van de 
personen, die gewoonlijk optreden voor de eigenaren, die 
buiten de gemeente wonen, 1905-1913. 1 deeltje. 

Lijsten van inkwartiering, 1814-1837, 1872, 1874-1877, 
1882, 1885, 1889, 1892-1897, 1901-1906, 1908, 1909, 1911 
(~a.1913)~ 1 omslag, 28 deeltjes. 

Andere stukken betreffende militaire vorderingen, transpos- 
ten en inkwartieringen, an 111 (1 794/1795)-1939. 6 omslagen, 



HOOFDSTUK XIY. 

JUSTITIE. 

Registers, houdende aanduiding van alle misdaden, wanbe- 
drijven, overtredingen of andere feiten in de gemeente ge- 
pleegd, 1822-1881. 7 deeltjes. 
Extracten uit het register, houdende aanduiding van alle mis- 
daden, wanbedrijven, overtredingen of andere feiten in de 
gemeente gepleegd, 1882-1 886, 1893. 1 omslag. 

Stukken betreffende de pogingen tot behoud van het kantonge- 
recht Horst, 1860-1863. 1 omslag. 

Besluit van Gedeputeerde Staten, met bijbehorende stukken, 
tot goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop van een huis, 
sectie B no 678, 1674, 1675, groot 4 roeden, 5 ellen, toebe- 
horend aan C.Helsen, om te zijner tijd te dienen als bouwplaats 
voor de vereiste lokalen voor het kantongerecht en het huis 
der bewaring, 1866 september 21. 1 omslag. 

Stukken betreffende de stichting, het onderhoud, de verbouwing 
en de opheffing van het huis van bewaring en het onderhoud en 
de toestand van arrestantenlokalen, 1808-1927. 1 omslag. 

Reglement voor de huizen van bewaring, vastgesteld bij Konink- 
lijk Besluit van 22 april 1841, met begeleidend schrijven, 
1841. 1 omslag. 

Stukken betreffende het onderhoud van de gevangenen in het 
huis van bewaring, het tractement en de toelage aan de cipier 
voor het onderhoud en de politieboeten, 1810-1925. 1 omslag, 

Register, tot inschrijving der gevangenen in het huis van be- 
waring te Horst, 1869 mei 18-1877 mei 9, 1 deel, 

Stukken betreffende de rechterlijke organisatie, het opmaken 
en inzenden processen-verbaal, het inschrijven van afschrif- 
ten van processen-verbaal in 'n daartoe bestemd register, het 
onttrekken van overtreding aan de rechterlijke macht, het ge- 
heimhouden van vonnissen en het berichten aan de vrederechters 
van de dood van personen, die goederen nalaten voor erfgenamen; 
minderjarigen of afwezigen, 1808-1927, 1 omslag, 



Registers ter inschrijving van opgemaakte processen-verbaal, 
1847-1911, 2 deeltjes. 

Register van opgemaakte en verzonden processen-verbaal, 
1913, 1914. 1 omslag. 

Register van extracten van veroordelingen tot een correcti- 
onele straf van inwoners van de gemeente Horst, 1809 octo- 
ber 11-1815 mei 16. 1 deeltje, 

Staat van veroordelingen tot boeten ten voordele van het 
gouvernement, 1815. l deeltje. 

Stukken betreffende gepleegde misdrijven, strafbare handelin- 
gen en overtredingen (processen-verbaal, inlichtingen, dag- 
vaardingen, signalementen, arrestatiebevelen, veroordelingen 
etc.), het politietoezicht op vreemdelingen, bepaalde groe- 
pen personen, verdachte personen en de uitzetting van vreem- 
delingen, an ~1(1802/1803)-1932. 11 omslagen, 

Verordening op het binnentreden van de woningen, met bericht 
van ontvangst door Gedeputeerde Staten, 1857. 1 omslag. 

Stukken betreffende de samenstelling der jury voor de recht- 
bank, de permanente commissie van het huis van bewaring, het 
college van toezicht op de huizen van bewaring, de aanstel- 
ling van cipiers en het ontslag van de hoofdinspecteur der 
gevangenissen, 1812-1872. 1 omslag. 

Stukken betreffende de statistiek, jaarlijkse opgaven, rap- 
porten en verslagen over de gevangenen, het personeel van de 
gevangenis, de toestand van huis van bewaring en buitengewone 
voorvallen, 1809-1 883. 1 omslag, 



I N V E N T A R I S  

V A N  H E T  ------------- 
A R C H I E F  

V A  N D E  ------------- 

S C H O O L C O M M I S S I E .  ............................. ............................. 



Registers van notulen van de vergaderingen van de plaatselij- 
ke schoolcommissie, 1825-1827, 1858-1884. 2 deeltjes, 
5127 1825 januari 19-1827 maart 28, 1 deeltje, 
5128 1858 mei 22-1884 october 3, 1 deeltje. 

Register van correspondentie, uitgegaan van de plaatselijke 
schoolcommissie, 1824-1830, 1858-1881. 2 deeltjes, 
5129 1824 december 23-1830 juli 26. 1 deeltje, 
5130 1858 mei 6-1881 maart 15. 1 deeltje, 

Stukken betreffende de benoeming van leden van de plaatselij- 
ke schoolcommissie, 1862, 1880, 1885. 1 omslag. 

Rooster van aftreding van de leden van de plaatselijke school- 
commissie, 1858-1902. 1 deeltje, 

Schrijven van de schoolopziener van het Je district in Lim- 
burg betreffende de oprichting van een "schoolonderwijzersge- 
zelschap", 1826 maart 14. 1 stuk. 

Stukken betreffende het gebruik van schoollokalen9 het houden 
van schoolbezoeken en het geven van onderwijs en avondonder- 
wijs, 1824-1873. 1 omslag. 

Register der schoolbezoeken van de plaatselijke schoolcommis- 
sie aan de Franse school te Horst, 1859 maart 11-1863 novem- 
ber 24. 1 deeltje. 

Lijsten van de opbrengst der schoolgelden te Horst, 1825- 
1829. 1 omslag, 

Lijsten van de opbrengst van schoolgelden te Meterik, 1825- 
1829, 1 omslag. 

Lijsten van de opbrengst der schoolgelden te Sevenum, 1825- 
1829. 1 omslag. 

Uittreksels uit de schoollijsten in verband met de betaling 
der schoolgelden en overzicht van het mogelijke verlies bij 
het innen van schoolgelden, 1828. 1 omslag, 

Rekeningen van de plaatselijke schoolcommissie betreffende de 
schoolgelden van Horst en Meterik, 1825-1829, 1 omslag, 

Rekeningen van de plaatselijke schoolgelden van Sevenum, 
1825-1829, 1 omslag, 

Staten van de aan de onderwijzer Th,Driessen te Horst gele- 
verde leermiddelen, 1825-1830. 1 omslag. 

Staten van de aan de onderwijzer P.Lucassen te Meterik gele- 
verde leermiddelen, 1825-1830. 1 omslag, 

Staten van de aan de onderwijzer J.C,Poell te Sevenum gele- 
verde leermiddelen, 1825-1829. 1 omslag. 

Andere stukken betreffende de aanschaf van leermiddelen en 
schoolbehoeften, 1821-1 830. 1 omslag. 



I N V E N T A R I S  

V A N  H E T  

A R C H I E F  
----------q-- 

V A  N D E  
------------s 

G E M E E N T E - O N T V A N G E R .  



N.B.  Het archief van de gemeente-ontvanger is hier 
als een apart archief ondergebracht, omdat men 
over het algemeen de ontvanger kan beschouwen 
als een hoofd van dienst, dat een eigen archief 
vormt, dat in ieder geval niet onder het beheer 
van de gemeentesecretaris wordt gevormd zoals 
het archief van het gemeentebestuur, 
Feitelijk is hier alleen de boekhouding van de 
ontvanger opgenomen, de neerslag dus van zijn 
functie. De andere stukken, zoals de kohieren 
van belasting, die ook hier ondergebracht hadden 
kunnen worden, vindt men onder "Belastingen'<, 
de schoolgeldkohieren onder "Volksontwikkeling" 
etc.. De stukken over de gemeente-ontvanger in 
het algemeen vindt men onder "Functionarissen" 
en de persoonlijke stukken bij de perscons- 
bundels van het gemeentepersoneel. 



Rekening van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, opge- 
maakt door de ontvanger H.Jeurissen, 1841. 1 stuk. 

N.B. De hier geplaatste rekening, die de ontvanger als be- 
wijs van décharge moet dienen, is een dubbele van de 
rekening, die men vindt bij de serie rekeningen, 
inv.nrs.1139-1282. 

Journalen van ontvangsten, 1881-1907, 1912, 191 3. 
26 deeltjes. 

Hulpkasboeken van inkomsten, 1927, 1935-1939. 2 deeltjes, 
4 delen. 
Kasboeken van inkomsten, 1924-1 939. 16 deeltjes. 

Grootboeken van inkomsten, 1924-1939. 16 deeltjes. 

Journalen van uitgaven, 1881-1898. 18 deeltjes. 

Bevelsohriftenregisters op de begroting, 1905-191 0, 191 2- 
1923, 1925. 19 deeltjes. 
Kasboeken van uitgaven, 1924-1939. 16 deeltjes. 

Grootboeken van uitgaven, 1924-1939. 16 delen. 

Veraamelpostenboeken, 1924-1939. 16 deeltjes. 

Debiteurenboek, 1918, 1919. 1 deel. 

Contraboeken betreffende door de gemeente-ontvanger bij de 
N.V.Bank van Nederlandse Gemeenten gedane dbrtingen en opne- 
mingen van kasgeld, 1925-1 941. 2 deeltjes, 



I N V E N T A R I S  

V A N  H E T  ------------- 

A R C H I E F  ------------- 
V A N  H E T  



N.B, In het archief van het Burgerlijk Armbestuur zijn zowel 
de stukken betreffende de oude kerkelijke armbesturen, 
als het gemeentelijke bureau van weldadigheid, centraal 
bureau van weldadigheid, armencommissie etc,opgenomen, 
De reden hiervan ligt in de veranderingen die de inrioh- 
ting van armwezen sedert de Franse revolutie onderging en 
waarbij deze archieven als retroacta telkens door de op- 
volgende besturen werden overgenomen. In het kort volgen 
hier deze veranderingen: 
1. Bij arr&t& van de volksrepresentanten van mlgig van 

1 Germinal an 111(21 maart 1795) werden de vroegere 
administratien voor huiszittende armen,meestal van 
kerkelijke oorsprong, weliswaar voorlopig in stand 
gehouden, doch zij veranderden al aanstonds van karak- 
ter, zij verloren nl. hun zelfstandigheid en werden 
gemeentelijke instellingen. 

2. Op 5 fructidor an V11 (22 augustus 1799) werden de on- 
der 1 genoemde instellingen vervangen doos nieuwe BU- 
reaw van weldadigheid. 

j. De gemeentelijke,Bureai~tvan Weldadigheid werden op hun 
beurt op 12 prairial an ~ ( 1  juni 1802) vervangen door 
Centrale Bureau van Weldadigheid voor elk vredesge- 

, . rechtsressort. 
4. Het K,B,van 7 december 1882 (Stb1,88) verving de Cen- 

trale Bureaux weer door gemeentelijke Bureaux, Ook nu 
bleven deze instellingen van burgerlijke aard, ten al- 
gemene nutte, in overeenstemming met de Franse wetten: 
"assistance du pauvre est une dette nationale", 

5. De wet van 28 juli 1854 (~tb1.100) onderscheidt weer 
gemeentelijke instellingen van weldadigh5id van andere 
instellingen (zie art.2), 
Na het in werking treden van deze wet kan er derhalve 
weer sprake zijn van kerkelijke instellingen van wel- 
dadigheid, doch de na dit tijdstip opgerichte bizcnde- 
re armbesturen kunnen geen aanspraak maken op oude, 
hun vroeger toebehorende goederen, Ook hun oude ar- 
chieven behoren derhalve aan het algemeen Burgerlijk 
Armbe stuur. 

Zie ook inv.nrs.4086-4092, 



HOOWSTUK I. 

ALGEMEEN. 

Register van besluiten van het Burgerlijk Armbestuur, 
1828-1931, 2 delen. 
5299 1828 october 1-1898 november 24. 1 deel. 
5300 1899 februari 20-1931 october 14. 1 deel, 

Lijsten van behandelde punten in de vergaderingen van het 
Burgerlijk Armbestuur, 1856 februari 27-1880 december 20. 
1 omslag. 

"Dagboek" van het Burgerlijk Armbestuur, 1922 november 16- 
1941 december 28. 1 deeltje. 

Register van correspondentie, uitgegaan van het Burgerlijk 
Armbestuur, 1829 januari 15-1864 juni 30, 1 deeltje. 

"Inventaris van alle registers, obligatiën, titels van renten, 
pachtbrieven, en andere bewijsstukken nopens de Armeninkomsten 
der gemeente Horst", 1829 juli 15. 1 katern, 

N.B. Zie ook inv.nr.548. 

Rooster van aftreding van de leden van het Burgerlijk Armbe- 
stuur, 1855-1918. 1 deeltje. 

Stukken betreffende de administratie van het "Bureau de Bien- 
faisance" in het algemeen, de administratieve scheiding van 
het armbestuur van Horst en Sevenum; staten betreffende admi- 
stratie van de huiszittende armen te Horst en Sevenum alsmede 
verslagen over het beheer der armen en de inrichtingen van 
het armbestuur van Horst en Sevenum, 1808-1830. 1 omslag, 

Stukken betreffende de grondbelasting en de belasting van de 
dode hand, 1933-1935. 1 omslag. 

Naamlijsten van de armen in de gemeente, 1818, 1826, 
1 omslag. 

Naamregister der bedeelden voor rekening van het Burgerlijk 
Armbestuur, 1898-1901. 1 deeltje. 

Register der bedeelden, aangelegd 1934 januari 1. 1 deeltje. 



5311 Akte van overeenkomst tussen het armbestuur en het Zedelijk 
Lichaam "Vereniging van Vrouwen tot het geven van onderwijsw 
te 's-Hertogenbosch betreffende de verpleging van ouden van 
dagen, zieken en wezen der gemeente Horst, 1902 juni 23. 
1 akte. 

5312 Akte van overeenkomst tussen het Zedelijk Lichaam "Mariann- 
hilsche Missievereniging van het Kostbaar Bloed", te Aarle- 
Rixtel, het armbestuur en de gemeente betreffende de verple- 
ging van ouden van dagen, wezen en zieken in het St,Antonius- 
gesticht te Horst, 1920 februari 9. 1 akte + bijlage, 



HOOFDSTUK 11. 

EIGENDOMMEN. 

Register van de bezittingen van het Burgerlijk Armbestuur, 
1826-1932. 1 deel, 

N.Be In dit register staan ook de schenkingen van geld op- 
getekend. 

Polis no 1690604 van de Maatschappij van verzekering tegen 
brand, gevestigd te Brussel, waarin genoemde Maatschappij de 
bouwhoeve "Boomshof", een schuur nabij die hoeve en het armen- 
huis, een en ander eigendom van het Burgerlijk Armbestuur, 
verzekert tegen brand* 1921 mei 30. 1 stuk, 

Schrijven van Burgemeester en Wethouders aan het Burgerlijk 
Armbestuur, waarin wordt meegedeeld dat voor onbepaalde tijd 
aan het Burgerlijk Armbestuur kosteloos in gebruik wordt af- 
gestaan een gedeelte van een perceel heidegrond, sectie E no 
2811, groot + 32 a., voor het bouwen van een huis, 1927 
september 167 1 stuk, 

Akten van aankoop en besluiten van Gedeputeerde Staten tot 
goedkeuring van aankoop van grond en huizen, 1840, 1842, 
1845, 1852, 1857, 1858, 1865, 1871, 1880, 1909. 1 stuk, 1 om- 
slag, 2 akten, 8 akten + bijlage(n). 
Akten van verkoop en besluiten van Gedeputeerde Staten tot 
het verlenen van machtiging tot verkoop van grond en huizen, 
1873, 1879, 1899, 1904, 1909, 1920, 3 stukken, 1 stuk + bij- 
lage, 2 akten + bijlagen, 
Akten van ruil van grond, 1651, 1865, 1871, 1956, 3 akten, 
1 akte + bijlagen. 
Akten van schenking van eigendommen aan het armbestuur, 1826, 
1847, 1871, ongedateerd. 1 stuk, 1 omslag, 2 akten + bijlagen. 
Akte van verhuring van een woning, gelegen aan de Middellijk, 
aan G.Caspers, 1931 october 1. 1 akte. 

Akten van verpachting en andere stukken betreffende de verpach- 
ting van grond en de bouwhoeve "Boomshof", 1841, 1846, 1852, 
1861, 1865, 1866, 1872, 1874, 1878, 1879, 1884, 1888, 1892, 
18979 19039 1911, 19199 19229 1927, 19319 1932, 19349 19389 
1939, 2 omslagen, 3 stukken, 2 akten i bijlage, 8 akten. 



HOOFDSTUK 111. 

FINANCIëN. 

Begrotingen van de inkomsten en uitgaven, 1827-1829, 1833- 
1837, 1840-1885, 1888-1 890, 1892, 1894-1900, 1903-1 92 3, 191 5- 
1930, 1932-1939. 1 omslag, 99 stukken. 
Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, 1713, 1752, 1758- 
1761, 1 764, 17659 1768-1773> 1775-1 779, 1781-1 800, 1808-19179 
1919-1939. 13 omslagen, 52 deeltjes, 104 stukken, 
Bijlagen der rekeningen, 1829, 1835, 1840-1850, 1854, 2858, 
1859, 1863, 1873, 1875, 1876, 1882, 1883, 1890-1912, 1914- 
1939. 1 katern, 52 omslagen, 

Register van jaargetijde, pachten, rogge en geldrente van het 
armengilde van Onze Lieve Vrouw, 1591-1678. 1 deel, 

Lijsten van inkomsten van het armengilde, 1758, 1781, 
1 stuk, 1 deeltje, 

Journaal en ontvangsten, 1849. 1 deeltje, 

Journalen van uitgaven van geldmiddelen aan behoeftigen, 
1824-1836. 2 deeltjes. 

Journaal van uitgaaf van broden aan behoeftigen, 1830 janu- 
ari 2-1883 september 25. 1 deeltje, 

N.B. Achterin in dit journaal is ook aantekening gehouden 
van de uitgaven van geldmiddelen aan behoeftigen van 
7 januari 1830-25 september 1833. Men vindt deze uit- 
gaven ook in de journalen van in~~nrs.5684 en 5685, 

Journaal van uitgaven, 1849. 1 deeltje, 

Polis van de <'General accident fire an life assurance corpora- 
tion, limited", te Amsterdam, van verzekering tegen diefstal 
met braak van f 15.000,-- toebehorend aan het Burgerlijk Arm- 
bestuur, 1921 november 28. 1 stuk. 

Akten van testamentaire beschikking, waarbij geldsommen wor- 
den vermaakt aan het armbestuur, 1809, 1827, 1843, 1894. 
1 stuk + bijlage, 3 akten + bijlage(n). 



Akten van schuldbekentenis van geldsommen ten behoeve van 
het armbestuur en andere stukken betreffende de belegging 
van geld door het armbestuur, 1674, 1843-1845, 1847, 1849, 
1856-1 902, 1904, 1905, 1907, 1912, 1916. l stuk, 1 akte, 
14 akten + bijlage(n), 7 omslagen. 
Register van alle renten in geld en graan aan de armen ver- 
schuldigd, aangelegd in 1722 en bijgehouden tot 1800, 1722- 
1800. 1 deel. 

Register van de renten en kapitalen, verschuldigd aan het 
armbestuur, 1847-191 2. 1 deel. 

Akte van schuldbekentenis ten behoeve van het armengilde en 
ten laste van Diederich Anthonfi van twee erf malder rogge 
min een half vat, 1614 maart 6. 1 akte. 

Akte van schuldbekentenis onder hypothecair verband van hun 
huis en aanhorigheden, gelegen aan 't Broek, ten behoeve van 
het armengilde en ten laste van E.Hagens en haar zoon, van 
een rente van 4% van een som van 75 gulden, 1687 februari 4. 
1 akte met opgedrukt papieren zegel van schout en opgedrukt 
papieren zegel van de schepenbank van Horst. 

Akte van schuldbekentenis onder hypothecair verband van het 
huis "de Pelikaan" te Wel1 ten behoeve van het armengilde 
van Torst en ten laste van D.Buijsen en ~,~uertien(?) van 
het 5e deel van hun erfdeel van 250 gulden Hollants, 1753 
mei l7/augustus 14. 1 akte + bijlage, 
Naamlijst van hen, die rente zijn verschuldigd aan het armbe- 
stuur en waarvan nieuwe titels zijn gesteld in 1812, 
1 deeltje. 

Akten van schuldbekentenis onder hypothecair verband van hun 
huis en belendende grond, ten behoeve van het armbestuur en 
ten laste van verschillende personen, van diverse renten, 
1812 augustus 27-1812 december 8, 29 akten. 

NOB. Al deze akten zijn akten van nieuwe titel van oude 
schulden. 

Akten van schuldbekentenis onder hypothecair verband van di- 
verse onroerende goederen, ten behoeve van het armbestuur en 
ten laste van verschillende personen, van diverse renten, 
1854 maart 19-1834 maart 28. 1 akte, 40 akten + bijlagen. 

N.B. Al deze akten zijn akten van nieuwe titel van oude 
schulden. 

Akten van schuldbekentenis onder hypothecair verband van di- 
verse onroerende goederen, ten behoeve van het armbestuur en 
ten laste van verschillende personen, van diverse renten, 
1842 augustus 20-1842 december 21. 6 akten + bijlagen, 

N.B. Al deze akten zijn akten van nieuwe titel van oude 
schulden. 

Akte van verkoop van o.a. een huis met aanhorigheden, sectie 
D no 69, 208,209, groot I j  roeden, belast met o,a. een rente 
van 4% van een som van f 90,- door J-Franssen en zijn vrouw 
G.Nabben vermaakt aan het armbestuur, 1844 februari 7, 
1 akte. 



Akte, waarbij G,Gerards en zijn vrouw E,Evers zich, onder 
hypothecair verband van een tuin en weiland, sectie A no 
1268 en 1269, groot 16 roeden, 80 ellen, verplichten jaar- 
lijks aan het armbestuur een rente van f 3,88 te betalen, 
1845 februari 13, 1 akte + bijlagen. 
Register van hernieuwing van titels van schuld, 1863, 
1 deeltje. 

Akten van schuldbekentenis onder hypothecair verband van di- 
verse onroerende goederen, ten behoeve van het armbestuur en 
ten laste van verschillende personen, van diverse renten, 
1864 februari 13-1864 maart 15. 3 akten, 2\3 akten t bijlagen 

NOB. Al deze akten zijn akten van nieuwe titel van oude 
schulden, 

Register van hernieuwing van titels van schuld, 1872, 
1 deeltje. 

Akten van schuldbekentenis onder hypothecair verband van di- 
verse onroerende goederen, ten behoeve van het armbestuur en 
ten laste van verschillende personen, van diverse renten, 
1872 augustus 11-1873 maart 8. 10 akten i bijlagen, 

N.B. Al deze akten zijn akten van nieuwe titel van oude 
schulden. 

Akten van schuldbekentenis onder hypothecair verband van di- 
verse onroerende goederen, ten behoeve van het armbestuur en 
ten laste van verschillende personen, van diverse renten, 
1894 januari 9, 3 akten + bijlage, 14 akten. 

N.Ba Al deze akten zijn akten van nieuwe titel van oude 
schulden, 

Akte van schuldbekentenis onder hypothecair verband van een 
perceel bouwland, sectie A no 2490, groot 34 a, 70 ca,, ten 
behoeve van het armbestuur en ten laste van Mosanders, van 
een grondrente van 78 liter rogge, 1902 augustus 77, 1 akte, 

NOB, Is akte van nieuwe titel. 

Akten van schuldbekentenis onder hypothecair verband van di- 
vefse onroerende goederen, ten behoeve van het armbestuur en 
ten laste van verschillende personen, van diverse renten, 
1924 januari 3-1924 januari 9. 5 akten. 

N.B. A1 deze akten zijn akten van nieuwe titel van oude 
schulden. 

Akte van schuldbekentenis onder hypothecair verband van een 
perceel bouwland, sectie A no 2490, groot 34 a, 70 ca., ten 
behoeve van het armbestuur en ten laste van J,Zanders, van 
een grondrente van 78 liter rogge, 1932 augustus 11. 1 akte, 

N,B, Is akte van nieuwe titel. 

Andere stukken betreffende legaten en schulden van renten ten 
behoeve van het armbestuur, 1812-1936. 7 omslag, 



HOOFDSTUK IV. 

GEBOUWEN EN TERREINEN. 

5865 Stukken betreffende het herstellen en verven van het gast- 
huis, 1877, 1878. 1 omslag. 

5866 Stukken betreffende de afbraak van het oude en de bouw en 
verbetering van een nieuw gasthuis, de gemeentelijke subsi- 
die voor deze bouw en het onderhoud van de tuin van het gast- 
huis, 1899-1903. 1 omslag. 

5867 Stukken betreffende de bouw en verbetering van een stalling 
en een gebouw voor de verpleging van besmettelijke zieken 
bij het St.Antoniusgesticht, 1902-1904, lgjl, 1 omslag, 

5868 Aangiften door het armbestuur aan de gemeente wegens ontgin- 
ning van woeste grond, toebehorend aan het armbestuur, 
1858, 1859. 1 omslag, 

5869 Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken, met bij- 
behorende stukken, tot het verlenen van vergunning aan het 
armbestuur voor het aanleggen van een pakwerk aan de rechter 
Maasoever langs het perceel hooiland, genaamd de Begijnen- 
weerdgelegente Bergen, sectie F no 1456, 1867 februari 21, 
1 omslag, 



I N V E N T A R I S  

V A N  H E T  ------------- 
A R C H I E F  ------------- 

V  A  N D  E  ------------- 

A M B T E N A A R  ----------======s ---------- 

O-A-N--O-E ---------- 
B U R G E R L I J K E  S T A N D .  ................................ 



NOB, Het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand is ten 

gemeentehuize gedeponeerd rijksarchief. 

Zie ook inv.nrs.1970-2001, 

Bij de ordening en inventarisatie van de archieven der gemeente 

Horst in 1962-1963 waren de registers van de burgerlijke stand 

uit de periode an V11 (1 798/1799)-1842 in tegenstelling tot 

die van na 1842 nog niet bijeengebonden tot banden, Toen dit 

later wel geschiedde kregen de zo ontstane banden meerdere in- 

ventarisnummers. B l j  het vervaardigen van deze verkorte uitgave 

van de inventaris van de archieven van Horst werd besloten de 

banden ieder te voorzien van &&n inventarisnummer. Hetzelfde 

gebeurde met de ook later tot enkele banden bijeengebonden 

tienjaarlijkse alfabetische klappers op de akten van de burger- 

lijke stand. Het gevolg van deze nieuwe nummering is dat er 

twee hiaten zijn ontstaan in de doorlopende nummering van de 

inventaris, de nummers 5892-5958 en 6002-6014 ontbreken nu. 

Concordans: 

Nieuw nr,= oude nrs, 
5871=587l95872~5895,58949591195912e 
5872=5873-587695895-589795913-5916- 
5873=5877-5879~589895899~591795918. 
5874=5880-5884p5900-5902,5919-59210 
5875=588595886~5903g590495922~5923. 
5876=5887,5888,5905e5906,592495925- 
5877=5889,5890~5907,5908,5926959270 
5878=5891,5892p5909,591095928~5929e 
5879=5950e5931e 
5880=5932959330 
5881=593495935e 
5882=59369 59370 
5883=5958,59390 
5884=594Os5941 o 

5885=5942,59430 
5886=5944s 59450 
5887=5946,59470 
5888=5948959490 
5889=5950-59540 
5890=59559 59560 
5891 =5957959580 
5998=5998,59990 
5999=6000-60050 
6000=6006-60120 
6001 =601 3, 601 40 



5870 Overeenstemmíngsalmanak van het Gregoriaanse en republi- 
keinse tijdrekeningen van het jaar I1 tot het jaar X X I I ,  
1829. 1 deeltje. 

N.B. Ofschoon deze almanak niet tot het archief van de 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand behoort, is 
hij hier toch opgenomen, omdat hij meestal als 
hulpmiddel gebruikt wordt bij het raadplegen van 
de oudste registers van de Burgerlijke Stand, 

5871 - 5997 Registers van de burgerlijke stand, bevattende de akten 
van geboorte, huwelijk en overlijden, an V 1 1  (1 798/1799)- 
1940. 60 banden. 

N.B. De nrs.5892-5958 ontbreken in deze serie, voor 
verklaring zie inleiding bij deze inventaris 

5871 - 5891 Registers, bevattende de akten van geboorte, 
huwelijk en overlijden, an V 1 1  (1 798/1799)- 
1842. 21 banden. 
5871 an VII (1 798/1799)-an VIII(I 799/1800). 

1 band, 
5872 an 1~(1800/1801 )-an X 1  (1 802/1803). 

1 band. 
5873 an x11 (1 803/1804)-an XIII(I 804/1805) o 

1 band, 
5874 an ~1V(1805/1806)-1807. 1 band. 
5875 1808-1809. 1 band. 
5876 1810-1811 e l bando 
5877 1812-1813. 1 band. 
5878 1814-1815a 1 bad, 
5879 1816-1817. 1 band. 
5880 1818-18190 1 band. 
5881 1820-1821 1 band. 
5882 1822-1823. 1 band. 
5883 1824-1825. 1 band. 
5884 1826-1827. 1 band. 
5885 1828-1829. 1 band. 
5886 7830-1831. 1 band, 
5887 1832-1835. 1 bande 
5888 1834-18550 1 band. 
5889 18j6-18380 1 band. 
5890 1859-1840. 1 band. 
5891 1841-1842. 1 band. 

5959 - 5972 Registers, bevattende de akten van geboorte, 
1843-1 940. 14 banden. 
5959 1843-1852. l band, 
5960 1853-18620 1 bande 
5961 1863-1872. 1 band. 
5962 1873-1882. 1 band. 
5963 1883-1892. 1 band, 
5964 1893-1902. 1 band, 
5965 1903-1907. 1 band. 
5966 1908-1912. 1 band, 
5967 191 3-1917. 1 band. 
5968 1918-1922. 1 band. 
5969 1923-1927. 1 band. 



5970 1928-1932. 1 band. 
5971 1933-1937+ 1 band. 
5972 1938-1940. 1 band, 

5973 - 5986 Registers, bevattende de akten van huwelijk, 
1843-1 940, 14 banden, 
5973 1843-1852. 1 band, 
5974 1853-1862. 1 band. 
5975 1863-1872. 1 band. 
5976 "1873-1880. 1 band. 
5977 1881-1889, 1 band. 
5978 1890-1898. 1 band, 
5979 1899-19050 l bande 
5980 1906-19120 1 band. 
5981 1913-1917, 1 band. 
5982 1918-1922. 1 band, 
5983 1923-1927. 1 band, 
5984 1928-1952. 1 band, 
5985 1933-1957. 1 band, 
5986 1938-1940. 1 band. 

5987 - 5997 Registers, bevattende de akten van overlijden, 
1843-1940, 11 banden, 
5987 1843-1852. 1 band, 
5988 1853-1862. 1 band. 
5989 1865-1872, 1 hand, 
5990 1873-1882. 1 band. 
5991 1883-1892. 1 band, 
5992 1893-1902. 1 band, 
5993 1903-19120 1 band, 
5994 191 3-1922. 1 band, 
5995 1923-1927. 1 band. 
5996 1928-1952. 1 band. 
5997 1953-19400 1 bando 

5998 Register, bevattende Dn tafel op de akten van geboorte 
1798-1812 en de tienjaarlijkse alfabetische klappers op 
de akten van de burgerlijke stand 1802-1812, 1798-1812, 
1 band. 

5999 - 6001 Registers, bevattende de tienjaarlijkse alfabetische klap- 
pers op de akten van de burgerlijke stand, 1813-1960. 
3 banden. 
5999 1813-1872. 1 band. 
6000 1873-1922. 1 band. 
6001 1923-1960. 1 band, 

6015 Akten van vonnis van rectificatie van doop- en geboorte- 
akten, 1819-1833. 1 omslag. 

6016 Stukken betreffende de aangifte van geboorte, het aanbren- 
gen van kanttekeningen op geboorte-akten, de aanvulling 
van geboorteregisters en de erkenning en wettiging van 
kinderen, 1834-1920. 1 omslag, 



6017 c 6019 Huwelijks-afkondigingen, 1917-1919. 3 omslagen. 
6017 1917. 1 omslag. 
6018 1918. 1 omslag. 
6019 1919. 1 omslag. 

6020 Extracten uit de kerkelijke registers en de registers 
van de Burgerlijke Stand, vereist voor het aangaan van 
een huwelijk, an IX(1800/1801)-1829. 1 omslag, 

6021 Overlijdensextracten en bijbehorende stukken, van personen 
uit Horst buiten de gemeente overleden, an ~111(1804/ 
1805)-1856. 1 omslag, 



V A N  H E T  ------------- 

A R C H I E F  ----.-------- 
V A N  H E T  

K A D A S T E R .  ---------C===== --------- 



N.B. De hier volgende kadastrale leggers, met tafels en verwij- 
zingen zijn eigenlijk geen gemeentearchief doch ten gemeen- 
tehuize gedeponeerd rijksarchief. Als zodanig behoren zij 
dus niet gerangschikt te worden onder de rubriek "Belastin- 
genw, vooral ook omdat het kadaster nog andere redenen van 
bestaan heeft dan alleen als basis te dienen voor het op- 
maken van de aanslagen der grondbelasting. Dit komt ook uit 
in de titel, immers de gewoonlijk met "Perceelsgewijze ka- 
dastrale leggers", aangeduide registers, dragen de volgende 
volledige omschrijving: "Perceelsgewijze kadastrale legger 
of Lijst der Grondeigenaren met omschrijving van derzelver 
ongebouwds en gebouwde eigendommen; en voorts aanduidende 
de bezitters van zakelijke rechten van vruchtgebruik, van 
erfpacht en van opstal, alsmede het zuiver belastbaar ver- 
mogen (inkomen) aan de grondbelasting onderhevig. " 
Daarna volgt nog de aanduiding "Eerste Deel" of '*Tweede 
Deelt*. Alle delen volgende op het eerste deel heten "Twee- 
de Deel", want het eerste deel bevat de eigenaars enz,, 
die als zodanig bij de oorspronkelijke opmaking van het ka- 
daster bekend waren, terwijl het tweede deel bevat de per- 
sonen wier rechten van eigendom enz., zijn verkregen of be- 
kend geworden na de oorspronkelijke opmaking van het kadas- 
ter. 



6022 6027 Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd in 1842 en 
bijgehouden tot ca.1910. 6 delen. 
6022 Eerste deel, artikel 1-276. 1 deel. 

N.B. Voorin bevindt zich een "tarief der zuivere 
begrotingen van iedere soort en klasse van 
vaste eigendom in de gemeente, zoals deze, 
tengevolge van de kadastrale schatting, bij 
besluit van de Staatsraad Gouverneur van het 
Hertogdom, onder dagtekening van den 29 no- 
vember 1842, zijn vastgesteld", en een alfa- 
betische lijst der eigenaren, vruchtgebrui- 
kers enz., met verwijzing naar het cijfer der 
artikelen, waaronder hun namen en hun eigen- 
dommen op de lijst voorkomen. 

6023 Tweede deel, artikel 277-778. 1 deel. 
N.B. Achterin bevindt zich een verzamelstaat van 

de slotsommen der artikelen van de perceels- 
gewijze kadastrale legger van de gemeente, 
zoals die bij de eerste opmaking er van zijn 
bevonden. 

6024 Tweede deel, artikel 779-1388. 1 deel. 
6025 'Pweede deel, artikel 1589-1757. 1 deel, 
6026 'Pweede deel, artikel 1758-2142. 1 deel, 
6027 Tweede deel, artikel 2145-2486. 1 deel. 

6028 Oorspronkelijk aanwijzende tafel der grondeigenaren en der 
ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, aangelegd in 
1842. 1 deel. 

N.B. Dit deel is onderverdeeld in: Sectie A, genaamd 
Horst Noord-West; Sectie B, genaamd Horst Noord- 
Oost; Sectie C, genaamd Horst Zuid-Oost; Sectie D, 
genaamd Worst Zuid-West; Sectie E, genaamd de turf- 
gronden en heiden van Horst. 

6029 Suppletoire aanwijzende tafel der grondeigenaren en van de 
gebouwde en ongebouwde eigendommen, aangelegd in 1844 en 
bijgehouden tot 1863. 1 deel. 

N.B. Zie nota inv.nr.6028. 

6030 Suppletoire aanwijzende tafel van ongebouwde en gebouwde 
eigendommen, aangelegd in 1862 en bijgehouden tot 1863. 
1 deel. 

N.B. Dit deel, waarvan slechts 3 bladzijden zijn beschre- 
ven, bevat alleen Sectie E. 

6031 Alfabetische lijst op de perceelsgewijze kadastrale leggers 
der eigenaren, vruchtgebruikers etc., opgemaakt in 1864, 
1 deel. 

6032 Alfabetische lijst der eigenaren, vruchtgebruikers, enz. 
met verwijzing naar het cijfer der artikelen, waaronder hun 
namen en hun eigendommen op de legger voorkomen, vernieuwd 
in 1891. 1 deel. 

6033 Register houdende verwijzing van de artikelen voorkomende 
in de perceelsgewijze legger, naar de nummers der kadastra- 
le plans, bevattende Sectie A, B, C, D, E, opgemaakt (ca. 
1845). 1 deel. 



6034 Register, houdende verwijzing van de artikelen, voorkomende 
in de perceelsgewijze legger, naar de nummers der kadastra- 
le plans, bevattende Sectie F, ongedateerd. 1 deel, 

6035 - 6055 Perceelsgewijze kadastrale leggers, aangelegd ca01909 en 
bijgehouden tot heden. 21 delen, 
6035 Eerste deel, artikel 10-2212. 1 deel, 
6036 Tweede deel, artikel 2213-2484, 1 deel, 
6037 Tweede deel, artikel 2487-2783. 1 deel, 
6038 Tweede deel, artikel 2784-5040. 1 deel, 
6039 Tweede deel, artikel 3041-3356* 1 deel, 
6040 Tweede deel, artikel 3557-3668. 1 deel. 
6041 Tweede deel, artikel 5669-3980, 1 deel, 
6042 Tweede deel, artikel 3981-4508, 1 deel, 
6043 Tweede deel, artikel 4509-0626. 1 deel, 
6044 Tweede deel, artikel 4627-49460 1 deel. 
6045 Tweede deel, artikel 4948-5278. 1 deel, 
6046 Tweede deel, artikel 5282-5619. 1 deel. 
6047 Tweede deel, artikel 5620-5952. 1 deel, 
6048 Tweede deel, artikel 5953-6251. 1 deel. 
6049 Tweede deel, artikel 6252-6572. 1 deel. 
6050 Tweede deel, artikel 6573-6882, 1 deel, 
6051 Tweede deel, artikel 6883-7209. 1 deel, 
6052 Tweede deel, artikel 7210-7546. 1 deel. 
6053 Tweede deel, artikel 7547-7891. 1 deel. 
6054 Tweede deel, artikel 7892-8250. 1 deel. 
6055 Tweede deel, artikel 8251-8361. 1 deel. 

6056 - 6057 Registers, houdende verwijzing van de nummers der percelen 
naar de artikelen van de perceelsgewijze legger waarop zij 
voorkomen, aangelegd ca,l909. 2 delen, 
6056 Sectie A, B en C, 1 deel, 
6057 Sectie D, E, F en G. 1 deel. 

6058 Alfabetische naamlijst op de perceelsgewijze kadastrale 
legger, ver-nieuwd in 1915, 1 deel. 

6059 - 6060 Kadastrale kaarten van de gemeente, door de landmeter Roe- 
lofsen opgemeten 1862 december 16, 2 bladen. 
6059 Sectie B, blad j, bevattende de plaatselijke benaming: 

Het Langven, opgemaakt in 1862, 1 blad, 
6060 Sectie E, blad 1, bevattende de plaatselijke benaming: 

In de Bergen, opgemaakt in 1862, 1 blad, 

6461 - 6074 Oude kadastrale kaarten van de gemeente, 14 bladen. 
NSB, Deze bladen zijn ongedateerd met uitzondering van 

blad 1 en Sectie F. 
6061 - 6064 Sectie A, genaamd Noord-Westen, 4 bladen. 

N.B. Sectie A bestaat uit 6 bladen, blad 5 
en 6 ontbreken. 

6061 Sectie A, blad 1 ,  bevattende de plaatse- 
lijke benamingen: De heide naar Ourlo, 
Diepeleng, De Nieuwe Berg, De Kiekuit, De 
Wevert, De Heide naar Thinraij, De Lich- 
tenberg. 1 blad. 



6062 Sectie A, blad 2, bevattende de plaatse- 
lijke benamingen: De Schoot, Aan de Beek. 
Kreitenberg, De grote en kleine &lt, De 
heide naar Thinraij, Den Handerik, Helpen- 
ney, Moolen Veld, Oostenrijk Gehucht. 
l blad. 

6063 Sectie A, blad 3, bevattende de plaatse- 
lijke benamingen: Oostenrijk Gehucht, Moo- 
len Veld, Middelik Gehucht, Meterik Ge- 
hucht, 1 blad. 

6064 Sectie A, blad 4, bevattende de plaatse- 
lijke benamingen: Gussen Veld, St,Martinus 
Berg, Moolen Veld, Meterik Gehucht, 1 blad. 

6465 - 6068 Sectie B, genaamd Noord-Oost, 4 bladen, 
N.B. Sectie B bestaat uit 5 bladen, blad 5 

ontbreekt. 
6065 Sectie B, blad 1, bevattende de plaatselij- 

ke benamingen: Torf Ven, Aan het Torf Ven, 
Aan den Meerloscher Dijk, Agter den Eikelen- 
bosch, Aan het Mespele Meer, Aan de Eikelen- 
bosch, Aan Lummerix Broek, Aan de Locht, Aan 
den ñroekhuyser Dijk, Aan Lochs Meer. 
1 blad, 

6066 Sectie B, blad 2, bevattende de plaatselij- 
ke benaming: Eikelenbosch, 1 blad, 

6067 Sectie B, blad 3, bevattende de plaatselij- 
ke benamingenr Neffens het Lang Ven, Locht, 
De Leeg Hei, Het Lang Ven, Aan Melderslo, 
De Coppert, De Voorste Lampert, Den Achter- 
ste Lampert, De Blakt, Melderloscher Veld, 
1 blad, 

6068 Sectie B, blad 4, bevattende de plaatselij- 
ke benamingenr De Slay, Aan den Broekhuyser 
Dijk, De Risselt, Broeker Weiden, Sloyer 
B-roek, Aan de Sloy, Steegs Ven, Aan de 
Scheet Roede, De hei op de Konins Warand, 
Wervel, De Vlies, Bisselter Veld, Konins 
Warande, Melderlosche Broek, Korst, Stuks, 
Beemden, Melderslo, Aan het Broek, 1 blad. 

6069 - 6070 Sectie C, genaamd Zuid-Oost. 2 bladen. 
N.B. Sectie C bestaat uit 4 bladen, blad 2 en 

3 ontbreken. 
6069 Sectie C, blad 1, bevattende de plaatselij- 

ke benamingen; Achter Meldersiosche Veld, 
Meldersloscher Veld, Broeker Weiden, Ber- 
kels Broek, Meldersloscher Weiden, Aan de 
Meldersloscher Weiden. I blad. 

6070 Sectie C, blad 4, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Verdelle Kamp, De Lange 
Beemd, Dijker Weiden, Dijker Hei, Aan den 
Dijk, Dijker Veld, Achter den Bergen, Op 
den Bergen. 1 blad. 

N.B. Een gedeelte van dit blad is verlo- 
ren gegaan. 



6071 - 6073 Sectie D, genaamd Zuid-Westen. 3 bladen. 
NOB. h: ontbreekt geen enkel blad van Sectie D 

6071 Sectie D, blad 1, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen8 Middelijk Gehucht, Heeren 
Beemd, In de Riet, Welterse Weiden, Meterik 
Gehucht, Op de Waterstraat, Meterikse Houf- 
slang, In den Afhank, Doiaks Weiden, De Me- 
laten, Weister Bek, Kerk Veld, Horst Dorp, 
Root Ven, Aan Dijks Kolk, Aan het Root Ven, 
Rootvensche Kamp. 1 blad, 

6072 Sectie D, blad 2, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen; De Melaten, Het nieuw van 
den Weisterbek, Krane Veld, Nieuwstraat Ge- 
hucht, Kleen Krane Veld, Hegelsom Gehucht, 
Hogelsomer Veld, Hennekampke, Homberg, Hei 
Veld, Moolen Weiden, Staarter Veld, 
1 blad. 

6073 Sectie D, blad 3, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Meterikse Weiden, Op het 
Root, Ese Broek, Aar. de Knorren, In de 
Knorren. 1 blad, 

6074 Sectie F, blad 1,  bevattende de plaatselijke bena- 
mingen: Aan de Knorren, Voor Amerika, opgemaakt 
in 1888, 

NOB, Van Sectle F, genaund Amerika en bestaan- 
de uit 7 bladen, is slechts dit blad aan- 
wezig. Van Sectie E ;s geen enkel blaa 
aanwezig. 

6075 - 6109 Nieuwe kadastrale kaarten van de gemeente, 35 bladen, 
NOB. Deze bladen zijn fotocopie&n, tenzij anders vermeld 

in een nota bij het blad, 
6075 Verzamelkaart van de Secties A, B, C, D, E, F 

en G., vernieuwd in 194;. 1 blad, 
6076 - 6082 Sectie A. 7 bladen, 

6076 Sectie A, blad 1, bevattende de plaa5selij- 
ke benamingen: De Befde niar OirEo, Diepel- 
eng, De Nieuwe Berg, De Kiekuit, De Wevert, 
De Heide naar Thienray, De Lichtenberg, 
vernieuwd in 1940. 'B blad, 

6077 Sectie A, blad 2, beva$tende de plaatselij- 
ke benamingens De Grote er, Kleine Bult, De 
Schoot, De Handrlk, Aan de Beek, Krijten- 
berg, Broekje, De Hezde naar Thienray, Hel- 
peney, Molenveld, 0ostensi:k Gehucht, op- 
gemaakt in 1876. 1 blad. 

6078 Sectie A, blad 3, bevattenAe de plaatseai$- 
ke benamingen; Oostenrijk Gehucht, Molen- 
veld, Middelijk Gehuchi, Meterik Gehuahi, 
opgemaakt in 1876, 1 blad, 

6079 Sectie A, blad 4, bevattende de plaafselij- 
ke benamingen: Gussenveld, St.Martinsberg, 
Molenveld, Meterik Gehucht, vernieuwd in 
1940. 7 blad, 



Sectie A, blad 5, le gedeelte, bevattende 
de plaatselijke benamingen: Kastenraysche 
Paes, Schadijksche Heide, Nieue Kamp, Holt- 
akker, St.Martinusakker, Schadijk Gehucht, 
vernieuwd in 1940. 1 blad. 
Sectie A, blad 5, 2e gedeelte, bevattende 
de plaatselijke benamingen: Groote Broek, 
Molenberger Heide, Schadijksche Heide, 
Meuw Kamp, Schadijk Broek, Schadijk Ge- 
hucht, vernieuwd in 1940. 1 blad, 
Sectie A, blad 6, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: De Heide naar Oirlo, Molen- 
berger Heide, Diepeleng, Groote Broek, De 
Schoot, vernieuwd in 1940. 1 blad. 
e B$ 5 bladen. 
Sectie B, blad 1, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Turfven, Aan het Turfven, 
Achter den Eikelenbosch, Aan den Meerlosche 
Dijk, Aan het Mespele Meer, Aan den Eikelen- 
bosch, Aan Lummerix Broek, Aan Lochs Meer, 
Aan den Broekhuiser Dijk, Aan de Locht, 
vernieuwd in 1940, 1 blad, 
Sectie B, blad 2, bevattende de plaatselij- 
ke benaming: Eikelenbosch Gehucht, ver- 
nieuwd in 1940. 1 blad, 
Sectie B, blad 3, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: De Locht, De Lage Hei, Aan 
de Koppert, Melderslo, Het Lang Ven, Mel- 
derslo Gehucht, De Blakt, De Voorste Lom- 
pert, De Achterste Lompert, Meldersloscher 
Veld, vernieuwd in 1940, 1 blad. 
Sectie H:, blad 4, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: De Sloij, Aan den Broekhui- 
zerdijk, Sloijerbroek, Aan de Sloij, De Ris- 
selt, Broeker Weiden, Steegs Ven, Aan de 
Schiet Roede, Wervel, De Vlies, Risserveld, 
Melderslosche Broek, De Hei op de Konings- 
warande, Stuks, Koningswarande, Beemden, 
Sloijerbroek, Melderslo Gehucht, Aan het 
Broek, Broeker Weiden, opgemaakt in 1895. 
1 blad. 

N.B. Origineel blad. 
Sectie B?, blad 5, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Camps Plaats, Aan den Eike- 
lenboscherdijk, Aan het Lummerix Broek, Lum- 
merixbroek, Kasteel, Heerenbosch, Loxs Meer, 
Aan de Eendenkooi, Els Beemden, Gastendonck, 
vernieuwd in 1940. 1 blad, 



6088 - 6091 Sectie C, 4 bladen. 
6088 Sectie C, blad 4, bevattende de plaatselij- 

ke benamingens Meldereloscher Veld, Achter 
Meldersloscher Veld, Berkelsbroek, Melders- 
lo Gehucht, Broeker Weiden, Meldersloscher 
Weiden, Aan de Meldersloscher Weiden, op- 
gemaakt in 1876. 1 blad, 

6089 Sectie C, blad 2, bevattende de plaatselfj- 
ke benamingens Uwe Straat, Ronde Veld, Hoog- 
veld, Beemden, Aan het Broek, Broeker, De 
Eykelenkamp, Aan den Venloschen Dijk, Den 
Schmeelenberg, Hesselen, Hegelsum, Aan het 
Ham, Groot Ham, opgemaakt in 1876, l blad, 

6090 Sectie C, blad 3, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Brommer, Reulsberg, opge- 
maakt in 1876. 1 blad. 

6091 Sectie C, blad 4, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: VerdelLe Kamp, Den Langen 
Beemd, Dijcker Weiden, Digeker Hei, Aan den 
Dijck, Asdoncker Beemden, Asdonck, Dijcker 
Veld, Aan Dijcker Veld, Aohter de Bergen, 
Staarter Beemden, Op de Bergen, vernieuwd 
in 19400 9 blade 

6092 - 6094 Sectie D, 5 bladen, 
6092 Sectie D, blad 1, bevattende de plaatselij- 

ke benamingen: Heeren Beemd, Middelik, Wel- 
terse Weiden, In de Rlet, Afhank, Meterik 
Hameau, Middelik Hameau, Meterikse Houf- 
slang, In den Melaten, Op de Waterstraat, 
Donks Weiden, Weisterbeck, Veld, Horst, Aan 
Dijcks Kolk, Aan het Rootsen, Rootvensche 
Kamp, opgemaakt? 1 blad. 

6093 Sectie D, blad 2, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Aan de Knorren, De Melaten, 
Klein Kraane Veld, Staarter Veld, Moole 
Weiden, Homberg, Het Bieuw van den Weister- 
beek, Heiveld, Hegelsom Gehucht, Kraane 
Veld, Hegelsommer Veld, Hegelsom, Henne- 
kampke, NUeuwstraat Gehucht, opgemaakt in 
1876. 1 blad. 

6094 Sectie D, blad 3, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Meterikse Weiden, Ex Broek, 
Aan de Knorren, Op het Root, In de Knorren, 
vernieuwd in 1940. 1 blad, 

6095 - 6097 Sectie E, 3 bladen. 
6095 Sectie E, blad j, bevattende de plaatselij- 

ke benamingen: De Puten, St,Martinsberg, 
Laag Hei, opgemaakt in 1876, i blad, 

6096 Sectie E, blad 2, Ie gedeelte, bevattende 
de plaatselijke benaming: De Pee:, ver- 
nieuwd in 1940, 1 blad, 

6097 Sectie E, blad 2, 2e gedeelte, bevattende 
de plaatselijke benaming; De Peel, ver- 
nieuwd in 1940, 1 blad, 



6098 - 6105 Sectie F, 8 bladen. 
6098 Sectie F, blad 1, bevattende de plaatselij- 

ke benamingen: Aan de Knorren, Voor America, 
opgemaakt (ca,? 898), 1 blad, 

6099 Sectie F, blad 2, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Op het Langere, Bet Hof, Voor 
Amerika, Aan den Nieuwen Peeldijk, Reindonk, 
opgemaakt (ca, 1898). I blad. 

6100 Sectie F, blad j, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen; Mederlkse Rustven, De Diepe 
Kuilen, De Eikhorst, Ouden Peeldijk, Bieuwen 
Peeldijk, Reindonk, vernieuwd in 1940, 
I blad. 

6101 Sectie F, blad 4, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Mevrouws Bbsch, Geurden Veld, 
Reindonk, vernieuwd in 1940. 1 blad, 

6102 Sectie F, blad 5, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Sleng, Het Saar, Reindonk, Op 
den Lagen Raam, De Zurings Peel, opgemaakt 
(ca,l898), 1 blad. 

6103 Sectie P, blad 6, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Zwarte Plak, Sleng, De Zurings 
Peel, vernieuwd in 1940. 1 blad, 

6104 Sectie F, blad 7, bevattende de plaatselij- 
ke benaming: De Peel, vernieuwd in 1940, 
1 blad. 

6105 Sectie F, blad 8, geen plaatselijke benamin- 
gen bevattende, vernieuwd in 1940, 1 blad, 

6106 - 6109 Sectie G, 4 bladen, 
N.B.  Van sectie G, blad 7 ,  aljn twee exemplaren 

aanwezig, nP, het originele en een ver- 
nieuwd exemplaar, 

6106 Sectie G, blad 1, bevattende de plaatselij- 
ke benaming: Griendtsveen, vernieuwd in 1940. 
1 blad. 

6107 Sectie G, blad 2, bevattende de plaalselij- 
ke benamingenr Griendtsvren, De Driehonderd 
Bunders, vernieuwd in 1940, 9 blad. 

6108 Sectie G, blad 3, bevattende de plaatselij- 
ke benamingen: Griendtween, De Driehonderd 
Bunders, opgemaakt (ca. 1898). g blad. 

N.B. Origineel blad; zie ook inv.nr06109. 
6109 Sectie G, blad 3, bevattende de plaatselij- 

ke benamingenr Griendtsveen, De Driehonderd 
Bunders, vernieuwd in 1940, 1 blad. 

N.B. Zie ook inv.nrO6i08. 



I N V E N T A R I S  
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6110 Akte van aankoop door de Woningvereniging van een perceel 
bouwland, sectie D no 3510, groot + 32 a., toebehorende aan 
de familie Vullinghs, voor de bouw-van arbeiderswoningen, 
1919 september 28. 1 akte. 

N.B. Zie ook inv.nrs.3755-3757. 

6111 6121 Akten van verhuring van woningen, 1920, 1925, 1929, 1931 O 
1934, 1936, 1939. 11 akten. 

6122 - 6141 Balansen van de Woningvereniging, 1920-1 939. 20 stukken, 

6142 - 6160 Verlies- en winstrekeningen van de Woningvereniging, 1920,' 
1921-1938/1939. 19 stukken. 

6161 Stukken betreffende balansen, verlies- en winstrekeningen, 
de contrôle der administratie, het voorschot voor bouwen van 
arbeiderswoningen, de exploitatiekosten van woningverenigin- 
gen en de exploitatie van arbeiderswoningen, 1920-1936, 
1 omslag. 

6162 Verslagen over de exploitatie van met voorschot uit 0s rijks 
kas door de Woningvereniging gebouwde woningen, 1922/1923, 
1923/1924. 1 omslag. 
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N.B. Horst is kiesdistrict geweest voor de verkiem 
zing van leden van de Provinciale Staten van 
Limburg. Van dit kiesdistrict maakten deel uit 
de gemeenten Bergen, Gennep, Horst, Meerlo, 
Mook en Middelaar, Ottersum, Sevenum en Venray 
en eveneens sinds 1898 Wanssum en sinds 1919 
Arcen en Velden, Broekhuizen en Grubbenvorst, 
In 1848 is Horst onderkiesdistrict geweest van 
het kiesdistrict Venlo voor de verkiezing van 
een lid van de Tweede Kamer en twee candidaten 
voor de Eerste Kamer van de Staten Generaal. 
Van het onderkiesdistrict Horst maakten deel 
uit de gemeenten Boekhuizen, Iforst, Sevenum 
en Venray. 



6163 Alfabetische lijst van de namen der personen van de gemeente 
Horst, die de vereisten bezitten om in het kiesdistrict 
Horst het stemrecht tot benoeming der kiezers voor de Lande- 
lijke Stand uit te oefenen en alfabetische lijst van de na- 
men der personen van de gemeente Horst, die de vereisten be- 
zitten om in het kiesdistrict Horst tot kiezers voor de Lan- 
de-lijke Stand te kunnen worden benoemd, 1845 april 9 .  
1 omslag. 

6164 Besluit van Gedeputeerde Staten tot aanwijzing van Horst tot 
onderkiesdistrict van het kiesdistrict Venlo, voor de verkie- 
zing van één lid van de tweede kamer en twee candidaten voor 
de eerste kamer van de Staten-Generaal en stukken betreffende 
de verkiezing van dat lid en die twee candidaten, 1848, 
1 omslag. 

6165 - 6196 Stukken betreffende de verkiezing van leden van de Provinci- 
ale Staten van Limburg, 1853-1935. 28 omslagen, 4 stukken. 
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N.B. De Garde Civique, opgericht bij de wet van 31 december 
1830, verving in de Belgische periode (1830-18 39) de 
Burgerwacht en was naast de handhaving van de openbare 
orde ook gericht op de landsverdediging, 
Voor de Garde Civique, de Burgerwacht, van de gemeenten 
Bergen, Broekhuben, Gennep, Grubbenvorst, Helden, Horst, 
Kessel, Maasbree, Meerlo, Mook,Ottersum, sinds 1836 Se- 
venum, Venray en Wanssum werd te Horst een kantonnale 
raad ingesteld, die de Burgerwacht regelde. 
Deze kantonnale raad had 4 bataljons onder zich. De ge- 
meenten Venray, Meerlo en Wanssum vormden het le, de ge- 
meenten Horst (~evenum), Broekhuizen en Grubbenvorst het 
2e, de gemeenten Maasbree, Helden en Kessel het 3e en de 
gemeenten Eergen, Ottersum, Gennep en Mook het 4e batal- 
jon (zie hiervoor inv.nr.6257). 



6197 - 6212 Inschrijvingslijsten voor de Burgerwacht van de gemeenten 
Bergen, Grubbenvorst, Horst (en ~evenum), Maasbree, Otter- 
sum en Venray, 1830-1838. 3 stukken, 13 deeltjes, 
6187 - 6198 Inschrijvingslijsten van de gemeente Bergen, 

1831, 1838. 1 stuk, 1 deeltje. 
6199 - 6201 Inschrijvingslijsten van de gemeente Grubben- 

vorst, 1836-1838. 3 deeltjes. 
6202 - 6208 Inschrijvingslijsten van de gemeente Horst en 

Sevenum, (1830)-1836. 7 deeltjes, 
6209 6210 Inschrijvingslijsten van de gemeente Maasbree, 

1830, 1831. 1 stuk, 1 deeltje. 
6211 Inschrijvingslijst van de gemeente Ottersum, 

opgemaakt 1834 december jl. 1 stuk. 
6212 Inschrijvingslijst van de gemeente Venray, op- 

gemaakt 1836 december 31. 1 deeltje. 

6213 T 6256 Alfabetische lijsten van de ingeschrevenen van de Burger- 
wacht van de gemeenten Bergen, Broekhuizen, Grubbenvorst, 
Helden, Horst (en ~evenum), Kessel, Maasbree, Meerlo, Mook, 
Ottersum, Sevenum, Venray en Wanssum, 1830-1839, 7 stukken, 
37 deeltjes. 
6213 - 6219 Alfabetische lijsten van de gemeente Bergen, 

1831, 1835-1837. 7 deeltjes. 
6220 Alfabetische lijst van de gemeente Broekhuizen, 

opgemaakt 1837 maart Ij. 1 deeltje. 
6221 - 6223 Alfabetische lijsten van de gemeente Grubben- 

vorst, 1836-(1838). 3 deeltjes, 
6224 - 6228 Alfabetische lijsten van de gemeente Helden, 

1831, 1832, 1837, (1879). 5 deeltjes. 
6229 - 6238 Alfabetische lijsten van de gemeente Horst en 

Sevenum, 1830-(1835), (1837). 10 deeltjes. 
6239 - 6244 Alfabetische lijsten van de gemeente Kessel, 

1831, 1832. 4 stukken, 2 deeltjes. 
6245 - 6246 Alfabetische lijsten van de gemeente Maasbree, 

1830, (1832). 2 deeltjes. 
6247 Alfabetische lijst van de gemeente Meerlo, 

opgemaakt (1 831 ). 1 deeltje. 
6248 - 6251 Alfabetische lijsten van de gemeente Mook, 7831, 

1852. 2 stukken, 2 deeltjes. 
6252 Alfabetische lijst van de gemeente Ottersum, 

opgemaakt 1834 december jl. 1 stuk, 
6253 Alfabetische lijst van de gemeente Sevenum, op- 

gemaakt 1839 februari 4. 1 deeltje. 
N.B. Sinds 13 juni 1836 was Sevenum weer een 

eigen gemeente, voorheen vormde het sinds 
1798 samen met Horst dQn gemeente, men 
raadplege daarom voor de alfabetische 
lijgten van vbbr 13 juni 1836, de lijsten 
van de gemeente Horst en Sevenum, inv, 
nrs.6229-6237, 

6254 Alfabetische lijst van de gemeente Venray, opge- 
maakt 1836 december jl. 1 deeltje. 

6255 - 6256 Alfabetische lijsten van de gemeente Wanssum, 
1831, 1832. 2 deeltjes. 



Lijst van het resultaat van de werkzaamheden en andere stuk- 
ken betreffende de werkzaamheden van de kantonnale raad voor 
de Burgerwacht, 1831. 1 omslag. 

Begroting van de kantonnale raad voor de Burgerwacht, 1852, 
1 stuk, 

Stukken betreffende de keuze van de staf van het legioen van 
de Burgerwacht, van de staf voor het 2e bataljon, van de 
verschillende graden van de compagnies der verschillende gra- 
den van de compagnies der verschillende bans en van de admi- 
stratieve raad van de Burgerwacht, 1831. 1 omslag. 

Stukken betreffende de zittingen van de kantonnale raad, de 
inschrijving, loting, inschrijvings- en alfabetische lijsten 
van de Burgerwacht, 1831-1839. 1 omslag. 

Lijsten van de zittingen van de keuringsraad voor de Burger- 
wacht, 1832-1835. 1 omslag. 

Stukken betreffende reclames tegen de aanwijzing voor de 
dienst van de Burgerwacht, 1831, 1832. 1 omslag, 

Stukken betreffende de vrijstelling van de dienst bij de 
Burgerwacht, 1831 -1 839. 1 omslag. 

N.B. Zie ook inv.nrs.6266-6279, 

Stukken betreffende de plaatsvervanging bij de Burgerwacht, 
1831. 1 omslag. 

Stukken betreffende de bewapening van en kleding voor de 
Burgerwacht, 1831. 1 omslag. 

Attesten, certificaten, bewijzen van aanwezigheid bij het 
korps, bewijzen van goed gedrag en uittreksels uit de regis- 
ters van de Burgerlijke Stand voor de Burgerwacht en corres- 
pondentie over dit alles, 1831, 1832, 1835-1839. 
14 omslagen. 

N.B. De attesten en certificaten zijn veelal gegeven om 
vrijstelling te krijgen van de dienst bij de Burger- 
wacht, 

6266 Gemeente Bergen, 1831, 1836, 1838, 1839. 1 omslag, 
6267 Gemeente Broekhuizen, 1831. 1 omslag. 
6268 Gemeente Gennep, 1832. 1 omslag. 
6269 Gemeente Grubbenvorst, 1831, 1837. 1 omslag. 
6270 Gemeente Helden, 1831, 1832, 1839. 1 omslag. 
6271 Gemeente Borst, 1831. 1 omslag. 
6272 Gemeente Kessel, 1831, 1832, 1839. 1 omslag, 
6273 Gemeente Maasbree, 1831, 1832. 1 omslag. 
6274 Gemeente Meerlo, 1831, 1832. 1 omslag. 
6275 Gemeente Mook, 1831, 1832. 1 omslag. 
6276 Gemeente Ottersum, 1831, 1832, 1835. 1 omslag. 
6277 Gemeente Sevenum, 1839. 1 omslag. 
6278 Gemeente Venray, 1831, 1835, 1839. 1 omslag. 
6279 Gemeente Wanssurn, l l ,  1 2  1 omslag. 



6280 Kaamlijsten van de leden van de gemeentebesturen van Kessel, 
Meerlo, Ottersum, Venray en Wanssurn, die krachtens art,185 
der wet van 8 januari 1817 geautoriseerd zijn tot het tekenen 
en afgeven van de bij die wet gevorderde certificaten en 
attesten, 1838. 1 omslag. 

6281 Andere stukken betreffende de Burgerwacht, 1831-1835. 
1 omslag. 
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P R O V I S O R E N  V A N  D E  

B E U R Z E N S T I C H T I N G E N :  

JOANNES MOLITORIS9 

CHRISTIAAN MULDERS, 

ANTONIUS SARTORIUS. 



N.B. Joannes Molitoris (~ulders), geboren te Horst, pastoor te Oir- 
10 bij Venray van 1604 tot 1663, stichtte bij testament van 7 
april 1656(?) drie beurzenstichtingen van ieder 33 daalders, 
jaarlijks door de collatenra uit te betalen. Een van deze beur- 
zen moest uitsluitend dienen voor een student op het seminarie 
te Roermond, indien de bisschop dat bepaalde, 
Studenten uit de familie mochten deze beurzen 10 jaar gebruiken, 
studenten uit Horst en Oirlo echter maar tvee jaar, tenzij een 
uitzondering voor hen werd gemaakt. Het testament van Molitoris 
werd 6 mei 1663 door de vicaris-generaal van het bisdom Roer- 
mond, J.van Oeveren, goedgekeurd. De executeurs waren de eer- 
waarde heer Christiaan Molitoris (~ulders), neef van de stich- 
ter (zelf stichter van de hierna volgende besproken beurs) en 
Theodoor Verberckt, schout van de heerlijkheid Horst en Gnib- 
benvorst, Bij K,B. van 18 juni 1823 werd deze beurs hersteld 
ten voordele van 2. bloedverwanten van de stichter; b, inwo- 
ners van Horst en Oirlo. De jaarlijkse opbrengst dermstichting 
is f 226,65, 

Christiaan Mulders, geboren te Horst, pastoor te Moll bij Turn- 
hout van 1677 totl701, vermaakte bij testament van 20 augustus 
1701 sen som van'1000 pattacons voor een beurs voor de stuidie 
van het Latijn en hogere studies, ten voordele van 50 zijn 
naaste bloedverwanten, d. een student uit Horst of Moll, waar- 
bij een student uit Horst voorrang had. Men mocht deze beurs 
10 jaar gebruiken, Collateurs waren drie bloedverwanten en bij 
ontstentenis hiervan, de pastoor van Horst. Bij K.B. van 18 
juni 1823 werd deze beurs hersteld. De jaarlijkse opbrengst 
der stichting is f 61,90. 
Antoon Sartorius, pastoor te Horst, stichtte bij testament van 
15 juli 1666: a. een solemneel jaargetijde met drie heren in de 
parochiekerk van Horst 2. een jaarlijkse rente van 50 of 100 
gulden Brab., naar keuze der erfgenamen, ter stichting van een 
studiebeurs te Horst, ten voordele van een katholieke student 
van zijn bloedverwanten, voor Latijnse studies en humaniora en 
filosofie, theologie of andere hogere studies, De student mocht 
deze beurs gedurende zijn hele studie gebruiken3 de studie der 
theologie mocht echter niet langer duren dan 6, die der rechten 
of medicijnen niet langer dan 3 of 4 jaar. 
Tot collateurs werden benoemd de naaste bloedverwanten van de 
stichter in de rechte lijn, en tot executeur van het testament 
J.Fr.Putlingh, kapelaan en vice-pastoor, te Brst. 1Yla. het 
overlijden van.de stichter werd deze stichting bij schrijven 
van 1 mei 1678 door de bisschop van Roermond, Reginaldus Cools, 
goedgekeurd, Zij werd bij K.B. van 18 juni 1823 hersteld, De 
jaarlijkse opbrengst der stichting is f 166,47,(Gegevens ont- 
leend aan: J.Habets, De studiebeurzen in Nederlands Limburg, 
Venlo 1881, blz.75, 76, 89 en 90, ) 

Provisoren der stichtingen zijn Burgemeester en Wethouders van 
Horst. 



6282 Staten der gestichte beurzen Joannes Molitoris, Christiaan 
Mulders en Antonius Sartorius, 1927-1930. 1 omslag. 

6283 - 6293 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van H.KePlenaers, 
ontvanger van de beurzenstichtingen Joannes Molitoris, 
Christiaan Mulders en Antonius Sartorius, 1918, 1926, 1928, 
1929, 1932-1938. 1 stuk, 10 omslagen. 

6294 Stukken betreffende de rekeningen, de betaling van achter- 
stallige renten ten laste van de bank Vienne en de belegging 
van geld van de beurzenstichtingen, 1836-1935. 1 omslag, 

6295 Stukken betreffende het toekennen en uitkeren van beurzen, 
1856-1 938. 1 omslag. 

6296 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van bestuur- 
ders en begevers der beurzenstichtingen, 1839-1938, 
1 omslag. 
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N.B. De familie Everts te Sevenum voerde het rentmeester- 
schap over de goederen van het voormalige kasteel 
"ter Horstu, gelegen op de linker Maasoever. Het 
archief, dat zij vormde, werd in 1963 door oud-bur- 
gemeester W.P.Everts van Sevenum aan de gemeente 
Horst geschonken. Aan-gezien het een afgesloten ar- 
chief is, zijn ook alle aanwezige stukken van na 1 
januari 1940 in deze inventaris beschreven. 



Kadastrale legger der grondgoederen van de Hoog Geboren Heer 
Egon Graaf von und zu Westerholt und Gijsenberg, gelegen te 
Horst, Sevenum, Venray en Meerlo, opgemaakt in 1907, 
1 deeltje. 

Kaarten van de eigendommen van de familie von und zu Wester- 
holt und Gijsenberg, ongedateerd. 1 omslag. 

Stukken betreffende het successierecht, de grondbelasting, de 
herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigen- 
dommen en de taxatie van een toekomstige proefboerderij, en 
uittreksels van perceelsgewijze kadastrale leggers van de ei- 
gendommen van de familie von und zu Westerholt und Gijsenberg, 
1857-1950. 1 omslag. 

Inventarissen der gereedschappen van de windmolen en watermo- 
lens (bestaande in een oliemolen en graanmolen) en de waarde- 
ring van deze gereedschappen, 1827, 1878, 1890. 1 omslag, 

Revisietekeningen, met bijbehorende klappertekeningen, en 
schrijven van het hoofd van de Centrale Afdeling Kabels en 
Versterkers namens de Hoofddirecteur der Telegrafie, Telefonie 
en Radio aan mevrouw de Douairizre Baron von Hovel betreffende 
de kabellegging Nijmegen-Venlo A/B (gedeelte ~uxmeer-~enlo) 
c.a,, 1950, 1 omslag. 

Verklaring van verjaring van een perceel grond, sectie D no 
1650 groot 2,77,20 ha., ten name staande van J,Drabbels en 
concorten te Horst, ten voordele van Leopoldine von und zu 
Westerholt und Gijsenberg, wed. Baron von Spies von Balles- 
heim en concorten, (ca.1943). 1 stuk. 

Akte van verkoop door P,H.Everts, burgemeester te Sevenum, in 
hoedanigheid als gemachtigd van Otto graaf von und au Wester- 
holt und Gijsenberg, van de watermolen op de Molenbeek aan de 
gemeente Horst, 1890 augustus 2. 1 akte, 

N.B. Zie ook inv.nr.3786, 

Akte van verkoop door mr.J.P.J.Scholtens, als mondeling gevol- 
machtigde van de directie van het Nederlandse Beheersinstituut, 
welk instituut krachtens art.10 van het besluit Vijandelijk 
Vermogen (E 133) het beheer voert over het van de familie von 
und au Westerholt und Gijsenberg afkomstige vermogen, dat fn- 
gevolge art.3 van het genoemde besluit van rechtwege in eigen- 
dom op de Staat der Nederlanden is overgegaan, van diverse 
percelen grond, gelegen te Horst sectie A en B., groot 2 
84,52,80 ha., aan ir.L,C.Geerling, houtvester in de houtveste- 
rij "Helmond" te Helmond, daartoe gemachtigd door de directeur 
van het Staatsbosbeheer te Utrecht, 1950 mei 22, 1 akte + 
bijlage. 



Akten van verkoop door de Staat der Nederlanden van diverse 
eigendommen van de familie von und au Westerholt und Gijsen- 
berg, 1951, 1952. 39 akten. 

N.B. Deze verkoop geschiedde namens de Staat der Nederlan- 
den door W.P.Everts, burgemeester en rentmeester te 
Sevenwn, handelend als vereffenaar van het voormalige 
vermogen van de familie von und zu Westerholt und 
Ei jsenberg. 

Akten van ruil door de Staat der Nederlanden van eigendommen 
van de familie von und au Westerholt und Gijsenberg, 1951 
november 29, 2 akten, 

N.B. Zie nota inv.nrs.6305-6343. 

Stukken betreffende de verhuring van het "Manhuis", 1845- 
1847. 1 omslag. 

Akten van verpachting van eigendommen van de familie von und 
au Westerholt und Gijsenberg, 1838, 1842, 1920, 1922-1924, 
1928, 1935, 1941, 1947, 1949. 20 omslagen, 39 akten, 
Register van inkomsten en uitgaven, 1835-1881. 1 deel. 

Register van inkomsten aan verpachte en verhuurde goederen, 
1840-1935. 1 deel, 

N.B. Voorin bevindt zich een alfabetische tafel der huur- 
ders en pachters, 

"Etat zur Verwaltung der Adelgtïter Horst und Sevenum pro 
1912/1917~. Begroting voor de jaren 191 2-191 7, opgemaakt 
1911 augustus 29. 1 deeltje, 

"Rechnungen Uber Einnahmen und Ausgaben der Adelgtïter Horst 
und Sevenum". Rekeningen van de inkomsten en uitgaven, 
1914-1918, 1923-1940. 1 stuk, 22 deeltjes. 

Bijlagen der rekeningen, 1914-1 918. 5 bandjes. 
Akten van verkoop van grond door particulieren, 1951, 195Z0 
5 akten, 

N.B. Deze akten, waaruit het verband met het archief niet 
blijkt, werden eveneens door oud-burgemeester Everts 
geschonken aan de gemeente. 
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Staten van de buurtwegen der gemeenten Grubbenvorst, Helden, 
Kessel, Maasbree, Meerlo, Venray en Wanssum, met bijbehorende 
kaarten en stukken, 1810, 1 omslag. 

6443 Brieven, binnengekomen bij en minuten van brieven, uitgegaan 
van burgemeester A.Kannegiesser als inspecteur van de buurt- 
wegen van het kanton Hbrst, 1810-1813, 1 omslag. 
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N.B. Rij besluit van Gedeputeerde Staten van l9 december 1843 
werd burgemeester L.Neujean benoemd tot inspecteur van 
het l7e buurtwegendistrict, samengesteld uit de gemeenten 
Grubbenvorst, Horqt en Sevenum. 



6444 Brieven, binnengekomen bij en minuten van brieven9 uitgegaan 
van burgemeester L-Neujean als inspecteur van het l7e buurt- 
wegendistrict, 1843-1851. 1 omslag. 
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In deze klapper zijn niet opgenomen de benamingen op de 
kadastrale kaarten, inv.nrs.6059-6109 en de namen van de 
alfabetisch geordende persoonsbundels, inv.nrs.1698-1801 
en 4126-4209. 

Aarle-Rixtel, 5312. 
Aarts,G.-, 286, 
Alards,A.-, 3855.. 
Algemene Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Ned., 4105. - Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakgenoten, 
41050 - Ned, Bond Bouwvakarbeiders, 4105. 

Ambrosius,J.N.-g 3790. 
America, 1637, 2012, 3736, 3740, 3817, 3829, 3866, 3908, 39119 3912, 

3928, 39299 39719 39819 42549 42559 42609 4270-42809 43029 4364, 
43729 43759 4385, 4386. 

Amsterdam, 5688. 
AnthonfI,D,-, 5718. 
Antoniusgesticht,St.-, 4079, 5312, 5867. 
Archer,C.H.L'-, 280. 
-9MeLoL8-9 2800 
-,R.MOL'-, 280. 
Asdonker Beemden, 3793, 
Bharlo, 3812. 
Bank van Nederlandse Gemeenten, N.V.-, 5297-5298. 
Barbara, kerk van de H.-, 4375. 
-,rok. kerkbestuur St.-, 4285, 4331, 4343. 
Bartels,H.-, 4379. 
Baudrie,P.-, 3832. 
%ele,R.van der-, 695. 
Begijnenweerd, 5869. 
Bekerom,G.van den-, 276, 1601. 
-,.T.van den-, 276. 
Rekerstraatje, 3829, 
Bigig, 553, 3999. 
Bemmel, 3762, 3793. 



Berckel, 10-12, 14, 16-24, 26, 27, 33. 
Bergen, 662, 697, 1512, 5869, 6187-6198, 621 3-6219, 6266. 
Beuijssen,G,-, 3988, 
-,Ja-g 38440 
Binnenkolonisatie, stichting-, 2571. 
Bisweide, congregatie De-, 4295, 4303. 
Xerick, 21 10. 
Blitterswijk, 4374, 
&~choltz, TOJo 
Boddebroekerloop, 3771, 3774. 
k n d  van Ned. Christelijke Butbewerkers, Meubelmakers en aanver- 
wante vakken, 4105. 

Boomen,A.van den-, 1601. 
Boomshof 53149 5343-5357e 
Blos,W,-, 318, 3841. 
Bsch, J.van den-, 1603. 
Boschstraat, 3821. 
kuten,Ms-, 273, 
Bùxmeer, 6301. 
Boxtel, 3760, 
Bracht, wed.J.van-, 3834. 
Brandenburg, 321. 
Brandt,J,van den-, 3834. 
Broek, q t-, 3856, 5719* 
Broekhuizen, 311, 2176, 3813, 4025, 6220, 6267. 
Etoekhuizenvorst, 311. 
Broekhuizerdijk, 3834, 385.5. 
Bruine Peelloop, 3793, 3795. 
Buijsen,D.-, 5720, 
Bijsterveldts,P.-, 263. 
Caecilia Catharina, barones van Bocholte etc., 303, 
Camps,G.-, 1629. 
L -  1636. 
P J  16280 
 g ge br^..-^ 1626. 
Caspers,G.-, 5342. 
Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk hulp- 
betoon Nederland, 4076. 

Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Ned., 4105. 
Claessen,B.-, 278. 
Claessens,A.-, 292. 
Coenen, wed,P.M.-, 3856. 
Coeverbos,E.van den-, 296. 
Conraedts,S.-, 275, 276, 279, 280, 295, 1599. 
Coni jnswarende, 31 2. 
Cox,P,-, 285. 
-,wed.M.-, 294. 
Cuppen,J.-, 268. 
Cuijk, 3906. 
Denissen,M.-, 278. 
De~e1aers~J.G.-, 4356. 
Deurne, 3828, 4214. 
Diepelengsche beek, 3793, 3795. 
Doolgaardeweg, 3858. 
Dorp, in het-, 3793, 3795. 



Do~veren,G~van-~ 312. 
-,Jevan-, 260. 
-,J.J.van-, 271. 
-,P.A,van-, 5048$3049. 
Drabbels,J.-, 3841, 6302. 
Drehmans,J,H,-, 4375, 4376. 
Driessen,G.-, 4290, 
- ,  Je-, 281, 692. 
-$Th.-p 42909 51420 
Driessenkuil, 3836. 
Droesen,J,-, 1603. 
-,Th,-, 16030 
Duitse Bondsvergadering, 564. 
Eechoud en Co,,J.van-, 3912. 
Eendracht Algemene Ned. Bond van Textielarbeiders De-, 4105. 
Eikelenbosch, 11, 13, 14, 16-24, 26, 27, 307, 3854. 
Eindhoven, 3808, 3822, 3909, 3917, 3976, 4374. 
Eindt,T.van-, 305. 
Emans,C,-, 298. 
Emondts,P,-, 1602. 
Emons,A.-, 3838. 
Esser,K.-, 1623. 
EverssEO-, 5801. 
Everts, 6437-6441. 
P 6303, 6305, 6343. 
-9Wo-p 3790. 
Frankfurt, 564. 
Frankrijk, 553, 2097. 
Franssen,J,-, 5800. 
Festen, 3892, 
Fuchs,H.H,-, 39290 
FVJrstenberg, baron von-, 3787. 
Gasthuis, 2012. 
Gasthuiskamp, 299, 
Geerling,L.C,-, 6304. 
Gekkengraaf, de-, 3767. 
Gelis,J.-, 297. 
General accident fire and life assurance corporation, limited, 5688, 
Gennep, 6268. 
Gerards,G.-, 5801. 
Geurtjens,D.-, 282, 1602. 
- , G o - q  1602. 
-,Je-9 661, 694. 
-9%-, 1601. 
Geurts,B.-, 692, 
H 4293. 
- , J -  4347. 
-,wed.J.M.-, 3851. 
- 9  P.Mo-, 591 e 
-,P.M.He-, 4347. 
-,Wo-, 25700 
-,gebrs.-, 1632. 
Giessen,A,-, 282. 
Gisberts,J.-, 295. 
Grave, 3892. 



Griendtb Land-Exploitatie, Mijevan de-, 3799, 3828. 
Griendtsveen (~rientsveen), 2039, 2041, 3888, 3925, 5927, 3971 , 
4122, 4214, 42559 4260, 4262, 4267, 4281-4286, 43439 43729 43759 
43859 43860 

Griendtsveen, Mij,-, 797, 4281. 
Griendtsveen Moss Litter Company Limited, N.V. The-, 4282. 
Groene Kruis, 4078. 
Croenen,H,-, 261. 
Grote MUlenbeek, 3770, 3771, 3774. 
Grote Weide, de-, 662. 
Grubbenvorst, 2176, 3767, 3782, 3839, 4025, 6199-6201, 6221-6223, 
6269, 6442* 

Guertien,J.-, 5720. 
Haaff,J.van-, 284. 
Haegens, wedoH.-, 3837. 
Haex, 307. 
Haffmans,E.-, 4332. 
-,Oo-. 37630 , -  , - .  - 
-qOoMoF~-q 38200 
Eagens,E.-, 5719. 
Hegelsom, 8, 11, 15, 17-23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 2010, 2205, 
3821, 3853, 39839 4287, 4288, 4377, 43850 

Hegelsom, van-, 3793, 3795. 
Bgelsomse beek, 3773. 
Eeidelberg, 4367. 
Relden, 3771, 3814, 3815, 4025, 6224-6228, 6270, 6442. 
Helden,W,van-, 263. 
Helenavaart, 3799, 38289 3909, 5917, 3918. 
Ilelenaveen, 3760, 3818, 3888, 3909, 39139 39159 43749 4382. 
Helenaveen, N.V,-, 3918. 
Kelmond, 296, 3900-3905, 6304. 
Helsen,C.-, 5102. 
Hendrik, prins-, 563, 
Eenrici, 265, 266. 
Hermans, familie-, 3848, 
Herstraat, 21 10, 3817, 3829, 
's-Hertogenbosch, 294, 5311. 
HeiJn op Wenertszoon,P.-, 258. 
Hillen, 3892, 
Hoensbroek, 302, 303. 
Eoex,G.W.-, 3858. 
Bbeijmakers,G,-, 3790. 
Hoogen,A,M.-, 4319, 
Horst, dorp, 4289-4311. 
Bbuben,J.-, 2106-2107. 
-9JoWs-p 3851 o 

-,Mo-q 291, 
E6ve1,von-, 6301. 
IBubertus, kerk van de H.-, 4377. 
Kilthorsterloop, 3793, 3795. 
Jacobs,G.-, 264. 
-,Mo-g 2990 
Janssen,A,-, 3851. 
-,-Do-, 273. 
-,PoHe-, 38900 



Janssen,G,-, 263, 
H -  38570 
-9MOHO-9 36900 
Jerusalem, Regularissen-convent-, 262. 
Joannes, parochie St.-, 4376. - den Evangelist, kerk van de-, 4376. 
Jonckhoff,D,van de-, 299. 
Jossph, gasthuis St.-, 2181. 
-,kerk van de H.-, 4375. 
-,kerkbestuur St.-, 4275, 4276. 
-,lied, R.K.Bouwakarbeider8bond St.-, 4105. 
Jouts,D.-, 279. 
Juliana, v~etbalvereniging-, 4365. 
Kabroeksche beek, 3768, 3771, 3774, 3793* 
Kan en Co., Van-, 3894. 
Kannegiesser, 3798, 4378. 
A 6442- 64430 
Kellenaers,H,-, 6283-6293. 
Kerkeveldje, 3837, 
Kerkstraat, 3846. 
Kersten, familie-, 1603. 
Kessel, 310, 3814, 3916, 6239-6244, 6272, 6280, 6442. 
Kirckels,M,-, 273- 
Klein-Californië, 3839, 
Kleuskens,P.-, 21 10, 
Koning,H.F.-, 1633. 
Koppers,H.J,-, 2572. 
Kuipers,H,-, 3803, 
Kuppen,M.-, 283, 
Lam,H.van-, 269. 
Lambertus, kerkbestuur St.-, 4305, 4351, 4369. 
-,stoomzuivelfabriek St.-, 4304. 
Landelijke Federatie van Metaalbewerkers, 4105. 
Lange Vensche Loop9 de-, 3763, 3769, 37779 3782, 3794p 37960 
LlArcher, zie: Archer L'-, 
Laumens,J,-, 3789. 
Leenarts,A,-, 296, 
Lemmen,P.J.-, 4347, 4349. 
Lemmens,J.H.G.-, 4377. 
Lifkens,G,-, 257, 
Limburgse Jagers, 5046. - Tramwegenmi j,, N.V.-, 3896. 
~?den,~,.van der-, 292. 
Linskens en Co., firma J.-, 3890. 
Litjens,J.-, 3788. 
-,wed.J.Th.-, 3982. 
Loevestraat, 3829, 3836, 3843, 3845. 
Lollebeek, 3771, 3774, 3796. 
Loobeek, 3761 , 3774. 
Loove Straatsche loop, 3793, 3795. 
Lottum, 311, 3782, 38239 3830. 
Lottumse heide, 3782. 
Lucassen,J,-, 288. 
q 5145. 
Luik, 4367. 



Lutters,J,-, 4292. 
Luxemburg, 580. 
Maartens,G,-, 1600, 
Baas, 3814, 3823, 39990 
Maaseyck, 3892. 
Kaashees, 257, 3826, 3827, 3835, 3843, 38590 
Maastricht, j81 0, 381 5, 3899, 4374. 
Maatschappij Verkoop van de Electrische Stroom der Staatsmijnen in 
Limburg, 3975, 3977, 3978, 39900 - Weldadigheid, 4076, 

Magatteaux,H.-g 592. 
Manders,N.-, 267, 284. 
-.W,-. 284. . - 
manhuis, 2012, 6346. 
Mariannhilsche Missievereniging van het Kostbaar Bloed, 5312. 
Marle, J.W.van-, 38930 
Martens,G,-, 289. 
Eartinus, ruiterclub St.-, 4364. 
Mauritz-Houth, F,-, 280, 
Meerlo, 311, 1624, 2176, 3748, 3765, 3771, 3803-3805, 3815, 3827, 
3835, 4025, 62479 6274, 62809 6297, 64420 

Neldersche loop, 3794. 
Melderslo, 71, 13, 14, 16-24, 26, 27, 2010, 2205, 3819, 3829, 3834, 
58689 39199 3982, 4111, 42609 4302, 4312-43159 43639 43729 4382s 
4385. 

Merlo,H,-, 260, 
Merschen,G,van der-, 259. 
Meterik, 11, 19, 22, 24, 33, 35, 36, 31 7, 715, 1604-1606, 2012, 2205, 
3819, 38299 3849-38529 38599 39199 41249 42169 42549 42551 42600 
4267, 4316-43299 43729 43769 43819 43859 51379 51409 51430 

Meterikse (Meteriksche)Bemmel, 3793. - kiezelweg, 3857. - sintelweg, 3857. - straat, 3829, 3841, 
~uws,J.P.H.-, 3890. 
--Aerts, firma-, 3890, 
Mevrouw" boss, 3789. 
Meijel, 3814, 
Middelijk, 12-14, 16-24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 2012, 3859, 4381, 

5 342 o 

Molenbeek, 3765, 37669 37859 3786, 3790, 37940 
Molenveld, 3852. 
&litoris,J.-, 6282-6293, 
Eook, 6248-6251 , 6275. 
Mooren,P.G.-, 21 10. 
~unckhof (~unckhoff ), ma van-, 320. 
-,P.van den-, 1600. 
-,P. J,van den-, 21 24, 3805. 
-,W.van den-, 3979, 
Mulders,Chr.-, 6282-6293, 
Nabben,G,-, 5800. 
Eapoleon, 555, 
Nederlands-Indi%, 877. 
Nederlandse Federatie van Sigarenmakers en Tabakbewerkers, 4105. - Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond, 4105, - Spoorwegen, 5818, 



ikderweert, 298. 
Neujean,L.-, 6444. 

21820 
Nieuwe Lind, 3979., 
Noordersloot, 3794. 
Noord-Limburgse beken ten Westen der Maas, waterschap-, 3775-3779. 
Bijmegen, 3893, 3907, 6301. 
Oda, kerkbestuur st.-, 4314, 4315. 
Oirlo, 3867. 
OnkelerLoop, 3796. 
Ontijts,M.-, 264. 
Onze Lieve Vrouw, armengilde van-, 5680. 
OomengPo-, 264. 
Oostenrijk, 10, 12-14, 16-24, 26, 27, 33, 35, 36, 553, 2012, 39190 
Oostrumsche beek, 3771, 3774. 
Oss, 3906, 
Ottersum, 6211, 6252, 6276, 6280. 
Peel, 308, 310, 870, 2571, 3758. 
-,waterschap de-, 3759. 
Peelbelang, vereniging, 3758. 
Peel-Centrale, N.V.Mij.-, 3987a 
Peeters,C,-, 1601. 
- E  2730 - ,  
g 2730 
Pelikaan, de-, 57200 
Pelsers,J.-, 274, 2759 293, 1599. 
Poell,J,C,-, 5144. 
Poels,J.W.M.-, 3852. 
Portmans, 151 2, 
Postplein, 5829. 
Pouwels,A,-, 276. 
Provinciale Limburgse Electriciteits-Mij., N.V.-, 3978, 3982-3984, 
39860 

Pruissen, 310, 2069. 
Putten, de-, 3761. 
Pijpers,S.-, 297. 
Raedt,Th.van de-, 307. 
Raelt,J,-, 290, 
Ramaekers,L.-, 4319. 
-,wedo-, 4521 
Reindonk, 3793, 3795. 
Reindonkerloop, 3793, 3795. 
Rensch.L,van-. 277. * - . . -  
Riet,J.van-, 2115. 
Roelofsen, 6059-6060, 
Roermond, 580, 3892, 3918, 3973, 4356, 4375-4377. 
R O O ~ ,  4581, 
Rotterdam, 797, 3817, 3828, 3899. 
Rotvensche loop, 3793, 3795. 
Rouffs,J.-, 4356. 
Rijnbroekerloop, 3794. 
Rijsingen,Th.van-, 266. 
Saar, 3793* 3795. 
Sanders,M,-, 5857. 
Sartorius,A,-, 6282-6293. 



Schadijk, 32, 1 5 9  229 339 359 36, 379 20129 38259 38479 38509 43810 
Schadijkerloop, 3793, 3795. 
Schoeber,J,-V 2153. 
Scholtens,J,P.J,-, 6304. 
Schoolstraat, 2110. 
Schoot, 3794. 
Schouten, 270. 
Schreurs,A,-, 715. 
Schrijnen,L.J,A.H.-, 4376a 
Seroe,M,-, 4368. 
Seuren,P.Jo-, 2124, 
Sevenum, 292-298, 303, 573, 582, 797, 870, 1613, 1906, 2005-2007, 
21769 37679 37710 3788, 37899 38159 38209 38279 3830, 38319 38330 
3860, 3878, 38939 38949 39009 39069 3910, 3976, 40259 43309 43709 
43719 43739 43789 43859 50479 5138, 5140, 51449 53069 6206-62089 
6229-62389 6253, 6277, 63039 695-6343. 

Sittard, 4367. 
Sloyvelt, 3120 
Smits,G,-p 281. 
Smulder~,F,-~ 283. 
S~uvee,L,-~ 296, 
Speulhof f, Govan den-, 31 3. 
-,M.van den-, 315, 
Spies von EEUllesheim, von-, 6302. 
Staarter Beemden, 3796. 
Staatsspoorwegen, Maatschappij tot Exploitatie van-, 696, 3808, 
391 0, 391 1 9 39760 

Stapper,J.-, 3840. 
Steegh en Esser, firma-, 3866. 
Steeghs,J.-, 507, - 28% 
Steenstraat, 3832, 4346, 4351. 
Stephanus. Nted. R.K.Steenfabriekarbeidersbond St.-, 4105. 
~terren,~,van der-, 3825, 
Stukspad, 3842, 3845. 
Stuksstraat, 3844. 
Surlet de Chokier, baron-, 556. 
Swolgen, 31 l. 
Sijmons,G,-, 298. 
Tacken,J.W,-, 3853. 
-9M.L.-p 3851 o 
Tegelen,G,van-, 287, 
Tielen,A.-, 3981. 
Zlilbwgo 43330 
Thienray, 31 l . 
Thoma~college~ St.,-, 4341. 
Trommar,J.-g 3838. 
Tmijen,L.-, 274, 
P 2720 
Ursulinen, zusters, 4297, 4300. 
Utrecht, 6504. 
Vallen,A.-, 282. 
Veemarkt, 3800. 
Velden,H,van ter-, 2105. 
-,J.Th,van ter-, 3748. 



Venlo, 265, 275, 276, 279, 280, 15999 21819 25779 37609 98089 3810, 
3811, 3815, 38179 3822, 3826-38289 38319 38359 38439 38590 38669 
3692-38949 38989 3901-39059 39079 39099 39169 39769 4215, 43419 
4342, 6164, 63010 

Venray, 258, 261, 262, 266, 268, 15109 2163-21669 37719 38079 38499 
3925, 4079, 6212, 6254, 62789 62809 62979 6442. 

Verberckt,EG,-, 320, 
Verdellen,He-, 3821, 
Vereniging van Vrouwen tot het geven van onderwijs, 5311. 
Vergouwen,A,-, 266. 
Yerheyen,J,-P 277. 
Persleijen,J,-, 269. 
-,Mo-p 39800 
Verstolk van Soelen,J.G.-, 580, 
Veulensche wateren, 3761. 
Vienne, 6294, 
Vlissingen, 3898. 
VOOP America9 3793, 3795, 3980. 
Posbeek,J.-, 3773. 
Yullinghs (~~ullin~s),~.~.~.-, 3869. 
-.familie-. 4369. 6110. , . - . v  

-,kinderen, 4306, 
Waeij, de-, 1635, 
Waldeok-Pyrmont, prinses Adelaïde Emma Wilhelmina Ther&se van-, 562. 
Wanssum, 2176, 3748, 3771, 3804, 3815, 3816, 6255-6256, 62799 62809 
6442 e 

Waterstraat, 3764, 3838, 3869. 
Weert, 272, 275, 27G9 279, 293, 295, 1599. 
Weisterbeek, 3736, 
Weisterbeksche loop, 3795. 
Weil, f 635, 3815, 5720. 
Wendehorst,A,-, 3893. 
Wenertszoon,P,Heijn op-, 258. 
WesterhoPt und Gfjsenberg,E.von und su-, 6297, - und Gijseriberg,L.oon und su-, 6302. - und Gijsenberg,O,von und su-, 3786, 6303. - und Gij~enberg~familie von und zu-, 6297-6441. 
Weijs,P.J,-, 3837. 
Wilhelmina, koningin, 558, 563. 
Wilhelminaplein, 3829, 
Willem I, koning, 558, 560, 4007. - I, prins, 559. - 11, koning, 558, 5600 - 111, koning, 560, 561. 
Willems,G,-, 4270. 
-,a0-, 45330 
Willibrordus, Ned. R.K.Fabriekenarbeidersbond St.-, 4105, 
-,Ned. R,K,l!abakbewerkersbond St.-, 4105. 
Wilms,C.-, 4290. 
Wittenhorst, 302. 
Zandera,J.-, 5863. 
J 3856. 
Zandweg, 3856. 



K L A P P E R  ---------------------------------------------------------, O P  Z A K E N  E N  O N D E R W E R P E N  ......................................................... 
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N,B, De cijfers verwijzen naar de nummers van de inventaris. 

Aangif te geboorte, 601 6. 
-nalatenschap, memories-, 1955. 
Aanvulling geboorteregisters, 6016. 
Aardappelen, ziekte-, 3967. 
Aardappelwet, 3967. 
Administratie gemeentegoederen, 91-111, 240, 241. 
Admodiatign gemaal, 1928-1934. 
-geslacht, gemaal, turf en steenkolen, 1928. 
Afbranden veen- en heidegronden, 3966. 
Afkondiging plaatselijke verordeningen, 1617. 
Afkondiginqn, 351-352 
Agent arbelsbemiddeling, 4072, 
Agentschap arbeidsbemiddeling, 4071, 4073. 
Alcohol, 2118-2153. 
Algemene politieverordeningen, 1958-1962. 
-statistieken en opgaven, 546. 
Ambachtsonderwijs, 4342. 
Ambtenaar burgerlijke stand, archief-, 5870-6021. 
Ambtenaren secretarie, concept-instructie-, 1681. 
-,verordening bezoldiging, 1683. 
-,verordening tijdelijke benoeming, 1678. 
Ambtenarenwet, 1677. 
Apothekers, 21 62. 
Arbeiderswoningen, 3736, 61 10, 61 61. 
Arbeidsbemiddeling, 4071-4075. 
Arbeidsgeschillenwet, 4021. 
Arbeidsovereenkomstenbesluit, 1678. 
Arbeidswet, 4021. 
Archieven, j, 161 1-1 61 4. " ". 

Armbestuur, burgerlijk-, 4086-4092, 5299-5869. 
Armen, huiszittende-, 5306. 
-,naamlijsten-, 5308. 
Armengilde, 277, 5680-5682, 571 8-5720, 
Armenpraktijk, instructie geneesheer en vroedvrouw-, 4094. 
Armenwe t, 409 3. 
Arrestantenlokalen, 5103. 



Arrestatiebevelen, 5113-5123. 
Assembl6es cantonales, 552. 
Avondonderwijs, 5133, 
Bakken en verkopen brood, verordening-, 4009. 
Bebouwde kom. 3884-3886. 
Bedeelden, 5309, 53i0. 
Bedelarij, 2156. 
Begraafplaatsen, 1961, 2202-2205, 3868. 
Begraven lijken, verordening-. 1961, 2203, 
3e&otingen-gemeente, 880-101 5. 
Bheer electriciteitsbedrijf, verordening-, 1668. 
Behoef tigen, 5684-5686. 
Beken, reinigen-, 3780. 
-,verbetering-, 3778. 
Belasting bezittingen, 1957. 
-deuren en vensters, 1906, 1909, 1924. 
-dode hand, 5307. 
-honden, 181 8-1 839. 
-toneelvertoningen, 181 6, 1817. 
-veefonds, 1926. 
Belastingen, 1802-1 957. 
Beleg,staat van-, 583, 
Benoembaarheid en bezoldiging veldwachters, verordening-, 1693, 
Benoeming ambtenaren en werklieden, verordening-, 1678. 
-raadsleden, 1648, 
Beperking drank-gebruik bij demobilisatie, verordening-, 2121. 
Bescherming begraafplaatsen, 1961 , 2203, 
-jonge vrouwen, 21 57. 
Eesluit Vijandelijk Vermogen, 6305-6343. 
Besluiten burgemeester, 350. 
-B, en W,, 346-349. 
-burgerlijk armbestuur, 5299-5300. 
-Raad, 336-345. 
Besmettelijke zieken, gebouw verpleging-, 5867. 
-ziekten, verordening voorkoming en beteugeling-, 1961, 2179, 
-ziektengelden, verordening-, 2180. 
-veeziekten, 3742-3744, 
Bestel- en bodeloon telegrammen, 3924. 
Bestrijding drankmisbruik, 2120, 2125. 
Betaalmiddelen, 3937. 
Bkurzenstichtingen, archief provisoren-, 6282-6296, 
Bevoegdheid verhuren woningen, 716, 
Bevolkingslijsten, 2003-2009. 
Bevolkingsregisters, 2010-2049, 
Bevolkingsstatistiek, 2083-2090. 
Bevordering klein grondbezit, 4027-4067. 
Bewaarschool, 4331-4334. 
Bewapening burgerwacht, 6265, 
Bewarimg huis van-, 5102-5106. 
Bewustzijn, buiten-, 316, 
Bezittingen, belasting op-, 1957. 
Bezoldiging gemeentepersoneel, 1683-1686, 1693, 1696, 
-onderwijzend personeel, 4110, 
Bezorging post en telegrammen, 3920, 
Bezuiniging waterverbruik, 2574. 
Bier, 308. 



Bierhuiaen, 21 11. 
Eiljarten, 1813, 
Binnentreden woningen, 5124. 
Bioscoopvoorstellingen, 211 0. 
Bioscoopwet, 2108, 2109. 
Bodeloon, 3924. 
Bodemproductie, 3934-3970. 
Boekhouder electriciteitsbedrijf, 1673. 
Boeten, 5112. 
Hbndsvergadering, Duitse-, 564. 
Bomplantdagen, 4359. 
Hbrgtocht gemeente-ontvanger, 1667. 
Bosbranden, 3756. 
Bswet, 3970. 
Ebtermarkt, 1961, 4001. 
Botermijn, 4005. 
Ebuwnijverheid, particuliere-, 3733. 
Buwterreinen, verordening exploitatie-, 2584, 
Ebuwvergunningen, 2588-3730, 
Eouwverordening, 2583. 
~randíenj, 3754, 3756$ 4098. 
Brandreglement, 3751. 
Brandspui t, 31 5, 
Brandspuithuisje, 1618, 1625, 4325. 
Brandstoffenoommissie, 3997., 
ïïrandverzekering, 5314. 
Brandweer, 3752, 3753. 
BPandweermateriaal, 37550 
Brievenbus, 391 9, 
Brood, uerordening bakken en verkopen, 4009. 
Broodzetting, 4001-4009, 4012. 
m g e n ,  3793 o 

Buiktypkius, 22041. 
Buiten bewusiai jn, 31 60 
Buitengewone belasting bezittingen, 1957. 
Buitenlands geld, 3933. 
Bulten steken, 300. 
Bureau Bienfaisance, 5306. 
-Central de menf aisance, 4088. 
Eurgerlijk armbestuur, 4086-4092, 5299-5869. 
Burgerlijke stand, archief ambtenaar-, 5870-6021. 
-stand, verordening heffing rechten-, 1865. 
Burgerwachl, 21 13, 2208. 
-,archief kantonnale raad-, 61 97-6281. 
Buurtwegen, inspecteur-, 6442-6444. 
-,ontwerp-reglement toezicht-, 3871. 
-,schouw-, 3880. 
-,staat van-, 3873-3877. 
W e n ,  37440 
Eijenkorven, 862-869. 
Bijlagen rekeningen gemeente, 1351 -1 508. 
-schatrekeningen, l1 3-231 o 
Bijzondere noden, 4077, 
Carbolzuur, 3746, 
Catechisatie, 4382. 



Catechismus, 4367. 
Chef electriciteitsbedrijf, 1673. 
Cholera, 2201. 
Cipier, 5105, 5125. 
Classificatie gemeente heffing gemeentefondsbelasting, 1861, 
-gemeente heffing personele belasting, 1814. 
Collecteren, 1968, 
College BI. en W., 1662-1664, 
-toezicht huizen van bewaring, 5125. 
-zetters, 1897-1899. 
Commissie bevordering industrie, 3996. 
-huis van bewaring, permanente-, 5125. 
-plaatselijke toeztcht lager onderwijs, 4259. 
-samenwerking bijzondere noden, 4077. 
-toezicht arbeidsbemiddeling en dienst werkloosheidsverzekering9 4073 
-weldadigheid, 4076. 
-wering schoolverzuim, 4263. 
Communistische elementen, 2104. 
Congres, nationale-, 564. 
Contrdle hoger gezag, 584, 
Correctionele straf, 51 11. 
Correspondent arbeidsbemiddeling, 4072. 
Correspondentie, 355-440. 
-begrotingen, 1071-11 38, 
-rekeningen, 1283-1350. 
Correspondenti eregisters, 355-41 6. 
Correspondentschap arbeidsbemiddeling, 4071, 4074. 
Dagbladen, 1 61 5. 
Dagvaardigingen, 51 1 3-51 23, 
Dankstond, 4367. 
Dansen, 309. 
Dennenbossen, verordening wering vliegworm in-, 1961, 3969. 
Deserteurs, 2103, 4741. 
Deuren en vensters, belasting op-, 1906, 1909, 1924. 
Diefstal, verzekering tegen-, 5688. 
Dienst nachtwacht, 2114, 2115. 
-werkloosheidsverzekering, 407Ie 40730 
Dienststukken, 1616. 
Dienstvervanging, 4724$ 
Dienstweigeraars, 4741. 
Dierenteelt, 3971-3974. 
Diphterie, 2201, 
D-irecte belastingen, rijksdienst der-, 568. 
Dispensatie huwelijksbeletselen, 2001. 
Dissenterie, 2201. 
Distributiebedrijf, 4013, 
Distributiebepalingen, 4013. 
Distributiewet, 401 3. 
Doden, 2202-2205. 
Dokterswoning, 1632. 
Domeingoederen, 566. 
Domicilie onderstand, 4096, 
Doofstommen, 4084. 
Doopakten, rectificatie-, 6015, 
Drank, verordening verkoop sterke-, 2119. 



Drankmisbruik jeugdige personen, 2158, 
Drankwet, 2118, 
Drinkwatervoorziening, 2574-2579. 
Duikers, 3781. 
Duurtetoeslag onderwijzend personeel, 4115. 
Eerste kamer der Staten Generaal, 565. 
Electriciteitsbedrijf, 1668-1673, 3977, 3889, 3991. 
Electrische net, 3975, 3977, 3992. 
Emplacement, 391 O, 391 2. 
Emprunts forcgs, 567. 
Endemische ziekten, 2182. 
Epidemische ziekten, 2182. 
E-rkenning kinderen, 6016. 
Evacuatiemaatregelen, 3749. 
Examen landmeter, 4356. 
Exploitatie bouwterreinen, 2584. 
Extra salaris onderwijzend personeel, 4115. 
Fabrieken, 3995. 
Fabrikaat, Nederlands-, 4000. 
Financigle verhouding rijk-gemeente, 585. 
Fokken paarden, 3971. 
Garde Civique, 4752. 
-Communale, 4752, 
-d%onneur, 4750. 
-Nationale, 4749. 
Gasthuis, 4096, 5865, 5866. 
Geboorte, aangifte-, 601 6. 
Geboorte-akten, kanttekeningen op-, 6016. 
-,rectificatie-, 6015, 
Geboorteregisters, aanvulling-, 6016. 
Gebouwde eigendommen, staat-, 1915. 
Gebouwen, beschrijvingslijsten-, 2072-2076. 
-,registers nieuwe etc.-, 1916-1919. 
Gebruik gemeentegronden, reglement op-, 796. 
-gemeentegronden door vee, 847-861. 
Gedenkteken, nationaal-, 554. 
Geheime raadsvergaderingen, notulen-, 331. 
Geitenfokvereniging, 5971. 
Geld, 3933. 
Geldbelegging, 151 3-1 571. 
Geleidingsnet, 3991. 
Gemaal, admodiatik op-, 7928-1934. 
Gemeenschappelijke regeling verbetering beken, 3771. 
Gemeente, scheiding en classificatie-, 582. 
Gemeentearchief, inspectie en ordening-, 1612. 
Gemeentebrandspuit, 31 5. 
Gemeente-eigendommen, staten-, 872-876, 
Gemeentefinancign, contr8le op-, 1572. 
Gemeentefondsbelasting, 1861, 1862. 
Gemeentegebouwen, verzekering-, 1642. 
Gemeentegelden, verzekering-, 1572. 
Gemeentegrenzen, 581. 
Gemeentehuis, 1618, 1624, 1628-1630, 1641. 
Gemeentelijk octrooi, 1864. 
Gemeentelijke belastingen, 1803-1896. 



Gemeente-ontvanger, archief-, 5146-5298, 
-,instructie-, 1666. 
Gemeenteraad, verkiezing-, 1649-1656. 
Gemeentesecretaris, instructie-, 1665. 
Gemeentestempel, 579, 
Gemeentetoren, 1631. 
Gemeenteverslagen, 464-544. 
Gendarmerie, 570. 
Geneesheer armenpraktijk, 4094. 
Geneesheren, toezicht op bevoegdheid-, 2161. 
Geneeskunde, 21 61. 
Geneeskundigen, 21 62. 
Geschiedenis, 4358. 
Geslacht, admodiatitn op-, 1928. 
Getroffenen rampen, 4098. 
Gevangenen, 5106, 5126. 
Gevangenis, 5126, 
Gevorderd vee, 285-290. 
Gewicht roggebrood, 4010, 4011, 
Gezag, militair-, 583, 
Gezinspersoonskaartenstelsel, 2002. 
Gezondheidscommissie, 2163-2166, 4079. 
Gezondheidswet, 2161. 
Godsdienstoefeningen, 301, 303, 4367. 
Godsdienstonderwijs, 4111, 
Graanmolen, 6300, 
Grachten, reinigen-, 3780, 
Gratificatie onderwijzend personeel, 4115. 
Grens bebouwde kom, 3884, 
Grenspalen, 1968. 
Grensscheiding, 311. 
~r&en gemeente, 581. 
-Peel, 310. 
Grondbelasting, 1803, 1900-1905, 1907-1920, 5307. 
Gymnastiek, 4257. 
Haardas, verordening ophalen-, 2567. 
Hagelslag, 4098. 
Hagen, snoeien-, 3881, 
Hand- en spandiensten, 1889-1893, 
Handel, 3999-401 5 0  
Harmonie, 4361, 
Harmoniezaal, 1624, 1628, 1634. 
Haver, 5050. 
Heelmeesters, 2162. 
Heide steken, 300. 
Heidebranden, 3756, 
Heidegronden, afbranden-, 3966. 
Hengelakten, 401 7-4020. 
Hengsten, 3973. 
Herbergen, 303, 2112. 
Herhalingsonderwijs, 4335, 4336, 4338, 4339. 
Herkeuring militaire dienst, 4721. 
Hervormde gemeenten, 4374. 
HinderwetSvergunningen, 2209-2566. 
Hondenbelasting, 181 8-1839. 



Hóndsdolheid, 3747. 
Hoofdelijke omslag, 1840-1859. 
Hoofdinspecteur gevangenissen, 51 25. 
Hooi, 5050. 
Hooibroei, 3756. 
Houtimitatie, 4350, 
Huis der bewaring, 5102-5106, 5125, 5126. 
Huishoudelijk reglement commissie toezicht arbeidsbemiddeling en 
dienst werkloosheidsversekering, 4073. 

Huishoudschool, volks-, 4343. 
Huisnummering, 2077-2082, 
Huisvuil, 2567. 
Huiszittende armen, 5306. 
Hulppostkantoor, 3923. 
Hulpruilmiddel, 3933. 
Hulptelegraaf- en telefoonkantoor, 3926-3928. 
Hulpverlening bij rampen, 3749. 
Huurprijzen, 5739. 
Huwelijk, aangaan-, 2001, 6020. 
Huweli jks-afkondigingen, 601 7-601 9. 
Huwelijksbeletselen, 2001. 
Indicateurs, 441 -461. 
Industrie, 5996. 
Ingekomen personen, 2050-2058. 
Inhaalspoor, 3911. 
Inkomstenbelasting, plaatselijke-, 1860. 
 ik^- 1860. 
Inkwartiering, 306, 5058-5092. 
Innen subsidien, reglement-, 4. 
Inspecteur buurtwegen, archief-, 6442-6443. 
-buurtwegendistrict, archief-, 6444. 
Inspectie gemeente-archief, 1612. 
-hoger gezag 584, 
-schoolgebouwen, 4265. 
Instellingen weldadigheid, lijsten van-, 4080. 
Instructie agent arbeidsbemid.,tevens ambtenaar werkloosheidsverze- 
kering, 4072. 

-ambtenaar werkloosheidsverzkering, 4072. 
-ambtenaren herkeuring, 21 77. 
-ambtenaren ter secretarie, concept-, 1681. 
-chef,kassier en boekhouder electriciteitsbedrijf, 1673. 
-correspondent arbeidsbemiddeling, 4072," 
-gemeente-ontvanger, 1666. 
-gemeentesecretaris, 1665. 
-gemeenteveldwachters, 1695. 
-geneesheer armenpraktijk, 4094. 
-kantonniers, 1682, 3806. 
-keuringsveearts, 2177. 
-personen belast met reinigen scholen, 4268. 
-vroedvrouw armenprakti jk, 4094. 
-werklieden, 1682, 
Intercommunale arbeidsbemiddeling, 4075, 
-samenwerking, 1 674. 
Invaliditeitewet, 4102. 
~nventaris(sen), 3, 547-550. 



Jacht, 4016. 
Jachtakten, 4016, 4018-4020. 
Jachtrecht, 779-790, 7950 
Jachtschade, 401 6. 
Jachtwet, 401 6. 
Jeugdhuis, 4363, 
Jeugdige personen, verordening drankmisbruik-, 21 58. 
Jongenspatronaat, 4362. 
Jury rechtbank, 5125. 
Kaarten, 304. 
Kadaster, archief-, 6022-6109. 
Kadastrale belasting, 1909, 1920. 
-leggers, 6022-6027, 6035-6055. 
-kaarten, 6059-61 09. 
Kamer der Vertegenwoordigers, 564. 
Kanton Horst, 2162. 
Kantongerecht Horst, 1614, 5101, 5102. 
Kantonnale Raad Burgerwacht, archief-, 6197-6281. 
Kantonniersdienst. 3807. 
Kanttekeningen geboorteakten, 601 6. 
Kapel, 4381. 
Kapelanie, 4379, 4384, 4385. 
Kasgeld, belegging-, 1571, 
Kasgeldleningen, 1609. 
Kassier electriciteitsbedrijf, instructie-, 1673. 
Kerk, 4583-4386. 
Kerkelijke registers, extracten uit-, 6020. 
Kerkhof, 302, 
Kerktoren, 4385. 
Kermissen, 4006. 
Keuring militaire dienst, 4721. 
-waren, 21 68. 
Keuringsdienst vee en vlees, 2175, 2176. 
Keuringsraad Burgerwacht, 6261. 
Keuringsveearts, 2177. 
Keurloon, 21 78, 
Kiesdistrict Horst, archief-, 6163-6196. 
Kinderarbeid, 4021. 
Kinderen, 4097, 
Kiosk, 1638. 
Kleding burgerwacht, 6265. 
Kleinbedrijf, vestigingswet-, 3998. 
Koepokstof, 2184-2200. 
Koffiehuizen, 2111. 
Koloniale militaire dienst, 4754. 
Kom, grens bebouwde-, 3884. 
Koninklijke Harmonie, 593, 
-onderscheidingen, 4366. 
Konijnenfokkersvereniging, 3971. 
Koor, 301. 
Koperslager, 31 5. 
Kopierecht, 4360, 
Kostschool, 4356. 
Krankzinnigen, 4082-4084. 
Kreosootolie, 3746. 



Krotopruiming, 3731. 
~unst(en), 4358, 4360. 
Kwade droes, 3747. 
Kwakzalvers, 2161. 
Kwekelingen, 4108. 
Laagspanningskabel, 397. 
Lager onderwijs, 41 08-4330. 
-onderwijswet, 4210. 
Land- en tuinbouwonderwijs, 4344-4349. 
Landarbeiders, 4025. 
Landarbeiderswet, 4026-4068. 
Landarbeiderswoningen, 3740, 4027-4067. 
Landbouwhuishoudonderwijs, 4345. 
Landbouwhuishoudschool, 4346. 
Landbouwschool, 4347-4349. 
Landbouwverslagen, 3935-3965. 
Landelijke Stand, 573. 
Landlicenten, 31 3. 
Landloperij, 21 56. 
Landstorm, 501 4-5046. 
Landstormkorps Limburgse Jagers, 5046. 
Landweer, 5009-501 3. 
Landwehr, 4751. 
Leerkrachten lager onderwijs, 4108-4209. 
Leermiddelen, 4269, 5142-5145. 
Leerplan lager onderwijs, 4255. 
-patronaatstekenschool, 4350. 
-U.L.Oe, 4340. 
-vervolgonderwijs, 4337. 
Leerplichtige kinderen, 4264. 
Leges, 7939. 
Legesgelden, 1865-1 888. 
Legitimatiebewijs, 2101. 
Letterkundige werken, 4360. 
Levensmiddelenbedrijf, 4014, 4015. 
Levering electriciteit, 3987-3990. 
Lidmaatschap V.N.G., 1674. 
Liefdewerken, 4331. 
Limburgs Bnds-Kontigent, 4753. 
Liquidatie religieuse goederen, 566. 
Logeergasten, 2125. 
Logementsvergunningen, 2125. 
Loterijen, 2155. 
Loterijwet, 2155. 
Lucht- en bodemhygigne, 2206-2573. 
Luchtvaartvertoningen, 3749. 
Lyceum, 4356. 
Lijken, verordening vervoeren en begraven-, 1961, 2203. 
Machtiging schieten schadelijk gedierte, 2159, 4018-4020. 
Mannenkoor, 4361. 
Marechaussee, 570. 
Marechausseekazerne, 718, 1619, 1622, 1624, 1627, 1630. 
Markt, 3020 
Markten, 4001 -4004. 
Marktplein, 1621 , 1626. 



Marmerimitatie, 4350. 
Maten en gewichten, 3932. 
Maximum aantal vergunningen, 2130, 2135. 
-onderstand, 4095, 
-snelheid, 3886. 
Meeldauwwet, 3967. 
Meetboeken, schat- en-, 247-249. 
Memories aangifte nalatenschap, 1955. 
-toelichting begrotingen, , 101 6-1070. 
Militair gezag, 583, 
Militaire attesten, 4726-4735. 
-vorderingen en inkwartieringen, 5047-5092. 
Miltvuur, 3747, 
Misdaden, 5093-5100. 
Misdrijven, 511 3-5123. 
Mobiliaire belasting, 1906. 
Molens, 3784, 37850 
Mollen, 21 60, 
Bond- en klauwzeer, 3747. 
Monumenten van geschiedenis en kunst, 4358. 
Motortramweg, 3894. 
Muziekconservatoriwn, 4356. 
Mijnhout, verkoop-, 685, 
Nachtwacht, 2114-211 7. 
Nachtwaker, 318, 21 16. 
Najaarsoefeningen, 4705-4715, 4738. 
Kalatenschap, memories aangifte-, 1955. 
Nationaal gedenkteken, 554. 
Nationale Congres, 564. 
-goederen, 566. 
-militie, 4387-4748. 
-schuld, grootboek der-, 877. 
Naturalisatie, 2098, 
Natuurschoon, 4359. 
Mden, bijzondere-, 4077. 
Nood-Boswet, 3970. 
Notaten rekeningen, 232-241. 
Notulen B, en W,, 332-335. 
-Raad, 322-331 o 

-Schoolcommissie, 5127-5128. 
Nummering huizen, 2077-2082. 
Nummerwisseling militie, 4724. 
Nuttige handwerken, 4332-4334. 
Octrooi, gemeentelijk-, 1864. 
Oliemolen, 6500. 
Omzetbelasting, 1927. 
Onafhankelijkheid, Nederlandse-, 554. 
Onbewoonbaar verklaren woningen, 3731. 
Onderlinge veeverzekering, 3972. 
Onderscheidingen, 4366. 
Onderstand, maximum-, 4095. 
Ondersteunden, 4081. 
Ondersteuning Duitse gezinnen, 4099. 
Onderwijs, 31 7, 41 08-4356. 
Ongeluk, 316, 



Ontginnen woeste gronden, 4023. 
Ontplofbare stoffen, 3750. 
Ontslag uit militaire dienst, 4740. 
Ontsmetten woningen, 3731. 
Ontucht, 2157, 
Ontvlambare stoffen, 3750. 
Oogziekten, 2201, 
Oorlog, staat van-, 583. 
Oorloghsreck., 112, 
Oorlogsbelasting, 1956. 
Oorspronkelijke letterkundige werken, 4360. 
Openbaar lager onderwijs, verordening-, 4212. 
Openbare lagere scholen, verordening-, 4211. 
Ophalen haardas en huisvuil, verordening-, 2567. 
Ordening gemeente-arohief, 1612. 
Ordeverstoring, 1968. 
Organisatie onderwijs en school, 4210-4261. 
Oude gemeentekapitalen, register-, 251. 
Ouden van dagen, 5311, 5312. 
Oudercommissi~n, 4260. 
Ouderdomswet, 41 02, 
Overbrenging archieven, 161 4. 
Overdekte veemarkt, 1639. 
Overeenstemmingsalmanak, 5870. 
Overdracht bevoegdheid verhuren gemeentewoningen, 716. 
Overlijdensextracten, 6021. 
Overnachtingsregisters, 2105-2107. 
Overname archief stukken, 161 3. 
Overtredingen, 5093-5100, 5113-5123. 
Overwegen, 39: 4. 
Paarden, 1 81 3. 
Paardenras, 39 7 1 . 
Paardensport, 4364. 
Paardentram, 389 3. 
Parkeren, 3887, 
Particuliere bouwnijverheid, 3733. 
Paspoorten, 2093, 2094. 
Pastorie, 4378, 4380e 4383-4385. 
Patentrechten, 1925, 
Patronaat, 4337. 
Patronaatsgebouw, 4362. 
Patronaatstekenschool, 4350-4352. 
Peiltekens, 1968. 
Pensioen gemeentepersoneel, 1686-1688. 
-onderwijzend personeel, 4116-4118. 
Perceelsgewijze kadastrale leggers, 6022-6027, 6035-6055. 
Permanente commissie huis van bewaring, 5125. 
Personeel gevangenis, 5126. 
Personele belasting, 181 2-181 5, 1900-1908, 1921-1923, 
Persoonsbundels onderwijzers, 4126-4209. 
Plaatselijk toezicht lager onderwijs, 4259. 
Plaatselijke commissie toezicht art.18 bioscoopwet, 2108. 
-inkomstenbelasting, 1860. 
Plaatsvervanging burgerwacht, 6264. 
Plaggen steken, 300, 



Plantenziektewet, 3967. 
Plein, 1629. 
Pokken, 2183, 3747. 
Politieboeten, 51 05. 
Politieke rechten, 1969. 
Politiereglementen, 1962. 
Politïeverordeningen, algemene-, 1958-1962. 
Pomp, 2575. 
Port, vrijdom-, 579. 
Post, 3920, 
Post- en telegraafkantoor, 3921-3925. 
Precariorechten, 1964. 
Presentiegeld raadsleden, 1661. 
Presentieregister B. en W., 1664. 
-raad, 1660, 
Priesters, 4373. 
Processen-verbaal, 5107-5110, 511 3-5123. 
Processies, 4367. 
Prospectus Latijnse scholen en kostschool Roermond, 4356. 
Prostitutie, 2157. 
Provinciale Staten, 574, 575. 
Provisoren Beurzenstichtingen, archief-, 6282-6296. 
Prijs roggebrood, 4010. 
Publicaties, 351-352. 
Raad, 1647-1 661. 
Radiodistributie, 3931. 
Rampen, 4098. 
Rechtbank, 5125. 
Rechten burgerlijke stand, 1974-2000. 
-registratie, 1959-1953, 
-standplaats markt, 4002, 4003. 
-successie, 1954. 
-vuilnisdienst, 2567, 2568. 
-warenwet, 21 69-21 72. 
Rechterlijke macht, 5107. 
-organisatie, 5107. 
Reclameborden, 4359. 
Rectificatie doop- en geboorte-akten, 6015. 
Rectoraatswoning, 4302. 
Rectorswoning, 4385. 
Réfractaires, 4741. 
Reinigen woningen, 3731. 
Regeling kantonniersdienst, 3807. 
-keuringsdienst vee en vlees, 2176. 
-toelating kinderen op school, 4212-4215. 
-verbetering beken, gemeenschappelijke-, 3771. 
-voorschotten bouw woningen, 3732, 
Regeltransformator, 3984. 
Regent, 556. 
Registratie bevolking, 2002-2091. 
Registratierechten, 1959-1953. 
Registratuurplan, 161 2. 
Reglement ambtenaren van politie, 1692. 
-bestuur ten platte lande, 578. 
-,brand-, 3751. 



Reglement brandweer, 3752. 
-burgerlijk armbestuur, 4086. 
-commissie samenwerking bijzondere noden, 4077. 
-commissie toezicht arbeidsbemiddeling en dienst werkloosheidsver- 
zekering, 4073. 
-dienst nachtwacht, 21 14. 
-gebruik gemeentegronden, 796. 
-huizen bewaring, 5104. 
-innen Nsubsidient*, 4. 
-niet bevaarbare noch vlotbare rivieren etc., 3784. 
-onderlinge veeverzekering, 3972. 
-orde vergaderingen W en W., 1662. 
-orde vergaderingen commissie beheer ontwatering gronden in Weste- 
lijk Noord-Limburg, 3772. 
-orde vergaderingen hoofdingelanden, 3776. 
-orde vergaderingen raad, 1647. 
-rijksambtenaren, 569. 
-sluiten herbergen, 2112. 
-toezicht buurtwegen, ontwerp-, 3871. 
-waterlossingen, 3757. 
-,wegen-, 3872. 
-werklozenkas, 41 05. 
Reinigen beken etc,, 3780. 
Reizigers, veiligheid-, 3891. 
Rekening-courant-overeenkomst, 1509, 1510. 
Rekeningen gemeente, 11 39-1282. 
Religie, 4367-4386. 
Religieuse goederen, 566. 
Rentmeester goederen familie von und zu Westerholt und Gijsenberg, 
archief-, 6297-6441, 

Repartiteurs, 1899. 
Repertoires akten, 1940-1953. 
Resolutieboeken, 1-2. 
Rdtardaires, 4736-4737, 
Riolering, 2569, 2570. 
Rioolbelasting, 1809-1811. 
Rogge, 5050. 
Boggebrood, 4010, 4011. 
Roodvonk, 2201. 
Rooilijnen, 2572, 2573. 
Rookverbod kinderen, 21 54. 
Rooster aftreding, 1644. 
Rotvolt, 3747. 
Ruiterclub, 4364. 
Runderpest, 3747. 
Rundvee, 3742, 37430 
Runderteelt, 3971. 
Rupsennesten, 3967. 
Rustende Schutterij, 4755-5008. 
Rijbewijzen, 3889. 
Rijksambtenarenreglement, 569. 
Rijksbelastingen, 1897-1957. 
Rijksfinancizn, 567. 
Rijksgeldleningen, 567. 
Rijksinkomstenbelasting, 1860. 



Bijkspremie bouw woningen, 3734. 
Rijksschooltoezicht, 4258, 
Ri jkstelefoonkantoor, 3925. 
Bijkstelefoonnet, 39300 
Rijksveldwachters, 571. 
Rijksveldwachterswoning, 1637. 
Samenwerking, intercommunale-, 1674. 
Schadelijk gedierte, 2159, 4018-4020. 
Schakelhuisje, 3986. 
Schat- en meetboeken, 247-249. 
Schatboeken, 242-246. 
Schatheffing, 242-250. 
Schatrekeningen, 6-90. 
Scheiding gemeenten Horst en Sevenum, 582. 
Schietbaan, 2208, 
Schietbomen, 2207, 
Schilderen, 4350, 
School, Franse-, 4355, 51 35. 
-,Latijnse-, 4356, 
Schoolbehoeften, 5145, 
Schoolcommissie, archief-, 5127-5145. 
Schoolgebouwen en terreinen, 4265-4330. 
Schoolgeld, 4217-4253, 4336, 5136-5141. 
Schoolmeubelen, 4269. 
Schoolonderwijzersgezelschap, 5133. 
Schoorstenen vegen, 3756. 
Schouw buurtwegen en waterlossingen, 3880, 
Schouwspelen, verbod-, 2108. 
Schuldboeken, 252-254, 
Schuldbrieven, aankoop-, 877. 
Schutterseed, 320, 
Schutterij, rustende-, 4755-5008. 
Senaat, 564. 
Signalementen, 5113-5123. 
Sloten reinigen, 3780. 
Sluiswerken, 3785. 
Sluiten herbergen, 2112. 
Smalspoor, 3912. 
Snoeien hagen en atruiken, 3881. 
Sociale verzorging werknemers, verordening-, 1691, 4103. 
Soci&t& maternelle, 4076, 
Soldij militairen, 4742. 
speelhuizen, 304. 
Speellieden, 309, 
Spoomeg, 3898-3907, 3909. 
Spoorweghalte, 3908. 
Spoorweghaven, 3760, 
Spoorwegstation, 5878, 3879. 
Spoorwegwet, 3897. 
Sportterrein, 4365, 
Springstieren, 3974. 
Staan- en weeggelden botermijn, 4005. 
Staangeld markten, 4004, 
Staat buurtwegen, 3873-3877. 
-oorlog en beleg, 583. 



Standplaats markt, 4002, 4003. 
Staten gemeente-eigendommen, 872-875. 
Staten-Generaal, 565. 
Station, 3913. 
Steenkolen, admodiatign op-, 1928. 
Stemdistricten, 1649. 
Stenenweg, 31 9. 
Sterke drank, 308, 2124-21 38. 
-drank, verordening verkoop-, 2119. 
Steungelden, 41 06. 
Steunverlening, 4022. 
Stoomtram, 3892, 3893. 
Stoomtramweg, 5894, 
Stoomwerktuigen, 2206. 
Stoomauive:fabriek, 4304. 
Straatmuziek, 1968. 
Straatverlichting, 3863. 
Strafbare handelingen, 5113-5123. 
Strafverordeningen, 1675, 1676. 
Streekplan, 2571. 
Streekplannencommissie, 2571. 
Stroo, 5050. 
Struiken, snoeien-, 3881. 
Successierechten, 1954. 
Tapperijen, 2111. 
Tapverbod, 21 22. 
Tarieven electrische stroom, 3994. 
Tekenschool, 4346, 4351 e 

Telef oonkaritoort je, 3929. 
Telefoonverbindingen, 3925. 
Telegraafkantoor, 3924. 
Telegrammen, 3920, 3924. 
Tentoonstellingen, 4357. 
Toegangswegen station, 3878, 3879. 
Tollen, 3801. 
Tollinie, 3999. 
Tolrecht, 3802-3805, 
Toneelvertoningen, belasting op-, 1816, 1817. 
Torenuurwerk, 1631. 
Trafieken, 3995. 
Tramwegnet, 3895. 
Transformatorhuisje, 3979-3983, 3985. 
Transporten, militaire-, 5087-5092. 
Trekhonden, 21 60. 
Trottoirs, 3365. 
Tuberculose, 2201, 
Turf, 1928, 1935-1938. 
-steken, 300, 308, 805-846. 
Turfproductie, 3970. 
Tweede kamer der Staten Generaal, 565. 
Tijdelijk vertoevende personen, 2068. 
Tijdschriften, 161 5. 
Uitgetrokken werknemers, 4107. 
Uitoefening geneeskunde, 21 61. 
-politieke rechten, 1969. 



Uitroeien schadelijke dieren, 3967. 
Uitzetting vreemdelingen, 5113-5123. 
U.L.0.-school, 4340. 
Uurwerk kerktoren, 4385. 
Vacantiedagen, 4254. 
Tals geld, 3933. 
Varkens, 3745. 
Varkenshokken, bouw-, 1635. 
Varolie, 2201. 
Vastenavondsvergaderingen, 305. 
Vee, 304. 
Vee en vlees, regeling keuringsdienst-, 2176. 
-en vlees, verordening keuringsdienst-, 2175. 
Veeartsenijkundig onderwijs, 4353. 
Veefonds, 1926. 
Veemarkt, 1640. 
Veen- en heidegronden, afbranden-, 3966. 
Veenbranden, 3756. 
Veerpont, 391 6. 
Veeteelt, 39349 3971 
Veeverzekering, 3972. 
Vegen schoorstenen, 3756. 
Veiligheid reizigers, 3891. 
Peiligheidswet, 4024. 
Veldwachters, 1693, 1695. 
Veldwachterswoning, 4302. 
Venen, 805-846. 
Venten, 1968, 
Verbindingskanaal, 3760. 
Verblijfscertificaat, 2101. 
Vereniging bevordering lager onderwijs, 4262. 
-bevordering verkrijging onroerend goed door landarbeiders, 4025, 
Vergunningsrecht, 1894-1896. 
Verhaal verpleeggelden, 4081. 
Verhuren woningen, bevoegdheid-, 716. 
Verkiezing raadsleden, 1648-1657. 
Verlof verkoop alcoholvrije drank, 2152, 2153. 
Verlof srecht zwak-alcoholisohe drank, 1895, 1896. 
Verloven verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan sterke 
drank, 21 59-21 51. 
Vermakelijkheidsbelasting, 181 7. 
Vermogensbelasting, 1863, 1 9260 
Vernietigen rupsennesten, 3967. 
Veroordelingen, 5111-5123. 
Verordening aanwijzende nog geldende strafverordeningen, 1675. 
-aanwijzing gedeelten gemeente waar den of meer inrichtingen, als be- 
doeld in art.2 der Hinderwet, zonder voorafgaande vergunning kunnen 
worden opgericht, 2206. 
-afkondiging plaatselijke verordeningen, 1617. 
-agentschap arbeidsbemiddeling en dienst werkloosheidsverzekering, 
4071 o 
-,algemene politie-, 1958-1962. 
-artikel 4 bioscoopwet, 2109. 
-artikel 4 sub 1 Hinderwet, ontwerp-, 2206. 
-bakken en verkopen brood en broodzetting, 4009. 



Verordening beheer electriciteitsbedrijf, 1668. 
-beheer levensmiddelenbedrijf, 4014. 
-benoembaarheid en bezoldiging veldwachters, 1693. 
-bepalende uren open zijn bureau burgerlijke stand, 1970. 
-beperking drankgebruik bij demobilisatie, 2112. 
-beroep art.7 woningwet, 2585. 
-beschrijven en merken rundvee, 3743. 
-bestrijding drankmisbruik op dagen van verkiezingen, 2120. 
-bezoldiging ambtenaren, 1683. 
-bezoldiging veldwachters, 1693. 
-bezoldiging werklieden, 1684. 
-binnentreden woningen, 5124. 
-botermarkt, 1961. 
-bouwen, herstellen en bewonen huizen, 2583, 
-classificatie gemeente heffing gemeentefondsbelasting, 1861, 
-classificatie gemeente heffing personele belasting, 1814. 
-commissie bevordering industrie, 3996. 
-correspondentschap arbeidsbemiddeling, 4071, 
-dienst werkeloosheidsverzekering, 4071. 
-drankmisbruik jeugdige personen, 2158. 
-exploitatie bouwterreinen, 2584. 
-gewicht roggebrood, 401 1. 
-goede orde buitenpleinen en toegangen spoorwegstations, 3915. 
-heffing belasting honden, 1818. 
-heffing belasting natura of hand- en spandiensten, 1889. 
-heffing belasting toneelvertoningen, 1816. 
-heffing besmettelijke ziektengelden, 2180, 
-heffing gelden standplaats woonwagen, 1967. 
-hef f ing hand- en spandiensten, 1889, 
-heffing hocfdelijke omslag, 1840. 
-heffing keurloon keuren en onderzoeken slachtdieren en vlees, 2178. 
-heffing leges secretarie, 1865, 
-heffing opcenten hoofdsom gemeentefondsbelasting, 1861. 
-heffing opcenten hoofdsom grondbelasting, 1803. 
-heffing opcenten hoofdsom personele belasting, 1812, 
-heffing opcenten hoofdsom vermogensbelasting, 1865. 
-heffing opcenten rijksinkomstenbelasting, 1860 
-heffing plaatselijke inkomstenbelasting, 1860. 
-heffing precariorechten, 1964. 
-heffing rechten burgerlijke stand, 1865. 
-heffing rechten ophalen haardas en huisvuil, 2567. 
-heffing rioolbelasting, 1809. 
-heffing schoolgeld, 4217. 
-heffing schoolgeld herhalingsonderwijs, 4336, 
-heffing staangeld markten, 4 0 0 ~ $ ~  
-heffing staan- en weeggelden botermijn, 4005. 
-heffing tolrecht, 3802. 
-heffing vergunningsrecht verkoop sterke drank, 1894. 
-heffing verlofsrecht zwak-alcoholische drank, 1895. 
-heffing wegenbelasting, 1804. 
-herhalingsonderwijs, 4335. 
-herziening en aanvulling strafverordeningen, 1676. 
-houden koffie- en bierhuizen, tapperijen e.d., 2111. 
-instandhouding goede orde op buitenpleinen en toegangen spoorweg- 
stations, 391 5 0  



Verordening jaarwedden hoofden en verder onderwijzend personeel 
openbare lagere scholen, 4109. 
-keuring bijen, 3744. 
-keuring waren, 21 68. 
-keuringsdienst vee en vlees, 2175, 
-levering electriciteit, 3989. 
-maximum snelheid bebouwde kom, 3886, 
-naar school brengen van op openbare weg aangetroffen leerplichtige 
kinderen, 4264. 
-nog geldende strafverordeningen, 1675. 
-open zijn bureau burgerlijke stand, 1970. 
-openbaar lager onderwijs, 4212, 
-openbare lagere scholen, 4211. 
-parkeren, 3887. 
-regelen en voorschriften in exploitatie brengen bouwterreinen, 2584, 
-regelende openbaar lager onderwijso 4210. 
-regelende verkeer in bebouwde kom, 38850 
-regeling herhalings- en vervolgonderwijs, 4335. 
-regeling tijdelijke benoeming ambtenaren en werklieden, 1678. 
-,rooilijn, 2573. 
-samenstelling, gewicht en prijs roggebrood, 4010. 
-samenstelling commissie bevordering industrie, 3996, 
-sociale verzorging werknemers, 1691, 4103. 
-tapperijen, 2111, 
-tapverbod op dagen van mobilisatie, 2122, 
-tarieven electrische stroom, 3994, 
-toezicht in- of doorvoer rundvee enz., 3742, 
-vaststelling tarieven electrische stroom, 3994. 
-vaststelling voorschriften aanleg electrische binnenleidingen, 3993, 
-vaststelling voorwaarden aansluiting aan geleidingsnet electrici- 
teitsbedri jf, 3991. 
-verdelen gemeente in stemdistricten. 1649. 
-verdeling werkzaamheden ambtenaren burgerlijke stand, 1970, 
-verhaal verpleeggelden op ondersteunden of bloedverwanten, 4081. 
-verkeer met paarden-, motorrijtuigen en rijwielen in bebouwde 
kom, 3885. 
-verkoop sterke drank, 2119. 
-vervanging belastingbedrag personele belasting, 1813. 
-vervoer lijders besmettelijke ziekte naar ziekenhuis of woning, 

1961. 
-vervoer over wegen bij dooiweer, ontwerp-, 3883. 
-vervoeren en begraven lijken en bescherming begraafplaatsen, 1961. 
-vervolgonderwijs, 4335. 
-voorkoming en beteugeling besmettelijke ziekten, 1961, 2179, 
-voorschriften aanleg electrische binnenleidingen, 3993, 
-voorwaarden aansluiting aan geleidingsnet electriciteitsbedrijf, 

3991 o 
-voorwaarden verpachting gemeentegrond, 698. 
-vrijwillige brandweer, 3753. 
-weren inbreuken natuurschoon, 4359. 
-wering vliegworm in dennenbossen, 1961, 3969. 
-winkelsluiting, 4070. 
-woonwagens, 1966. 
Verordeningen, registers van-, 353-354., 
Verpachting tollen, 3801. 



Verpleeggelden, verhaal-, 4081. 
Verpleging ouden van dagen, zieken en wezen, 5311, 5312. 
Vers vlees, gebruik van-, 2173. 
Verslagen landbouw, 5935-3965. 
-volkshuisvesting, 2580-2582. 
Verstrekken voorschotten bouw woningen, regeling-, 3732. 
Vertrokken personen, 2059-2067. 
Vervening, 3970. 
Vervoer lijders besmettelijke ziekte, verordening-, 1961, 3918. 
-turf, 3918. 
Vervoeren lijken, verordening-, 1961, 2203. 
Vervolgonderwijs, 4335, 4337-4339. 
Verzekering gemeentegebouwen, 1642. 
-gemeentegelden, 1572. 
-gemeentepersoneel, 1689, 1690. 
-tegen brand, 5314. 
Verzending post en telegrammen, 3920. 
Verzorging werknemers, 1691, 4103. 
Vestigingswet kleinbedrijf, 3998, 
Viering zon- en feestdagen, 4367. 
Visakten, 401 7-4020. 
Visitateur, 31 3. 
Visrecht, 791-795. 
Vissen, 4017. 
Visseri jwet, 4017. 
Vlag, Duitse-, 553. 
-,Oranje-, 580. 
Vlees, verordening keurloon-, 2178. 
Vleeskeuringsdienst, 2174-2176. 
Vleeskeuringswet, 21 73. 
Vlektyphus, 2201. 
Vliegworm dennenbossen, 3969, 
Vluchtelingen, 41 00. 
Voetbalsport, 4364. 
Voetbrug, 3788. 
Vogelbescherming, 2159. 
Vogels, vreemde-, 4357. 
Vogelwet, 2159. 
Volkshuishoudschool, 4343. 
Volkshuisvesting, 2580-3741. 
Volkstellingen, 2091. 
Volkszangdag, 4361. 
Vonnissen, 5107. 
Voogden, benoeming-, 2070. 
Voorbereidend militair onderricht, 4725. 
Voorgeoefendheid militieplichtigen, 4725. 
Vrede- en kantongerecht Horst, 1614. 
Vrederechters, 5107. 
Vreemde vogels, 4357. 
Vreemdelingen, staten van-, 2099. 
Vreemdelingenregister, 2100. 
Vreemdelingenwet, 2096. 
Vroedmeesters, 2162. 
Vroedvrouw armenpraktijk, 4094. 
Vroedvrouwen, 2161, 2162. 



Vroedvrouwwoning, 1620, 1633. 
Vrouwenarbeid, 4021. 
Vrijdom accijns, 1926. 
-port, 579. 
Vrijstelling militaire dienst, 4722. 
Vrijwillige brandweer, 3753. 
Vuilnisdienst, 2568, 
Vuurpomp, 3755, 
Vuurwapenwet, 1965, 
Wachthuizen, 21 16, 
Wagendiens ten, 3890. 
Wanbedrijven, 5093-5100. 
Wapenen, 1963, 
Waren, verordening keuring-, 21 68. 
Warenwet, 21 67, 21 69-2172. 
Waterafvoer waterlossingen, 3783. 
Waterlossingen, kaarten-, 3795, 3796. 
-,leggers-, 3793, 3794. 
-,reglement-, 3757. 
-,schouw-, 3880. 
-,staat-, 3792, 
-,verslagen-, 3880. 
-,waterafvoer-, 3783. 
Watermolen, 3786, 6300, 6303. 
Waterpeil, 37850 
Watersnood, 3749, 4098. 
Watervoorziening, 2574-2579. 
Wedlopen, 3971. 
Wegenbelasting, 1804-1808. 
Wegenreglement, 3872, 
Wegenwet, 3884. 
Weldadigheid, commissies van-, 4076. 
-,lijsten instellingen-, 4080. 
Wering schoolverzuim, 4263. 
-vliegworm in dennenbossen, 1961, 3969. 
Werkkrachten, verplaatsen-, 4022. 
Werklieden, instructie-, 1682. 
-,verordening bezoldiging-, 1684. 
-,verordening tijdelijke benoeming, 1678. 
Werkloosheid, 4022, 
Werkloosheidsverzekering, 4071-4073, 4104. 
Werklozen, 4101. 
Werklozenkassen, 41 04-41 06. 
Werknemers, verordening sociale verzorging-, 1691, 4103, 
Werkverruiming, 4022. 
Werkverschaffing, 4022, 4023. 
Werkzaamheden ambtenaren burgerlijke stand, verordening verdeling-, 
1970. , . - -  

Wethouders, f 662-1 664. 
Wettiging kinderen, 601 6, 
Wezen, 5311, 5312. 
Wilde ganzen, jacht op-, 4016. 
Windmolen, 6300. 
Winkelsluiting, 4070. 
Winkelsluitingswet, 4069. 



Wolven, jacht op-, 4016. 
Woningen, beschrijvingslijsten-, 2072-2076. 
-, explotatie-, 61 62, 
-,verordening binnentreden-, 5124, 
Woningvereniging, 3735-3737. 6110-6162. 
Woningwetbouw, 3733. 
Woningwetwoningen, 373Te 
Woonwagens, 1965-1967. 
Wijn, 308, 
Zegelrechten, 1939, 
Zetters, college van-, 1897-1899. 
Zieken, 5311, 5312. 
Ziekenhuis, 2181. 
Ziekte van Weil, 2201. 
Zigeuners, 2104. 
Zon- en feestdagen, 4367, 
Zorg voor getroffenen bij rampen, 4098. 
-voor kinderen, 4097. 
-voor vluchtelingen, 41 00. 
-werklozen, 41 01. 
Zuiveringsinstallatie, 2570. 
Zusterswoning, 4326. 
Zwakzinnigen, 4084. 
Zwerven, 303, 
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