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VOORWOORD. 
 
Deze inventaris van de archieven der gemeente Vaals is evenals die der gemeente 
Stevensweert, door den Dienst der Inspectie van de Gemeente- en Waterschaps-
archieven in Limburg samengesteld volgens het inventaris-model, dat werd ontworpen 
door de Archiefcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
De algemene inhoudsopgave, welke aan dit voorwoord voorafgaat en het "Overzicht 
van de Inventaris" op blz. 1-5 van dit werk tonen ook hier voldoende aan op welke 
wijze de richtlijnen van dit Inventaris-model werden toegepast. 
Ook het archief der gemeente Vaals verkeerde in een toestand, welke het onmogelijk 
maakte om de lange reeks van ingekomen en verzonden stukken (de "Correspon-
dentie") zonder nadere omschrijving in chronologische volgorde bijeen te voegen; tenzij 
men er in zou berusten, dat zodoende deze reeks van stukken in de eerste plaats voor 
de administratie en vervolgens ook voor het wetenschappelijk onderzoek praktisch 
ontoegankelijk zou blijven. 
Wij hebben daarom ook in dit geval deze talloze stukken doen ordenen volgens de 
indeling, aangegeven in het genoemde Inventaris-model onder IB. Stukken en seriën 
van bijzondere aard" welke indeling in dit model weer is ontleend aan de "Code ten 
behoeve van de archiefordening der gemeente-administratie" uitgegeven door de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit is des te meer gerechtvaardigd, doordat 
op de gemeente-secretarie van Vaals ook voor de ordening van het archief van de 
lopende dienst met ingang van 1 januari 1930 het Registratuurstelsel van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten is ingevoerd. 
Slechts in de onderverdelingen is van de "Code" afgeweken, indien dit noodzakelijk 
bleek te zijn. 
De arbeid, welke deze methode van ordening voor den inventarisator, den heer De 
Win, met zich bracht, was zeer tijdrovend en zeer omvangrijk, zoals uit deze inventaris 
zelf overtuigend blijkt. Moge zijn vele moeiten ten goede komen zowel aan degenen, 
die Vaals te besturen hebben als aan degenen, die belang stellen in de geschiedenis 
van deze gemeente. 
 
MAASTRICHT, 9 oktober 1940 
 
G. PANHUYSEN 
 
Rijksarchivaris in Limburg, 
belast met de inspectie der gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie. 
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INLEIDING 
 
"Een archief is het geheel der geschrevene, getekende en gedrukte bescheiden, ex 
officio ontvangen bij en opgemaakt door enig bestuur of een zijner ambtenaren, voor 
zover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of deze ambtenaar te 
blijven berusten". 
Uit deze eerste en voornaamste stelregel uit de "Handleiding voor het ordenen en 
beschrijven van archieven" volgt dus dat het archief der gemeente Vaals, waarvan de 
inventarisatie hierna volgt, omvat alle nog aanwezige bescheiden ooit door het bestuur 
der plaats Vaals (of ondergeschikte ambtenaar of college ) ontvangen of opgemaakt; 
het omvat dus niet alleen de stukken van het tegenwoordige gemeentebestuur, doch 
ook de bescheiden van administratieve aard van vóór de Franse revolutie, het omvat 
de rechterlijke stukken uit de tijd dat Vaals nog eigen rechtbanken (schepenbanken) 
bezat en tevens de Doop-, Trouw en Sterfregisters op de pastoriën van de drie kerk-
dorpen van Vaals bijgehouden vóór de invoering van de Burgerlijke Stand, en later 
door de Fransen in beslag genomen. 
Al deze stukken samen vormen het archief der gemeente. Of deze stukken berusten in 
de archiefbewaarplaats der gemeente of bewaard worden in het Rijksarchief-depot van 
Limburg te Maastricht doen hier niets ter zake; de eenheid en de saamhorigheid van al 
deze stukken moest op een of andere wijze blijken, en daarom zijn, in deze inventaris 
naast de omschrijving van het te Vaals berustende gemeente-archief, als bijlagen 
opgenomen de beschrijving van de oud-rechterlijke archieven der banken van Holset, 
Vaals en Vijlen en de lijsten van de Doop-, Trouw- en Sterfregisters bovenbedoeld. De 
beschrijving van het oud-rechterlijk archief werd indertijd verricht door dhr. Jos v.d. 
Venne, hoofdcommies aan het Rijksarchief in Limburg. 
 
Bij de inventarisatie van het administratieve archief zijn wij om overwegingen van 
praktische aard moeten overgaan tot een splitsing in zogenaamd "oud" en "nieuw"-
archief. Het "oud"-archief bevat alle stukken tot aan de komst der Fransen in 1794 en 
het "nieuw"-archief begint in hetzelfde jaar. 
Sommigen menen dat het juister is het "oud"-archief te laten doorlopen tot aan het 
vertrek der Fransen in 1813, wij menen echter, dat ieder geval op zich bekeken dient te 
worden, en dat, wat Vaals betreft, de scheiding tussen "oud"-en "nieuw"-archief 
praktisch het best is door te voeren rond het jaar III (1794/1795). De schepenbanken 
werden toen opgeheven, de feodale rechten verdwenen, het nieuwe gemeentebestuur 
werd gekozen, de Franse administratie volgde op den voet. Het gevolg hiervan was dat 
de nog in gebruik zijnde registers werden afgesloten, meegenomen of althans in on-
bruik raakten. Na de Franse overheersing beginnen bij de series Resolutiën en Notulen 
van de Raad, de registers van ingekomen en verzonden stukken, de registers van de 
Burgerlijke Stand en meerdere geheel nieuwe methoden kwamen in zwang, welke 
"nieuwigheden" bij het vertrek der Fransen in 1813 niet verdwenen maar grotendeels 
bleven bestaan, terwijl de registers werden door gebruikt op dezelfde wijze, en de 
administratie bij het voortreffelijk bevonden Franse systeem bleef lang na 1813. 
 
 
Oud-archief. 
 
Het oud-administratief archief dat in Vaals berust is nauwelijks 1 meter lang. Het bevat 
naast het register der Resolutiën der 'Bancksvergaderingen van 1711-1797 en het 
leggerboek der Hoofdbank met repertorium uit de 18de eeuw in hoofdzaak losse stuk-
ken, die zover mogelijk werden geordend in de geest van de "Code ten behoeve van 
de archiefordening der gemeente-administratie", uitgegeven door de Vereniging van 
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Nederlandse Gemeenten, zodat hierdoor uniformiteit met de rest van de inventaris 
werd verkregen. Bij deze losse stukken bevindt zich slechts 1 charter n.l. het octrooi 
door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden verleend aan de ingezetenen van 
Vaals om wekelijks des vrijdags een open markt te houden. Dit charter dateert van 26 
november 1698. Het stuk draagt een originele handtekening van W. de Nassau 
(Stadhouder-Koning Willem III), het is in perkament met een in ouwel gedrukt zegel. 
De andere stukken van het oud-archief berusten zoals reeds gezegd in het Rijks-
archiefdepot te Maastricht. De overgrote meerderheid dezer stukken hebben betrek-
king op de rechtspraak en de rechts-costumen, en zijn afkomstig van de Hoofdbank, de 
Schepenbanken en Laatbanken van Vaals, Vijlen, Holset, Vaalsbroek en Einrade. 
De beschrijving van deze rechterlijke archieven is als bijlage I achter deze inventaris 
opgenomen. Bij aandachtiger onderzoek zal men constateren, dat in deze verzameling 
archiefstukken omschreven worden, welke misschien niet van zuiver-rechterlijke aard 
zijn; men moet daarbij echter niet vergeten, dat niet steeds even nauwkeurig een 
splitsing is door te voeren tussen rechterlijk- en administratief archief. De verzameling 
archiefstukken betreffende de banken van Holset, Vaals en Vijlen berustend te Maas-
tricht, is circa 12 meter lang. 
 
Als bijlage II, hebben wij gemeend volledigheidshalve ook te moeten opnemen, de 
lijsten van de in het Rijksarchiefdepot te Maastricht opgenomen Doop-, Huwelijk- en 
Overlijdensregisters en de nog op de pastoriën te Vaals berustende Doop-, Trouw- en 
Sterfregisters, daterende van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand. 
 
 
Nieuw-archief. 
 
In het nieuw archief, lopende van het jaar III der Franse jaartelling (1794/1795) tot 
1929, werden opmerkelijk veel stukken aangetroffen uit de Franse periode van 1794-
1813. De Vaalser ambtenaren uit die periode hebben hun administratie zeer goed 
verzorgd, bijna geen enkel stuk ging verloren; dit getuigen de bijna ononderbroken 
nummeringen op de achterzijde der stukken, de losse stukken waren hier werkelijk 
legio. Jammer dat enkele mooie registers door de latere materiële verzorging zoveel 
schade hebben ondervonden zowel van vocht als van ongedierte. Gelukkig waren de 
meeste losse stukken 3- of 4-dubbel gevouwen en vast opeengeperst in kleine pakjes 
bewaard. Het voorzichtig uitvouwen dezer stukken eiste wel veel tijd, doch de moeite 
werd ruimschoots beloond door de voldoening dat de stukken er nog gaaf en schoon 
uitzagen en interessante gegevens bevatten over de meest uiteenlopende onderwer-
pen, welke voor de geschiedenis van Vaals bijzonder belangwekkend zijn. 
 
In de Franse periode wemelde het voorts tussen de archiefstukken door van afleve-
ringen van Franse staatsbladen (bulletins, lois en arrétés). Hoewel deze stukken streng 
archief-economisch genomen wellicht als ingekomen stukken moeten worden be-
schouwd, zijn ze om praktische redenen niet in de inventaris opgenomen, doch ge-
voegd bij de staatsbladen, waarvan bedoelde Franse wetten en besluiten de voorlo-
pers zijn geweest. 
Eveneens moesten afgezonderd worden de "Pièces rélatives aux Mariages" de z.g. 
"Huwelijks-bijlagen" van an VII- an XIII (1798-1804/1805) en van 1806-1813. Deze 
stukken immers dienden reeds voor minstens 100 jaar van Vaals naar de Griffie der 
arrondissementsrechtbanken te zijn overgebracht en volgens Koninklijk Besluit van 23 
april 1929 Staatsblad no. 176 moesten deze stukken als zijnde van vóór 31 december 
1842 reeds lang van genoemde griffie naar de Rijksarchiefbewaarplaats te Maastricht 
zijn overgebracht. Ze zijn dus thans geplaatst waar ze thuis behoren. 
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Waar de oude banks-archieven vroeger bewaard werden, blijkt uit een proces-verbaal 
van 14 ventôse an X (5 Maart 1802). Op die datum begaf de Maire van Vaals, 
Trosstorff, zich met de burger Jean, Henri Fellinger, assessor van den vrederechter, 
naar burger Jean, Guillaume Hasenclever, oud-griffier van de hoofdbank Holset, Vaals 
en Vijlen, om over te gaan tot het opnemen der zegels, waarmede de papieren der 
genoemde hoofdbank waren gesloten. Zij vonden de zegels op de archieven berus-
tende "ten huize van Hasenclever" nog intact. Teneinde, ingevolge het besluit van 11 
prairial an IX (31 mei 1801) van deze stukken een inventaris te doen opmaken door 
den oud-griffier der hoofdbank werden de zegels verbroken, De zeventigjarige Hasen-
clever verklaarde, dat hem dit onmogelijk was wegens zijn jicht, dat de inventarisatie 
van een dergelijke hoeveelheid papieren enige maanden tijd zou vergen en dat zijn 
gezondheidstoestand hem niet toeliet het transport der archieven naar Maastricht te 
begeleiden. 
In hetzelfde proces-verbaal komt tot uiting dat een ander gedeelte van het archief 
bewaard werd in de Hervormde Kerk te Vaals. Bij schrijven van 7 september 1807 
deelt de prefect van het Departement de la Meuse Inférieure aan de Maire van Vaals 
mede, dat ingevolge een besluit van zijn voorganger van 11 prairial an IX (31 mei 
1801) een inventaris in duplo moest worden opgemaakt van het archief der Hoofdbank 
Holset, Vaals en Vijlen en dat na inventarisatie het archief moest worden getrans-
porteerd naar de griffie van het Departement te Maastricht. 
 
Op 13 oktober 1807 werden de archieven welke zich in een kast bevonden in de 
Hervormde Kerk te Vaals en de archieven, welke ten huize van J.G. Hasenclever 
werden bewaard, opnieuw opgenomen in een proces-verbaal om naar Maastricht 
overgebracht te worden (zie Inventaris nr. 976). Of de archieven toen werkelijk werden 
overgebracht, betwijfelen wij ten zeerste, althans.... In een schrijven van de Burge-
meester van Vaals van 31 augustus 1827 aan de Commissaris van den Koning, zegt 
hij: 
1) "de archieven van gemeentelijke aard, bestaande uit documenten betrekkelijk 

op resolutiën der Banksvergaderingen van Holset, Vaals en Vijlen" worden 
ingezameld, 

2) "deze archieven zijn geplaatst in de Hervormde kerk in een kast genoemd de 
komp gesloten met twee sleutels, 

3) de sleutels van deze kast zijn ter griffie dezer gemeente gedeponeerd, 
4) Het bestaat er geen inventaris van deze archieven, 
5)  de oudste akten en stukken behoren tot den 23 November 1678". 
 
 
Inventarisatie 
 
Van werkelijke inventarissen in de betekenis waarin wij dat verstaan, is geen spoor te 
vinden; wel vindt men enkele summiere lijsten van aanwezige archiefstukken in het 
begin der 19de eeuw opgemaakt (zie inventaris nrs. 248, 249 en 976). De inventaris 
van het administratief archief der gemeente, welke hierna volgt werd opgemaakt aan 
de hand van een inventarismodel, dat voorlopig werd goedgekeurd door de archief-
commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit model is weer ont-
leend aan de "Code ten behoeve van de archiefordening der gemeente-administratie", 
uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
De "Code" werd in principe zo trouw mogelijk gevolgd. Alleen daar waar het praktisch 
onmogelijk was en waar in onderdelen de consequente toepassing ervan ons in conflict 
bracht met de archief-economische beginselen, weken wij van de "Code" af. Zo heb-
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ben wij b.v. gemeend "le respect des fonds" in acht te moeten nemen en er voor ge-
zorgd, dat de archieven van zelfstandige of zelf archiefvormende colleges en ambte-
naren apart doch in verband met het archief van het gemeentebestuur werden be-
schreven; zodat ieder stuk op die plaats is ondergebracht, waar het, toen het archief 
nog leefde, terecht kwam, althans terecht had moeten komen. Daarom werd een apart 
archief gevormd van het Armbestuur, van den Ontvanger, van het Distributiebedrijf etc. 
Dit is in zoverre een afwijking van de "Code" daar deze geen aparte archieven erkend 
en het Armbestuur onder Armwezen, het Distributiebedrijf onder Productie en Circulatie 
van Goederen zou onderbrengen. 
 
Om principiële redenen konden wij het niet van ons verkrijgen om de stukken hande-
lende over het archief te plaatsen onder Volksontwikkeling, naast Musea en Biblio-
theken, omdat het archief in 1ste instantie niet een wetenschappelijke of historische 
verzameling is, doch wel de neerslag der werkzaamheden van een college of een 
ambtenaar en dus "het" hulpmiddel bij zijn administratie. Daarom hebben wij dan ook 
stukken handelende over het archief gerangschikt onder "Hulpmiddelen voor den 
dienst". 
 
De inventaris is op de eerste plaats gemaakt ten dienste van de ambtenaren ter secre-
tarie, die, indien zij althans op de hoogte zijn met de "Code" in een oogwenk moeten 
kunnen vinden, wat ze nodig hebben. Echter moet een inventaris ook een wegwijzer 
blijven door het archief voor niet-ambtenaren, zoals onderzoekers, genealogen en 
historici; daarom werden vele verwijzingen gemaakt, die de ambtenaar vaak overbodig 
zal vinden, daarom werden vaak termen die ieder ambtenaar onmiddellijk verstaat, 
omschreven; daarom werden vele oude titels vertaald" terwijl de alfabetische klapper 
wellicht meer trefwoorden bevat dan de ambtenaar die de "Code" kent, nodig oordeelt. 
 
Om de thans in het archief geschapen orde zo goed en zo veilig mogelijk te handhaven 
is de nummering der stukken, omslagen, delen en banden nogal ver doorgevoerd, 
zodat na raadpleging een omslag of deel weer zonder falen op de juiste plaats kan 
worden teruggebracht. 
 
Het archief van Vaals omvatte in zijn geheel circa 70 lopende meter, hiervan berusten 
circa 12 meter in het Rijksarchiefdepot te Maastricht. Bij het schiften en ordenen wer-
den ongeveer 13 strekkende meter als waardeloze papieren voor vernietiging afgezon-
derd, zodat de rest ±45 strekkende meter archief geordend en geïnventariseerd in de 
brandvrije archiefbewaarplaats te Vaals zal berusten. Dit is 2 à 3 maal de lengte van 
een normaal gemeente-archief. De inventarisatie ervan vorderde bijna 2 jaar. Op 28 
mei 1938 werd met het ordenen begonnen, terwijl de feitelijke inventarisatie op 7 mei 
1940 werd beëindigd. 
 
 
Vernietiging van stukken. 
 
Bij de vernietiging van waardeloze archiefstukken werd in het algemeen de hand ge-
houden aan de "Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende 
stukken in de gemeente-archieven, dagtekenende van na 1850" vastgesteld door de 
Ministers van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op 
29 februari en 15 april 1936. 
Er werd door ons niets vernietigd van vóór 1850, want alles wat ons uit die periode is 
overgebleven, heeft een zekere waarde. De oppervlakkig bekeken onbenulligste brief-
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jes en papiertjes kunnen voor de een of andere onderzoeker de nog ontbrekende scha-
kels zijn in de ketting van zijn geschiedenis, van zijn bewijsvoering. 
 
Voorts is door ons in zoverre van de boven aangehaalde lijst afgeweken, dat zij niet al 
te rigoureus is toegepast, zodat minder vernietigd werd dan volgens de lijst geoorloofd 
is. Zo werd b.v. rekening gehouden met de positie waarin Vaals als grensgemeente 
verkeert, daarom werden b.v. geen stukken vernietigd, welke betrekking hebben op de 
nationaliteit van de inwoners; andere stukken, welke vernietigd mogen worden, werden 
bewaard, omdat ze het kenmerk zijn van een typische periode. 
 
Zo b.v. de registers over de markenbijslag, waarin te constateren is, dat in Duitsland 
werkende arbeiders uit Vaals per week tien gulden steun (bijslag ontvangen, omdat 
hun loon per dag slechts 1 milliard mark bedraagt. Ook werd alles bewaard wat b.v. 
licht kan werpen op de geschiedenis van de vroeger zo geroemde Vaalser Laken- en 
Casimir-industrie of op andere economische of sociale toestanden. Van de categorieën 
papieren, welke administratief gezien volkomen waardeloos zijn geworden, werden 
toch hier en daar een enkel stuk bewaard, b.v. om zijn vorm, zijn zegels, zijn papier-
soort. 
 
Het aantal vernietigde papieren besloeg een lengte van ongeveer 13 strekkende meter, 
de afgezonderde staatsbladen, brochures en tijdschriften niet meegerekend. Daar het 
archief in 2 gedeelten werd geordend en geïnventariseerd eerst vanaf de 17de eeuw 
tot 1918 en daarna van 1919-1929 ontstonden er ook 2 partijen vernietigbare stukken, 
zodat hiermede verklaard is waarom niet 1 maar 2 lijsten van vernietigde stukken wer-
den opgemaakt. De lijsten volgen als bijlage III achter de inventaris. 
 
In deze inleiding vindt men geen lijsten van burgemeesters, secretarissen, ontvangers, 
schouten, schepenen, gerechtsboden etc. zoals dit veelal gebruikelijk is. Wij hebben dit 
achterwege gelaten, omdat er in de inventaris zelf over ieder ambtenaar, over iedere 
onderwijzer, armendokter, vroedvrouw of kantonnier etc. een persoonlijk dossier is 
gevormd, waarin men over die bepaalde persoon alles bij elkaar vindt, wat er over hem 
in het archief te vinden was. 
Ten slotte een woord over het Geschiedkundig Overzicht, dat wij niet willen opdienen 
als het volledigste noch als het smakelijkste menu op den dis van de Vaalser Historie. 
Het heeft deze pretentie in het geheel niet. Het wil anders niets zijn dan een korte 
samenvatting van de gebeurtenissen in Vaals in de loop der eeuwen voorgevallen of in 
de onmiddellijke omgeving onzer plaats voorgekomen, een compilatie van wat reeds 
vroeger werd gepubliceerd, waarbij rijkelijk werd geput uit de in de hierna volgende 
literatuurlijst aangehaalde werken en artikels, echter ruimschoots aangevuld met vele 
eigen vondsten en aantekeningen gedurende het ordenen en inventariseren uit de 
archieven zelf opgediept. 
 
Wij hopen dat deze voorlopige schets van de geschiedenis van onze gemeente, waar-
aan wij met genoegen een groot gedeelte van onze avonduren vrijwillig hebben be-
steed, het hare ertoe moge bijdragen om een globaal-indruk te krijgen over het wel en 
wee der Vaalsenaren in den loop der eeuwen, dat het ertoe moge bijdragen Vaals met 
fierheid te doen terugzien op zijn roemrijk verleden, dat Vaals niet versage, doch dat 
het ondanks financiële moeilijkheden moedig en wilskrachtig de wapenspreuk beleve 
van een zijner grootste burgers, gegrift als voor eeuwen in het stamhuis der Clermonts, 
"Nil volentibus arduum" d.i. "Alles gaat als men maar wil". 
 
Maastricht, juli 1940. J.TH.H. De Win 
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GESCHIEDKUNDIGE OVERZICHT VAN VAALS. 
 
I. VAN DE EERSTE BEWONERS TOT AAN HET BEGIN VAN HET LEENSTELSEL. 
 
 
1. De Kelten in onze gewesten. 
 
De eerste bewoners van onze gewesten, welke de geschiedenis ons met zekerheid 
door afleidingen en archeologische vondsten leert kennen, behoorden tot het grote 
Keltenvolk. 
Een geschreven geschiedenis van dit volk is ons niet achtergelaten; alleen de stille 
getuigen van steen en metaal, welke nu hier dan daar uit oude gronden tevoorschijn 
komen, spreken ons van zijn primitieve ontwikkeling. Levend van landbouw en veeteelt 
verstonden ze reeds de kunst het erts te bewerken tot gereedschappen. 
 
 
2. De Germanen-Eburonen en Sunikers. 
 
Julius-Caesar, de grote Romeinse veldheer is de eerste geweest, die ons in zijn veld-
tocht-beschrijving "De Bello Gallico" een schriftelijk document heeft nagelaten, waar-
door wij althans enige positieve kennis krijgen over onze "voorvaderen". Dit waren 
echter, toen Julius Caesar onze gewesten doorkruiste en veroverde, reeds niet meer 
de Kelten, doch de Eburonen, een volksstam van Germaans ras. Onweerstaanbaar 
opdringend uit het Oosten, hadden zij de Kelten van hun oude gronden verdrongen 
naar het Westen en het Zuiden. 
Julius Caesar trof deze in hoofdzaak van veeteelt levende stam aan langs de linker- en 
rechter Maasoever, in het tegenwoordige Luikerland, de Ardennen en Zuid-Limburg. Hij 
is tijdens zijn oorlog, rond 53 voor Christus in het Gallia Belgica tegen deze volksstam 
en haar aanvoerder Ambiorix herhaaldelijk te velde moeten trekken. Caesar schildert 
zijn tegenstanders als vrij ruwe barbaren, doch tussen de regels door leest men van 
hun dapperheid en hun vrijheidszin. Hij schijnt althans heel veel last van dit listige 
volkje te hebben gehad. Zo werd b.v. door behendigheid heel de Romeinse bezetting 
van Tongeren (±6.000 man) in de pan gehakt en bij Charleroi een Romeins legioen 
omsingeld. 
Julius Caesar rekende echter op bloedige wijze met hen af. Met 50.000 man trok hij in 
53 voor Christus tegen hen op. Twee jaren lang trokken de legioenen moordend rond, 
totdat, zo zegt men, de Eburonen uitgeroeid waren. Atuatuca (Tongeren) was gewro-
ken. 
Ten tijde van Tacitus was een deel van het vroegere Eburonengebied "tussen de Maas 
en het land der Ubiers" bewoond door de Sunikers, eveneens een Germanenstam, 
welke vele dappere krijgers leverde voor de Romeinse legioenen. 
Men neemt over het algemeen aan, dat de Sunikers in de dalen langs de Geul, dus in 
de onmiddellijke omgeving ook van Vaals, gewoond hebben. 
 
 
3.De Romeinen als overheersers. 
 
Een der eerste zorgen van de Romeinen was het aanleggen van legerwegen door ons 
gewest. Een dezer "heirbanen" voerde van Maastricht naar Aken, over Bemelen, 
Schülder, Gulpen, Wittem, Hilleshagen, Vijlen en Lemiers. Een andere oude straat (32 
voetbreed) verbond de Rijn over Rolduc, Vaals en Moresnet met Limburg. Aan deze 
weg, Hertogenweg (Hatzigweg) geheten, lag dus Vaals, door de Romeinen "Vallis" 
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(=dal) genoemd. Het is niet bekend of Vaals toen al een bewoond oord was, doch men 
mag dit toch wel veronderstellen, omdat het in de nabijheid lag van Aken en Romeinse 
wegen het gebied doorkruisten. 
Wat van Vaals niet met zekerheid te zeggen is, dat is wel zeker van Vijlen, dat zijn 
Romeinse "villa" (=hoeve) had en hieraan zijn naam ontleende. Over de nog altijd 
bestaande twistvraag of in de plaatsnaam Lemiers dan wel in Mamelis de oude naam 
"Littemala" is blijven voortbestaan, zullen we ons hier niet uitspreken. 
Reeds ten tijde van St. Servaas brak de vooravond aan van de grote Europese volks-
verhuizing, die zovele gruwelen zou zaaien over onze gewesten en de jonge wortels 
van het Christendom zou vertrappen. In 357 reeds besloot Juliaan, (de Afvallige) die 
toen prefect der Gallische landen was, tot een veldtocht tegen de Frankische horden, 
die onze Limburgse landouwen waren binnengedrongen. Opnieuw, en wel kort na de 
dood van St. Servaas, die 13 mei 384 overleed, overvielen de Ripuarische Franken 
onze landstreek. In 390 volgden de horden der Sueven, Vandalen, Allemannen en 
Saksers. 
De Romeinse heerschappij werd langzamerhand onder de voet gelopen. Ofschoon tot 
437 nog Romeinen in onze gewesten verbleven en waarschijnlijk in garnizoen lagen in 
de castella van Tongeren, Maastricht en Heerlen, de Salische en Ripuarische Franken 
hadden zich tot een groot volk weten te verenigen, schudden het Latijnse juk af en 
kozen rond 488 een eigen koning. 
 
 
4. De Franken onder de Merovingers. 
 
Het Rijk der Franken (Vrijmannen) was gegrondvest, voordat de Hunnen kwamen aan-
stormen. In 451 trok Attila met zijn verwoestende horden rakelings langs onze gewes-
ten over Metz en langs de boven-Maas naar het zuiden. Het Rijk der Merovingers 
echter lieten zij met rust. Het middelpunt van de Frankische levensruimte was Kamerijk 
en Doornik. Clovis hun koning won in 496 de beroemde slag van Tolbiac bij Duren en 
werd Christen met heel zijn leger, omdat hij zijn Katholieke gemalin beloofd had zich te 
laten dopen als hij deze slag mocht winnen. 
Zij het dan met nog barbaarse middelen. Clovis wist van 481 tot 511 eenheid en een 
eerste orde te brengen in de chaos. Algemeen wordt de doop van koning Clovis als hét 
grote keerpunt aangenomen in de kerstening dezer gewesten. De geloofspredikers 
kregen thans meer steun van de vorsten. 
Het is echter twijfelachtig of Vaals, dat zo dicht bij Maastricht lag en daarmee verbon-
den was door een drukke weg niet reeds eerder door de eerste geloofsverkondigers 
bezocht werd; want rond 345 was St. Servaas reeds de eerste bisschop van Maas-
tricht. 
Men verhaalt dat de H. Servatius op een zijner missietochten in de buurt van Vaals een 
tempel aantrof, welke aan den god Bel toegewijd was. Stoutmoedig predikte hij er het 
Evangelie. De heidenen werden zodanig opgeruid door hun priesters dat ze den Heili-
gen Servatius mishandelden en vervolgden. Slechts door een wonder, zegt de legen-
de, ontsnapte de Heilige bisschop aan de dood. De Bel-tempel, sinds 515 toegewijd 
aan de H. Genoveva zou gestaan hebben op de plek, waar nu de kerk van Holset 
staat. 
Vaals deelde nu zijn lotgevallen met Austrasië, een gedeelte van het grote Franken-
land, waartoe ook de Zuidelijke Nederlanden behoorden. In zijn "Geschiedenis van het 
Nederlandse Volk" zegt P.J. Blok, dat het Christendom den Frank, den woeste verove-
raar, die door zijn aanraking met de beschaving van Gallië al enigszins getemd was, op 
zijn beurt de kracht gaf in de strijd met zijn nog heidense naburen en Germaanse ver-
wanten. "In dien strijd", gaat hij verder, zou het Christendom, dikwijls misschien een 
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voorwendsel, zeker een machtig wapen worden in de hand van den Frankischen heer-
ser, tuk op uitbreiding van zijn macht over de overige Germaanse stammen. 
Het land was onderverdeeld in gouwen en tot een dezer gouwen de "Maasgouw" 
behoorde ook Aken en Vaals. 
 
Ondertussen had het Christendom in onze naaste omgeving reeds stevig wortel ge-
schoten. Dr. Alberdingk-Thijm bewijst uit de geschriften der Bollandisten, Alcuinus en 
Beda, dat in het jaar 692 de H. Lambertus, Bisschop van Maastricht, met den H. Wil-
librordus de kerk van de H. Genoveva te Holset bezocht. 
Het was dien dag zeer heet, een kwellende dorst plaagde het gezelschap. Men vroeg 
om water, doch de bron van Holset, zo verhaalde de volksmond, was sedert de be-
kering der bewoners van deze plaats door de Bel-duivel vergiftigd. Men zou dus water 
gaan halen in de Koningshof (het tegenwoordige Einrade). St. Lambertus zegende 
echter het water der bron en dronk ervan met zijn gevolg. Sindsdien zou Holset het 
bekende pelgrimsplaatsje geworden zijn, waarop het thans nog aanspraak maakt. 
 
 
5. De Carolingers, tot het begin van het leenstelsel. 
 
Nog was de streek met bos, heide en woeste grond overdekt. Onder Karel de Grote, 
die hof hield te Aken is hierin een grote ommekeer gekomen. De bodemcultuur werd 
±800 ter hand genomen, ontginningen ontstonden allerwegen en het zou al heel 
vreemd zijn als Vaals, in de onmiddellijke omgeving van Aken gelegen, uit deze tijd 
geen overblijfsel kon aanwijzen. Het schijnt dan ook, dat Vaalsbroek (bruch=ontgin-
ning) in deze periode is ontstaan en men neemt aan, dat het een jachtslot was van den 
groten Franken-keizer. 
 
Ook de Noormannen, die Theodorik, een der opvolgers van Clovis, reeds veel last 
bezorgden, zullen het gebied van Vaals wel zijn doorgetrokken, toen zij Malmedy, 
Limburg, en Aken plunderen kwamen. Gedurende de regering van Keizer Karel durf-
den ze niet opdagen doch in 881 kwamen ze de Maas afzakken tot "Ascloa" een 
Frankische burcht, waarin ze zich nestelden. Aanvankelijk werd aangenomen, dat dit 
Ascloa Elslo zou zijn. Dr. G.W.A. Panhuysen verdedigde echter bij zijn promotie tot 
dokter in de letteren en wijsbegeerte de stelling (Holwerda), dat Ascloa was gelegen op 
de plaats van het tegenwoordige dorp Asselt bij Roermond. 
Van hieruit brandschatten zij het land, in 891 keerden ze nogmaals terug, doch werden 
toen aan de oevers van de Geul in de buurt van Valkenburg door Arnulf van Lotha-
ringen, tot wiens gebied ons gewest toen behoorde, beslissend verslagen. Het grote 
eendrachtige Rijk, dat Karel de Grote gesticht had en dat hij door zijn geniale veldheer- 
en staatsman talenten wist te beheersen, bestond niet meer. Na herhaalde twisten en 
delingen was bij het verdrag van Verdun "Frankrijk" en "Deutschland" ontstaan en 
daartussen in lag het zwakke meest kwetsbare en langgerekte middenpart, dat zich 
uitstrekte van de Middellandse zee tot de Noordzee, dat eeuwenlang de twistappel zou 
blijven, en Lotharingen genoemd werd, omdat het ten deel viel aan Lotharius. 
De verbrokkeling ging verder. Lotharingen werd in 959 verdeeld in Opper- en Neder-
Lotharingen, tot het laatste gedeelte behoorde onze landouwen, overgeleverd aan de 
heerszuchtige vorsten van Frankrijk en Duitsland behoorde het nu eens aan deze dan 
weer aan gene, waarbij ten laatste de toestand zo werd, dat de Maas gewoonlijk als 
grensrivier gold. 
Het leenstelsel zou echter de macht der vorsten verminderen; het land nog meer ver-
brokkelen en eindelijk zouden machtige leenmannen tot graven en hertogen geworden 
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de keizerlijke macht meer en meer verdringen en nieuwe verhoudingen en daardoor 
nieuwe verdelingen forceren, nieuwe landen doen ontstaan. 
 
 
II. VERBROKKELING DOOR HET LEENSTELSEL. NIEUWE VERHOUDINGEN. 
 
In deze periode, namelijk in het jaar 1041 schonk Heinrich III aan het St. Adelbertstift 
landgoederen met alles wat daartoe behoorde te Vaals, Gemmenich, Mamelis en 
Vijlen. 
Dit gebeurde volgens de datum dezer oudste oorkonde over Vaals den 13 februari 
1041. Twee dagen later stond hij goederen, te Vaals en Vijlen gelegen, af aan zijn nicht 
Irmingard, terwijl weer andere landerijen in deze periode het Mariastift te Aken gingen 
toebehoren. 
 
 
1. De bakermat van onze gemeente. 
 
Zo zal het dus op 13 februari 1941 negen eeuwen geleden zijn, dat uitgestrekte goe-
deren, gelegen in Holset, Vijlen en Vaals, los werden gemaakt van het Keizerlijk toe-
zicht en sindsdien afgescheiden en onafhankelijk gebieden werden met een eigen 
"bestuur". 
Zo zal dus in 1941 door Vaals het 9de eeuwfeest van zijn bestaan gevierd kunnen 
worden. Het grondgebied van Vaals was echter nog geen afgerond geheel geworden, 
want in 1059 b.v. schonk Heinrich IV weer een praedium in de villae Herve en Vaals 
aan het Mariastift te Aken. 
Het centrum der bezittingen, waarbij in 1041 de bij die goederen verbonden horigen 
overgingen, lag tussen Gemmenich en Vijlen. In de volksmond heet het St. Tolbert, 
zoals ook te Aken het St. Adelbertstift "Sankt Tolbert" genoemd wordt. 
Het is interessant genoeg in het kort de lotgevallen van dit praedium, de bakermat van 
onze gemeente, eens na te gaan. 
In 1229 gaf het stift zijn hof te Vaals in levenslange pacht over aan Runard von Bunde" 
die burger was van de stad Aken. Het vee van deze hoeve, de paarden uitgezonderd, 
behoorde tot het Stift. Het pachtcontract werd ondertekend door Wilhelm von Dratheim, 
de zanger van het Munster-stift en door Harpan, genaamd "Mule", slotvoogd en dros-
saart van het Land van Herzogenrath. 
In "die Kapelle zu Melaten" etc. Aachen 1843 heeft de bekende geschiedschrijver Chr. 
Quix "Ex chart. nov. Ecc. s. Adalberti" aangetoond dat de hof in de 14de eeuw reeds 
geen eigendom meer was van het Stift. In 1380 waren eigenaars Herr Rijt von Birgel 
en zijn vrouw Lisette in dem Bruch, die op Maria Lichtmisdag van het genoemde jaar 
bekenden aan het Stift jaarlijks een cijns van 28 kapoenen schuldig te zijn. 
Het zou ons te ver voeren deze oorkonde en anderen, welke in 1923 door Kapelaan 
Vaessen in de Vaalser Anzeiger werden gepubliceerd, in extenso op te nemen. Uit de 
genoemde oorkonden en uit anderen van 1135, 1229 1238 en 1294 toont Kapelaan 
Vaessen aan, dat reeds zeer vroegtijdig betrekkingen hebben bestaan met Aken. De 
betrekkingen tussen Aken en het Westen van Limburg en Brabant waren zo veelvuldig, 
dat Limburg als de wieg der Middeleeuwse bevolking van Aken kan worden 
beschouwd. 
 
2. De vorming der Landen van Overmaas. 
 
Ondertussen hadden onder Keizer Heinrich IV en Heinrich V de keizerlijke stadhouders 
in Lotharingen zich meer en meer onafhankelijk gemaakt en ontstonden langzamer-
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hand de erfelijke hertogdommen, graafschappen en heerlijkheden, waarvan er zich 
sommigen wisten te handhaven tot aan de Franse revolutie. 
Gelder, Gulik, Kleef, Brabant en Limburg waren hertogdommen, Daelhem en Valken-
burg graafschappen, terwijl Herzogenrath een heerlijkheid was, welke gewoonlijk tot 
het hertogdom Limburg gerekend werd, gedurende een korte periode tot het prins-
bisdom Luik behoorde, doch daarna met Limburg aan Brabant overging. 
 
Tot het Land van Herzogenrath behoorde ook Vaals, slechts een korte tijd, onder 
Keizer Karel V (1544-1609), heeft het met het Land van Herzogenrath deel uitgemaakt 
van het gebied van Hertog Willem van Gulik en Kleef, maar gewoonlijk deelde het de 
lotgevallen van Limburg en Brabant. 
 
Doch laten we den tijd niet vooruitlopen. Toen de vorming der heerschappijen in wor-
ding was, was Vaals een onderdeel van Herzogenrath, een der vier Landen van 
Overmaze, Limburg, Valkenburg, 's-Hertogenrade en Daelhem. 
In het kort zullen we de geschiedenis van de 4 Landen van Overmaas doorlopen tot 
aan hun opgaan in het Hertogdom Brabant, en slechts in zoverre ze iets te maken 
heeft met het wordingsproces van onze plaats. 
Limburg, oorspronkelijk een graafschap, dat met onze tegenwoordige provincie alleen 
de naam gemeen heeft en slechts een klein stukje grondgebied, ontstond rond het 
kasteel van dien naam, dat Graaf Walram I van Limburg in de elfde eeuw liet her-
bouwen aan de oevers van de Vesdre, in de nabijheid van Eupen. 
Zoals toentertijd de gewoonte was, nam de graaf de naam aan van het kasteel, dat hij 
bewoonde, terwijl het gebied waarover hij de heerlijke rechten uitoefende tevens met 
die naam werd aangeduid. Door schenking aan zijne gemalin, een dochter van de 
Hertog van Lotharingen was Walram I van Limburg in het bezit gekomen van enig land 
tussen Luik en Aken. Oorspronkelijk behoorden volgens Kanunnik S.P. Ernst hiertoe 
onder anderen Wahlwiller, Mechelen en Epen. Het zal wel altijd een twistvraag blijven 
of ook Vaals ertoe behoord heeft, want een oorkonde welke de juiste grenzen van het 
graafschap Limburg met zekerheid vaststelt, bestaat er niet. Volgens P.J. Blok 
(Geschiedenis van het Nederlandse Volk) lag "Rode" ('s-Hertogenrade) in 1106 reeds 
in het rechtsgebied van Limburg. In zijn zojuist aangehaald werk p.188 noemt hij onder 
de sterke sloten van Limburg onder anderen ook "Rode". Sinds 1172, het jaar dat 
Limburg door Keizer Frederik Barbarossa tot Hertogdom verheven werd, beschouwde 
Limburg een groot gedeelte van de Heerlijkheid Herzogenrath als zijn rechtsgebied. 
Onmiddellijk na de dood van Godfried van Bouillon (±1100) werd Hendrik van Limburg, 
hertog van Lotharingen. Reeds toen was Brabant de tegenstrever van Limburg en in 
deze tijd begon dan ook het getwist tussen Limburg en Brabant over de Lotharingse 
Hertogstitel. Want ondanks hun vrij klein gebied waren de Hertogen van Limburg (ook 
wel, de Hertogen van de Ardennen genoemd) machtige heren, die een hartig woordje 
meespraken in de toenmalige machtsverhoudingen, en die van rechtswege bewaar-
ders heetten van de landvrede "op die strate tusschen Mase enten Rine" zoals Heelu 
v. s 1078-1081 hen bezingt. 
Verzwakt door het verlies van de heerlijkheid Valkenburg, welke door huwelijk onder 
een zijlinie van hun huis kwam te staan, terwijl Brabant aan deze zijde van de Maas het 
Land van Daelhem reeds bezat, zou Limburg de druk van Brabant niet lang meer 
weerstaan. 
De hertogen van Limburg, en onder hen vooral Walram III, welke dubbel verwant is 
met ons tegenwoordig koningshuis, hebben zich grote roem verworven op de slag-
velden. Hun onversaagde moed zou echter niet beletten, dat hun hertogdom door het 
machtige Brabant werd ingepalmd, nadat in de slag van Woeringen (tussen Neus en 
Keulen) in 1288 de heerschappij van Brabant in deze streken definitief werd gevestigd. 
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Daelhem, Limburg en Herzogenrath waren Brabants geworden. Alleen Valkenburg 
bleef nog tot 1364 (1381) zijn zelfstandigheid behouden, terwijl volgens P.J. Blok ook 
Herzogenrath nog onafhankelijk bleef tot het in 1364 door Brabant werd aangekocht. 
Het is mogelijk, dat het gedeelte van Herzogenrath, waarop Limburg van oudsher zijn 
rechten had doen gelden, zoals Wahlwiller, Mechelen en Epen met Limburg in 1288 
aan Brabant overging, terwijl de rest Kerkrade, Simpelveld, Ubach over Worms, 
Gulpen, Margraten, Holset-Vijlen- en Vaals, Bocholtz en Spekholzerheide tot 1364 
onafhankelijk bleef. 
 
 
De heren van Herzogenrade. 
De oorspronkelijke heren van "Rode" waren uit het grafelijk geslacht van de Saffen-
bergs van de Ahr afkomstig. Een hunner Adalbert, de grote weldoener van Klooster-
rade voerde oorlog tegen de hertog van Limburg. Door huwelijk kwam Rode tijdelijk 
aan het Limburgse Huis, viel daarna, zoals we reeds zagen, ten deel aan de Prins-
Bisschop van Luik, daarna weer aan Limburg, werd in 1155 even met Brabant ver-
enigd, kwam weer aan Limburg en eindelijk definitief aan Brabant als één van de vier 
Landen van Overmaze. 
 
 
III. "VAALS" ACHTEREENVOLGENS BRABANTS, BOURGONDISCH, 

HABSBURGS, SPAANS EN STAATS BEZIT. (1288-1794) 
 
 
1. De Rechterlijke Organisatie. 
 
In de eeuwenlange worsteling om de macht in de Landen van Overmaas, heeft de 
heerlijkheid Herzogenrade heen en weer geslingerd door de op en neer gaande golven 
van het wordings-proces der staten en volkeren en heeft Vaals zeker zijn deel gehad 
van de gruwelen en plunderingen, welke het nu eens van de eene dan weer van de 
andere partij te verduren had. 
 
Thans kwam er een periode van veilige rust, de Hertogen van Brabant deden zich ken-
merken als goede organisatoren. Het bestuur in hun uitgebreid gebied werd overal 
uniform geregeld en de Landen van Overmaas werden in Heerlijkheden en Banken 
onderverdeeld. 
Alvorens tot de geschiedenis van de Hoofdbank Holset, Vaals en Vijlen te komen, zul-
len we eerst in het kort de wording nagaan van de banken van Vijlen en de laatbanken 
van Einrade en Vaalsbroek. 
Reeds in 1323 bestond ook in ons gebied een schepenbank. Deze ook in Vijlen en 
Holset bestaande oude banken of laatbanken vonden hun oorsprong in het leenstelsel 
en regelden de rechtspraak niet alleen, doch ook allerlei omstandigheden van admini-
stratieve aard. Voor deze banken werden een of meermalen per jaar gemeenschappe-
lijke bankbelangen besproken, grieven te berde gebracht, beslissingen te boek gesteld 
en vooral ook jaarcijns betaald. 
Vaalsbroek te Vaals en Einrade te Holset waren laatbanken. Laten waren leenmannen, 
welke van de leenheer hofsteden in leen hadden gekregen en aan wie het recht over 
deze hofsteden was ge"laten". De Heren van Vaalsbroek en Einrade, waren dus ener-
zijds zelf leenheer of laatheer over de laten aan wien ze hun hofsteden in "laat lieten", 
anderzijds waren ze zelf leenman van hun leenheer, nu de Hertog van Brabant. 
De laatbank was dus een lager soort rechtscollege, dat alleen recht sprak over laten en 
laatzaken. 
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De Bank Vijlen. 
Uit het voorgaande blijkt reeds, dat Vijlen een bank had van hogere orde. De schout en 
schepenen werden hier rechtstreeks benoemd door de "grondvrouw" van Vijlen, de 
abdis van Burtscheid. 
Oorspronkelijk was de abdij van Burtscheid een monnikenklooster. Littemala (Vijlen, 
Mamelis, Lemiers, Nyswiller?) was een bezit van den Heiligen Clodulfus, een neef van 
Pepijn II. Deze liet in de 7de eeuw een kerk bouwen ter ere van den H. Martinus te 
Littemala en een tweede kerk ter ere van de H. Petrus te Burtscheid. Aan ieder dezer 
twee kerken verbond hij 12 monniken, die voor zijn zielerust moesten bidden. De 
"Mönnichshof" te Vijlen herinnert nog aan deze eerste bewoners. De monniken van 
Vijlen verbonden zich later met die van Burtscheid, terwijl het klooster van Burtscheid 
weer overging aan een kloostergemeenschap van vrouwen. 
De bankszittingen hadden plaats in het "Pannes" (Panhuis). Was de abdis van Burt-
scheid oorspronkelijk de bankvrouwe van Vijlen, reeds vroeg werd de hoge en middel-
bare rechtspraak afgestaan aan den hertog van Brabant. Voor de som van 3700 
florijnen werd voorts op 11 augustus 1626 "Villen, een dorp met toren, waar de hogere 
rechtsmacht met het strafrecht toekwam aan Zijne Majesteit en de lage rechtsmacht 
aan de vrouwe van Burtscheid" verpand aan Winand de Berlo, zo meldt een oorkonde 
uit die tijd. 
 
 
De Schepen- en Laatbank Einrade. 
Zeer belangrijk is het, dat in het kleine Holset een leenstaat bestond met een kasteel 
als middelpunt. Nog heden ten dage wijst men de tot de Heerlijkheid Einrade behe-
rende hoeve aan als het oudste gebouw van de omgeving. 
Einrade strekte zich gedeeltelijk uit op het gebied van het Hertogdom Limburg, ge-
deeltelijk in het land van 's-Hertogenrade. De schepenbank bezat geen criminele 
rechtspraak, zodat de misdadigers werden uitgeleverd aan een der twee leenheren 
naar gelang de misdaad op Limburgs dan wel op Rodes gebied plaatsvond. 
De heer van Einrade had onder anderen het "molenrecht", zoals andere heerlijkheden 
b.v. het alleenrecht bezaten om bier te brouwen. Het "molenrecht" hield in dat alle 
laatmannen op de molen van den heer moesten laten malen. 
Dr. Goossens, vroeger Rijksarchivaris in Limburg, heeft indertijd een stuk ontcijferd, 
daterende uit 1375, waaruit blijkt dat vele goederen, gelegen in Oersberch, Lomiers, 
Hollsitt, Eynroede, Harlis, Villen, Vaals, zen Roederen, Gymmenich, Fulckrich, Gulpen 
ende Cartyls, Iliashoeven en Gastmoelen hun rechten en tienden in denariën en soldi 
of met kapoenen of rogge aan de heerlijkheid Einrade moesten betalen. 
Buitendien bestond er te Einrade nog een laatbank samengesteld uit schout en sche-
penen, waar men "dingen" (procederen) kon en waar de laat of leenman bij versterf of 
bij erfenis weer in het bezit van zijn landgoed kon bevestigd worden; dan moest de laat 
iets geven waardoor hij zijn leenheer als zodanig erkende. Dit bestond gewoonlijk uit 
een gave uit de nalatenschap van den gestorvene, welke hij, om in die goederen 
"verheven" te worden aan zijn leenheer afstond. Soms was dit het beste stuk vee of 
kledingstuk, later werd dit omgezet in geldstukken, als denariën, soldi, oboli, pattacons 
of thaler. 
Een ander recht van de heerlijkheid, dat tot aan de Franse revolutie bleef bestaan, was 
het voogdgeding. 
Bij voogdgedingen werd het oordeel uitgesproken over de breedte van wegen, over 
maten en gewichten, grensgeschillen, het vegen van beken, over beledigingen e.d. De 
schuldige werd tot straf of boete veroordeeld. Dat het er soms heel gemoedelijk heeft 



 

 
18 

toegegaan bij deze rechtspleging blijkt wel uit het feit dat de boete vaker in tonnen bier 
betaald moest worden. 
Maar ook de heer had zijn plichten tegenover den laat en moest op zijn kosten onder-
houden wat ieder boer zich niet kon aanschaffen, zoals b.v. hengsten e.d. welke voor 
het instandhouden en het verbeteren van de veeteelt noodzakelijk waren. 
Achtereenvolgens behoorde de heerlijkheid Einrade aan de volgende families: von 
Wertheim, von Ghoir, von Spies, von Hoensbroeck, van Haudion en Lambertz de 
Cortenbach. 
Het slot Einrade bestaat niet meer, "doch in de wei van de huidige hoeve ziet men nog 
de oevers van de grachten, die het kasteel eens omringden" zo schreef Kap. Vaessen 
in de Vaalser Anzeiger van 5 januari 1924. 
Hieronder laten we een lijstje volgen van de mannen die tussen 1625 en 1682 schout 
of schepen waren van Einrade en waarin we de namen terugkennen van families die 
thans nog in de omgeving voortleven en waarvan er zich verschillende nog lang, 
anderen thans nog, handhaven als magistraten. 
Het zijn: 1625 Joh. Schwut, 1629 Arret Rochs, 1631 Lenart Lenarts, 1639 Lambert 
Vlegen, 1657 Leonard Merkelbach, 1658 Th. Roichs en Bindels, 1658 Ant. Romper, 
1682 Math. Brull, 1682 Thijs Roen, Johan Klinkenberg, Gielen Voussen en Cornelis 
Brull. 
 
 
De Laatbank Vaalsbroek. 
Vaalsbroek was een grondheerlijkheid met laatbank. Oorspronkelijk was het een grote 
hoeve met herenwoning. Een der bezitters had een groot gedeelte zijner landerijen aan 
de landbouwers afgestaan met de verplichting dat in ruil daarvoor een jaarlijkse cijns 
zou betaald worden en dat bij versterf of verkoop de overdracht moest geschieden in 
tegenwoordigheid van de eigenaars of van zijn "meijer" en enige (meestal) 2 landbou-
wers die eveneens landerijen van denzelfden heer in "laat" hadden. 
Ook het gewone bestuur in dit kleine gebied werd door deze meijer en zijn laatsche-
penen uitgeoefend. Als laatheren der heerlijkheid Vaalsbroek worden genoemd Maria 
Crümmel von Nechtersheim, welke door huwelijk Vaalsbroek aan Andreas van Eijs, 
genaamd Beusdal bracht. Hun zoon Wilhelm (gestorven op 24 maart 1656) was 
gehuwd met Maria van Doenrade. De opvolger Wilh. Adr. van Eijs-Beusdal, schepen 
en schout te Aken huwde met Flor. Kath. Voss te Brunssum. Later kwam Vaalsbroek 
aan de familie Clermont. Men houde goed in het oog dat de heren van Eys-Beusdal 
b.v., door het feit dat ze heer van Vaalsbroek waren daardoor nog niet heren van Vaals 
waren, doch wel te Vaals. Heren van Vaals waren toentertijd de von Schwarzenbergs, 
die woonachtig waren te Aken. 
 
 
De Hoofdbank Holset, Vaals en Vijlen. 
We hebben reeds gezien dat Holset een voorname bank bezat. Holset was ook het 
meest centraal gelegen punt van de nieuw te vormen hoofdbank, en we geloven soms 
de eer van Vaals en Vijlen niet te kort te doen, als we durven aannemen, dat Holset om 
deze rede nummer 1 is in de opsomming "Holset, Vaals en Vijlen". 
Hoe het ook zijn moge, in 1626 werden de heerlijke rechten van Holset en Vaals 
samen verkocht en de hoofdbank verenigde sinds 1656 onder zich de drie genoemde 
kerkdorpen en vormde samen een der drie banken in het staatse gedeelte van het land 
van 's-Hertogenrade, hetgeen echter niet verhinderde dat sommige rechten van de 
afzonderlijke schepen- en laatbanken bleven bestaan, zoals we reeds vermeldden, tot 
aan de Franse revolutie. 
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Het voornaamste en het hoogste recht van den heer eener Heerlijkheid was nog altijd 
de rechtspraak en zo was ook aan onze bank hoge, middelbare en lage jurisdictie 
verbonden. 
De bevoegdheid van een schepenbank was in eerste instantie, als zij recht sprak over 
civiele zaken, onbegrensd. Zij was de gewone rechtbank voor de grootste misdrijven 
als voor de kleinste vergrijpen, dus niet een soort kantongerecht, zoals men eerder 
geneigd zou zijn aan te nemen. Wel bestond er "appel" en zo ging men b.v. van Vijlen 
in hoger beroep naar Holset. Ook te Einrade werd geen uitspraak gedaan en Vaals-
broek had zeker geen hoge jurisdictie. 
De rechtbank bestond uit minstens drie schepenen, waarbij de "schout" als plaatsver-
vanger van de heer der bank, en sommige heren hadden zeer vele schouten. Op de 
rechtspraak als zodanig werd door de meeste heren weinig acht geslagen, als de 
schout en schepenen maar gewillige werktuigen waren in zijn hand en vele boeten 
opstreken en dus geld voor hem verdienden, want daarvoor in hoofdzaak begeerde en 
kocht hij vaak de jurisdictie. 
Als men in aanmerking neemt, dat in het toen nog dun bewoonde Limburg enige dozij-
nen van zulke schepenbanken bestonden, dan vraagt men zich af, waar al die "bekwa-
me" onder druk van hun heer handelende rechters vandaan werden gehaald en men 
kan zich levendig voorstellen, dat onder zulke verhoudingen hoger beroep geen zeld-
zaamheid was. Het dient echter ook gezegd, dat in onze omgeving tamelijk gezonde 
rechtstoestanden heersten. 
De "Banket" van Holset was zeer gunstig gelegen, immers de thans nog bestaande 
hoeve "Agene Banket " het middelpunt van de tegenwoordige gemeente, was eens de 
plaats van waaruit de "gemeente" werd bestuurd en waar men recht sprak zelfs over 
leven en dood. 
Een oorkonde van 13 augustus 1626 berustende in het archief van de rekenkamer van 
den koning van Spanje te Brussel leert ons, dat de heerlijke rechten van Holset en 
Vaals toen verkocht werden aan Adolf Bertolf van Belven voor de som van 3700 flo-
rijnen. Deze heer, die tevens heer van Belderbusch was, verkocht de heerlijke rechten 
weer aan Johan Wilhelm de Schwartzenberg, welke deze in 1656 nog bezat en de 
laatste heer van Holset, Vaals en Vijlen is geweest. 
Sinds laatstgenoemd jaar kwam een gedeelte van het land van 's-Hertogenrade defi-
nitief in handen van de Staatsen, de pandgelden werden teruggegeven en de heerlijk-
heid kwam onder het onmiddellijk bestuur van den Staatsen Drossaard van het land 
van 's-Hertogenrade. Uit dit jaar dateert de werkelijke uiteindelijke samensmelting der 
drie kerkdorpen en werden Holset, Vaals en Vijlen een geheel, terwijl tegelijkertijd de 
hoofdzetel der "gemeente" naar Vaals werd verlegd. 
Een langdurige procedure, welke in 1661 eindigde met het "Partage verdrag" waarbij 
de Spaanse en Staatse gedeelten van Limburg werden vastgesteld, bracht nieuwe 
wijzigingen. Daar slechts een klein gedeelte van het land van, 's-Hertogenrade n.l. de 
dorpen "Gulpen, Margraten, Holset, Vijlen ende Vaels" onder Staats bestuur kwam, 
werd Gulpen op 15 oktober 1663 de nieuwe hoofdplaats van Staats-Hertogenrade. 
Onze hoofdbank was bank geworden en Gulpen tot hoofdbank gepromoveerd. Op 15 
februari 1656 had de heer van Vaals zich tegen de maatregelen der Staatsen verzet en 
wendde hij zich met een request der ingezetenen van Holset, Vijlen en Vaals tot de 
Staten-Generaal, echter zonder gevolg. 
Is dit wellicht de oorzaak van de achteruitstelling van de hoofdbank? In 1772 op 14 
september werd de hoofdbank als appel-rechtbank naar Maastricht verlegd en wel voor 
alle schepenbanken van Staats-Hertogenrade, dus voor de bank "Vaals", voor de 
dorpen Holset, Vaals en Vijlen, voor de grondbank der abdisse van Burtscheid als 
grondvrouwe van Vijlen, voor de laatbank der heerlijkheid Vaalsbroek onder Vaals en 
voor de laatbank van den Hof Einrade onder Holset. 



 

 
20 

 
Het zegel van Vaals. 
Alvorens af te stappen van de geschiedenis der banken, die eerst bij de Franse revo-
lutie ophielden te bestaan, nog enige merkwaardige feiten en data. In 1659 kreeg de 
schepenbank voor Holset, Vaals en Vijlen een zegelstempel. Deze vertoont de beel-
tenis van den kerkpatroon van Holset, den H. Lambertus, bisschop, gekleed in bis-
schoppelijk ornaat, staande ten volle lijve van voren, houdend in de rechterhand, 
schuins voor zich den kromstaf met de kromming buitenwaarts gekeerd, en de linker-
hand dragende op de borst, in het veld van het zegel, ter hoogte van de schouders 
rechts 16 en links 59. Omschrift: S. Curiae in Holset, Vaels en Vilen. Tussen het einde 
en het begin van het omschrift bevindt zich een klein klimmend leeuwtje naar links 
gewend, om de soevereiniteit van het land van 's-Hertogenrade aan te duiden. 
In 1711 werd een tweede kleinere stempel ten gerieve der schepenen vervaardigd. 
Deze vertoont eveneens den beeltenis van den genoemden kerkpatroon, doch hou-
dende den kromstaf paalsgewijze geplaatst in de rechterhand naast zich en dragende 
in de linkerhand, voor de borst een boek; het jaartal van het vervaardigen van deze 
stempel is op dezelfde wijze als op het voorgaande zegel in het veld aangebracht. Ook 
het omschrift luidt hetzelfde, terwijl het leeuwtje van het land van 's-Hertogenrade op dit 
zegel naar rechts gewend is. 
Nadat de schepenbank opgehouden had te bestaan en Vaals was ingelijfd, eerst bij de 
Franse republiek, later bij het Franse keizerrijk, zegelde men in de eerste periode met 
de "Jacobijnenmuts" en later met de Franse adelaar. 
 
Vanaf het begin van het Koninkrijk der Nederlanden tot in 1890 bleef Vaals daarna 
zonder wapen en zegel. Reeds op 22 februari 1816 diende de toenmalige burge-
meester F.C.H. Clermont een verzoekschrift in bij de Gouverneur der Provincie 
Limburg waarbij hij een afdruk voegde van het grote stempel, dat voor de komst der 
Fransen in Vaals werd gebruikt. De zaak bleef slepen tot Burgemeester Ruland in 1890 
een nieuw wapen aanvroeg, hetgeen bij Koninklijk Besluit van 24 juli 1890, Staatsblad 
no. 25 werd verleend. De omschrijving van dit wapen luidt als volgt: "In keel (rood) de 
H. Lambertus in bisschoppelijk ornaat van goud en gedekt met een mijter van hetzelf-
de, het gelaat en de handen in natuurlijke kleur, houdende een bisschopsstaf en een 
lans, beiden van goud, de bisschop steunt met zijn linkerhand op een voor hem ge-
plaatst schildje van zilver beladen met een naar rechts gewenden springenden leeuw 
van keel, met een dubbelen staart, getongd en geklauwd van goud ('s-Hertogenrade) 
alles op een terras van sinopel (groen). 
 
2. De Staatkundige geschiedenis van 1288-1794. 
 
Laten we nu de draad der staatkundige geschiedenis van onze streek weer opvatten, 
daar waar we hem hebben losgelaten om de wording van het "bankwezen" te bestu-
deren, en de politieke lotgevallen van de in de veertiende eeuw definitief Brabants 
geworden landen van Overmaas volgen op hun weg. 
 
"Vaals" onder het Brabantse Huis. 
Na den bloedigen slag bij Woeringen op 5 juni 1288 had Brabant de grote handelswe-
gen, die door het Land van Overmaas van de grote Brabantse en Vlaamse steden naar 
den Rijn voerden ("die strate tusschen Mase enten Rine") onder zijn toezicht. 
Luxemburg en Limburg waren terzijde geschoven. Brabant, dat zich meer en meer ont-
trok aan de zwakke macht van den Duitsen Keizer, die feitelijk nog hun opperheer was, 
stond aan het toppunt van zijn macht. Wel maakten de heren van Valkenburg het den 
hertog van Brabant in deze omgeving soms erg lastig, terwijl de hertogen van Gelder 
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en Gulik in de onmiddellijke nabijheid van onze streek zijn machtige tegenstrevers 
waren. 
Ongeveer 100 jaar na den slag van Woeringen, die een der grootste batailles uit de 
Middeleeuwen was en door Jan van Heelu werd bezongen, moest Brabant in den slag 
bij Baesweiler op 22 augustus 1371 opnieuw zijn rechten op het Limburgse verdedigen 
tegen Gelder en Gulik. Nog eenmaal streden de Graven van Valkenburg tegen Brabant 
om eindelijk in 1381 door Hertogin Johanna van Brabant te worden aangekocht. De 4 
landen van Overmaze, gewoonlijk "Limburg" genoemd, behielden ook nu hun eigen 
inwendig bestuur doch er werd één stadhouder aangesteld die in Limburg woonde. De 
burgers van onze streken waren echter hierdoor geen "Brabanders" geworden, doch 
deelden wel in de voorrechten die de burgers van Brabant geschonken waren. 
 
Vooral onder bestuur van Johanna van Brabant en haar gemaal, Wenzel van Luxem-
burg, konden de burgers zich van vele privileges verzekeren. Toen in 1381 haar ge-
maal stierf zocht Johanna haar steun bij den hertog van Bourgondië tegen de oproeri-
ge steden en de dreigingen van Gelder en Gulik. Meer en meer wendde zij zich af van 
de Luxemburgers en speelde hare landen zodoende al min of meer in handen van 
Bourgondië, herriep de akte, waarbij het erfrecht in Brabant aan het Luxemburgse 
geslacht was verzekerd en droeg het over aan hare nicht, de vrouw van den hertog van 
Bourgondië. 
 
De Bourgondische Kreits. 
In 1396 stond zij ook Limburg aan Philips af en zo waren de Landen van Overmaas 
dus deel geworden van de wordende Bourgondische monarchie in de Nederlanden, 
terwijl het feitelijk hierdoor werd losgemaakt van het Duitse Rijk en meer onder invloed 
kwam van het Franse Koninkrijk. Limburg bleef echter ook nu een afzonderlijke 
"provincie", staande in dezelfde verhouding tot Brabant als b.v. Zeeland tot Holland. 
Toen later alle 17 gewesten onder een vorst verenigd waren had Limburg steeds de 
2de plaats in de officiële volgorde tussen Brabant en Luxemburg in. 
De Bourgondiërs en vooral Philips de Stoute is begonnen met de eerste maatregelen 
om een grotere eenheid te brengen in zijn Nederlandse gebieden. Hij staat bekend niet 
alleen als een onversaagd oorlogsman doch ook als een energiek heerser en knap 
organisator. Ook zijn zoon Jan zonder Vrees was een man van dezelfde aard, die de 
tradities van zijn vader voortzette. 
Veel positiefs over Vaals in deze periode is ons niet bekend. Het meeste is reeds me-
degedeeld in het gedeelte dat over de rechterlijke organisatie handelde. Doch Limburg 
was grensgebied en reeds toen onderhevig aan de eerste aanvallen van vijandelijke 
benden en Vaals lag bovendien aan de grens van dit grensgebied en aan een van die 
grote verbindingswegen waarover de legers trokken van den "Stouten" hertog en waar-
langs wellicht de ridders onzer streken als leenmannen van Jan zonder Vrees in 1396 
met hem optrokken ter kruistocht tegen de Turken. 
Philips de Goede de "grote hertog van het Westen" was vooral een hartig staatsman, 
die bijna op gelijke lijn stond met zijn leenheren, want de Franse koning had hem zo 
zegt Blok: "de sa personne et sa vie durant" ontslagen van de leenhulde en tegenover 
de Duitse koning, waarvan hij vele staten in leen had in het oude Lotharingen, gedroeg 
hij zich zeer onafhankelijk. Zijn opvolger niet zonder rede Karel de Stoute (le Téméraire 
= de overmoedige) genoemd, ging nog verder. De droom der Bourgondiërs was het 
herstel van het oude Rijk van Lotharius vrij van Duitse en Franse heersers. Karel de 
Stoute wilde zelf de koningskroon dragen. Toen hij in 1473 aan het toppunt van zijn 
macht stond begon tevens zijn ster te vallen. In 1474 en 1475 verzamelden zich zoveel 
vijanden tegen hem, dat hij het beleg voor Neus moest opbreken. In 1476 werd hij 
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verslagen bij Granson en Murten. Nog werd hij verslagen voor Nancy, terwijl in januari 
1477 hij zelf als slachtoffer van zijn ongebreidelde jachtlust een roemloos einde vond. 
De dood van Karel de Stoute werd met een zucht van verlichting vernomen door vijan-
den, naburen en onderdanen. Vooral in 1474 toen Karel naar Neus optrok om de Prins-
Bisschop van Keulen te dwingen, zal de grote heirbaan langs Vaals wel druk begaan 
en bereden zijn door de krijgsbenden van den Stouten Karel. 
 
Ook in de volgende periode, gedurende de troebelen onder de regering van Karels 
dochter Maria van Bourgondië, en onder het regentschap van Maximiliaan van Oosten-
rijk haar gemaal, die te strijden had tegen Karel van Gelder en in 1511 de Gelderse 
vesting Venlo belegerde, zal onze gemeente wel gedeeld hebben in de onlusten en de 
nadelen ondervonden hebben van bijna onmiddellijk te grenzen aan het met Gelder 
altijd nauw verbonden Gulik. Op 24 maart 1543 werd aan de Kemperkoul bij Sittard 
een slag geleverd, waarbij het keizerlijke leger van Maximiliaan een verpletterende 
nederlaag te boeken had. Het verloor 3000 doden en 2000 gevangenen. Toch moest 
Willem van Gulik bukken en op 4 september 1543 kreeg Karel V, de zoon van Maria 
van Bourgondië, ook Gelder in zijn macht. De 17 Nederlandse gewesten werden onder 
een heerser verenigd en werden in 1548 als "Bourgondische Kreits" een onderdeel van 
het grote Rijk der Habsburgers. 
 
 
De Habsburgse en Spaanse Monarchie. 
Het zou ons te ver voeren de gewestelijke geschiedenis op den voet te volgen. We zul-
len ons vanaf deze periode gaan beperken tot datgene war voor een goed begrip van 
de lotgevallen onzer gemeente strikt noodzakelijk is. 
Nu Karel V dus de lang begeerde eenheid in de Nederlandse gewesten tot stand had 
weten te brengen, was ons gewest daarom nog lang niet een geheel geworden. 
Flament en de Witt tellen in hun publikatie "De vorming der heerschappijen op het 
grondgebied van Limburg" Publications Deel 47 pag. 45-65 niet minder dan 19 vrije 
heerlijkheden en 13 min of meer vrije stiften. Limburg was verbrokkeld en verdeeld op 
een wijze dat orde, veiligheid en algemene wetten er niet konden bestaan. 
In deze toestand naderde de tijd der grote worsteling met de Spaanse monarchie 
onder Philips II. Door het huwelijk van zijn vader Karel V met de erfdochter van Spanje, 
was ook het Iberische schiereiland onder de heerschappij der Habsburgers gekomen. 
In 1555 volgde Philips II zijn vader op in Spanje en in de Nederlanden. 
Zijn karakter was dat van een absoluut monarch. Kwam hij hierdoor reeds in conflict 
met de vrijheidszin van de bewoners onzer streken, meer nog zou hij het verzet aan-
wakkeren door zijn strijd tegen de Hervorming, vooral in de Noordelijke gewesten. In 
deze strijd om de staatkundige vrijheid onzer gewesten heeft Limburg echter ook zijn 
aandeel gehad, zijn offers moeten brengen, want de Maasvallei was weer het door-
tochtgebied der optrekkende legerbenden met al de nadelige en soms gruwelijke 
gevolgen van dien; van den strijd om de godsdienstvrijheid proefde onze streek slechts 
wrange en ongevraagde vruchten. 
Reeds Karel V had zich verzet tegen de nieuwe godsdienstige stromingen. Om deze 
opkomende vloed te stuiten zouden thans nieuwe bisdommen opgericht worden. De 
nieuwe indeling kwam tot stand, hetgeen tot gevolg had dat in 1561 het Bisdom 
Roermond ontstond. 
Hieronder ressorteerde van de Landen van Overmaas alleen Valkenburg. Het land van 
's-Hertogenrade kwam onder het Bisdom Luik en onder het Concilie van Maastricht, en 
dit bleef zo tot 1801. 
Ofschoon de Limburger in het algemeen het geloof zijner vaderen getrouw bleef, toch 
waren er reeds vrij vroeg Lutheranen in onze streek. Op 15 februari 1535 werd door 
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Karel V een bevel uitgevaardigd, waarbij aan de schepenbanken moesten worden 
uitgeleverd alle Wederdopers, welke men te pakken kon krijgen. Omstreeks 1567 
kwamen de uit Frankrijk verdreven Calvinisten ook in onze streken (in Maastricht 
waren er toen ongeveer 2000) vooral verspreid levende in de dorpen van het land van 
Limburg en Daelhem. In deze periode begint de geschiedenis van het protestantisme 
te Vaals. 
In 1567 werd echter ook Alva naar de Nederlanden gezonden om de ketters te tuch-
tigen. Nu grepen de Nederlanders onder aanvoering vooral der Oranjes naar de 
wapenen. Over het algemeen neemt men aan dat de 80-jarige Oorlog, die nu begon, 
opende met de slag van Heiligerlee op 23 mei 1568. De Maasvallei had echter ook nu 
de primeur. Op 25 april van hetzelfde jaar, dus ongeveer een maand vóór Heiligerlee 
stroomde reeds bloed op Limburgse bodem. Een Staats legertje van 3000 man, dat 
onder den heer van Villers door Guliks gebied optrok naar de Maas ontmoette bij 
Dalem (Roermond) Sancho d'Avilla een Spaans veldheer en werd vernietigd. 
Half september was Willem van Oranje zelf met een leger van 13.000 à 14.000 man uit 
Dillenburg door het Bisdom Keulen en het hertogdom Gulik opgetrokken om door onze 
streek op 6 en 7 oktober bij Stockem (Limbricht) over de Maas te trekken. 
Vaals was de allereerste plaats in Nederland waar de vader des Vaderlands met zijn 
troepen doortrok. Het is bekend dat hij toen bij Wittem gelegerd heeft. Terwijl de solda-
ten in de omgeving lustig plunderden werd, van de stad Aken 50.000 daalder geëist. 
Toen dit geld niet direct beschikbaar bleek, begon men het Rijksgebied der stad, waar-
toe ook een gedeelte van het tegenwoordige Vaals behoorde te brandschatten. De 
kerken, waarin toentertijd in hoge nood de particulieren hun have en goed onderbrach-
ten, werden overvallen en leeggehaald. Op den avond van den 5de oktober brak 
Willem de Zwijger in Wittem op en trok verder naar de Maas in de richting Sittard. 
Het bleef nu een paar jaren rustig in onze landouwen; wel hadden de Spanjaarden de 
vestingen ook in de Landen van Overmaas met garnizoenen bezet. In 1572 trokken 
opnieuw Staatse troepen door Limburg. Op 23 juli werd Roermond veroverd door 
Duitse troepen uit Duisburg, weer onder aanvoering van Willem van Oranje. Na een 
mislukte veldtocht door Brabant keerde hij naar het Limburgse terug en ontbond hier 
zijn legerscharen, waarin de krijgstucht ver te zoeken was. Door gebrek aan soldij 
sloeg de bende gewoonlijk aan het muiten en aan het plunderen, hetwelk zeer zeker 
tegen de bedoeling van den Prins moet zijn geweest. Ten derde male in 1574 besloot 
de Vader des Vaderlands een leger te werven in Duitsland. Lodewijk van Nassau zou 
het aanvoeren. Aan het hoofd van ongeveer 9000 voetknechten en 3000 ruiters viel hij 
in februari de Landen van Overmaas weer binnen, en de 19de stond hij voor Maas-
tricht. Hij vond het bruggehoofd onder Mondragon echter flink verdedigd en Lodewijk 
moest dus wijken. Met zware verliezen trok hij terug tot Gulpen, waar hij tot begin april 
verbleef. 
Weer leed dit leger aan ordeloosheid en gebrek aan geld. Schrik en ontsteltenis om 
zich heen zaaiend trok het eindelijk naar Roermond om te trachten hier de Maas over 
te steken. Tevergeefs. Hoger langs de Maas opgejaagd, werd het op 14 april door 
Sancho d'Avilla met een goed gedisciplineerd legertje opgewacht en op de Mokerhei 
werd ook deze ordeloze en muitende bende verstrooid en vernietigd. 
Doch al waren de Maas-landen opnieuw van de "bevrijders" bevrijd, nog was de maat 
der gruwelen niet vol. Door de dood van Requesens was ook de krijgstucht der Spaan-
se troepen verslapt en sindsdien was het land ook nog aan de willekeur van ruwe 
Spaanse soldaten overgeleverd. Op 20 oktober 1576 brak de "Spaanse Furie" los te 
Maastricht en werd de stad door het eigen Spaanse garnizoen geplunderd. Het gevolg 
was dat zich alle Nederlandse gewesten aansloten bij de Pacificatie van Gent. 
Er werd toenadering gezocht en besloten om gezamenlijk te trachten het Spaanse 
krijgsvolk in de Nederlanden te verdrijven. Ook de stad Maastricht sloot zich hierbij aan 
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met het "Overmase" en Limburg. "En" zo zegt Dr. van Wijk in zijn "Schets eener ge-
schiedenis van de Provincie Limburg" pag. 32, de landen, waaruit het grootste deel van 
de tegenwoordige provincie Limburg ontstaan is, sloten zich bij de nationale zaak aan. 
Limburg en het Overmaasche koos partij voor de Dietsche beweging. We vestigen 
daarop nogmaals den nadruk. Ondertussen bleven onze streken lijden onder de voort-
durende schermutselingen tussen Spaanse soldaten en Staatse soldeniers tot 1599. In 
dit jaar verschenen er te Simpelveld en Gulpen Staatse vrijbuiters, ze stalen paarden 
en vee, beroofden de bewoners van alles en namen hen zelfs gevangen. Van Gulpen 
werden de gevangenen naar Vijlen gevoerd, waar men opnieuw begon te plunderen, 
toen plotseling 27 ruiters uit het Spaanse garnizoen van Roermond verschenen, de 
Staatsen overrompelden, gevangen namen en doden. 
 
Hoe waren dergelijke Staatse overvallen mogelijk? Het nabijgelegen Aken was voor 
het Katholieke Zuiden een slechte en gevaarlijke buur geworden, want in deze stad 
waren het de Protestanten die het heft in handen hadden en zo konden de Staatsen de 
Landen van Overmaas onderdrukken, bestelen en bestoken. 
Twee mannen een zekere Cronenburgh,"Staatskommissar" en een zekere Gost, die 
den titel van "Kontroleur" voerde, stonden aan het hoofd van een bende, welke 3 à 4 
jaren lang het Overmaasse terroriseerde. In 1598 zend de Spaanse Gouverneur 
Generaal, Prins van Mansfeld, aan de regering van Aken een schrijven, waarin hij haar 
verzocht deze lieden uit de stad te verwijderen en zodoende een einde te maken aan 
de veroorzaakte onlusten rond Vaals. Het werd nu vrij rustig in onze contreien tot 1632. 
 
 
Onder Staats Bestuur. 
In 1632 ondernam Frederik Hendrik zijn beroemde tocht langs de Maas. Venlo en 
Roermond capituleerden en den 22ste augustus viel ook het sterke Maastricht in 
handen van den stedendwinger. 
Dit belangrijke wapenfeit was niet alleen voor de toenmalige oorlog van verstrekkende 
betekenis, doch is ook voor de latere geschiedenis van ons gewest van groot belang 
gebleken. 
De inname van Maastricht werd het uitgangspunt van talloze Staatse krijgstochten in 
de Landen van Overmaas en het sein ook tot wederzijdse plunderingen (retorsien) van 
de Staatse en Spaanse troepen. Na de inname van Maastricht gaf Frederik Hendrik 
aan den luitenant-Generaal van de cavalerie, van Stakenbroek, bevel, de Landen van 
Overmaas te veroveren. 
Op 8 september 1632 werd de stad Limburg ingenomen en kwam de prins tevens in 
het bezit van de sterkten Valkenburg, Herzogenrath en Daelhem. Bij de overgave der 
stad Limburg werd door den Prins het volgende bevel gegeven: "Inde stad Limburg en 
in het gehele land van Overmaas wordt de openbare uitoefening van de Katholieke 
godsdienst, zoals het tot nu toe geweest is zonder hinder in kerken en kloosters en 
overal toegelaten". 
Toch heeft het Protestantisme in 1632 in het Overmaasse voet gekregen, al was het 
dan geen vaste voet. Overal waar de Staatsen meester waren, kwamen protestantse 
ambtenaren. Maar het duurde niet lang, of de Staatsen werden in 1635 weer overal 
verdreven, behalve in Maastricht, en de oude banken en heerlijkheden kregen hun oud 
bestuur weer terug. In 1636 was Valkenburg weer Staats, daarna weer Spaans, doch 
in 1644 werden Valkenburg, Herzogenrath en Daelhem opnieuw onder Staats bestuur 
gebracht. Legers en benden bleven af en aan trekken, de boeren werden uitgezogen 
tot hun laatste stuiver; men vocht niet meer om een graafschap of heerlijkheid, men 
betwistte elkaar de dorpen, de gehuchten, ja zelfs de huizen. De grenzen tussen 
Staats en Spaans gebied namen de grilligste vormen aan. 
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De verwarring werd echter nog vollediger toen Staatsen en Spanjaarden over en weer 
gingen verbieden naar de bevelen van de tegenpartij te luisteren, belasting te betalen 
aan anderen dan eigen ontvangers en terecht te staan voor anderen dan eigen rech-
ters. 
Het volk, dat jarenlang onder het Spaanse juk had verzucht, was niet verlost geworden 
door de Staatsen, die eveneens vreemde troepen in het land brachten, volksvreemde 
ambtenaren aanstelden en zware belastingen hieven. 
Maar het ergste van alles was voor dit volk de geloofsdwang. Nauwelijks was de gema-
tigde Frederik Hendrik in 1632 uit Maastricht vertrokken of alles werd op protestantse 
leest geschoeid. Op 8 maart 1633 werd het den inwoners ook van Vaals onder "bedrei-
ging als oproerlingen behandeld te worden, verboden zich langer aan den Raad van 
Brabant te Brussel te onderwerpen, wat tot nu toe gewoonte was geweest bij de ban-
ken van Holset, Vaals en Vijlen en ook met die van Einrade. In de plaats van deze 
Raad van Brabant werd het Brabantse Leenhof te den Haag door de Staten opgericht, 
hetwelk ook later de rechtbank voor hoger beroep bleef voor het land van Overmaas. 
Op 15 april 1633 werd geordonneerd, dat overal in Limburg en in de Landen van Over-
maas, waar 2 kerken waren, er een aan de Protestanten moest worden overgegeven 
en dat waar slechts 1 kerk voorhanden was, deze gemeenschappelijk en afwisselend 
gebruikt zou worden door beide godsdiensten (simultaneum). 
Op 18 april 1633 zag de Bisschop van Luik (en onder dit diocees behoorde ook Vaals) 
zich gedwongen de Protestantse eredienst in de Katholieke kerken te verbieden, doch 
de Staten-Generaal verboden het voorlezen van deze herderlijke brief. 
 
Eindelijk den 30ste januari 1648 werd de 80-jarige oorlog besloten met de vrede van 
Munster. Art. 3 van het verdrag bepaalde, dat in het Land van Overmaas ieder der 
beide partijen zou behouden, wat het bezat op het ogenblik van het sluiten van het 
verdrag. De "Chambre mi-partie" bestaande voor de helft uit Nederlanders en voor de 
helft uit Spanjaarden, zou de juiste grenzen, welke begrijpelijkerwijze zeer moeilijk te 
bepalen waren, afbakenen. Dit geschiedde eerst in 1661 bij het z.g. "Partage-verdrag". 
Aan de Staten-Generaal kwamen nu; van het Land van Valkenburg: stad en kasteel 
Valkenburg, Meerssen, Houthem, Haren, Geul, Ulestraten, Bunde, Amby, Itteren, 
Klimmen, Hulsberg, Schimmert, Eijsden, Herkenrade, Schelrade, Beek, Neerbeek, 
Berg, Bemelen, Blijt en Heerlen, hetgeen met de Staatse gebieden van ’s-Hertogen-
rade verbonden werd door een vrije weg door de heerlijkheid Schaesberg. Van het 
Land van Daelhem was Cadier de enige plaats, welke Staats werd en nu nog op Ne-
derlands gebied ligt. Ze werd later bij het Staatse deel van 's- Hertogenrade gevoegd. 
Van het land van 's-Hertogenrade kregen de Staten de dorpen Gulpen, Margraten, 
Holset-Vijlen en Vaals. 
 
Doordat de andere dorpen van het land van 's-Hertogenrade Spaans bleven en ver-
schillende vrije Rijksheerlijkheden b.v. Wittem, in de buurt lagen, was Vaals Vijlen en 
Holset geheel afgescheiden van de andere Landen van Overmaas. 
We hebben er reeds op gewezen, dat Aken een broeinest was geworden van protes-
tantisme, en dat de kerk van Vaals niet zozeer door de andersdenkende van Vaals dan 
wel door de protestanten van Aken en Burtscheid werd gebruikt. In Aken begonnen 
zich vele uit de Westelijke Nederlanden gevluchte en verdreven protestanten te vesti-
gen. Heimelijke aanhangers van de nieuwe leer in het Akener stadsbestuur betoogden 
hoe voordelig het ware voor hun stad deze vreemde fabrikanten en handelslui uit 
Vlaanderen en Arras met hun fabrieken en hun handel naar Aken over te poten. Vele 
jonge Akenaren gingen het weversvak leren in het verprotestantste westen van Vlaan-
deren en het noorden van Frankrijk (Arras) en keerden later behept met de nieuwe leer 
terug. Zo vormde zich, te samen met 13 families van uit Antwerpen gevluchte handels-
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lui, een Waalse gemeente. Ze probeerden de St. Folianskerk toegewezen te krijgen, 
doch nu begonnen de gilden zich tegen de vreemdelingen te verzetten, kozen een 
nieuwen burgemeester en alle Protestanten, die geen burgerrecht hadden, moesten de 
stad verlaten. 
 
Weer ging de trek naar Vaals, en zo ontstond er "Franse Kerk" op de oudste kaart van 
Vaals als de "Waalse Kerk" aangeduid. Ook de Wederdopers werden uit Aken verdre-
ven en verenigden zich met de Mennoniten te Vaals. Onze plaats was een toevluchts-
oord geworden voor verdreven protestanten van allerlei pluimage. Een Nederlands 
geschiedschrijver zegt dan ook; "Ook waren in den Landen van Overmaas nergends 
zooveel protestanten als te Vaals". 
 
De verdrijving uit Aken van de vreemdelingen en vooral het in 1611 uitgevaardigde 
verbod van den Magistraat van de stad om buiten Aken godsdienstoefeningen van 
andersdenkenden bij te wonen en de verordening van 1614, waarbij het ieder predikant 
verboden was, zich langer dan 3 dagen in het Rijk van Aken op te houden, hebben 
ertoe bijgedragen, dat vele fabrikanten en kooplui hun nering naar Vaals overbrachten. 
Was de geloofsvervolging in de periode vóór de vrede ergerlijk voor de Katholieken, na 
werd het nog erger. Op 14 april 1649 verscheen een publikatie, waarin het verboden 
werd de protestantse predikanten te storen, en in een plakkaat van dezelfde datum 
werd de katholieke geestelijken nogmaals geboden het land te verlaten. Onder zware 
straffen was het verboden om Katholieke geestelijke te herbergen; tot f. 6000 boete 
werd hiervoor geëist, terwijl bij herhaling verbanning het gevolg kon zijn. Op 10 februari 
1651 werd de bedreiging tegen de geestelijkheid herhaald. Bovendien besloten de 
Staten Generaal der Verenigde Nederlanden om op kosten van de inwoners van Vaals 
de katholieke kerk te vergroten, opdat deze tegelijkertijd zou kunnen dienen voor de 
protestanten van Aken, Burtscheid en omgeving. De Vaalsenaren zelf konden een tijd 
lang hun dienst houden in een "schuur-kerk". 
Een publikatie van Spaanse zijde (men bedenke dat in 1651 het "Partage-verdrag" van 
1661 nog niet gesloten was) veroordeelde deze verordeningen, als zijnde in strijd met 
art.3 van het vredesverdrag van Munster, maar de Staten stoorden zich hieraan niet. 
Nu zond de Spaanse commandant van de stad Limburg een afdeling troepen naar het 
gebied van Aken om de protestantse kerkgangers uit Aken op de weg naar Vaals te 
overvallen. Mantels hoeden en andere dingen van de kerkgangers en van den predi-
kant werden meegenomen, nadat ze van tevoren mishandeld waren. Naar aanleiding 
van dit feit volgde op 17 oktober 1651 een verordening van de drossaard betreffende 
de veiligheid der wegen in de Landen van Overmaas. 
 
Van 1641-1677 was Sigerus à Thenen pastoor te Vaals. Hij heeft het grootste gedeelte 
van de protestantse onlusten meegemaakt en heeft vele bijzonderheden genoteerd. 
Reeds in 1614 ontstonden er twisten tussen Katholieken en Protestanten. In 1632 
werden te Herzogenrath en Vaals predikanten aangesteld. Die van Herzogenrath werd, 
daar deze plaats Spaans bleef, later naar Gulpen overgeplaatst, van waaruit hij dan 
ook Vijlen zou bedienen. Dit laatste heeft hij echter nooit gedaan. 
Op 21 maart 1649 moest de pastoor van Vaals een kind dopen in de kerk van den H. 
Lambertus te Holset. Zijn eigen kerk was hem dienzelfde dag met geweld ontnomen, 
want 's-morgens om 10 uur had een schare Protestanten de kerk opengebroken en 
hadden hun predikant binnengehaald. 
Nu brak er voor Vaals een tijd aan van vele vervolgingen en knechterijen. In 1650 werd 
in Holset gedoopt, in 1653 was men zelfs genoodzaakt dit in Gemmenich te doen, en 
toen in 1654 de pastoor van Gemmenich gevlucht was voor vrijbuiters die het Limburg-
se land afstroopten, werd omgekeerd een kind van die plaats naar Vaals ten doop ge-
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bracht. In dat jaar doopte men te Melaten in de St. Quirinus-kapel en ook wel in de kerk 
te Orsbach. Daar werden ook de huwelijken ingezegend. Ook werden er huwelijken 
gesloten voor de Protestantse dominee, welke echter door de katholieke kerk niet 
werden erkend. De sterfregisters vermelden ook de namen van de in oorlog gevallenen 
en door booswichten vermoordde parochianen. Nog meer bijzonderheden zouden we 
hier kunnen vermelden uit de aantekeningen van genoemden pastoor, doch dit zou ons 
te ver voeren. Slechts om aan te tonen dat het er in Vaals, na het tot standkomen van 
het "Partage-verdrag", niet beter op werd, het volgende. 
 
Op 15 oktober 1663 vaardigden de Staten-Generaal voor de Landen van Overmaas 
enige reglementen uit, waarin de Katholieken aan het verstand werd gebracht, wat ze 
te doen en te laten hadden. Ze behelsden het volgende: 
1. Het verbanningsdecreet der katholieke geestelijkheid uit het land, 
2. Ieder die een openbaar ambt bekleedde, het zij hoog of laag, moest behoren tot de 

Gereformeerde Kerk, 
3. Ieder Katholiek die zijn godsdienst niet verzaken wilde, werd eenvoudig van zijn 

ambt ontslagen. 
4. Huwelijken moesten voor de Protestantse dominee voltrokken worden. 
5. De scholen moesten op Protestantse leest worden geschoeid en de kinderen 

onderwezen worden in de Gereformeerde religie. 
 
Naast de protestantse knevelarijen had men te lijden van de "Lotheringer". Hertog 
Karel van Lotharingen had, door de Fransen van alles beroofd, "niets meer dan een 
troep oude en woeste soldaten, die ter beschikking waren gesteld van de Spaanse 
regering in de Nederlanden. Soldij ontvingen deze troepen niet", dus overal waar ze 
voorbijtrokken, puinhopen en bloed. Hoewel verontwaardigd over de gruweldaden van 
deze bondgenoot kon de Gouverneur der Spaanse Nederlanden, Leopold van Oosten-
rijk niet hiertegen opkomen want politie en staatsbeheer waren te zeer ontredderd. 
Juist omdat deze feiten zo weinig bekend zijn, laten wij hier een tijdgenoot aan het 
woord, die zegt: 
"Vier achtereenvolgende jaren zijn de Loteringen hier in deze landen geweest en haer 
winter-quartieren gehouden, swermende ten alle canten als de bijen ende hebben 't 
sedert die jaren naementlijck 1651,1652,1653 en 1654 soo in 't rijck van Aecken als in 
de landen van Luyck, Overmaese, Kempen ende rontom Maastricht, soo in steden als 
dorpen, sulcken moetwille bedreven, dat het onmogelijk is te schrijven ofte te 
verhaelen hoe sij geleeft hebben Men sal noyt historie schrijven, noch daer en sijn soo 
langen als de werelt gestaen heeft boecken uitgegaen, noch martelaren sijn die 
geleden hebben sulcke tyrannie als deze Loteringen aangedaen hebben aen de 
luydens die sij hebben gecregen. Van het begintsel des werelts tot nu toe en heeft men 
eenige tyrannen gevonden, die gedogt souden hebben, wat deze gedaen hebben. Men 
leest van de heydense tyrannen, van Turcken, van de Roomse Keysers, maer haere 
tyrannien waeren maer kinderspeel tegens die der Loteringen". 
 
Hiertegen kon de politie niets beginnen in de Spaanse Nederlanden, hiertegen waren 
ook de handhavers der orde in de Staatse Nederlanden niet opgewassen, want Protes-
tantse geschiedschrijvers geven toe, "dat de ambtenaren met de uitoefening der justitie 
belast, evenals toenmaals in Indië, veelal ietwat mislukte sujetten waren, die de rege-
ring in Den Haag maar naar de verre Generaliteitslanden loosde". 
 
Wij willen aanmerken, dat er natuurlijk ook gunstige uitzonderingen waren, want nadat 
het Land van 's-Hertogenrade, onder de macht van de Generaliteit was gekomen, werd 
de eerste drossaard in dit gebied, von Itterson, later Corn. van Aerssen en daarna 
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Taets, vrijheer van Amerongen, die tevens stadhouder was der Lenen van Kasteel, 
Stad en Landen van Daelhem en 's-Hertogenrade; Godard Baron van Thuyl van 
Serooskerke was hoog-drossaard en drossaard van hetzelfde gebied, terwijl Baron 
Taminga eveneens drossaard en stadhouder van het Staatse deel van 's-Hertogenrade 
was. 
Veel interessants zou er nog op te dissen zijn uit de kerkgeschiedenis, en de historie 
der schutterij van Vaals, waarover uit de artikelenreeks van Kap. Vaessen in de Vaal-
ser Anzeiger van 1923-1925 nog heel wat te vinden is. 
Voor de Katholieken kwam een kleine herademing in 1672, het jaar dat door de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden algemeen als hét rampjaar werd aangeduid. Doch de 
komst van de legers van de Zonnekoning bracht de Katholieken hun vrijheid terug. Het 
grote leger van Lodewijk de XIV, dat onder bevel stond van Condé trok ook door Vaals, 
om zich alvorens de Republiek aan te vallen zich te verenigen met de legers van 
Munster en Keulen. De Protestanten mochten hun godsdienst blijven uitoefenen. Vaals 
was een der enige plaatsen in Limburg waar ze een eigen kerkgebouw hadden, en zo 
werd onze plaats de enige vlek in de gehele streek, waar de Protestanten nog openlijk 
bijeenkwamen, tot de terugkeer van het Staatse bestuur in 1678. Hoewel na deze 
periode de predikanten even onverdraagzaam bleven, deden de ambtenaren en 
rechtscolleges voor geld graag een oogje dicht en zodoende konden de Roomsen, als 
ze zich een beetje schikten naar de andersdenkenden, vooral op het gebied van het 
simultaneum, hun godsdienstplichten weer nakomen. 
Maar "Limburg" kreeg geen rust, de Negen-jarige Oorlog was uitgebroken en het jaar 
1689 zag andermaal de Fransen in Vaals terug; zij staken de woning van de predikant 
in brand en verwoestten het inwendige van het kerkgebouw. Het waren wel degelijk 
"Raubkriegen", welke de Fransen het Zuid-Limburgse volk deden ondergaan. Op 8 
augustus 1690 trokken de Fransen met ongeveer 2000 paarden door onze streek en 
verwoesten er 21 dorpen tussen Maastricht en Keulen. In het Rijksarchiefdepot te 
Maastricht bevinden zich in het archief van de banken van Holset, Vaels en Vijlen aan-
tekeningen over levering van brood, bier, vlees, haver, hooi en stro aan deze doortrek-
kende troepen. 
In 1697 was ook de 9-jarige oorlog ten einde, maar nog was het einde van de ellende 
niet in zicht. Van 1701-1713 duurde de Spaanse Successie-oorlog en ook hiervan 
kreeg "Limburg" weer zijn deel. 
Is het dan te verwonderen, dat het volk, verschrompeld en verpauperd, schier moede-
loos werd na al de doorgestane angsten, slagen en ontberingen, dat het recht en de 
billijkheid niet meer bestonden, dat wanorde en tuchteloosheid troef werd in de Landen 
van Overmaas, en dat uit gedeserteerde en afgedankte soldaten en huurlingen, ver-
mengd met gewetenloze gelukzoekers, zwervende joden en zigeuners, benden ont-
stonden welke zich gingen organiseren om het vertwijfelde volk te beroven en zo de 
gevreesde "Bokkenrijders-bende" ontstond? 
Zo was de oorlog nog niet afgelopen toen in de nacht van 31 oktober 1710 Joh. 
Promper op ellendige wijze om het leven kwam. Wij lezen in het sterfregister van Vaals 
"Gisterenavond tegen 10 uur drongen 13 dieven de hoeve van Einrade binnen". Op 
bevel van den stadhouder Brul werd de hoeve door weerbare mannen omsingeld. 13 
soldaten werden gevangen genomen, maar tengevolge van een schot viel een der 
boeren, Promper genaamd dood neer. Op 1 november hebben de boeren van Vaals 
deze Franse bende waaronder 2 deserteurs naar Maastricht gevoerd, waar zij op 12, 
17 en 20 januari 1711 werden opgehangen. 
Deze overval op Einrade is ongetwijfeld een voorloper van de Bokkenrijders-perioden. 
Eerst in 1734 stak deze bende driester haar kop op. Haar terreur, welke vooral over de 
Landen van 's-Hertogenrade en Valkenburg werd uitgeoefend, duurde tot 1756. 
Evenwel in 1762 begon een nieuwe bende haar werk. 500 werden er toen gedood en 
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de rest uit elkaar gejaagd. In 1776 was ook deze tweede bende verdwenen. De derde 
z.g. Meerssener-bende opereerde van 1790-1798. De tweede bende, welke onder 
aanvoering stond van Joseph Kerckhofs uit 's-Hertogenrade, trad op na de vrede van 
Hubertusberg in 1763, toen weer vele huurtroepen werden afgedankt en aan 't 
"Bokrijden" sloegen. 
 
Wat zijn de Bokkenrijders-benden geweest? Gewone rovers-organisaties? Waren het 
verkapte politieke partijen, voorlopers van de Franse revolutie of moet hun optreden 
aan armoede worden toegeschreven? Men weet het nog niet precies. In ieder geval 
hebben deze benden geen overwegende invloed gehad op de geschiedenis van onze 
plaats. 
 
Terwijl de eerste bende nog bezig was onze streek te verontrusten, brak in 1741 de 
Oostenrijkse Successie-oorlog uit. Op 3 september 1741 legerden enige duizenden 
soldaten van de Geallieerden op het Seffenterveld. Zij vorderden zoveel, dat de boeren 
zelf niets meer over hadden. Zij plunderden en vernielden en verbrandden uit louter 
woede alles wat ze konden. De officieren konden hen niet meer in toom houden, omdat 
ze over geen soldij-gelden meer beschikten. 
Doch laten we na deze beschrijving over oorlogen, geloofsvervolging en bokkenrijders-
terreur ook de keerzijde van de medaille eens bezien. 
 
 
3. De grote mannen der Vaalser Industrie. 
 
In diezelfde rampzalige eeuwen, welke vooral over de landbouw van Vaals zoveel el-
lende brachten, bloeide van de andere kant in Vaals een bedrijfsleven op zoals men in 
een dergelijke plaats niet zou verwachten. Terwijl het Protestantisme voor onze plaats 
in menig opzicht een doorn in het oog is geweest, het moet eerlijk worden toegegeven, 
dat het deze andersdenkenden waren, die van Vaals een bloeiende industrieplaats 
maakten en dat mannen als de Clermonts een zegen werden voor onze "gemeente". 
We hebben reeds gezien hoe de vreemde Protestanten allengs door het gildewezen uit 
hun oorspronkelijk toevluchtsoord Aken verdreven, zich te Vaals kwamen vestigen en 
er hunne neringen en fabrieken vestigden. 
Het was in het jaar 1764, dat de familie Clermont naar Vaals kwam en hier een indus-
trie vestigde van de eerste rang, de beroemde lakenfabriek van de Clermonts, die de 
wereldmarkt beheerste, die de uniformenstof leverde voor de lijfwachten van de Rus-
sische Czaar en de Duitse Keizer. 
De familie Clermont werd zo belangrijk voor de ontwikkeling van het industriële Vaals, 
dat men wel zeggen mag, dat de geschiedenis der Clermonts, tevens de geschiedenis 
vormde van onze plaats. Daarom hierover nader. 
Het geslacht von Clermont is waarschijnlijk van Hollandse oorsprong, zegt de genea-
loog der familie. Bij de komst van Alva hadden ze Holland verlaten en zich gevestigd in 
het land van Gulik. In 1284, toen de Geldersen Aken belegerden en de Brabanders tot 
ontzet der stad aanrukten, troffen zich de strijdende partijen bij Gulpen. Het is niet 
onmogelijk, dat de Raoul de Clermont, afgezant van de Franse koning, die toen be-
middelend tussen beiden kwam een voorzaat was van de Clermonts "van Vaals", 
vooral als men bedenkt, dat een "onzer" Clermonts in het begin van de 16de eeuw het 
slot "Neuerbourg" te Gulpen kocht. 
Voor de geschiedenis van onze streek is echter vooral Johann Adam Clermont bekend. 
Hij had te Aken een laken- en naaldenfabriek. Zijn zoon Johann, Adam, Isaias nam de 
fabriek over en bracht de laken-industrie tot hoge bloei. Zijn z.g. Spaanse lakens (af-
komstig van de wol van een bijzonder soort uit Spanje afkomstig schaap) waren we-
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reldberoemd. Door deze lakens stond de fabriek in handelsbetrekkingen met de 
Pruisische, Oostenrijkse en Russische hoven. 
Toen Peter de Grote in 1717 op zijn reis naar Holland Aken bezocht, wenste hij te loge-
ren bij de familie van Clermont in de Franzstrasse. Op 27 juli 1717 reisde de Czaar van 
Aken over Melaten, Lemiers en Vijlen door een grote erewacht begeleid naar Maas-
tricht. Op Kasteel Neuburg te Gulpen werd het middagmaal gebruikt en wij hebben 
gezien dat dit slot door de Clermonts was aangekocht. 
Het is vooral Johann Arnold van Clermont, geboren 24 mei 1728 te Aken, die de 
lakenindustrie en handel te Vaals deed opbloeien tot ongekende hoogte en aan wie 
Vaals zoveel te danken heeft gehad. Zijn moeder was een dochter van de burge-
meester der stad Essen, Huyssen genaamd. Zodoende kwam het, dat hij in deze toen 
opkomende stad, de Latijnse school bezocht, waarna hij in de Hanzestad Hamburg 
praktisch voor het handelsvak werd opgeleid en zich daarna te Leipzig wetenschap-
pelijk verder ontwikkelde. Hij was een koopman met vooruitstrevende begrippen ge-
worden. Zijn vader liet hem op reis gaan naar de landen waarmee hij handelsrelaties 
onderhield, Rusland, Polen en de Keizerlijke Staten. 
In 1761, Johann, Arnold was toen 33 jaar oud, vestigde zich de familie van Clermont te 
Vaals. Van de familie Lambertz kocht hij voor een matige prijs het adellijke goed Vaals-
broek en andere in het dorp verspreid liggende gronden en rechten. Hij bezat wegens 
zijn handelsaanleg het onbegrensde vertrouwen zijner moeder, die op hem steunde en 
hem de nodige fondsen bezorgde. In hetzelfde jaar nog legde hij de eerste steen van 
het gebouw, het z.g. stamhuis der Clermonts, dat tevens woonhuis en kantoor was, en 
waarin bovendien in een afzonderlijke vleugel, de lakenscheerderij, de ververij en de 
pers waren ondergebracht. Tegelijkertijd schonk hij aandacht aan de verbetering en de 
verfraaiing van het adellijke huis "Vaalsbroek" en verwierf hierdoor groot aanzien en 
achting in zijn omgeving. 
Sinds 1763 waren de Clermonts gewoon zich van het adellijke predikaat "von" te be-
dienen, waartoe de jongere broer van Johann Arnold, n.l. Theodoor von Clermont, te 
Berlijn het recht verworven had in 1752. 
 
In 1765 was alles zo ver gevorderd, dat "onze" van Clermont met zijn hebben en 
houden uit Aken vertrok en zich te Vaals in zijn nieuwe woning vestigde. De burgers 
van Aken konden hun teleurstelling over dit vertrek niet verbergen. Onder de titel "De 
Lutherse Clermont heeft zijn gebouw in Vaals klaar en maakt aanstalten er een wol-
fabriek te vestigen", maakt een Akener geschiedschrijver het volgende bekend: 
"Clermont is met zijn gehele fabriek naar Vaals een uur van Aken op Hollands grond-
gebied vertrokken, waardoor onze stad veel schade ondervindt en vele handwerks-
lieden, zoals wevers, scheerders, spinners en anderen, die tot nu toe voor hem werk-
ten, werkloos geworden zijn". 
Door zijn kloekheid en zijn doorzicht verwierf zijn lakenhandel een ongekende graad 
van soliditeit. Door het vergroten van zijn vermogen, door de uitbreiding zijner familie 
met talrijke kinderen, door zijn "Huis"houding, door de verfraaiing zijner bezittingen en 
de verbetering van zijn landerijen werd hij de aanzienlijkste in zijn kring. Zo werd hij 
derhalve door het landsbestuur als Vice-schout der Banck Holset, Vaels en Vijlen 
aangesteld, welke plaats hij tot volle tevredenheid van zijn medeburgers, vele jaren 
waarnam. 
Nadat in 1776 zijn moeder gestorven was, werd hem door de erven ook de directie 
over de fabrieken van wijlen zijn vader opgedragen, zodat hij alle fabrieken der von 
Clermonts thans onder zijn beheer had. Zijn invloed steeg, zijn aanzien nam toe, zijn 
pracht-vertoon nam buitengewone vormen aan. Toen hij in 1779 in Aken in het open-
baar zijn zilveren bruiloft vierde, was de pracht en de praal zo groot, dat men zich niet 
herinnerde, dat ooit een particulier man zulke feesten en gastmalen had ten beste 
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gegeven. In 1783 verloor hij zijn geliefde vrouw. Hij bleef met 13 kinderen alleen 
achter. Sinds deze tijd liet hij de leiding der zaak over aan zijn 2 oudste zoons, terwijl 
hij zelf met een of twee zijner dochters verre reizen ondernam. In 1793 trok hij zich 
geheel terug uit de lakenhandel en wijdde zijn volle aandacht aan zijn lievelingsplan 
"Blumenthal". Dit reeds jaren in ontwerp zijnde buitengoed zou thans worden afge-
bouwd en hij wilde er een rustige levensavond doorbrengen. 
De Franse revolutie en hare gevolgen gingen echter ook aan hem niet ongemerkt 
voorbij. De hoofdzetel van de fabrieken verhuisde verder naar Duitsland, maar de oude 
heer bleef in zijn geliefd Vaals. 
 
De Fransen maakten Aken tot hoofdplaats van het land tussen Maas en Rijn en van 
Clermont werd op zijn oude dag nog gevraagd in het centrale bestuur dezer streek. 
Hem werd de gewichtige en zeer zware taak der financiën toebedeeld. De nog uit die 
tijd aanwezige stukken bewijzen hoe gewetensvol en scherpzinnig hij zijn zaken be-
handelde en hoe hij door zijn invloed en door zijn ideeën nog veel goeds heeft weten te 
bereiken voor zijn medeburgers. 
Hij zelf had echter in deze tijd veel onaangenaamheden te verduren. Toen bij een 
vergadering van de Centrale Regering, waar hij zelf lid van was, de 25 miljoen pond 
belasting ter sprake kwam, voer de toenmalige Centrale Commissaris, een verbeten 
republikein in de zin van Robespierre, tegen de vroeger adellijke en vermogende van 
Clermont uit, in de volgende ruwe bewoordingen: "Toi, richard, je te taxerai cent mille 
livres" d.i. "Jou, rijkaard, taxeer ik op 100.000 pond". Hierop antwoordde van Clermont: 
"Burger Commissaris, ik ben in uwe handen, ik heb echter het volste vertrouwen in de 
gerechtigheid van de Franse regering, dat zij rekening zal houden met het aantal 
mijner kinderen, waarvan er nog 12 onverzorgd zijn. Zijn collega's stemden allen met 
hem in en de commissaris zweeg. 
In 1795 ging van Clermont echter weer rusten en wel in zijn nieuwe woning "Blumen-
thal". Om gezondheidsredenen had hij zich uit de hoge regeringsfunctie kunnen terug-
trekken, doch moest tegelijkertijd het ambt van Kantons-commissaris aanvaarden. 
Werkelijk dag en nacht waakte hij nu over de rechten van zijn onderdanen, vaak ten 
koste van zijn eigen rust en veiligheid. Hij mocht voor zijn dood op 5 december 1795 
nog juist zijn ambt overdragen aan zijn jongste zoon. 
Johan Arnold van Clermont hield vast aan de oude godsdienstige gebruiken zijner 
voorouders, maar hij was te humaan en te beschaafd om daarom andere godsdiensten 
te minachten; hij had gewoonlijk bedienden van andere godsdienst om zich heen, liet 
zijn kinderen in de omgang vrij en voerde over godsdienstige onderwerpen nooit twist-
gesprekken. Hij maakte van het arme met slechte huizingen overladen dorp een der 
schoonste plaatsen van de omgeving. Hij was de grondlegger van de gekanaliseerde 
Gau, een waterleiding, die niet alleen bedoeld was om spoelwater aan te voeren voor 
zijn fabriek en vischwater voor zijn vijvers, doch ook gezond bronnenwater aanvoerde 
voor de bevolking waarvan hij hield. De Duitse schrijver en wereldreiziger George 
Förster verheerlijkt openlijk den geest en het streven van deze van Clermont in zijn 
"Ansichten vom Niederrhein" deel XIII pag. 298 v.v. 
 
De eigenlijke grondlegger (±1699) van de Vaalser industrie was echter geen van Cler-
mont, doch Joh. Alb. Trostdorff. Zijn zoons Jean Richard en Jean Henry zijn waar-
schijnlijk de grondleggers geweest van de bekende naaldenindustrie te Vaals, die toen 
reeds 50 miljoen naalden per jaar vervaardigde. 
Hun fabrieken lagen in de Akenerstraat, de Tentstraat, in Mamelis en in Lemiers. In 
1776 werden deze naaldenfabrieken eigendom van George Louis de Sternbach. 
Verschillende andere namen uit de industriewereld van Vaals zouden hier moeten 
paraderen. Wij hebben slechts de voornaamste willen aanhalen. 
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IV. ONDER JACOBIJNENMUTS EN FRANSE ADELAAR. 1794-1813/1814. 
 
Het voorspel tot de Franse overheersing begon in "Zuid-Limburg" reeds in 1792. Op 26 
april van dit jaar verklaarden de Fransen de oorlog aan Oostenrijk. De Keizer van het 
H. Roomse Rijk was sinds 1713 ook Heer der Zuidelijke Nederlanden en van een aan-
zienlijk gedeelte van ons tegenwoordige Limburg. 
Vaals was echter Staats en tegen de Stadhouder der Verenigde Nederlanden zouden 
de Fransen eerst in februari 1793 de oorlog aanbinden. Toch is onze "gemeente" reeds 
in 1792 door de Fransen lastig gevallen. In de gemeente-rekening van het jaar 1794 
vonden wij een schrijven van de Rotmeester van Kothuysen Joh. de Bie, welke rappor-
teert, dat de Fransen in december 1792 in de Cottesser Rot zijn geweest om te stelen 
en te plunderen. 
Dit alleenstaande feit was echter dra vergeten. Een Oostenrijks leger dat waarschijnlijk 
door Vaals naar Maastricht oprukte ontzette op 3 maart de sinds 13 februari bezette 
vesting, versloeg de Fransen op 18 en 19 maart bij Landen en Neerwinden op beslis-
sende wijze, zodat de sans-culotten de Zuidelijke Nederlanden weer haastig moesten 
verlaten. 
 
Het revolutionaire bewind versaagde echter niet en in juni 1794 rukte het Franse leger 
van "Sambre et Meuse" nu onder bevel van Jourdan en Pichegru opnieuw de Franse 
noordgrens over. 26 juni wonnen zij de slag van Fleurus en trokken zo snel op, dat zij 
in dezelfde maand juni nog tot Gulik doordrongen. 
De "Limburgse" vestingen hielden stand terwijl Luik en Aken reeds bezet waren en de 
Fransen het Rijnland reeds binnenrukten. Op 25 september viel Sittard, op 4 oktober 
Roermond, op 26 oktober Venlo, terwijl Maastricht zich eerst na een beleg van 6 
weken op 3 november aan de grote Kleber moest overgeven. 
Wat was er ondertussen te Vaals gebeurd? Uit de rekeningen betreffende de militaire 
vorderingen kunnen wij opmaken, dat vanaf 20 juni (een week voor de slag van 
Fleurus) tot ongeveer 13 september bijna onophoudend Oostenrijkse troepen in onze 
plaats legerden of doortrokken. Omstreeks 13 september, blijkt uit dezelfde vorderings-
biljetten, werden veel voerlui gevraagd voor .... de aftocht der Oostenrijkers; vooral in 
de richtingen Aken en Eupen zijn toen in snel tempo veel vrachten door de Vaalser 
boeren getransporteerd. De Fransen zaten hen op de hielen. 
Tien dagen later op 23 september 1794 stond de Franse voorhoede voor Vaals. Wij 
lezen in een bijlage bij de rekening van den ontvanger van het jaar 1794, het volgende: 
"ik onderschreevene bekenne mits deesen ter requisitie van den Heere Commissaris 
van Clermont uyt handen van de collecteur Brassard ontfangen te hebben ad twee 
carolijnen ter occasie dat ik gesteren met den Heere Secretaris Hasenclever den 
Heere Generael Lefeire te Gulpen geaprocheert heb om een sauvegarde te versoeken. 
Vaals 23 september 1794. J.H. Fellinger." 
 
Vaals zag de Franse legers die het Rijnland inrukten, van 24 tot 30 september door zijn 
straten trekken of in zijn boomgaarden legeren. Of de Vaalsenaren vreugdedansen 
hebben uitgevoerd rond de vrijheidsboom, wij weten het niet, maar wij kunnen ons wel 
levendig voorstellen dat er weer armoede en honger was bij vele kleine boeren, die 
eerst de Oostenrijkers en nu weer de Fransen hadden moeten fourageren en provian-
deren. De bezetting van het gehele Rijnland schijnt reeds midden oktober zijn beslag te 
hebben gekregen. Het eerste werk der Volksrepresentanten (nu de adel verdreven, 
verbannen of geguillotineerd was) bestond in het oprichten van een centrale admini-
stratie te Aken. Op 28 oktober 1794 (7 brumaire an III) kondigde Frécine de oprichting 
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hiervan aan voor het gebied tussen Maas en Roer, waarbij de hoofdbank Holset, Vijlen 
en Vaals en o.a. ook Wittem en Wylre wordt ingedeeld. Bij de uit 12 leden bestaande 
administratie behoorde ook van Clermont. Een brief afkomstig van Aken en gedateerd 
10 brumaire an III (31 oktober 1794) draagt hem deze verantwoordelijke functie op. 
 
Op 12 brumaire (2 november) had de eerste vergadering plaats van de municipaliteit 
van Vaals, terwijl op 8 november d.a.v. (18 brumaire) Heinrich Fellinger als maire werd 
geïnstalleerd. 
Op 24 brumaire an III (14 november 1794) werd door Hausmann, Frécine en Joubert te 
Keulen een besluit genomen voor het gehele gebied tussen Maas en Rijn. Het gebied 
wordt hierbij in 7 arrondissementen verdeeld. In het arrondissement Maastricht lag 
Vaals, dat hoofdplaats werd van een der 15 kantons van het arrondissement. Het 
besluit hiertoe werd goedgekeurd 29 brumaire an III (19 december 1794). 
Een nieuwe beslissing van de Centrale Administratie te Aken d.d. 11 germinal an III (31 
maart 1795) bracht een indeling van 7 kantons, waarbij ook thans Vaals weer kanton-
nale hoofdplaats werd. 
 
Terwijl de Oostenrijkse bezittingen in het Overmaasse onmiddellijk bij Frankrijk werden 
ingelijfd, was dit niet vanzelfsprekend voor de Staatse delen, want de Republiek der 
Verenigde Nederlanden zou niet ingelijfd worden. Bij het verdrag van Den Haag van 16 
mei 1795 werden o.a. de Staatse delen van de Landen van Overmaas aan Frankrijk 
toegewezen; bij de wet van 9 vendemiaire an IV (1 oktober 1795) werden ze bij Frank-
rijk ingelijfd en op 12 oktober daaraan volgend (20 vendemiaire an IV) wordt de inlijving 
afgekondigd, Vaals was Frans gebied geworden. 
Ondertussen stond Maastricht sinds 8 november 1795 niet meer onder de Centrale 
Administratie te Aken. Het Departement van de Nedermaas was op 31 augustus 1795 
(14 fructidor an III) opnieuw verdeeld geworden in 30 kantons. Op 19 nivôse an IV (9 
januari 1796) kwam deze indeling "definitief" tot stand bij besluit van de departemen-
tale raad. Weer bleef Vaals een der kantons. Echter niet lang meer. Reeds een maand 
later op 10 februari 1796 (2 pluviôse an IV) werd Wittem tot hoofdplaats van het kanton 
Vaals aangewezen. 
Bij deze laatste indeling in kantons werden de wingewesten nog meer met de Franse 
republiek "gelijkgeschakeld". Als uitvloeisel van de grondwet van 5 fructidor an III (22 
augustus 1795) werd een nieuw systeem ingevoerd, waarbij alle gemeenten beneden 
de 5000 zielen ontdaan werden van hun eigen bestuur en een kantonsgewijze admini-
stratie voor de gemeenten van het kanton wordt ingesteld. Vanaf dit ogenblik deelde 
Vaals in nauwe "lotsverbondenheid" de geschiedenis van de volgende plaatsen: 
Wittem, Gulpen, Wijlre, Margraten en Slenaken. 
 
Nogmaals werd er een grote verandering doorgevoerd bij de wet van 28 pluviôse an 
VIII (17 februari 1800) waardoor de constitutie van 22 frimaire an VIII (13 december 
1799) van kracht werd verklaard. 
Deze wet, op 3 floréal an VIII (23 april 1800) in het Departement der Nedermaas gere-
gistreerd, hield in, dat de kleine gemeenten weer hun eigen bestuur terugkregen. Het 
Departement van de Nedermaas werd verdeeld in de gemeentelijke arrondissementen 
Maastricht, Hasselt en Roermond en onderverdeeld in kantons, die een deel van de 
vroegere administratieve bevoegdheden behielden. Zij dienden o.m. als basis voor de 
organisatie van de bureaux van weldadigheid, voor de inrichting van de kiezerskorpsen 
en het samenstellen van de militieregisters. 
Het zij hier terloops opgemerkt, dat ook Wittem niet lang hoofdplaats van het kanton 
bleef, doch dat bij besluit van de consuls d.d. 19 nivôse an X (9 januari 1802) ingevolge 
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een nieuwe indeling), Gulpen kantonnale hoofdplaats werd van het kanton van die 
naam. Tegelijkertijd werd toen Mheer en Noorbeek bij "ons" kanton ingedeeld. 
De komst der Fransen had ellende gebracht. De Centrale Administratie van de Neder-
maas schreef dan ook, op 4 mei 1797 "de ongelukkige bewoners van dit land zijn 
uitgeput door plunderingen en requisities zonder van de krijgvoerende legers". Daarbij 
de Franse revolutie was het anti-clericalisme in optima forma. Priesters werden gede-
porteerd, kloosters opgeheven, kerken gesloten en onteerd, de openlijke beleving van 
de godsdienst verboden, de katholieke feestdagen en de Gregoriaanse tijdrekening 
afgeschaft. Naast deze geestelijke knechting, volgde "conscriptie" en "requisitie" be-
taald met waardeloze "Franse assignaten". 
En toch de Franse tijd is in vele opzichten een zege geweest voor de "Generaliteits-
landen"; immers de feodale rechten met hun herendiensten en tienden werden afge-
schaft, er ontstond gelijkheid voor de wet van allen, dwaze grenslijnen en onderling 
afwijkende rechtsgebruiken werden opgeheven; eenheid en uniformiteit kwam ervoor in 
de plaats, waardoor de burgers voortaan verschoond bleven van de Bokkenrijders-
plaag. 
 
Nadat de Jacobijnen-terreur was uitgewoed en Napoleon de teugels van de republiek 
in handen had genomen kwam er zelfs een kentering ten goede in de verhouding van 
Kerk en Staat. 
 
Het Limburgse volk herademde, toen Bonaparte op 10 september 1801 met de Paus 
een concordaat sloot, waardoor er in onze Landen van Overmaas kerkelijke vrijheden 
ontstonden, welke men sinds mensenheugenis niet gekend had. Nog bij schrijven van 
3 messidor an IX (22 juni 1801) verzocht de brigadier van de Gendarmerie te Gulpen, 
om de kruisen, welke tegen de wet van 7 vendémiaire an IV op het kerkhof door enkele 
bewoners van Vijlen herplaatst waren, weg te nemen. Dit werd nu anders. Op 12 
vendémiaire an XIV (4 oktober 1805) ontving het bestuur van Vaals een schrijven, 
waarbij de Gregoriaanse jaartelling weer werd ingevoerd voor de burgerlijke stand. De 
kerken werden teruggegeven, de priesters mochten zich vrij bewegen, de kruisen op 
torens en kerkhoven doken weer op. Het volk was dankbaar en toonde dit door 
Napoleon, die in juli 1803 met zijn gemalin Joséphine de Beauharnais Maastricht 
bezocht ter inspectie der vestingwerken, toe te juichen. Ook hebben Napoleons 
gemalin Joséphine en het pleegkind van de grote Corsikaan, de schone Hortensia 
Beauharnais, de latere gemalin van Louis Bonaparte, Koning van Holland, in de zomer 
van 1805 in Vaals gewoond en wel in het "paleis" der Clermonts, thans pensionaat 
"Blumenthal". 
In een schrijven van 29 mei 1807 vinden wij dat toen voor de tweede keer de H. Sacra-
mentsprocessie was uitgetrokken. Waarschijnlijk is ze dus in 1806 voor de eerste keer 
sinds bijna 200 jaren door de straten van Vaals gegaan. 
Nadat in 1803 de gemeente Vaals was opgemeten en een proces-verbaal met kaart 
van 15 mei 1803 (25 floréal an XI) was opgemaakt, welke nog in het archief bewaard 
wordt (inventaris nr. 290) werd de nieuwe grens tussen Vaals en Laurensberg vastge-
steld, welke tevens de grens zou zijn tussen het Departement van de Nedermaas en 
dat van Maas en Roer. (zie besluiten van 25 juni en 10 juli 1806 en 19 oktober 1806). 
Bij schrijven van 16 februari 1807 werd aan de gemeente Vaals het nieuwe keizerlijke 
zegel toegezonden. Vanaf die datum werden de andere stempels waardeloos ver-
klaard en moesten ingeleverd worden. De officiële zegelgraveur was toentertijd 
Jouvenel, Grote Grachtstraat 1004 te Maastricht. 
Op het gebied van wegen was het Franse bestuur vooruitstrevend. In 1807 reeds had 
men plannen en werden er voorlopige verbeteringen aangebracht op de weg van Vaals 
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naar Aken. Economisch ging het Limburg, nu alle hinderlijke tollen en grenzen verdwe-
nen waren veel beter. 
 
Door het Continentaal stelsel kwam de Vaalser industrie nog eenmaal opnieuw en ge-
weldig tot bloei nu Frankrijk rechtstreeks afzetgebied was geworden en met Frankrijk 
bijna geheel Europa voor de handel open lag. 
In 1809 verloor Napoleon door zijn breuk met de Paus alle sympathie in deze gewes-
ten, zijn ongereptheid was verdwenen en zijn glorie begon te tanen op het ogenblik, dat 
hij meende zelfs de Paus te kunnen verdringen en knechten. Hoe het Limburgse volk 
gedacht heeft over de Franse tijd is moeilijk na te gaan, doch na het vergrijp van Napo-
leon aan de Paus heeft ons volk met een zekere onverschilligheid het ineenstorten van 
het keizerrijk en de val van de geweldenaar vernomen. 
 
November 1813. De nog overlevende Fransen van het grote leger tegen Rusland, in 
Leipzig geslagen, komen in "Limburg" aan, druipen verder af, in onze gewesten de 
Limburgse concrits achterlatende, uitgehongerd, vervroren en geslagen. In de eerste 
dagen van januari 1814 vallen de legers van de Verbonden Mogendheden het ont-
wrichte Rijk van Napoleon binnen. Grote troepentransporten hadden ook nu plaats 
over de belangrijke weg van Aken naar Maastricht, zoals uit de gemeentelijke archie-
ven blijkt. 
Gedurende de gehele maand februari 1814 lagen 13 à 14-honderd Kozakken te Vaals 
met ±175 paarden. Van 2-4 maart werden 300 Pruissen ingekwartierd met 300 paar-
den. Twee dagen later kwamen weer 317 soldaten aan met 31 paarden. Daartussen 
door van 7 op 8 maart 6 Franse generaals met 10 hogere officieren, 40 officieren, 32 
soldaten en 6 paarden. Dan volgen onafgebroken van maart tot juli Russen, Pruissen, 
Saksers, Meckleburgers en Zweden in totaal ongeveer 23.000 man. 
Om een idee te geven wat een dergelijke doortocht betekende, geven we hier uit de 
algemene staat der requisities in het kanton Gulpen van 2 februari 1814 weer, hetgeen 
Vaals te leveren had, 12 stuks slachtvee, 96 maten koren voor het stoken van 
brandewijn, 120 maten tarwe, 19.200 pond hooi, 9.600 pond stro, 1.280 pond haver en 
72 paarden, Op 24 februari 1814 werd door de burgemeester van Vaals een lijst opge-
maakt van hetgeen verschaft werd aan daar gelegerde troepen. Uit deze lijst blijkt dat 
per persoon en per dag verstrekt werd 3 pond vlees, 3 pond brood en 1 flesch brande-
wijn. Ook deze bevrijders beroofden weer het "Limburgse" volk van de noodzakelijkste 
levensbehoeften voor mens en dier. 
 
In de tweede helft van februari 1814 waren alleen de vestingen Maastricht en Venlo 
nog door de Fransen bezet, elders waren zij reeds verdreven door de voortrukkende 
Pruissen, Russen en Zweden, die op 21 januari 1814 Luik reeds in hun bezit hadden. 
 
 
V. NEDERLAND EN BELGIË VERENIGD. 1814/1815 - 1830. 
 
Ondertussen was voor de Noordelijke Nederlanden de dag der vrijheid reeds lang aan-
gebroken; het had zichzelf vrijgemaakt. Op 30 november 1813 reeds hield de Erfprins 
van Oranje zijn intocht in den Haag. 
Inmiddels ging de overrompeling van de vijand voort. Wel liet Napoleon in een uiterste 
krachtsinspanning bij zijn voorjaarsveldtocht 1814 nog eens zijn veldheerstalent schit-
teren, maar zijn vijanden waren te talrijk. Op 25 maart en 30 maart volgden nieuwe 
nederlagen. Parijs valt in handen der Verbonden Mogendheden. Op 31 maart 1814 
was Napoleons rol uitgespeeld. 
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Omstreeks 15 april kon men in onze streken proclamaties lezen van de volgende in-
houd: "Angesien de Victorieuse overwinningen behaelt den 25 en 30 Maert en ’t in-
neemen van de Capitale Stad van Vrankrijk door de geallieerde Mogendheden, soo 
worden alle inwoonders deser gemeente versogt van aenstaende Sondag te luminee-
ren". 
 
Op 30 mei werd te Parijs vrede gesloten, op 20 juli d.a.v. werd bij het verdrag van Lon-
den, België bij Nederland gevoegd, welk gebied op 1 augustus onder de Souvereinen 
Vorst Koning Willem I kwam te staan. 
Voor het echter zo ver was gekomen, was er in ons gewest een grote bestuursverwar-
ring ontstaan, doordat deze streken bijna tegelijkertijd door minstens 3 bestuurscolle-
ges werden "ingepalmd". 
Op 12 januari 1814 wordt te Bazel een generaal gouvernement van de Nederrijn inge-
steld, dat ook het Departement van de Nedermaas omvatte. Op 14 februari werd te 
Luik een voorlopige Centrale Gouvernementscommissie voor het Departement van de 
Nedermaas geboren, die uit naam van de Verbonden Mogendheden het bewind 
voerde over de bezette gebieden. Over de voormalige Generaliteitslanden, (dus ook 
over Vaals) waarop de Prins van Oranje aanspraak maakte, trachtten bovendien de 
Commissarissen van de Souvereinen Vorst hun gezag te doen gelden. 
 
Zoals algemeen bekend mag worden beschouwd, werd bij proclamatie van Z.K.H. van 
6 december 1813 de soevereiniteit door de Prins van Oranje als Koning Willem I aan-
vaard over het vroegere gebied der republiek. 
Op 4 februari 1814 begaven zich Bangeman Huygens en Hugenpoth tot den Beren-
clauw op weg om de Generaliteitslanden voor hun vorst in bezit te nemen. Op 6 fe-
bruari ontving het bestuur onzer gemeente een brief, waarin de wenselijkheid wordt 
uitgedrukt Oranje-vlaggen uit te steken en zich met een cocarde in deze kleur te 
tooien; "en worden", zo vervolgt het schrijven, "de Heeren Pastoren en Dominees 
mede versogt, teegens den Eerst koomenden Sondag, wegens deze gelukkige 
verandering eene toepassende redevoering te houden, als wanneer ook enige tonnen 
bier door de maires om te verteren aan de inwoonders hunner gemeente moeten 
gegeeven worden. 
Op 9 februari ontving het bestuur een proclamatie van Baron De Wintzengerode, 
général-en-chef van het Russische leger, waarin deze, sprekende over het Departe-
ment van de Nedermaas, in deze landen zijn gezag vestigt; "echter", zo staat er uit-
drukkelijk, het "eertijds Hollandse land" uitgezonderd. Deze proclamatie werd op 18 
februari nogmaals ontvangen vanwege de Commissarissen van den Prins van Oranje; 
omdat hierin, zo zeggen ze, "de betrekkingen tusschen de oude hollandsche bezit-
tingen en het Departement van de Nedermaas geregeld worden". 
Uit dit alles blijkt, dat onze gemeente reeds lang voor 10 maart 1814, datum waarop 
Sack het Gouvernement over de Nederrijn aanvaardde, door de Prins van Oranje "in 
bezit genomen" was... en Vaals was er mede "ingenomen", zoals blijkt uit het volgende 
schrijven. 
 
 Vaels ,15 februari 1814. 
 
De Burgemeester en gemeente-manschappen van Vaels aan de Heeren Commissaris-
sen van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau. 
"Wij achten 't van onze eerste pligt, na de bezitneeming van dit land door zijne Koning-
lijke Hoogheid, den Heere Prince van Orange-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde 
Nederlanden, U Hoog-Welgebor. te kennen te geeven onze gelukkige gevoelens ons 
te vinden onder zijne dierbaare bescherming, en versoeken U.H.W.gb. Zijne Koning-
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lijke Hoogheid te verseekeren hoe zeer wij wensen ons zijne geneegenheid waardig te 
maken". 
 
Een brief van 28 februari uitgegaan van Minuth, Gouvernements-commissaris van het 
Departement van de Nedermaas te Roermond, als deel van het onder Sack ressorte-
rende gebied, verbood de gemeenten der Generaliteitslanden de bevelen van de Com-
missarissen van den Souvereinen Vorst aan te nemen, "doch slechts de zijne op te 
volgen". Dit bevel werd op 3 maart nog eens herhaald. Maar de Commissarissen van 
de Prins van Oranje lieten zich niet verdringen. In een schrijven van 16 maart gelast 
van Hugenpoth den Burgemeester van Vaels, geen andere orders op te volgen dan die 
van hem. 
Op 5 mei 1814, de Commissarissen van den Prins hadden voet bij stuk gehouden, 
kwam er een overeenkomst tot stand tussen hen en Piautaz, de 2de opvolger, van 
Minuth, waarbij de rechten van den Prins op de Generaliteitslanden op de rechter-
Maasoever erkend werden. Deze erkenning was nog niet definitief. Het was altijd de 
wens van Pruissen geweest de Maas als grens te hebben tussen Nederland en 
Duitsland. Dit was echter tegen de intentie van Engeland, de grens moest volgens 
Albion minstens 1 uur oostwaarts liggen en zo ontstond op het Congres van Wenen op 
5 april 1815 uit delen van het vroegere Gelderland, Gulik en Landen van Overmaas 
een randgebied langs de oostelijke Maas-oever, wat later de naam van Limburg 
ontving, ofschoon slechts enkele K.M.2 van het oude Hertogdom Limburg in dit gebied 
lagen ingesloten. 
Het huidige Limburg had zijn vaste vorm aangenomen. Op 21 mei 1815 ontving het 
gemeentebestuur van Vaals een schrijven d.d. 12 mei 1815, waarbij de inbezitname 
van Vaals, namens den Koning der Nederlanden, door Verstolk van Soelen, een feit 
werd. Vaals moest zich thans acclimatiseren, zich Hollands oriënteren, wat het qua 
spreektaal nooit goed heeft gekund. 
Op 24 juni 1815 kreeg het bestuur onzer plaats een schrijven vanwege de Commis-
saris van het arrondissement Eindhoven met het verzoek zich voortaan in zijn corres-
pondentie van de Hollandse taal te bedienen. Bij schrijven van 17 oktober 1815 ontving 
het bestuur de mededeling, dat Vaals bij Koninklijk besluit van 2 oktober 1815, als deel 
der provincie Limburg, dat voorlopig onder de Gouverneur van Brabant had gestaan, 
bij Nederland was ingelijfd. 
 
Koning Willem I maakte buiten de overeengekomen grenzen ook aanspraak op Herzo-
genrath en op Altenberg bij Aken. Beide gebieden waren belangrijk voor de mijnbouw. 
Onze vorst kreeg half zijn zin. De kolen, gelegen onder het grondgebied van Herzogen-
rath, werd hem toegedeeld, maar de plaats zelf bleef Pruisisch. 
Over de Altenberg werd men het niet eens en zo ontstond in onze onmiddellijke nabij-
heid het neutrale Moresnet. 26 juni 1816 waren deze gewijzigde grenzen getrokken; 
het vier-landenpunt was ontstaan. 
Het zou ons te ver voeren als wij de grote hoeveelheden archieven uit de nu aanbre-
kende periode gingen gebruiken om een volledig beeld op te hangen van het wordings-
proces van het Staatse (thans Nederlandse) Vaals. 
Koning Willem I voerde aanstonds vele verbeteringen in op allerlei gebied. Wij willen er 
enkele opsommen, waarover wij terloops stukken aantroffen bij het ordenen der archie-
ven. 
Onordelijkheden, welke door de "jonkheid" van een plaats werden georganiseerd op 
den vooravond van het huwelijk van een niet graag-gezien paar, of als de jongeman 
niet trakteren wilde, het z.g. "bare", hetgeen men kon afkopen met "huulbeer" (huilbier) 
werd reeds aanstonds verboden. 
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Voorbereidingen werden getroffen tot het oprichten van een schutterij; dit schijnt in 
Vaals echter niet gelukt te zijn. In 1816 kwam er een conventie in verband met de 
bescherming van de binnenlandse handel tot stand. Op 14 oktober 1817 had de 
installatie plaats van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vaals. Hier volgt de 
oprichtingsakte. 
"Op heden den veertienden October des jaars 1817 des middags ten twaalf uuren, wij 
Charles de Brouckère, Gouverneur der Provincie Limburg, Ridder van de Orde van den 
Nederlandschen Leeuw, geadsisteerd door den Griffier der Provinciale Staten ons 
binnen de gemeente Vaals, en op het Raadhuys aldaar, begeven hebbende, ten einde 
overeenkomstig den door Zijne Majesteit bij Hoogst deszelfs Besluit van den 21 augus-
tus L.A. 4 No. 88 op ons verstrekten last, de binnen deze Gemeente, bij hetzelfde 
Besluit opgerichte Kamer van Koophandel en Fabrijken te installeeren, hebben wij 
aldaar vergaderd gevonden de om onzentwegen geconvoieerde Heeren: Karel van 
Clermont, J.H. Cron, A. Binterim, J.H. Trostorff, Fr. à Brassard, J.G. Trostorff, K.G. 
Hässner, H. Nellessen, allen bij meergemeld Koninklijk Besluit benoemd tot leden der 
Kamer van Koophandel en Fabrijken van Vaels, terwijl de Heer J.G. Ludewig in 
dezelfde kwaliteit bij gezegd besluit benoemd, ons bij missive heeft doen weten deze 
hem opgedragen commissie niet te kunnen aanvaarden, uit hoofde zijnen verlegde 
woonplaats naar Maestricht. 
Diensvolgens aan de present zijnde Heeren de rede dezen onzen bijeenkomst te 
kennen gegeven hebbende, hebben wij aan dezelve voorlezing doen doen van Zijnen 
Majesteit meergemeld Besluit van den 21 augustus l.l. en de daar bij geannexeerde 
tabel der Gemeente Vaals betreffende, en hebben vervolgens na dat alle de present 
zijnde leden verklaard hadden de voorn. door Zijne Majesteit gedane benoeming te 
accepteeren, de Kamer van Koophandel en Fabrijken binnen de gemeente Vaels, 
verklaard te zijn geïnstalleerd. 
Wijders aan de gezegde Kamer overgifte gedaan hebbende van authentieke afschrif-
ten Zijner Majesteit Besluiten van 21 augustus l.l., 8 oktober 1815 en 25 julij 1816, 
teneinde te strekken tot derzelven informatie, hebben wij van dit alles het tegenwoordig 
Proces-verbal in dubbeld opgemaakt, het welke de Heeren Leden der Kamer met ons 
en den Griffier der Provinciale Staten, hebben geteekend 
Gedaen te Vaels ten dag voors. Volgen handtekeningen. 
 
In 1821 werden ook verbeteringen aangebracht in het schoolgebouw Bij schrijven van 
20 augustus 1821 werd het den veldwachters verboden korenschoen uit het veld te 
nemen (sic); het gebruik van de veldwachter om zich zodoende zelf gedeeltelijk te 
salariëren werd hiermede afgeschaft. In 1825 werd de verlichting der wegen een feit. 
Wat voor Vaals van groot belang was, is dat onder het vaderlijk bestuur van Koning 
Willem I de grote Rijksweg van Aken over Vaals naar Maastricht tot stand kwam, waar-
door Vaals vanaf 1825 volkomen verlost werd uit zijn opsluiting tussen andere gebie-
den. Ofschoon deze weg een handelsvoordeel voor Vaals had kunnen opleveren in 
deze nieuwe periode, ging integendeel de industrie, thans niet meer beschermd door 
het continentaal stelsel, achteruit. Het zou na 1839 nog erger worden en gans omge-
ven door tolgrenzen zou de eens zo levensvatbare industrie-plaats dan doodbloeden. 
Ook in godsdienstig opzicht waren de vroegere Generaliteitslanden er niet op vooruit-
gegaan. Wel waardeerden de Limburgers het vele goede dat de Koning tot stand wist 
te brengen, maar de onderlinge verstandhouding tussen de Koning en de clerus was 
verre van hartelijk. Zijn optreden in de opleiding tot priester is algemeen ongunstig 
bekend. Tegen de overdadige kermissen en veelvuldige processies werd ook thans 
gewaakt. 
Op 25 september 1825 stelde de Vicaris-Generaal van het Bisdom Luik de processie-
datums vast. Deze mededeling gewerd het bestuur van Vaals door middel van de 
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Commissaris van den Koning die tegelijkertijd strenge waarschuwingen laat horen 
tegen overtredingen. Ofschoon de Katholieken thans in naam vrij waren, is het niet te 
verwonderen, dat de Limburgers zich gevoelden als de achtergestelden in een stief-
vaderlijk huis. 
 
 
VI. DE BELGISCHE TUSSEN-PERIODE. 1830-1839 
 
Het sprak bijna vanzelf, dat, toen de Belgen, waarmee de Limburgers zich door hun 
godsdienst, hun taal, hun cultuur hun mentaliteit en hun volksaard meer verwant 
voelden, in 1830 opstonden, mede de gelegenheid aangrepen om zich te onttrekken 
aan het stiefvaderlijk gezag van Koning Willem I. 
Tonelen uit het eerste tafereel van deze opstand speelden zich af te Vaals. Daar 
werden op 8 juni 1830 als ballingen over de grens gezet, L. De Potter, Fr. Tielemans, 
A. Berthels en J.B. de Neve. Op 10 augustus 1830 kwam het in de onmiddellijke buurt 
van onze gemeente tot opstootjes. 25 augustus barstte de bom te Brussel. Op 1 
september was er oproer tot in Moresnet, Aubel en Verviers; ja zelfs Aken dreigde in 
opstand te geraken. 
Op 26 september installeerde zich te Brussel een voorlopige regering en 4 oktober 
werd de onafhankelijkheid van de Zuidelijke Nederlanden uitgeroepen. Tevens werd op 
4 oktober ook te Maastricht de staat van beleg afgekondigd. De stad werd door de 
dappere Dibbets Hollands gehouden, terwijl daarbuiten waar geen Hollands garnizoen 
was, de nieuwe tricolore, het zwart-geel-rood, van alle torens woei. Op 8 oktober werd 
te Vaals het besluit genomen tot installatie van een nieuw plaatselijk bestuur. Op 25 
oktober werd er een bekendmaking aangeplakt in verband met de aanstaande nieuwe 
verkiezingen. Op 29 oktober 1830 meldde de Districtscommissaris aan het bestuur van 
de gemeente Vaals, dat hij zich te Tongeren gevestigd had, daar Maastricht "nog" door 
Hollandse troepen bezet was. Op 30 oktober gaat vanuit Vaals de eerste in het Frans 
gestelde brief uit aan den Gouverneur, terwijl op 19 oktober nog in het Hollands werd 
gecorrespondeerd. Op 30 november schrijft Math. Merckelbach vanuit Wittem, dat hij 
belast is met de installatie van het bestuur van Vaals door het Provisioneel Gouverne-
ment van België. 
 
Nadat Generaal-Majoor Daine van het garnizoen van Maastricht naar de opstande-
lingen was overgelopen, en hij de leiding van het Belgische Maasleger op zich had 
genomen, veroverde hij op 9 november Roermond, dat op dit ogenblik geen garnizoen 
had en op 11 november Venlo, doordat aldaar het garnizoen onbetrouwbaar was ge-
bleken. Praktisch had zich reeds einde oktober geheel Limburg bij de opstand aange-
sloten, en was Vaals voor de zoveelste keer van heer veranderd. 
Ondertussen had de Nederlandse regering de afstand van de gebieden, welke in op-
stand waren, de jure nog lang niet erkend en had Willem I het voldongen feit nog niet 
willen inzien. Toch waren er onderhandelingen bezig bij de diplomaten te Londen. 
 
Het z.g. januari-protocol van 27 januari 1831 zeide, dat de grenzen van Nederland zou-
den insluiten alle gebieden die tot de voormalige Republiek der Vereenigde Nederlan-
den hadden behoord en dat door onderlinge uitwisseling van enclaves de beide Staten 
een aaneengesloten geheel zouden vormen. Maar wat zou gebeuren met Maastricht 
dat tweeherig (Staats en Spaans) was geweest? Het besluit der Conferentie van Lon-
den van 9 juli 1831 bepaalde, dat er een minnelijke schikking tussen de beide regering-
en hierover zou plaats hebben. Maar Maastricht was Hollands en bleef Hollands, dat 
bewees de feitelijke aanwezigheid van Dibbets in de sterke vesting. 
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De minnelijke schikking kwam niet tot stand en de intocht van Leopold I op 21 juli 1831 
te Brussel werd zelfs een casus belli voor Willem I. In de hierop volgende 10 daagse 
veldtocht van 2-12 augustus behaalden de Hollandse "Kaaskoppen" enige successen 
op de "Belze Blauwkielen" met het gevolg dat de Conferentie te Londen het Tractaat 
der 18 artikelen van 9 juli iets wijzigde. Het tegenwoordig Nederlandse Limburg zou 
Nederlands worden maar Luxemburg zou gedeeltelijk Belgisch zijn; dat was de hoofd-
inhoud van het nieuwe contract. 
De Belgen waren hiertoe bereid, doch nu weigerde de Nederlandse Vorst en zo bleef 
Limburg voorlopig in feite Belgisch omdat zijn rechtmatig eigenaar het niet in ontvangst 
wilde nemen. 
Uit deze periode is over Vaals niet veel bijzonders te melden. De Protestanten hadden 
het in deze tijd minder gemakkelijk. Het simultaneum werd opgeheven en overal wer-
den de protestanten uit de kerken verdreven, ofschoon ook de Belgische Koning 
Protestant was. In deze periode werd op 20 april 1836 de kapel te Holset afgescheiden 
van de succursale kerk van Vaals, zover het de administratie harer goederen betrof. 
Op 23 januari 1837 werd de Waalse kerk verkocht. 
 
De Limburgse Katholieken ademden vrijer, doch zij hadden ook nu hun grieven, want 
het Burgerlijk huwelijk b.v. bleef verplichtend. Op 2 april 1837 verscheen een circulaire 
van de Procureur van den Koning van 21 maart 1837 no.292, welke voorschreef, dat 
de huwelijken in het gemeentehuis voltrokken moesten worden. Daarbij kende men in 
de praktijk in België slechts één taal, n.l. het Frans. De Limburgse plattelander kende 
deze niet, voelde zich wat dit betrof dichter verwant met Holland, ofschoon hij ook deze 
spraak niet machtig was en het zal voor Vaals, dat zeer Duits georiënteerd was, dus 
wel dubbel lastig zijn geweest. Zo kwam het dan ook, dat in het rapport van de burge-
meester over buitengewone voorvallen binnen de gemeente in 1834, voorkomt, dat er 
"kreten geuit zijn tegen den Koning van België en Frankrijk". 
De Vaalser industrie bloeide betrekkelijk op. Het is in dit verband wel interessant te 
vermelden dat een Vaalsenaar G. De Bavier op 4 juni 1838 een verzegeld pakje werd 
toegezonden, waarin het octrooi-brevet hem verleend voor de verbeteringen aan de 
nieuwe hydraulische motor, waarvoor hij reeds gebreveteerd was op 31 juli 1837. De 
Bavier was een gepensioneerde majoor. 
 
Of toen anderen gedacht hebben ook iets te hebben uitgevonden; maar op 28 augus-
tus 1840 worden door de Commissaris des Konings inlichtingen gevraagd over de 
kunstwerktuigen vervaardigd door een zekere H.J. Delhaes; terwijl in 1829 ±15 oktober 
een zekere Mathias Becker een octrooi had aangevraagd voor een muziekinstrument 
"Terpodion" genaamd. 
 
 
VII. LIMBURG HONDERD JAAR NEDERLANDS. 
 
Nog duurde ondertussen in Nederland de mobilisatie voort tegen België, en de popu-
lariteit van Koning Willem I ging danig achteruit. De 14 maart 1838 eindelijk verklaarde 
hij met België tot overeenstemming te willen geraken. Op 12 juni d.a.v. ontstond te 
Vaals een volksoploop, waarbij tegen de wil van de raad in de kerkpoort geforceerd 
werd en de nationale vlag op de toren zou worden gestoken. 
 
Het bericht dat Koning Willem I wilde toegeven, verwekte in Brussel een paniek. Nu 
Limburg nog prijs geven? Daarop had men niet meer gerekend. Toch zou het gebeu-
ren. Op 1 februari 1839 verklaarde de Vorst zich bereid de enigszins gewijzigde 24 
artikelen te tekenen. Op 4 maart kwamen de Belgische Kamers bijeen om het verdrag 
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te bekrachtigen en op 19 maart nam de Belgische Kamer met 58 tegen 42 stemmen de 
wet aan. 
 
Op 19 april had te Londen de ondertekening van het tractaat plaats. Op 22 juni 1839 
namen de Koninklijke Commissarissen Jhr. J.E.P. Gericke van Herwijnen en Mr. A.J. 
Borret de Limburgse gewesten voor Koning Willem I in bezit. De Nederlandse troepen, 
infanterie en huzaren rukten vanuit Maastricht op over de Limburgse wegen om de 
voornaamste steden en grensplaatsen te bezetten; ook Vaals kreeg bezetting. 
Wat heeft Limburg, wat heeft Vaals hiervan gedacht? Enerzijds dat het op unfaire wijze 
door België werd losgelaten, nadat het zich belangeloos bij de opstand had aangeslo-
ten. De Belgische regering had de afzwering van Oranje van de ambtenaren geëist en 
de eed van trouw aan de Belgische grondwet. 
Nu werd dit alles "zo maar" weer veranderd. Dat strookte niet met het rechtsgevoel van 
de Limburger, die het overigens vrij koud liet aan wie hij belasting betaalde. 
Men heeft wel eens beweerd dat Noord-Limburg Hollands en Zuid-Limburg Belgisch 
voelde. Dit kan zijn, maar dan is dit niet zonder redenen. De Noord-Limburgse handel 
was op Brabant en Gelderland en meer Noordelijk georiënteerd, maar de handel van 
de Zuid-Limburger was altijd gericht geweest op de gebieden tussen Aken, Luik, 
Tongeren, Hasselt en Düsseldorf. Toen hij onder Franse heerschappij leefde beston-
den er geen grenzen tussen hem en zijn afzetgebied. Toen Limburg met België en 
Nederland verbonden was, werd de handel met het Belgische westen uitgebreid; in de 
jaren van de opstand werden de handelsrelaties met de Belgen hartelijker aangehaald 
- en plots- daar rijst een nieuwe hindernis. Zuid-Limburg wordt afgescheiden, gebarri-
cadeerd, tolmuren worden opgetrokken aan de Zuid- en Westkant. Men denke zich dat 
eens in en oordele dan hoe het de Limburger te moede zal zijn geweest. 
Evenwel als gevolmachtigde van de Staatsraden Commissarissen (Gericke en Borret) 
vertrok den 22 juni 1839 's-morgens om 7 uur van uit Maastricht, de gedelegeerde M.S. 
Schoenmaekers om dien dag het kanton Gulpen voor den Koning in bezit te nemen. In 
Gulpen was de brigade der Belgische Marechaussee bezig te vertrekken, in Wittem 
was niemand van het gemeentebestuur aanwezig. Hij trok verder naar Vaals, waar 
omstreeks 12 uur in tegenwoordigheid van het gemeentebestuur en den commissaris 
met zijn troepen de proclamatie op plechtige wijze plaats vond. 
 
"Het gedrag van de raad ter dezer gelegenheid" zo zegt de gedelegeerde in zijn rap-
port, "gaf mij de volkomen overtuiging van zijne welwillendheid". 
Wij hebben de archieven der gemeente Vaals hierop eens nageslagen en vinden in het 
register der stukken uitgaande van den burgemeester, toentertijd A. de Pelser-Berens-
berg op de 23-ste juni 1839 de mededeling, "dat gisteren om twaalf uren de Heer gede-
legeerde Schoenmaeckers de proclamatie van de in bezittingneming op de pui van het 
gemeentehuis alhier afgeleezen heeft, waarop ik (burgemeester) dadelijk deze procla-
matie aan de deur van de kerk van het dorp Vijlen heb laten aanplakken". Ook de pro-
clamatie zelf vonden wij in het goed geconserveerde archief der gemeente. En zo werd 
Vaals dus op 22 juni 1839 weer Nederlands. 
Op 29 juni ontving men te Vaals het schrijven met de mededeling, dat de Districtscom-
missaris "zijn taak in de afgescheiden geweest zijnde gedeelten van Limburg" hervat 
had. 
Op 5 september 1839 werd op de Bondsdag te Frankfurt in overeenstemming met de 
Nassause agnaten beslist, dat het van België afgescheiden deel van Limburg als af-
zonderlijk hertogdom deel zou uitmaken van de Duitse Bond (behoudens de vestingen 
Maastricht en Venlo), terwijl het overigens administratief tot Nederlands gebied werd 
verklaard. Limburg moest nu ook in vredestijd een bondscontingent (±1500 man) van 3 
escadrons ruiters (Jagers te paard) klaar houden ten dienste van de Duitse Bond. 
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Op 24 september 1840 werd na de Grondwetherziening het regelmatig bestuur her-
steld en werd Limburg definitief Nederlands elfde provincie. Op 7 oktober werd de 
jonge Prins van Oranje, Willem II, nadat zijn vader was afgetreden, Koning der Neder-
landen. Hij was een man naar het hart van de Limburger, die de sympathie der Katho-
lieken wist te winnen door zijn gematigdheid, en die door zijn goede verstandhouding 
met de Katholieke clerus in Limburg een geliefd vorst werd. Dit bleek o.a. uit de wijze 
waarop hij op zijn reizen door het Hertogdom door verschillende Limburgse steden 
werd ontvangen. Op 4 en 6 juni 1842 ontving de Burgemeester van Vaals brieven van 
de Commissaris des Konings, waarin hij mededeelt, dat Z.M. de Koning op zijn terug-
reis uit Luxemburg en vergezeld van H.H.K.K.H.H. de Prins van Oranje en prins 
Alexander, Vaals zal passeren in de morgen van 12 juni, en dat 2 goede paarden met 
het nodige getuig en bijtijds moeten geleverd worden aan het poststation te Wittem. 
 
Kerkelijk werd Limburg gescheiden en het zelfstandig Vicariaat verheven. Op 24 
november d.a.v. werd Mgr. Paredis vicaris apostolicus, en op 30 juni 1841 werd hij 
bisschop gewijd. Eerst in 1853 werd de kerkelijke hiërarchie in Nederland hersteld en 
werd het apostolisch vicariaat tot bisdom verheven. 
Mgr. Paredis was het Nederlandse gezag zeer toegedaan. Dit bleek o.a. in de rumoe-
rige dagen der separatistische beweging in 1847 en 1848. Al wilde vele Limburgers 
begrijpelijkerwijs om sociale redenen en uit handelsbelangen toen bij Duitsland aan-
sluiten, Roermonds bisschop werkte kalmerend op hun gemoederen vooral ook omdat 
de maatregelen, welke te Frankfurt t.o.v. de Katholieke kerk zouden getroffen worden, 
niet erg hoopgevend waren. 
Het waren vooral baron van Scherpenzeel-Heusch en Alex. Schoenmakers die ijverden 
voor de afscheiding van Limburg. Het kwam zo ver, dat de Nationale Vergadering te 
Frankfort door het drijven van Scherpenzeel besliste, dat Limburg Duits was. Er ont-
stonden relletjes en opstootjes in het Limburgse en er moest een proclamatie aange-
plakt worden, waarbij tot rust en orde werd aangemaand en het uitsteken van de Duit-
se bondsvlag verboden werd. Een speciaal daartoe aangewezen deel van de inge-
kwartierde troepen "de vliegende colonne" deed de ronde om overal de zwart-rood-
gele vlaggen in te halen. Dit kwam sporadisch voor, maar in Vaals waar het volk nogal 
Duitsgezind was moest de colonne optreden. 
Limburg had echter ondertussen weer meer vertrouwen gaan stellen in den Koning, 
doordat in 1848 het recht van placet afgeschaft werd en Limburg voortaan vrij proces-
sies mocht houden, omdat het deze ook voor 1848 gehouden had. Aan Willem II is het 
te danken, dat Limburg zich Nederlands is gaan voelen, zo zegt de bekende geschied-
schrijver Pater Albers S.J. en "Mgr. Paredis", zo zegt Dr. van Wijk in zijn schets eener 
geschiedenis van Limburg pag. 105, "heeft zijn niet geringe invloed aangewend om 
Limburg voor Nederland te behouden". Willem II stierf echter reeds 17 maart 1849 te 
Tilburg. 
 
Bovendien spatte de Duitse Bond uiteen tengevolge van de Pruisische overwinning, en 
het gevolg hiervan voor Limburg was, dat art. 2 van het eindverdrag der Conferentie te 
Londen van 11 mei 1867 bepaalde, dat Limburg voortaan alleen en uitsluitend tot het 
Koninkrijk der Nederlanden zou behoren. 
 
Groot was de vreugde in Limburg. Een deputatie van de Provinciale Staten met A. 
Thissen aan het hoofd ging op audiëntie bij den Koning, die als zoon van Willem II een 
bijna even geliefd vorst werd. 
De woordvoerder zeide, "Heden, Sire, wij zeggen het met vreugde en met fierheid, 
heden zijn wij niet anders meer dan Nederlanders, die ons gelukkig achten onder de 
wijze regering Uwer Majesteit en de onbelemmerde werking van vrije instellingen een 
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enig gemeenschappelijk vaderland met onze broeders in alle provinciën des Rijks te 
bezitten en met hen allen te kunnen wedijveren in liefde voor dat vaderland en trouw 
en verknochtheid aan het doorluchtig Huis van Oranje-Nassau. 
Toen in 1895 Wilhelmina als jong meisje Limburg bezocht won zij het hart van het Lim-
burgse volk. In 1918 stond datzelfde Katholieke Limburg vooraan in de verdediging 
harer rechten. En Vaals, dat haar nog kortgeleden binnen hare grenzen mocht ontvan-
gen, hoopt zijn 900-jarig bestaan te vieren onder het zegenrijk bestuur van Oranje. 
 
Maastricht 5 Mei 1940. J.Th.H. De Win. 
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INVENTARIS 

 
VAN HET 

 
ARCHIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR. 

 
1 ste DEEL. HET OUD-ARCHIEF. 

(1698-1794/1797) 
 
 

I. STUKKEN EN SERIEN VAN ALGEMEENE AARD 
 
 1-2. Register der Resolutiën genomen op de Bancks-vergaederingen in Holseth, 

Vaels en Vijlen. 24 januari 1711, An V pluviôse 28 (16 februari 1797). 2 delen. 
 
  1. 24 januari 1711- 20 augustus 1781. 1 deel. 
  2. 22 juli 1782- 16 februari 1797. 1 deel. 
 
 3. Leggerboeck der Hooftt-Bancke Holseth, Vaels en Vijlen. 

Met een alfabetisch register op de familienamen, verwijzende naar de bladzij-
den, waarop de bezittingen in het "leggerboeck" voorkomen. Opgemaakt in de 
eerste helft van de 18de eeuw (±1737) en bijgehouden tot ±1784. 1 deel. 

  N.B. De inschrijving in dit "leggerboeck" is geschied in de volgorde der 
nummers van de percelen. (1-3678). 

 
 4. Repertorium van het Leggerboeck der Hooftt-Bancke Holseth, Vaels en Vijlen. 

Opgemaakt in de eerste helft van de l8de eeuw (±1737) en bijgehouden tot 
±1784.    1 deel. 

  N.B. De inschrijving in dit repertorium is geschied in volgorde der woon-
plaatsen der eigenaars, hetgeen valt op te maken uit het feit, dat de 
nummers van hun bezittingen bijna regelmatig elkaar opvolgen en 
dus in hoofdzaak waarschijnlijk rond hun woonhuis gelegen waren. 

 
 
II.STUKKEN EN SERIEN VAN BIJZONDERE AARD. 
 
A.HET ORGANISME EN HET PERSONEEL DER GEMEENTE. 
 
 5. Register der reekeningen van de ordinarisse en extra-ordinarisse lasten der 

Hoofft-Bancke Holseth, Vaels en Vijlen gedaan door den collecteur Frans à 
Brassard. 1762-1794. (afgehoord 1764-1795).  1 deel. 

 
 6. Rekeningen van de gewone en buitengewone lasten der hoofdbank Holset, 

Vaals en Vijlen, gedaan door den collecteur Frans à Brassard op de buitenge-
wone vergadering van 5 april 1795. 1793 en 1794. 1 omslag. 

  N.B. Met een memoriaal der uitgaven, opgemaakt ter vergadering van de bank 
op 2 juli 1794. 
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 7. Bijlagen der rekening van de hoofdbank Holset, Vaals en Vijlen. 1794. 1 omslag. 
  N.B. Hierin zeer vele stukken over militaire vorderingen, eerst door de 

Keizerlijk-Oostenrijkse en daarna door de Franse troepen. 
 
 8. Rapport op de "ordinairen Bancks-Versamlung" uitgebracht over de bouw van 

een schoolhuis, de reparatie van de kerktoren te Vaals, de toestand der wegen, 
de torenklok te Vaals, de brandblusmiddelen en over vondelingen. Opgemaakt 
door J.A. van Clermont en J.H. Fellinger, als commissarissen uit de geerfdens. 
28 augustus 1793.  1 stuk. 

 
 9. Resolutie der schepenen van de hoofdbank Holset, Vaals en Vijlen, waarbij een 

som gelds gelijkelijk onder hen wordt verdeeld, hun toekomende als schepen-
traktement. 16 juni 1785. 1 stuk. 

 
 10. Verzoek van J.A. Clermont om bomen te mogen planten langs de weg, voeren-

de van Vaals naar het "Nieuw Huys" genaamd "Blumenthael". Ingewilligd 12 
oktober 1793.  1 stuk. 

 
 11. Verzoek van den schepen Jacob Kuhnen om bomen te mogen planten op de 

Landweg van Vaals naar Vijlen, vanaf het punt "de Tent tot omtrent 30 roeden 
voorbij de twee Esschen". Ingewilligd 9 mei 1777. 1 stuk. 

 
 
 
B.HANDELINGEN DER ADMINISTRATIE. 
 
1. De eigendom. 
 
 12. Stukken betreffende het onderzoek naar de eigenaars van verscheidene goe-

deren, waarover de werfschelling moet betaald worden en betreffende het 
onderzoek naar "Battardsgoederen". 1770-1771. 1 omslag. 

  N.B. De werfschelling was de som welke aan de Heer betaald moest worden 
bij het verwerven van een goed. 

    Voor de soevereiniteit (eigendomsrecht) van het "Maelensbosch" zie 
inventaris nr. 62. 

 
 
2. Schattingen en hand- en spandiensten. 
 
 13. Uittreksel uit het repertorium van het leggerboek der hoofdbank Holset, Vaals 

en Vijlen over het aantal morgens land gelegen te Vaals. (±1740). 1 stuk. 
 
 14. Resoluties genomen ter vergadering van H.H. Schout en Schepenen der 

Hoofdbank Holset, Vaals en Vijlen over het "botten" en het "carweijen" bij de 
aanleg van de grote landweg binnen het gebied van de hoofdbank en andere 
stukken, zoals lijsten e.d. over "botters" en "carweijers". 1776-1783. 1 omslag. 

 
 15. Lijst der ingezetenen van de hoofdbank Holset, Vaals en Vijlen, opgemaakt het 

"reguleeren van carweijen". 18 juni 1765. 1 omslag. 
  N.B. Opgemaakt als gevolg van een ordonnantie van de schepenbank van 

Vaals d.d. 9 januari 1765. 
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 16. Verzoek van den Heer George, Louis, Frederik, Baron van Sternbach in 
verband met het "carweijen". 6 juni 1782. 1 omslag. 

 
 
 
3. Openbare orde. 
 
 17. Stukken betreffende de nachtwacht, zoals de instructie voor de nachtwakers, 

penale ordonnanties op het gebied van deze wacht, wachtreglement, bereke-
ning van de kosten der nachtwacht en een lijst van hen die bijdragen in de 
kosten der "wagt-patrouille". 1769-1786. 1 omslag. 

 
 18. Extract uit de Resolutiën van de Raden van Staten der Verenigde Nederlanden 

over het aanhouden van vreemde militairen aan de grenzen van het Staatse 
grondgebied. 17 augustus 1787. 1 stuk. 

 
 19. Lijsten van vreemdelingen welke het bewijs moeten overleggen, dat zij binnen 

de hoofdbank van Holset, Vaals en Vijlen mogen verblijven. 1788. 1 omslag. 
 
 20. Extract uit de resolutiën van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden 

over het toezicht op suspecte vreemdelingen, die zich in Frankrijk aan de hoog-
ste misdaad jegens "Hunne Allerchrijstelijkste Majesteit en hoogstderselver 
Familie" zouden hebben schuldig gemaakt. 27 september 1792. 1 stuk. 

 
 
4. Openbare gezondheid. 
 
 21. Stukken betreffende het herstellen van de kerkhofmuren. 1779-1780. 
       1 omslag. 
 
 22. Request van de kerkeraad van Vaals om het begraven in de kerk te verbieden 

of de rechten hiervoor te verhogen. Met bijbehorende stukken. Maart 1790. 
        1 omslag. 
 
 23. Minuut van een schrijven van Schout en Schepenen der hoofdbank Holset, 

Vaals en Vijlen over een request en Banckschirurgijn van Hoecke. 14 april 
1791.    1 stuk. 

 
 
5. Openbare veiligheid. 
 
 24. Ordonnanties op het stuck van Brandt voor het landt van 's-Hertogenrade, par-

tagie van haar Hoog Moogende. Met een resumptie en ampliatie op deze 
ordonnantie en andere stukken betreffende dit onderwerp. 1732-1735. 

         1 omslag. 
 
 25. Ordonnantie op den brand, voor de hoofdbanken Holset, Vaels en Vijlen. 

Gearresteert den 18den december 1780.  1 deeltje. 
  N.B. Gedrukt en gebonden. De ordonnantie is verdeeld in verschillende 

hoofdstukken, waarin instructies aan de verschillende "Rotten" 
(gehuchten) worden gegeven. 

 



 

 
55 

 26. Generaele Visitatie der Huysen gelegen onder 't Ressort van Vaels in confor-
miteyt van den 14de artikel der Brandordonnantie van 18 december 1780. 11 
augustus 1788 - 26 augustus 1788. 1 omslag. 

 
 27. Generaele Visitatie der Huysen gelegen onder 't Ressort van Vijlen, in conformi-

teyt van den 14de artikel der Brandordonnatie van 18 december 1780, 10 
augustus 1788 - 28 augustus 1788. 1 omslag. 

 
 
6. Waterstaat. 
 
 28. Stukken betreffende het request van J.A. Clermont, Heer van Vaalsbroek om 

het nodige water uit de Gaubeek te mogen gebruiken voor zijn lakenververij. 
1763.    1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nrs. 30 en 46. 
 
 29. Stukken betreffende het verzoek van den Heer J.A. van Clermont om voor zijn 

"wolspoelerij" twee waterrijke plaatsen, gelegen 1. "onder de Esch, in de diepte 
van de Landstraet" en 2. in de "Velser-Broek" naast de vijver van de Heer 
Pensionaris Brull te mogen gebruiken. 1764. 1 omslag. 

 
 30. Notulen over de oculaire inspectie van de loop en het gebruik van het water van 

de Gauwbeek en daarmede samenhangende stukken betreffende het verzoek 
van J.A. Clermont om ten dienste van zijn wolververij water te mogen aftappen 
uit de Gauwbeek. 1776. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 28 en 46. 
 
 31. Stukken betreffende het octrooi verleend aan Jacob Kuhnen om het water van 

het beekje voorbij zijn erf lopende te mogen gebruiken voor zijn op te richten 
Polier- of Schaarmolen. 1781. 1 omslag. 

 
 
7. Verkeer en vervoer. 
 
a. Wegen in het algemeen. 
 
32-34. Weege-Beleydenisse, gehouden binnen de hoofdbanke Holset, Vaels en Vijlen. 

1768-1789.   3 omslagen. 
 
  32. oktober 1768 - 10 augustus 1769. 1 omslag. 
  33. 28 mei 1776 - 24 juni 1776. 1 omslag. 
  34. 9 september 1788 - 11 augustus 1789. (in duplo) 1 omslag. 
 
 35. Lijste der Wegen dewelke ingevolge genoomene Informatie begonnen hebben-

de met den 2de september 1710 en geëindigt met 11 juni 1712 beleydbaer zijn, 
en van de Natuyr derselve. 1710-1712. 1 omslag. 

 
 36. Visitatie over de gesteldheid van de wegen binnen de hoofdbank Holset, Vaals 

en Vijlen. 1766.  1 omslag. 
 
 37. Wegenschouw binnen de hoofdbank Holset, Vaals en Vijlen. 10 mei 1777. 
       1 omslag. 
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 38. Stukken betreffende de "afstand" (het afstaan) van verschillende stroken grond 

van de Doopsgezinde gemeente en van andere eigenaars ter verbetering van 
de weg in de Longendael. 1784. 1 omslag. 

 
 39. Missive van de Bankscommissarissen aan de Heeren Directoriaal Gezanten 

van de Nederrijnse en Westfaalse Kreits te Aken, over de weg tussen Aken en 
Vaals. Met een antwoord vanwege genoemde gezanten. Augustus 1789. 

        1 omslag. 
 
 
b. De verbetering van de Landweg. 
 
 40. Project-request van Schout en Schepenen van Holset, Vaals en Vijlen aan Hae-

re Hoogh-Moogende D'Heeren Staaten Generaal der Vereinigde Nederlanden, 
wegens de affgesneedene directe communicatie der Bank met de verdere 
banken van 's-Hertogenrade en met Maastricht en andere stukken betreffende 
de verbeteringen en de verbredingen langs de Landweg in het algemeen. 1768-
1769.    1 omslag. 

 
 41. Resoluties genomen door H.H. Commissarissen aangestelt op het subject van 

den grooten Landweg over de verbetering, aanleg en aanbesteding van gedeel-
ten van bedoelde weg en andere stukken ter vergadering van deze commis-
sarissen behandeld. 1776-1784. 1 omslag. 

 
 42. Stukken betreffende de visitatie van gedeelten van de Landweg of met de 

Landweg in verband staande wegen. 1781-1783. 1 omslag. 
 
 43. Andere stukken in verband staande met de aanleg van de Landweg. 1767-

1788.    1 omslag. 
 
 44. Opmetingen en declaraties wegens opmetingen van de gezworen landmeters 

H. Rhoen en J.P. Mertens. 1764-1790. 1 omslag. 
  N.B. De opmetingen zijn meestal geschied in verband met de verbeteringen 

en de aanleg van de landweg. 
 
8. Productie en circulatie van goederen. 
 
a. Landbouw. 
 
 45. Stukken betreffende de opgave van ongecultiveerde grondeigendom der ge-

meente en andere ongecultiveerde gronden binnen de hoofdbank. 10 februari 
1786-20 mei 1786. 1 omslag. 

 
 
b. Nijverheid. 
 
 46. Missive van den Luit. Drossaard Abr. v.d. Heuvel aan Schout en Schepenen 

der Bank Holset, Vaals en Vijlen hen aansporende om de ontwikkeling van de 
lakenfabriek van den Heer van Clermont te begunstigen. Met bijbehorende 
tekening. 19 mei 1761. 1 omslag. 

   N.B. Zie ook inventaris nr. 47. 
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 47. Stukken betreffende het verzoek van J.A. van Clermont om te kopen 10 roeden 

grond gelegen ter plaatse genaamd den Longendaeler Pley en het aanleggen 
van een ondergronds kanaal van deze plaats, onder de publieke weg doorvoe-
rende naar zijn vijvers in verband met de aanleg van zijn lakenfabriek. 1775. 

        1 omslag. 
   N.B. Zie ook inventaris nrs. 28, 30 en 46. 
 
 
c. Handel 
 
 48. Toezending van de resolutie van de Staten Generaal der Verenigde Nederlan-

den van 11 september 1792 betreffende de lakenhandel met Portugal. 25 
september 1792. 1 omslag. 

 
 49. Octrooi door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden verleend aan de 

ingezetenen van Vaals om wekelijks des vrijdags een open markt te houden. 26 
november 1698. 1 charter. 

  N.B. Het stuk draagt een originele handtekening van W. de Nassau (Willem 
III). Het perkament heeft een opgedrukt zegel in ouwel. Zie ook 
inventaris no. 2991. 

 
 50. "Politicque Ordonnantie" voor "Baekers en Moolenaars" voor "Brouwers, 

Tavernen, Cabaretten, Tappers, Waerden, Kuypers en Vaat-Binders", voor 
verkoopers van "Wijnen en gedistilleerde "Wateren", "voor winkelhouders en 
verkoopers van Graenen en andere Victualien" en voor de "Slagters en 
Vleesverkoopers". Vastgesteld 17 juli 1741. 1 stuk. 

  N.B. Achteraan een toegevoegde wijziging van 28 mei 1788. 
 
 
d. Voedselvoorziening. 
 
 51. Missive van J.A.C. van Panhuys, Griffier van het Staatse Land van ’s-Hertogen-

rade met een ordonnantie in verband met de graanschaarste, lijsten van graan-
voorraden en staten van inwoners. 22 mei 1789-14 oktober 1789. 1 omslag. 

 
 52. Stukken betreffende een overeenkomst tussen de regering van de Hoofdbank 

Holset, Vaals en Vijlen en de regering van Aken, om wederkerig, vruchten 
afkomstig van landerijen aan gene zijde der grens liggende, over de grens te 
mogen vervoeren, ondanks de ordonnanties wegens de graanschaarste. Juli 
1789.    1 omslag. 

 
 53. Request van het Koninklijk Kapittel van O.L. Vrouw te Aken om verlof te mogen 

krijgen tot uitvoer naar Aken van koren en andere granen wassende op zijn 
grondgebied binnen de grenzen van de Generaliteitslanden van Vaals, Margra-
ten en Gulpen. Met bijbehorende stukken. Oktober-november 1789. 1 omslag. 

 
 54. Request aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden van de Abdis van 

Burtscheid om de granen en andere vruchten, die op haar grond wassen te 
Vijlen, uit te mogen voeren in afwijking van de bepalingen van het plakaat van 9 
februari 1789, dat deze uitvoer wegens de graanschaarste verbied. Met bijbe-
horende stukken. 30 januari 1790. 1 omslag. 
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 55. Extract uit het register der resolutiën van de Geunieerde Landen van Dalhem 

en 's-Hertogenrade, waarbij het verbod tot het stoken van brandewijn wegens 
de schaarste van granen, wordt opgeheven. 7 september 1790. 1 stuk. 

 
 
e. Jacht. 
 
 56. Minuut van de "Waerschouwinge" tegen jachtdelicten. 30 maart 1776. 1 stuk. 
  N.B. Deze "waerschouwinge" werd op 30 maart 1776 aan de kerkdeuren van 

Holset, Vijlen en Vaals aangeplakt. 
 
 
9. Arbeid. 
 
 57. Reglement voor de knechten, welke in de werkplaats van Meester Herman, 

Wilhelm Ludwigs te Vaals arbeiden. 21 augustus 1765. 1 stuk. 
 
 
10. Maatschappelijke Steun. 
 
 58. Reglement en generaale ordres, naar de welken de respective Magistraten, 

Gasthuismeesters of Opzigters van andere diergelijke Gestichten, mitsgaders 
de Diakenen en verdere Armbezorgers in het District van de Generaliteit zig 
voortaan zullen hebben te reguleeren, met opzigt tot het onderhoud en de 
alimentatie van arme en behoeftige personen. 19 oktober 1792. 1 omslag. 

 
 
11. Onderwijs. 
 
 59. Voorwaarden waaronder aan de minsteisende zal worden uitgegeven de op-

bouw van het "schoolmeestershuis" te Vijlen. (±1760). 1 stuk. 
  N.B. In dorso staat, dat dit plan niet is uitgevoerd, "vermits de Bank een huis 

ten dien eynde te Vijlen gekocht heeft". 
 
 
12. Eredienst. 
 
 60. Verzoek van de kerkeraad om veranderingen aan te mogen brengen aan de 

"Regentenstoel" in de Duits-gereformeerde kerk van Vaals. Met bijbehorende 
stukken. 1792.   1 omslag. 

 
 
13.  Aangelegenheden van internationale aard. 
 
 61. Stukken betreffende het opnieuw vaststellen der grenzen tussen de Hoofdbank 

Holset, Vaals en Vijlen en "de aangrenzende dorpen en heerlijkheden van zijne 
Keizerlijke Majesteit". Februari 1786. 1 omslag. 

  N.B. Dit vaststellen der grenzen moest geschieden naar aanleiding van het 
vredestractaat van Fontainebleau van 8 november 1785. 
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 62. Stukken betreffende de souvereiniteit over het zogenaamde "Maelensbosch". 
1788.     1 omslag. 

 63. Rapport over en vanwege de Limietsteen op de Pruisz staande ter plaatse 
genaamd de Schoorekop. 19 mei 1789. 1 stuk. 

  N.B. Deze grenssteen scheidde het grondgebied van de Hoofdbank van het 
gebied van Aken. 

 
 
C.  HET PERSONEEL EN HET ORGANISME VAN DEN STAAT EN VAN HET 

LAND VAN 'S-HERTOGENRADE. 
 
 64. Instructie voor de Heren Gedeputeerden van Vaals voor de aanstaande 

Landdag. 23 juni 1788. 1 stuk. 
 
 65. Stukken betreffende de aanstelling van een ontvanger voor het Land van 's-

Hertogenrade en de daarvoor opgeroepen extra-ordinaire Landdag. 1781. 
        1 omslag. 
 
 66. Stukken over een benoeming als griffier der Staten van het Land van 's-

Hertogenrade 1787-1788. 1 omslag. 
 
 67. Missive met extract uit het register der resolutiën van H.H.M.M. de Staten-

Generaal, waarbij gebeden voorgeschreven worden bij gelegenheid van een 
aanstaande "blijde gebeurtenis". 26 juli 1792. 1 omslag. 

 
 68.  Register van Resolutien van het College van Schepenen. 26 september 1794 - 

1 oktober 1794.  1 deel. 
  N.B. Dit deel is hier geplaatst, omdat het aangelegd werd in de dagen van 

overgang van het oude schepenbestuur naar het nieuwe Franse be-
stuur. Het bevat vergaderingen, welke bijna alle in verband staan met de 
inval van het leger van "Sambre et Meuse", gedragingen ten overstaan 
van de Franse troepen, over militaire requisities van goederen, en be-
treffende een onderzoek naar het schieten op Franse soldaten te Vaals-
broek. Slechts enkele bladzijden zijn echter als register der resolutiën 
gebruikt. Daarna werd het deel gebruikt voor het noteren van de lijsten 
der personen te Vaals en Wolfhaag welke recht hadden op hakhout uit 
de "Pruisbosch" van 1855-1903. 

    Zie hiervoor ook inventaris nr. 1207. 
 
 69. Resoluties genomen ter extra-ordinaire bancksvergaderingen van Holset, Vaels 

en Vijlen, of van de vergaderingen van de "meeste-beerfdens" der gemeente. 
Met bijbehorende stukken. An III germinal (maart-april 1795)-1797. 1 omslag. 

  N.B. De stukken uit de overgangstijd van de "oude stijl" naar de Franse 
periode, zijn om deze rede tussen de 2 perioden in geplaatst evenals 
inventaris nr.68. 
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2de DEEL.   
  
HET NIEUW-ARCHIEF. 
 
 (1794/1795-1929). 
 
N.B. Sommige registers en delen bevatten ook inschrijvingen van na 31 december 

1929. Het verwijderen van deze gedeelten uit de registers of delen was praktisch 
onmogelijk. Daar echter deze inventaris in principe slechts de archiefstukken 
omvat tot 31 december 1929, zijn in de omschrijving van de bedoelde registers of 
delen geen jongere datums genoemd. 
De ná 31 december 1929 in het betreffende register ingeschreven stukken c.q. 
genotuleerde vergaderingen zijn dan wel in een noot onder het betreffende 
inventarisnummer vermeld. 

 
 
 
I STUKKEN EN SERIEN VAN ALGEMENE AARD. 
 
1. Notulen van de raad. 
 
70-86. Notulen van de raad. An III brumaire 18 (8 november 1794) tot 17 december 

1929.    11 delen en 6 banden. 
  N.B. Deze "Notulen-registers" of "Handelingen van de Gemeenteraad" in de 

Franse periode "Registre aux délibérations du Conseil Municipal de la 
Commune de Vaels" bevatten soms zeer bondig niets anders dan de 
besluiten op de vergaderingen genomen, soms zeer uitvoerig de gehele 
besprekingen. 

    Vooral de eerste delen der serie zou men bij "besluiten-registers" 
kunnen voegen, en ze worden later dan ook een tijd lang genoemd, 
"registers van notulen en besluiten".\Vooral in de eerste jaren der 
Franse republiek zouden de registers tevens geraadpleegd kunnen 
worden als presentie-register, omdat het verslag van iedere zitting 
("seance") begint met de vermelding der aanwezigen ter vergadering. 

    De notulen zijn naar gelang de periode en het vigerende opperbestuur 
opgemaakt soms in het Duits, dan weer in het Frans en eindelijk in het 
Nederlands. 

 
 70. An III brumaire 18 (8 november 1794)-21 februari 1796. 1 deel. 
  N.B. Oude titel "Notulen van de vergaderingen van de Municipaliteit". 

Gemerkt "no. 9". Het deel eindigt met een aantal lege bladen, blijkbaar 
bestemd om de ontbrekende notulen te bevatten van 21 februari 1796-8 
februari 1802. 

    Wellicht staat dit in verband met de nieuwe regeling waardoor bij besluit 
van 2 pluviôse an IV (10-2-1796) Wittem hoofdplaats werd van het 
Kanton Vaals. 
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 71. An X pluviôse 19 (8 februari 1802)-21 mei 1824. 1 deel. 
  N.B. Oude titel "Registre aux délibérations du Conseil Municipal". In dit deel 

is een hiaat van 27 december 1813-20 februari 1815. In dit deel begint 
men de notulen der vergadering te doen ondertekenen door de 
raadsleden en krijgen ze meer de vorm van besluiten alleen. In dit deeI 
(16 december 1822) wordt voor de laatste keer de Franse taal gebruikt 
voor het notuleren der vergadering. 

 72. 20 september 1824-26 september 1854. 1 deel. 
  N.B. Omstreeks 1850 begin, dit "notulenregister" alles op te nemen. Er 

worden nu ook verordeningen in vastgelegd en belangrijke missiven aan 
Z.M. den Koning, Commisaris van de Koning en Ministeries, en sinds 3 
juni 1852 schijnt het tevens te dienen voor het noteren van de 
handelingen van het college van burgemeester en wethouders. 

 73. 30 oktober 1854-3 oktober 1867. 1 deel. 
  N.B. De vorm van "besluitenregister" overheerst hier zeer sterk; ook hierin 

vindt men weer besluiten van het college van burgemeester en wet-
houders. Het is echter duidelijk een deel der serie "Notulen van de 
raad". 

 74. 3 oktober 1867-14 december 1875. 1 deel. 
  N.B. In dit deel worden eveneens de besluiten van de raad genotuleerd. Het 

oude gedeeltelijk nog leesbare opschrift schijnt dan ook geweest te zijn: 
"Register der besluiten van den raad en notulen der vergaderingen". De 
"besluiten" in brede zin opgevat (verordeningen, vergunningen. etc.) zijn 
in margine genummerd van 1-429. 

 75. 27 januari 1876-15 december 1884. 1 deel. 
 76. 13 februari 1885-17 september 1897. 1 deel. 
 77. 27 oktober 1897-18 december 1901. 1 deel. 
  N.B. Oude titel: "Register der Notulen en besluiten van den raad". 
 78. 27 december 1901- 9 oktober 1908. 1 deel. 
  N.B. Oude titel: "Besluiten en Notulenboek van den Raad". 
 79. 29 oktober 1908-4 november 1918. 1 deel. 
 80. 20 november 1918-18 december 1918. 1 deel. 
  N.B. Van dit deel zijn slechts 55 bladzijden gebruikt. In de volgende periode 

is men overgegaan tot het typen van de notulen. De getypte bladen 
werden hierna verzameld in klembanden. 

 81. 15 januari 1919-9 december 1921. 1 band. 
  N.B. Vanaf de eerste vergadering in 1919 werden de notulen niet meer 

ingeschreven maar de losse getypte vellen werden in banden 
verzameld. 

 82. 15 februari 1922-17 december 1923. 1 band. 
 83. 17 januari 1924-31 december 1924. 1 band. 
 84. 5 januari 1925-7 december 1925. 1 band. 
 85. 4 januari 1926-6 december 1926. 1 band. 
 86. 27 januari 1927-17 december 1929. 1 band. 
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2. Agenda's van het college van burgemeester en wethouders. 
 
 87-95 Register, der bij het college van burgemeester en wethouders ingekomen stuk-

ken en de daarop genomen besluiten. 15 februari 1863-7 oktober 1919. 9 delen. 
  N.B. Voor de vroegere handelingen van het college van B. en W. raadplege 

men de serie "Notulen van de raad" (inventaris nrs. 72 en 73) waarin 
sinds 1852 ook vergaderingen van het college van B. en W, zijn geno-
tuleerd. Het register duidt slechts in het kort de besprekingen en de be-
sluiten aan en neemt ze niet in extenso op. Sinds 1867 worden alle 
agendapunten op de vergaderingen van het college van B. en W. be-
handeld, op de linkse bladzijde ingeschreven, terwijl op de rechtse 
pagina de hierop genomen beschikking wordt vermeld. 

    Slechts het eerste deel van deze serie heeft niet de agendavorm, de 
andere wel. De titels buiten op de banden luidden: "Notulen van Burg. 
en Weth." en ook wel: "Registers van besluiten van Burg. en Weth. 
Vooral daar de “Notulen van Burg. en Weth." niet bestaan en het 
register van besluiten van B. en W." eerst in 1897 begint, zullen ze ook 
hiervoor hebben gediend. 

 
 87. 13 februari 1863-6 juni 1867. 1 deel. 
  N.B. De bladen mijn geparafeerd en genummerd van 1-23. 
    De laatste 4 bladen zijn later bijgebonden. 
 88. 11 juni 1867-15 oktober 1868. 1 deel. 
  N.B. De registerbladen zijn geparafeerd en genummerd van 1-48. 
 89. 16 oktober 1868-8 januari 1874. 1 deel. 
  N.B. Op het eerste blad staat: “Register dienende tot inschrijving van 

   mededelingen aan en besluiten van Burgemeester en Wethouders". 
    De bladen zijn geparafeerd en genummerd van 1-93. 
 90. 10 januari 1874-4 april 1879. 1 deel. 
  N.B. De bladen zijn genummerd van 1-96. 
 91. 12 april 1879-31 december 1884. 1 deel. 
  N.B. De bladen zijn genummerd van 1-92. 
 92. 9 januari 1885-3 maart 1899. 1 deel. 
  N.B. De bladen zijn sinds 1885 niet genummerd. 
    Het deel is getiteld "Register der besluiten van het college 
    van burgemeester en wethouders". 
 93. 3 maart 1899-4 september 1903. 1 deel. 
  N.B. Dit deel is getiteld als no.92 tenminste aan de binnenzijde. 
    Buiten op staat "Register van ontvangen stukken en verga- 
    deringen van het college van B. en W.". 
 94. 5 september 1903-27 december 1912. 1 deel. 
  N.B. Dit deel werd getiteld "Register van ingekomen stukken en 
    notulen van de vergaderingen van het college van B. en W.". 
 95. 10 januari 1913-7 oktober 1919. 1 deel. 
  N.B. Dit deel werd getiteld "Notulenregister van Burgermeester en 
    Wethouders". Het is echter ondanks de titel een voortzetting 
    dezer serie. Het verliest echter bij de vergadering van 24 nov. 
    1917 (secretaris Prick) algeheel de oude vorm en gaat over in 
    werkelijke notulen van B. en W. (Zie ook inventaris nrs. 96-102). 
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3. Notulen van het college van burgemeester en wethouders. 
 
  N.B. Voor de notulen van het college van B. en W. van 1852-1863 raadplege 

men de serie "Notulen van de Raad" (inventaris nrs. 72 en 73), waarin 
sinds 1852 ook vergaderingen van het college van burgemeester en 
wethouders zijn opgenomen. 

    Voor de notulen van het college van B. en W. van 1863 - 7 oktober 1919 
raadplege men de serie "Registers der bij het college van Burg. en 
Weth. ingekomen stukken en daarop genomen besluiten, (inventaris 
nrs. 87-95) welke oorspronkelijk de vorm hebben van agenda's met 
aanwijzing van de daarop genomen besluiten, doch op 24 november 
1917 de oude vorm verliezen en dan overgaan in wezenlijke notulen van 
het college van burgemeester en wethouders. 

 
96-102. Notulen van het college van burgemeester en wethouders. 20 oktober 1919 - 

30 december 1929. 5 delen en 2 banden. 
 
 96. 20 oktober 1919 - 19 augustus 1921. 1 deel. 
 97. 12 september 1921 - 2 oktober 1923. 1 deel. 
 98. 4 oktober 1923 - 11 februari 1925. 1 deel. 
 99. 13 februari 1925 - 29 april 1926. 1 deel. 
 100. 4 mei 1926 - 26 augustus 1927. 1 deel. 
 101. 2 september 1927 - 31 december 1928. 1 band. 
  N.B. Vanaf 2 september 1927 worden de notulen der vergaderingen van het 

college van B. en W. getypt en de aldus verkregen losse bladen tot 
banden verenigd. 

 102. 15 januari 1929 - 30 december 1929. 1 band. 
 
 
4.Besluiten van de raad. 
 
N.B  Voor de periode van 14 juni 1800 - 19 augustus 1846 raadplege men de 

"Arrêtés et Publications de la Mairie" voorkomende achterin de "registers van 
correspondentie uitgegaan van het gemeentebestuur" (inventaris nrs. 127-132). 

  Voor de besluiten van de raad van 1846 - 29 november 1917 raadplege men de 
serie "Notulen van de Raad", (inventaris nrs.72-79) waarin ook besluiten van de 
raad zijn opgenomen. 

 
103-104. Register van raadsbesluiten. 18 december 1917 - 17 december 1929. 
       2 delen. 
 
 103. 18 december 1917 - 1 april 1927. 1 deel. 
  N.B. Achterin ligt een "Inhoudsaanwijzer”, (Alfabetische klapper op de 

onderwerpen) 
 104. 13 juni 1927 - 17 december 1929. 1 deel. 
  N.B. Met een alfabetische klapper op de onderwerpen. In dit register zijn ook 

opgenomen de raadsbesluiten tot 3 december 1934. 
 
 



 

 
64 

5. Besluiten van het college van burgemeester en wethouders. 
 
 N.B. Voor de besluiten van het college van B. en W. van 14 juni 1800 - 19 augustus 

1846 raadplege men de "Registers van correspondentie uitgegaan van het 
gemeentebestuur, waarin achterin ook besluiten "Publications et Arrêtés" zijn 
opgenomen. (inventaris nos. 127-132). Voor de "aanduiding" der besluiten van 
B. en W. van 1846 -1863 raadplege men de serie "notulen van de raad" 
(inventaris nos. 72-73) waarin ook wel vergaderingen van B. en W. werden 
genotuleerd. 

  Voor de jaren 1863-1897 kan men raadplegen de "Agenda's van het college 
van B. en W. (inventaris nrs. 87-92). 

 
105-108. Besluiten van burgemeester en wethouders. 29 januari 1898 - 24 december 

1929.    4 delen. 
 
 105. 29 januari 1898 - 6 juli 1917. 1 deel. 
 106. 24 november 1917 - 21 augustus 1923. 1 deel. 
  N.B. Inliggend een alfabetische klapper op de onderwerpen, 
    genaamd: "Inhoudsaanwijzer". 
 107. 30 augustus 1923 - 22 februari 1928. 1 deel. 
  N.B. Idem met alfabetische klapper op de onderwerpen. 
 108. 6 maart 1928 - 24 december 1929. 1 deel. 
  N.B. Idem met alfabetische klapper op de onderwerpen. Tevens 
    zijn in dit deel nog opgenomen de besluiten van burgemeester 
    en wethouders tot 15 april 1932. 
 
 
6. Publicatiën. 
 
  N.B. Voor de oudere registers van bekendmakingen n.l. van 14 juni 1800-19 

augustus 1864, raadplege men de "Publications et arrêtés de la Mairie, 
achterin de "registers van correspondentie uitgegaan van het 
gemeentebestuur" (inventaris nrs. 127-133). 

 
109-110. Registers van Bekendmakingen. 29 april 1865 - 21 mei 1897. 2 delen. 
   N.B. Hierin zijn opgenomen de door B. en W. ter algemene kennis 

gebrachte en daartoe openbaar aangeplakte kennisgevingen, 
besluiten, verordeningen, reglementen, processen-verbaal van 
informatie van commodo en incommodo, etc. 

 
  109. 29 april 1865 - 29 mei 1872. 1 deel. 
  110. 11 juni 1872 - 21 mei 1897. 1 deel. 
 
111-123. Chronologische serie van Publicaties of Bekendmakingen welke in 

plakkaatvorm aangeplakt zijn geweest. 1917-1929. 13 omslagen. 
 
  111. Bekendmakingen van 1917. (gedeeltelijk) 1 omslag. 
  112. Bekendmakingen van 1918. 1 omslag. 
  113. Bekendmakingen van 1919. 1 omslag. 
  114. Bekendmakingen van 1920. 1 omslag. 
  115. Bekendmakingen van 1921. 1 omslag. 
  116. Bekendmakingen van 1922. 1 omslag. 
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  117. Bekendmakingen van 1923. 1 omslag. 
  118. Bekendmakingen van 1924. 1 omslag. 
  119. Bekendmakingen van 1925. 1 omslag. 
  120. Bekendmakingen van 1926. 1 omslag. 
  121. Bekendmakingen van 1927. 1 omslag. 
  122. Bekendmakingen van 1928. 1 omslag. 
  123. Bekendmakingen van 1929. 1 omslag. 
 
 
7. Verordeningen. 
 
N.B. Voor de verordeningen vanaf 14 juni 1800 - 18 september 1852 raadplege men 

de "registers van correspondentie uitgegaan van het gemeentebestuur", waarin 
achteraan "publicaties en besluiten" zijn opgenomen (inventaris nrs.127-133) en 
ook de "notulen van de raad" (inventaris nrs. 70-71). 

 
124-126. Registers houdende afschriften der verordeningen. 19 september 1852 - 25 

oktober 1929. 3 delen. 
 
  124. 19 september 1852 - 1 oktober 1904. 1 deel. 
    N.B. De verordeningen zijn genummerd, de bladen genummerd van 

1-42 en geparafeerd. Het laatste gedeelte ligt er los in met 
ongenummerde bladen en gaat over de jaren 1873-1904. 

  125. 3 november 1905 - 22 september 1922. 1 deel. 
  126. 22 september 1922 - 25 oktober 1929. 1 deel. 
 
 
8. Ingekomen en verzonden stukken. 
 
a. Registers van correspondentie uitgegaan van het gemeentebestuur. 
 
N.B. De registers van correspondentie, welke hieraan zouden moeten voorafgaan, zijn 

samengesmolten met die van de Municipaliteit van het Kanton Vaals (later Kanton 
Wittem) van 19 december 1794 - 17 februari 1800. 

 Eerst bij de constitutie van 22 frimaire an VIII (13 december 1799) ingevoerd bij de 
wet van 28 pluviôse an VIII (17 februari 1800) werden de bovenbedoelde 
"Municipalités de canton" weer opgeheven en kregen ook de kleinere gemeenten 
hare zelfstandigheid terug. 

 Voor de oudere correspondentie raadplege men dus het archief van de municipa-
liteit van het kanton Vaals (later kanton Wittem) in het Rijksarchiefdepot te 
Maastricht. 

 
127-149. Registers van correspondentie uitgegaan van het gemeentebestuur. An VIII 

prairial 11 (31 mei 1800)-23 januari 1918. 27 delen. 
   N.B. In deze registers zijn de "uitgaande brieven" in hun geheel 

gekopieerd. 
    Er zijn in afgeschreven de correspondentiestukken uitgaande van de 

raad, van het college van B. en W. en van de burgemeester. Eerst in 
1907 is een aparte serie aangelegd van registers voor de correspon-
dentie van den burgemeester. Vanaf 10 september 1906 begint 
tevens een serie registers van correspondentie inzake militie 
(inventaris nrs. 3798-3799). 
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    De registers die hierna volgen zijn op de tweede helft tevens vaak 
gebruikt voor het inschrijven van "besluiten en bekendmakingen", in 
de Franse tijd genoemd: "Publications et arrêtés de la Mairie". 

 
  127. An VIII prairial 11 (1800 mei 31) - An XII 3me jour complementaire 
    (1804 september 20). 1 deel. 
    N.B. In de tweede helft na pagina 146 (pag. 1-63) is dit deel gebruikt 

voor het inschrijven van de "besluiten en bekendmakingen" van 
an VIII prairial 25 (1800 juni 14) - An XII fructidor 28 (1804 
september 15). 

      Een gedeelte van het correspondentieregister bevindt zich 
achter de besluiten en begint weer op pag. 66. 

  128. An XIII vendémiaire 6 (1804 september 28) - 1810 juli 8. 1 deel. 
    N.B. Vanaf pag. 210 is dit deel gebruikt voor, de "besluiten en 

bekendmakingen" van an XIII vendémiaire 20 (1804 oktober 12) 
- 1810 juli 16. 

      Het laatste gedeelte van het "correspondentieregister" n.l. van 13 
oktober 1809 - 8 juli 1810 bevindt zich "omgekeerd" achter het 
gedeelte dat voor de besluiten en bekendmakingen is gebruikt. 

  129. 1810 juli 10 - 1816 december 28. 1 deel. 
    N.B. Achterin "omgekeerd" bevinden zich de besluiten en bekendma-

kingen van 25 augustus 1810 - 4 juni 1815.  
      In dit register is een hiaat van 6 juli 1815 - 28 december 1815. 

De bladzijden hiervoor zijn opengelaten. Tot april 1814 is de 
correspondentie gevoerd in het Frans. Na die datum (vanaf 4 
april) schrijft men beurtelings in het Duits, in het Nederlands of in 
het Frans. 

  130. 1817 januari 1 - 1826 februari 23. 1 deel. 
    N.B. Achterin bevinden zich "omgekeerd" de besluiten en 

bekendmakingen van 2 januari 1817 - 4 maart 1826. 
  131. 1826 februari 28 - 1834 mei 20. 1 deel. 
    N.B. Achterin "omgekeerd" is ook dit deel gebruikt voor het inschrijven 

van "Bekendmakingen en besluiten" van 14 april 1826 - 20 mei 
1834. 

      Voorin op het eerste blad bevindt zich een "Staat der gepen-
sioneerden van het Gouvernement en der geestelijke beambten 
der gemeente Vaals". 

  132. 1834 mei 21 - 1846 december 29. 1 deel. 
    N.B. Achterin "omgekeerd" zijn opgenomen "Bekendmakingen en 

besluiten" van 22 juli 1834 - 19 augustus 1846. 
  133. 1847 januari 1-1864 november 3. 1 deel. 
    N.B. Achterin "omgekeerd" de "Bekendmakingen" van 27 mei 1847 – 

19 augustus 1864. 
  134. 1864 november 7-1870 november 21. 1 deel. 
  135. 1870 november 22-1873 augustus 9. 1 deel. 
  136. 1873 augustus 14-1877 mei 1. 1 deel. 
  137. 1877 mei 1-1881 september 3. 1 deel. 
  138. 1881 september 6-1885 april 3. 1 deel. 
  139. 1885 april 4-1889 mei 15. 1 deel. 
  140. 1889 mei 16-1893 september 20. 1 deel. 
  141. 1893 september 23-1897 mei 6. 1 deel. 
  142. 1897 mei 6-1900 december 12. 1 deel. 
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  143. 1900 december 12-1902 november 15. 1 deel. 
  144. 1902 november 18-1904 februari 19. 1 deel. 
  145. 1904 februari 20-1906 september 5. 1 deel. 
  146. 1906 september 6-1913 juni 5. 1 deel. 
    N.B. Vanaf 25 maart 1907 begint voor de correspondentie  
      van den burgemeester een aparte serie. 

    (Zie inventaris nrs.150-152). Een aparte serie voor de  
    correspondentie inzake militie begint op 10 september 1906.  
    (Zie inventaris nrs. 3798-3799). 

  147. 1913 juni 6-1915 september 6. 1 deel. 
  148. 1915 september 8-1916 december 30. 1 deel. 
  149. 1917 januari 2 - 1918 januari 23. 1 deel. 
    N.B. Voor de omschrijving der stukken van 1918-1929  
      uitgegaan van het gemeentebestuur, raadplege men  
      de chronologische indicateurs van correspondentie  
      uitgegaan van het gemeentebestuur. (inventaris nrs. 169-174). 
 
  149a Register van afschriften van circulaires, voorschriften (en soms brieven) 

ingekomen bij de burgemeester en het gemeentebestuur, uitsluitend 
afkomstig van de Commissaris der Provincie (eerst te Tongeren, daarna 
te Hasselt) of de buitengewoon Commissaris residerende te Valken-
burg, van de Militie-commissaris en/of Districts-commissaris, 1830 
november 11 - 1836 februari 1. 1 deel. 

   N.B.  Hiaat van 1833-1836. 
 
 
b. Registers van correspondentie uitgegaan van de burgemeester. 
 
N.B. Voor de registers van correspondentie uitgegaan van de burgemeester uit de jaren 

1800-1906 kan men de gewone registers van correspondentie uitgegaan van het 
gemeentebestuur (inventaris nrs. 127-149) raadplegen. 

 
150-152. Registers van correspondentie uitgegaan van de burgemeester. 1907 

maart 25 - 1917 september 4. 3 delen. 
 
  150. 1907 maart 25 - 1910 maart 10. 1 deel. 
    N.B. De stukken zijn in de margine genummerd van 26 - 1208. De 
      nummers 1-25 zullen te vinden zijn in inventaris nr.146 of 175. 
  151. 1910 maart 29 - 1915 maart 3. 1 deel. 
    N.B. De stukken zijn in margine genummerd van 1209-3100. 
  152. 1915 maart 19 - 1917 september 4. 1 deel. 
    N.B. De stukken zijn in de margine genummerd van 3101-3212. 
      Van dit deel zijn slechts enkele bladzijden beschreven. 

De registers van correspondentie uitgegaan van het gemeen-
tebestuur in verband met militie-zaken van 10 september 1906 - 
1 januari 1918 (2 delen) zijn geplaatst onder de rubriek lands-
verdediging. (Zie inventaris nrs. 3798 en 3799). 
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9. Chronologische indicateurs. 
 
a. Chronologische indicateurs van correspondentie ingekomen bij het gemeente-

bestuur. 
 
153-168. Chronologische indicateur der correspondentie ingekomen bij het 

gemeentebestuur. 1885 januari 5 - 1889 februari 15 en 1905 januari 3 - 
1929 december 31. 16 delen. 

 
  153. 1885 januari 5 - 1889 februari 15. 1 deel. 
  154. 1905 januari 3 - 1918 januari 18. 1 deel. 
    N.B. In deze indicateur van alle in en uitgaande stukken wordt soms 

achter het nummer verwijzende naar het register de correspon-
dentie uitgegaan van het gemeentebestuur nog de letter B of M 
gevoegd.  

      De letter B verwijst naar het register der correspondentie van  
      de burgemeester.  
      De letter M verwijst naar de correspondentie-registers voor 

militie-zaken. 
  155. 1918 januari 2 - 1918 juni 6. 1 deel. 
  156. 1918 juni 12 - 1919 mei 31. 1 deel. 
  157. 1919 mei 31 - 1920 maart 12. 1 deel. 
  158. 1920 maart 13 - 1921 maart 31. 1 deel. 
  159. 1921 april 1 - 1921 november 10. 1 deel. 
  160. 1921 november 10 - 1922 augustus 24. 1 deel. 
  161. 1922 augustus 24 - 1923 juli 2. 1 deel. 
  162. 1923 juli 2 - 1924 april 30. 1 deel. 
  163. 1924 april 30 - 1925 maart 4. 1 deel. 
  164. 1925 maart 4 - 1926 januari 10. 1 deel. 
  165. 1926 januari 11 - 1926 december 18. 1 deel. 
  166. 1926 december 18 - 1927 november 25. 1 deel. 
  167. 1927 november 25 - 1929 januari 29. 1 deel. 
  168. 1929 januari 30 - 1929 december 31. 1 deel. 
    N.B. Dit register vervolgt nog tot 5 maart 1930. 
 
 
b.Chronologische indicateurs der correspondentie uitgegaan van het gemeente-
bestuur. 
 
N.B. Voor de indicateurs van stukken uitgaande van het gemeentebestuur van 1885-

1918 raadplege men de nummers 153-154 dit is de chronologische indicateur van 
ingekomen en verzonden stukken. 

 
169-174. Chronologische indicateur der correspondentie uitgegaan van het 

gemeentebestuur. 1918 januari 2 - 1929 december 31. 6 delen. 
 
  169. 1918 januari 2 - 1919 december 31. 1 deel. 
  170. 1920 januari 1 - 1922 februari 7. 1 deel. 
  171. 1922 februari 6 - 1924 februari 14. 1 deel. 
  172. 1924 februari 14 - 1926 januari 11. 1 deel. 
  173. 1926 februari 12- 1928 februari 1. 1 deel. 
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  174. 1928 februari 1 - 1929 december 31. 1 deel. 
    N.B. Dit register wordt na 31 december 1929 nog vervolgd tot 4 maart 

1930. 
 
 
c. Chronologische indicateur der correspondentie ontvangen en verzonden door 
de burgemeester. 
 
 175. Chronologische indicateur der correspondentie ontvangen en verzonden door 

de burgemeester. (1907) maart 4 (1907) juni 22. 1 deel. 
  N.B. Van deze indicateur zijn slechts enkele bladen gebruikt. Het systeem is 

daarna weer verlaten en men is weer de algemene chronologische in-
dicateur der correspondentie ingekomen bij het gemeentebestuur gaan 
gebruiken. De nummers 1/B.- 179/B. verwijzen naar het register van 
correspondentie uitgegaan van de burgemeester (inventaris nr. 150). 

 
 
10. Gemeente-verslagen en algemene statistieken. 
 
176-244. Verslagen van de toestand der gemeente. 
   1852, 1854-1875, 1877-1897, 1901-1903, 1908-1929. 69 deeltjes. 
   N.B. Dit uitvoerig en beredeneerd verslag wordt telkenjare opgemaakt 

ingevolge artikel 182 der wet van 29 juni 1851 Stbl. no. 85 en geeft 
bijzonderheden over de volgende onderwerpen: bevolking, 
verkiezingen, gemeentebestuur, geldmiddelen, gemeente-eigendom, 
-werken en -inrichtingen, medische- en gemeentepolitie, nationale 
militie en schutterij, kerkelijke zaken, onderwijs, kunsten en weten-
schappen, armwezen, landbouw en veeteelt, nijverheid, handel en 
scheepvaart, inrichtingen in verband staande met de uitoefening van 
handel en andere bedrijven. 

    In de verslagen van 1923, 1924, 1926, 1928 en 1929 zijn de 
dubbelen der verslagen van de bedrijven opgenomen. 

 
  176. Verslag 1852. 1 deeItje. 
  177. Verslag 1853. 1 deeltje. 
  178. Verslag 1855. 1 deeltje. 
  179. Verslag 1856. 1 deeltje. 
  180. Verslag 1857. 1 deeltje. 
  181. Verslag 1858. 1 deeltje. 
  182. Verslag 1859. 1 deeltje. 
  185. Verslag 1860. 1 deeltje. 
  184. Verslag 1861. 1 deeltje. 
  185. Verslag 1862. 1 deeltje. 
  186. Verslag 1863. 1 deeltje. 
  187. Verslag 1864. 1 deeltje. 
  188. Verslag 1865. 1 deeltje. 
  189. Verslag 1866. 1 deeltje. 
  190. Verslag 1867. 1 deeltje. 
  191. Verslag 1868. 1 deeltje. 
  192. Verslag 1869. 1 deeltje. 
  193. Verslag 1870. 1 deeltje. 
  194. Verslag 1871. 1 deeltje. 
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  195. Verslag 1872. 1 deeltje. 
  196. Verslag 1873. 1 deeltje. 
  197. Verslag 1874. 1 deeltje. 
  198. Verslag 1875. 1 deeltje. 
  199. Verslag 1877. 1 deeltje. 
  200. Verslag 1878. 1 deeltje. 
  201. Verslag 1879. 1 deeltje. 
  202. Verslag 1880. 1 deeltje. 
  203. Verslag 1881. 1 deeltje. 
  204. Verslag 1882. 1 deeltje. 
  205. Verslag 1883. 1 deeltje. 
  206. Verslag 1884. 1 deeltje. 
  207. Verslag 1885. 1 deeltje. 
  208. Verslag 1886. 1 deeltje. 
  209. Verslag 1887. 1 deeltje. 
  210. Verslag 1888. 1 deeltje. 
  211. Verslag 1889. 1 deeltje. 
  212. Verslag 1890. 1 deeltje. 
  213. Verslag 1891. 1 deeltje. 
  214. Verslag 1892. 1 deeltje. 
  215. Verslag 1893. 1 deeltje. 
  216. Verslag 1894. 1 deeltje. 
  217. Verslag 1895. 1 deeltje. 
  218. Verslag 1896. 1 deeltje. 
  219. Verslag 1897. 1 deeltje. 
  220. Verslag 1901. 1 deeltje. 
  221. Verslag 1902. 1 deeltje. 
  222. Verslag 1903. 1 deeltje. 
  223. Verslag 1908. 1 deeltje. 
  224. Verslag 1909. 1 deeltje. 
  225. Verslag 1910. 1 deeltje. 
  226. Verslag 1911. 1 deeltje. 
  227. Verslag 1912. 1 deeltje. 
  228. Verslag 1913. 1 deeltje. 
  229. Verslag 1914. 1 deeltje. 
  230. Verslag 1915. 1 deeltje. 
  231. Verslag 1916. 1 deeltje. 
  232. Verslag 1917. 1 deeltje. 
  233. Verslag 1918. 1 deeltje. 
  234. Verslag 1919. 1 deeltje. 
  235. Verslag 1920. 1 deeltje. 
  236. Verslag 1921. 1 deeltje. 
  237. Verslag 1922. 1 deeltje. 
  238. Verslag 1923. 1 deeltje. 
  239. Verslag 1924. 1 deeltje. 
  240. Verslag 1925. 1 deeltje. 
  241. Verslag 1926. 1 deeltje. 
  242. Verslag 1927. 1 deeltje. 
  243. Verslag 1928. 1 deeltje. 
  244. Verslag 1929. 1 deeltje. 
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 245. Correspondentie betreffende de gemeenteverslagen. 1865-1929. 1 omslag. 
 
 246. Algemene statistieken en verslagen en correspondentie over deze 

onderwerpen. 1814-1871. 1 omslag. 
 
 
11. Administratie-stukken van algemene aard. 
 
 247. Administratie-stukken van algemene aard en "handelingen der administratie in 

het algemeen". An X (1801/1802)-1929. 1 omslag. 
  N.B. Dit nummer bevat brieven, staten, kladden, concepten, couranten etc. 

waarvoor geen andere duidelijk aanwijsbare plaats in de inventaris is aan 
te geven, sporadisch voorkomen en eigenlijk niet behoren tot de taak der 
gemeente (b.v. de machtiging tot het aanvaarden van legaten). 

 
 
12. Inventarissen. 
 
 248. Inventaris van archiefstukken, welke aan de burgemeester van Vaals zijn 

overgegeven door de oud-municipalen agent, J.H. Kistermans. Opgemaakt An 
VIII thermidor 10 (1800 juli 29). 1 stuk. 

  N.B. De inventaris is gecertificeerd door de ex-commissaris van de regering bij 
het Kanton Wittem. Een concept (of copie?) van de inventaris vindt men 
onder no. 976 van de inventaris, waar tevens de stukken over het 
verzorgen van het archief te vinden zijn. 

 
 249. Inventaris van de archieven der gemeente. 23 december 1836. 1 stuk. 
 
 
 
 
II.STUKKEN EN SERIEN VAN BIJZONDERE AARD. 
 
A. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. 
 
A.A. Organisme en personeel in het algemeen. 
 
 250. Stukken betreffende het administratieve organisme in het algemeen; stukken 

over de "cartes civiques", assemblées cantonnales, de verkiezingen van de ver-
tegenwoordigende lichamen in het algemeen, de uitvoering der kieswet, stem-
districten, verkiezingsbenodigdheden etc. An IX (1800/1801)-1929. 1 omslag. 

  N.B. De algemene kiezerslijsten zijn in het volgende nummer te vinden. 
 
 251. Kiezerslijsten voor de verkiezingen in het algemeen (voor de verkiezingen van 

Generale Staten, Provinciale Staten en Gemeenteraad samen) en opgaven van 
den ontvanger der belastingen tot het samenstellen van kiezerslijsten. 
1905/1906-1909/ 1910.  1 omslag. 

 
 252. Staat der burgers met een supplement bij deze staat in het Frans genaamd 

"liste des Individues que le Maire croit devoir être inscrits dans le registre civi-
que". Opgemaakt ingevolge art. II van het keizerlijk decreet van 17 januari 1806 
en naar de instructies van de prefect. 1807 september 21. 1 deeltje en 1 stuk. 
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  N.B. De voorpagina van het deeltje bevat (gedrukt) de aanwijzingen van de 
prefect over het samenstellen dezer lijst. Het bijgevoegde supplement is 
van 14 mei 1811. 

    Alle "Fransen" van minstens 21 jaar moesten in een "registre civique" 
(burgerschapsregister) worden ingeschreven, zij kregen dan een "Carte 
civique" welke men o.a. moest tonen als men zich aanmeldde om te 
stemmen in een cantonnale vergadering. 

 
 253. "Cartes Civiques" of "Uittreksels uit het Registre Civique" van het arrondis-

sement Maastricht. Opgemaakt 23 september 1810. 1 omslag. 
  N.B. Zie de toelichting bij inventaris nr. 252. 
 
 254. Stukken betreffende het personeel der administraties in het algemeen; o.a. 

algemene voorschriften betreffende beëdiging, bezoldiging en pensionering van 
alle Rijks-, Provinciale- en Gemeente-ambtenaren. 1816 - 1929. 1 omslag. 

 
 
A.B. Organisme en personeel van het Rijk. 
 
 255. Stukken betreffende het ontstaan van de Staat, feesten ter herdenking van het 

ontstaan (der Franse republiek), de staatsvorm, de grondwet, proclamaties over 
veranderingen in staatsvorm en grondwet. An VIII (1799/1890)-1922. 1 omslag. 

 
 256. Stukken betreffende het organisme van de Staat, de overgang van het eene 

gezag op het andere, gebruik van rijkseigendom door de gemeente, de ver-
houding van ons land tot andere landen (vredesverdragen), feesten bij 
vredesverdragen, programma's voor deze feesten, bidstonden voor of bij het 
sluiten van vrede, etc. An IX (1800/ 1801)-1929. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nrs. 284 en 296. 
 
 257. Stukken betreffende Rijksfinantiën, Rijksgeldleningen ("emprunts forcés" uit de 

Franse tijd), Rijksbetaalkantoren. An III (1794/1795)-1925. 1 omslag. 
  N.B. Daar de "gedwongen leningen" uit de Franse tijd vaak het karakter van 

een belasting (oorlogsbelasting) aannemen of de opbrengst soms 
dienen moest voor militaire doeleinden, raadplege men ook de rubrieken 
"Belastingen" (1695) en "Militaire vorderingen" (3923). 

 
 258. Stukken betreffende de verkiezing van de Rijksbestuurscolleges, listes 

d'éligibilité (verkiesbaarheidslijsten) voor de nationale verkiezingen, de senaat, 
de kamer van vertegenwoordigers. An IX (1800/1801)-1913. 1 omslag. 

  N.B. Voor wat de verkiezingen, kiezerslijsten, etc. betreft voor de 2de Kamer 
der Staten-Generaal, raadplege men ook de stukken over de 
verkiezingen in het algemeen. (inventaris nrs. 251 en 259). 

 
 259. Stukken betreffende de verkiezing van leden der 2de Kamer der Staten-

Generaal. 1849-1929. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nrs. 251 en 258. 
 
 260. Stukken betreffende Napoleon Bonaparte, het Huis Bonaparte en feestelijke 

herdenkingen van geboorten, kroning en huwelijk. An X (1801/1802)-1813. 
        1 omslag. 
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 261. Stukken betreffende Koning Willem I en zijn Huis. 1814-1843. 1 omslag. 
 
 262. Stukken betreffende het Belgische Koningshuis. 1831-1834. 1 omslag. 
 
 263. Stukken betreffende Z.M. Koning Willem II en zijn bezoek aan deze streken in 

1842. 1840-1849. 1 omslag. 
 
 264. Stukken betreffende Z.M. Koning Willem III. 1865-1890. 1 omslag. 
 
 265. Stukken betreffende H.M. Koningin Sophia. 1854-1877. 1 omslag. 
 
 266. Stukken betreffende het Nationaal Huldeblijk bij het huwelijk van Z.K.H. Prins 

Hendrik der Nederlanden (zoon van Willem III). 1878. 1 omslag. 
 
 267. Stukken betreffende H.M. Koningin Emma, Koningin-Regentes, Koningin 

Moeder. 1878-1929. 1 omslag. 
 
 268. Stukken betreffende H.M. Koningin Wilhelmina. 1895-1929. 1 omslag. 
 
 269. Stukken betreffende H.K.H. Prinses Juliana. 1909-1927. 1 omslag. 
 
 270. Stukken betreffende de dienst der Registratie en Domeinen, de wetten op het 

zegel en de registratie, de dominiale verpachtingen en tenten, het liquideren 
van religieuze goederen tot domeingoederen of/en nationale goederen. An V 
frimaire 15 (5 december 1796)-1825. 1 omslag. 

 
 271. Lijsten welke "aangeplakt" zijn geweest en welke bevatten de domeingoederen 

welke verkocht zullen worden. Opgemaakt in het jaar V (1796/1797). 1 pak. 
  N.B. De aanplakbiljetten dragen allen een nummer. Aanwezig zijn de 

nummers 6, 7 en 9-20. Ieder goed, ieder perceel, ieder stuk grond, bos 
of huis draagt eveneens een volgnummer (verkoopnummer). Het 
laagste aanwezige "verkoopnummer" is 1370 op verkooplijst nr. 6. Het 
hoogste is 5710 op verkooplijst nr. 20. 

 
 272. Aankondigingen van de verkoop van nationale goederen, aangeplakt in het jaar 

VIII (1799/1800). 1 omslag. 
 
 273. Aankondigingen van de verkoop van nationale goederen. An IX vendemiaire 7 

(29 september 1800) - An IX ventôse 25 (16 maart 1801). 1 pak. 
 
274-275. Plakkaten welke de verkoop aankondigen van nationale goederen, volgens 

de wet van 15 en 16 floréal an X. (5 en 6 mei 1802). 1800 november 30 - 
1804 juli 13. 2 pakken. 

 
  274. An XI frimaire (30 november 1802) - An XI 6me jour complémentaire (23 

september 1803). 1 pak. 
  275. An XII vendémiaire 5 (28 september 1803) - An XII messidor 24 (13 juli 

1804).  1 pak. 
    N.B. De plakkaten zijn genummerd van 1-66. 
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 276. Stukken betreffende de Rijksdienst der "Ponts et Chaussées" verpachting van 
tollen, aanleg en onderhoud van Rijkswegen en aanbestedingen hiervoor (b.v. 
de aanleg van de weg van Maastricht naar Tongeren en Luik), de feestelijke 
eerste-steen-legging van de weg Maastricht-Tongeren. An IX thermidor 24 (12 
augustus 1801)-30 september 1812. 1 omslag. 

 
 277. Stukken betreffende de Rijksdienst der "Eaux et Forêts. (Jacht en Visserijen). 

An IX frimaire 9 (30 november 1800)-1817. 1 omslag. 
 
 278. Stukken betreffende de Rijksdienst der Convooien en Licenten, de Douane-

dienst en de gebouwen voor deze diensten. An X (1801/1802)-1906. 1 omslag. 
 
 279. Stukken betreffende de Rijksdienst der Directe belastingen, zowel omvattende 

het organisme als wel het personeel van deze dienst. An VIII (1799/1800)-1929. 
      1 omslag. 

  N.B. Onder het personeel der Rijks-directe belastingen zijn eveneens te 
rangschikken de z.g. "percepteurs". De functie van "percepteur" werd 
verpacht b.v. tegen 14 procent van de opbrengst der belasting. Ook de 
verpachtingsverbalen zijn hier opgenomen. Andere belastings-
ambtenaren waren de "Garnisaires" en de "Porteurs de contraintes". 

 
 280. Stukken betreffende de Rijksdienst der Marechaussee. (in de Franse en 

Belgische periode de Gendarmerie) 1804-1928. 1 pak. 
  N.B. Het corps der Marechaussee is eigenlijk een legerkorps; wij hebben het 

echter niet onder Landsverdediging willen plaatsen, het is immers een 
permanente rijksdienst geworden. Het oproepen van troepen krijgsvolk 
(waarbij soms marechaussee) b.v. bij staking, is onder Openbare Orde 
te vinden (inventaris nr.2036) Zie ook inventarisnr. 3942. Voor 
Marechaussee-kazerne zie Bouwvergunningen no. 2519. 

 
 281. Stukken betreffende de Rijksveldwachters, onbezoldigde Rijksveldwachters, 

Politietroepen en Rijkspolitie. 1864-1929. 1 omslag. 
 
 282. Stukken betreffende het Rijkspersoneel in het algemeen. 1814-1928. 1 omslag. 
 
 283. Stukken betreffende pensionering van Rijkspersoneel. 1891-1928. 1 omslag. 
  N.B. Wij hebben ook als Rijkspersoneel beschouwd de bedienaren der 

godsdiensten, Pastoors, Kapelaans en Predikanten. Zie hiervoor onder 
Eredienst. 

 
 
A.C. Organisme en personeel der Provincie. 
 
 284. Stukken betreffende het organisme van de provincie Limburg in het algemeen, 

vervanging in Limburg van het eene gezag door het andere. An IX ventôse 2 
(20 februari 1801)-1927. 1 omslag. 

   N.B. Zie ook inventaris nrs. 256 en 296. 
 
 285. Stukken betreffende de verkiezingen van leden van Départementale Colleges 

en Provinciale Staten. An IX (1800/1801)-1928. 1 omslag. 
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 286. Stukken betreffende het personeel der Provincie Limburg of een gedeelte dezer 
provincie; personeel van het département van de Nedermaas, het arrondisse-
mentsbestuur, districts- en kantoncommissarissen, kreisdirektoren, gouver-
neurs van het hertogdom, en commissarissen des Konings. An X vendémiaire 3 
(25 september 1803)-1925. 1 omslag. 

 
 
 
A.D. Organisme en personeel der Gemeente. 
 
A.D.A. Het Organisme der Gemeente. 
 
1. Instelling, ontwikkeling, grondgebied. 
 
 287. Stukken betreffende de gemeente en hare vertegenwoordiging. 1877-1929. 
        1 omslag. 
  N.B. Voor de stukken betreffende de gemeentewet raadplege men inventaris 

nr. 294. 
 
 288. Stukken betreffende de groei en de ontwikkeling der gemeente, de bevordering 

van het vreemdelingenverkeer. 1896-1929. 1 omslag. 
 
 289. Stukken betreffende het wapen en het zegel der gemeente, en haar vrijdom van 

port. An XIII (1804/1805)-1929. 1 omslag. 
   N.B. Voor de telling van dienststukken raadplege men inventaris nr. 973. 
 
 290. "Carte figurative et mesure de la Commune de Vaels" met het "Proces Verbal 

d'Arpentage". Opgemaakt An XI floréal 25 (15 mei 1803). 1 blad. 
  N.B. Deze opmetingskaart van de gemeente duidt aan de juiste grenzen, de 

grenspalen, de ligging der gehuchten, de oude wegen en de beken. De 
kaart wordt apart in een rol bewaard en is geseponeerd. 

 
 291. Stukken betreffende het gemeentelijk grondgebied in het algemeen; de struc-

tuur van de gemeente, de generale opmeting, met een topografische beschrij-
ving van de Hoofdbank Holset, Vaals en Vijlen. An III (1794/1795)-1926. 

        1 omslag. 
   N.B. Zie ook inventaris nrs. 290 en 393. 
 
 292. Stukken betreffende de grenzen der gemeente, wijziging der grenzen, grens-

geschillen met Wittem, afscheidingspogingen van de inwoners van Vijlen. An X 
(1801/ 1802)-1925. 1 omslag. 

 
 293. Stukken betreffende de verdeling van het grondgebied in dorpen en gehuchten, 

wijken en kom der gemeente, namen van wegen, straten en pleinen. An XII 
(1803/ 1804)-1928.  1 omslag. 

  N.B. De staat van buurtwegen en voetpaden ligt onder de rubriek Verkeer en 
Vervoer. (Zie inventaris nrs. 2924-2926). 
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2. Betrekkingen tot andere publiekrechtelijke lichamen en hun organen. 
 
 294. Stukken betreffende de gemeentewet en de herzieningen van deze wet. 1851-

1921.    1 omslag. 
  N.B. Bijgevoegd: "Lois de la république rélatives aux fonctions et aux 

attributions des corps administratifs". Extract uit het decreet van 18 
december 1789. 

 
 295. Stukken betreffende de samenwerking van gemeente onderling. An XIII (1804/ 

1805)-1815.   1 omslag. 
 
 296. Stukken betreffende de vervanging in de gemeente van het eene gezag door 

het andere, en hiermede samenhangende voorschriften (b.v. over het 
taalgebruik) 1814-1918. 1 omslag. 

  N.B. Voor vervanging van het eene gezag door het andere raadplege men 
ook de inventaris nrs. 256 en 284. 

 
 297. Stukken betreffende inspectie en controle van het hoger gezag; (bezoek van de 

Commissaris der Koningin). 1814-1926. 1 omslag. 
 
 298. Stukken betreffende de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeente 

in het algemeen en de verrekening van vorderingen en schulden. An X 
(1801/1802)-1929. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 411. Stukken over de sanering der gemeente-
financiën raadplege men onder no. 913. 

 
 299. Stukken betreffende de Rijksuitkeringen aan de gemeente volgens art. 1-9 der 

wet van 24 mei 1897 Stbl. no. 156 (gewijzigd bij de wet van 3 juni 1905 Stbl. no. 
151) en art.10 van het Koninklijk Besluit van 29 dec.1897 Stbl. no. 269 en de 
Nooduitkeringswet van 12 november 1921 Stbl. no.1173. 1898-1929. 1 omslag. 

 
 300. Stukken betreffende de uitkering uit de opbrengst der oorlogswinstbelasting. 

1918-1920.   1 omslag. 
 
 301. Stukken betreffende de uitkering aan de gemeente uit de opbrengst van het 

mijnrecht. 1919-1929. 1 omslag. 
 
 
3. Privaatrechtelijke positie der Gemeente. 
 
  N.B. Uit overwegingen van praktische aard hebben wij de stukken betref-

fende de Privaatrechtelijke positie der gemeente gesplitst in 2 seriën. 
Eerst volgen hierna de akten en daarna de andere stukken (corres-
pondentie, besluiten etc.) betreffende verkoop, aankoop, verpachting 
etc. van gemeente-eigendom niet voor publieke dienst bestemd. 
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a. Eigendommen niet voor publieke dienst bestemd. 
 
a.a. Privaatrechtelijke akten. 

  N.B. Bij de hierna volgende akten van aankoop, verkoop, ruil of verpachting, 
zijn soms gevoegd stukken, brieven, besluiten, hypotheekstellingen, 
bewijzen van onbezwaardheid, uittreksels van het kadaster of 
tekeningen. Al deze stukken worden hierna zonder nadere omschrijving 
aangeduid als "bijlagen". Slechts als de "bijlage" een werkelijke andere 
akte zou zijn, wordt deze nader omschreven. 

 
a.a.a. Akten van aankoop. 
 
302-316. Akten van aankoop van eigendommen niet voor de publieke dienst 

bestemd. 1851-1929. 15 akten. 
   N.B. Indien uit een akte blijkt dat b.v. de aangekochte grond zal dienen 

voor wegverbreding, dan is deze akte niet hier te vinden doch onder 
"Verkeer en vervoer". 

     De akten van aankoop van een terrein voor schoolbouw vindt men 
dus onder "Volksontwikkeling". De akten zijn chronologisch 
gerangschikt. 

 
  302. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel bouwland, 

gelegen te Vijlen, sectie C no. 26, groot 8 roeden en 20 ellen vierkant, 
toebehorende aan Elisabeth Schmetz, echtgenote van Dionisius Olivier. 
1851 augustus 27. 1 akte. 

 
  303. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel boomgaard, groot 

2 roeden, uit een perceel gelegen te Vijlen, sectie A nr. 3459 (vroeger 
no. 2627) toebehorende aan Martinus Maintz; en van een perceel opene 
plaats, groot 56 ellen uit perceel sectie A nos. 2806, 2807 en 2808, 
toebehorende aan Theodorus Mommer. 1865 mei 29. 1 akte. 

 
  304. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel bouwland, groot 7 

roeden 79 ellen, uit perceel sectie C no. 25 gelegen "op den Heiberg", 
toebehorende aan Maria, Christina Schmetz. 1868 oktober 30. 1 akte. 

 
  305. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel bouwland, groot 

15 aren en 23 centiaren, uit een perceel gelegen te Vijlen, sectie A no. 
2605, toebehorende aan Jan, Willem Lanckohr. 1872 april 2.  

        1 akte met 2 bijlagen. 
 
  306. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel bouwland, groot 5 

aren 65 centiaren, uit perceel sectie C no. 24, gelegen "op den Heiberg" 
te Vijlen, toebehorende aan Mozes Herman te Gulpen. 1872 april 3.  

        1 akte met 1 bijlage. 
 
  307. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel bouwland, groot 1 

are 43 centiaren, uit perceel sectie B no. 367, gelegen "aan den Esch", 
toebehorende aan de Rooms-Katholieke Kerkfabriek te Vaals. 1874 
oktober 9. 1 akte. 
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  308. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel bouwland, groot 
39 aren 75 centiaren, sectie A no. 264, gelegen "aan de Noot", 
toebehorende aan het Rooms-Katholieke Kerkbestuur van Vaals. 1883 
oktober 5. 1 akte. 

 
  309. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel bouwland, groot 4 

aren 51 centiaren en 38 tienduizendste are, uit perceel sectie C no. 22, 
gelegen "Heiberg" te Vijlen, toebehorende aan Nicolaas, Joseph 
Langohr. 1887 juli 31. 1 akte. 

 
  310. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel boomgaard, groot 

1 are 43 centiaren, uit perceel sectie A no. 3311, toebehorende aan 
Robert von Goerschen te Aken. 1894 september 7. 1 akte. 

 
  311. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel bouwland, groot 

25 aren en 57 centiaren, sectie A deel van nummer 4591, gelegen aan 
de Claasvelderweg te Lemiers, toebehorende aan Dionis Kremer. 1898 
augustus 19. 1 akte. 

 
  312. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel bouwterrein, 

groot 16 aren en 95 centiaren, sectie A no. 4832, toebehorende aan 
Johan Stump te Forst bij Aken en aan Leonard Ortmans te Vaals. 1903 
mei 22.  1 akte. 

 
  313. Akte van aankoop door de gemeente van twee percelen bouwland, 

groot 18 aren, 58 centiaren, uit de percelen Vaals sectie C 18 en 2327, 
gelegen "op den Heiberg" toebehorende aan de erven Giani. 1903 
oktober 30.  1 akte. (duplo) 

 
  314. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel grond groot 12 

aren en 50 centiaren, uit perceel sectie C no. 2514, toebehorende aan 
August Ramakers. 1918 maart 25.  1 akte. 

 
  315. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel grond groot 50 

centiaren, uit perceel sectie A no. 4375, gelegen te Lemiers, toebeho-
rende aan Hubert Lousberg. 1925 december 19. 1 akte. 

 
  316. Akte van aankoop door de gemeente van een perceel bouwland, groot 

16 aren en 88 centiaren, gelegen "op den Heiberg" sectie C deel van 
no. 2513, toebehorende aan het Rooms-Katholiek Kerkbestuur van 
Vijlen. 1929 augustus 8. 1 akte. 

 
 
a.a.b. Akten van verkoop. 
 
317-331. Akten van verkoop door de gemeente van eigendommen, welke niet voor 

publieke dienst bestemd waren. 1838-1929. 15 akten. 
 
  317. Akte van openbare verkoop door de gemeente van 67 percelen weg, 

land, tuin, driesch, bouwland, weiland en heide aan Willem, Adriaan 
Pillera, Griffier der Staten van Noord-Holland en aan anderen. 1838 
maart 22. 1 akte. 
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  318. Akte van openbare verkoop door de gemeente van 60 percelen 

bouwland, heide, land, tuin, en weide aan Pieter, Joseph Mertens en 
anderen. 1840 januari 7. 1 akte. 

 
  319. Akte van openbare verkoop door de gemeente van 68 percelen weg, 

schaapweide, weiland en andere grond aan Hubert Lodewijk Schnoek 
en anderen.3 december 1860. 1 akte. 

 
  320. Akte van verkoop door de gemeente van 4 stroken grond, genomen uit 

de percelen sectie C no. 1908, sectie A no. 2419, sectie A no. 3286 en 
3285 en sectie B no. 14, aan Willem Knepper, Martinus Wiertz, Domi-
nicus Daems en Maria, Josephina Dautzenberg. 1864 mei 11. 1 akte. 

 
  321. Akte van verkoop door de gemeente van een stuk bouwland groot 12 

roeden en 65 ellen, genomen uit perceel sectie A no. 12, aan August 
Trostorff. 1865 maart 29. 1 akte. 

 
  322. Akte van openbare verkoop door de gemeente van 25 percelen grond 

aan Hendrik, Joseph Johnen en anderen. 1879 juni 11 en 20.  1 akte. 
    N.B.  In dezelfde omslag bijgevoegd een uittreksel uit bovengenoem-

de akte ten gunste van Willem Einmahl. 
 
  323. Akte van verkoop door de gemeente van een opgeheven voetpad, 

lopende door perceel sectie A no. 3411, lang 119 meter aan Herman 
Binterim. 1871 april 7. 1 akte. 

 
  324. Akte van verkoop door de gemeente van een gedeelte van de 

Schurberigsweg, gelegen onder sectie A nr. 2074, groot 21 aren en 71 
centiaren, gelegen sectie A nos 5475 en 5521 en een perceel groot 7 
aren en 80 centiaren langs bovengenoemde weg gelegen. 1926 
december 29. 1 akte. 

 
  325. Akte van verkoop door de gemeente van een gedeelte van de 

Schurberigsweg, gelegen sectie A no. 5647, groot 4 aren en 44 
centiaren, aan Joh. Leon. Hub. Gelissen. 1929 januari 18. 1 akte. 

 
  326. Akte van verkoop door de gemeente van een voetpad, gelegen sectie A 

deel van no. 5647, aan J.P.L. Laeven en anderen. 1929 juni 25. 
        1 akte met bijlage. 

    N.B. De bijlage is een akte van verbetering van boven omschreven 
akte d.d. 31 augustus 1929. 

 
  327. Akte van verkoop door de gemeente van het oude "gedeeltelijk ingestor-

te" raadhuis, gelegen sectie A no. 226, inhoudsgrootte 2 aren en 15 
centiaren, aan Leonard Ortmans. 1890 januari 10. 1 akte. 

 
  328. Akte van openbare verkoop door de gemeente van het oude schoolge-

bouw, gelegen sectie A no. 1953, groot 1 are en 50 centiaren, met tuin 
sectie A no. 1954, groot 4 aren en 90 centiaren, aan Adolphe Tissen 
wonende te Aken. 1874 september 9. 1 akte. 
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  329. Akte van openbare verkoop door de gemeente van 103 partijen in het 
"Pruisbosch" wassende bomen, eiken, beuken, kersen, espen, ahorn en 
essen; 1881 december 20. 1 akte. 

 
  330. Akte van openbare verkoop door de gemeente van 114 bomen wassen-

de op gemeentegrond aan verschillende kopers, en van 40 bomen 
eveneens aan verschillende. 1894 januari 18 en 19. 1 akte. 

 
  331. Akte van openbare verkoop door de gemeente van 92 partijen bomen 

en slaghout wassende in "de Preus". 1895 december 30. 1 akte. 
 
 
a.a.c. Akten van ruil. 
 
332-338. Akten van ruil van eigendommen der gemeente. 1893-1929. 7 akten. 
 
  332. Akte van ruil, waarbij de gemeente van den heer Pijls in ruil aanneemt 

drie gedeelten van te Vijlen gelegen boomgaarden groot 2 aren, 5 
centiaren, sectie C no. 2392, 3 aren, 8 centiaren, sectie C no. 448, 2 
aren, 40 centiaren, sectie C no. 2380, waartegen de gemeente Vaals 
aan dhr. Pijls afstaat een gedeelte weg gelegen te Vijlen, groot 4 aren 
en 22 centiaren, sectie C no. 2392 en 2381. 1893 mei 29. 1 akte. 

 
  333. Akte van ruil, verkoop en koop met vestiging van erfdienstbaarheden, 

waarbij de gemeente afstaat aan Schillings 2 strookjes grond; het eene 
groot 88 centiaren gelegen tussen de percelen sectie A no. 4447 en 
4230, het andere groot 3 aren en 90 centiaren, gelegen tussen de 
percelen sectie A no. 3357, 4228 en 4230; waartegen Schillings c.s. 
afstand doet van het recht van uitweg en vaart ten behoeve van zijn 
perceel sectie A no. 4447 tot last van een strook grond der gemeente, 
gelegen tussen de Koperstraat en de percelen sectie. A nos. 3357, 
4228, 4230, 2372 en 85, groot 7 aren en 18 centiaren. 1896 augustus 
21.   1 akte. 

 
  334. Akte van ruil, waarbij de gemeente een gedeelte van de aan de open-

bare dienst onttrokken Hertogenweg, groot 8 aren 72 centiaren, gelegen 
tussen de sectie A nos. 4882, 2829, 3385 en 3316 afstaat aan de familie 
van Clermont; waartegen de gemeente in ruil ontvangt van de familie 
van Clermont 40 aren, 50 centiaren grond, gelegen sectie A nos. 3316, 
425, 442, 4882 en 3383. 1906 oktober 20. 1 akte. (in duplo) 

 
  335. Akte van ruil, waarbij de gemeente afstaat aan Dr. Ruland te Maastricht 

een gedeelte van het opgeheven Breuker- en Wolfhager voetpad, 
tussen de percelen sectie B nos. 348 en 349, groot 1 are en 3 centiaren; 
waartegen Dr. Ruland aan de gemeente afstaat een gedeelte van 
perceel sectie B no. 349, groot 63 centiaren. 1913 maart 21. 1 akte. 
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  336. Akte van ruil, waarbij de gemeente een gedeelte van het opgeheven 
Wolfhager- en Breukervoetpad, groot 245,28 m2 gelegen tussen de 
sectie B nos. 350, 2474, 1525, 1526, 1527, 1528, 353 en 354 afstaat 
aan Dr. Ruland; waartegen deze aan de gemeente in ruil afstaat een 
strook grond van gelijke grootte uit de percelen sectie B nos. 350, 1525, 
1528 en 354. 1927 januari 3. 1 akte. 

    N.B. Met rectificatie-akte van 15 februari 1927. 
 
  337. Akte van ruil, waarbij de gemeente afstaat aan Jan Pieter Nicolaye, een 

stuk grond, groot 4 are 11 centiaren, uit sectie A no. 2337, gelegen aan 
de weg Holset-Lemiers; waartegen deze in ruil aan de gemeente afstaat 
een strook grond, groot 3 aren en 72 centiaren, uit perceel sectie A no. 
5071, gelegen langs de "Ulengats". 1929 juli 9. 1 akte. 

 
  338. Akte van ruil, waarbij de gemeente een strook van de weg van Vijlen 

naar Camerig, groot 86 centiaren, gelegen sectie D no. 675 afstaat aan 
J.R. Crombach; waartegen deze in ruil geeft aan de gemeente een 
strook grond, groot 3 are en 10 centiaren, gelegen sectie D no. 761. 
1929 november 12. 1 akte. 

 
 
 
a.a.d. Akten van openbare verpachting. 
 
339-381. Akten van openbare verpachting door de gemeente van grond, weg, -

bermen, -kanten en -stroken en van het jachtrecht op gemeentegrond. 
1803-1927.  43 akten. 

 
  339. Akte van openbare verpachting voor 12 jaren door de gemeente aan 

verschillende van de schaapsweide "aan de Linde", de "Villender 
Drieschen", "de Honsberg", een schaapsweide gelegen te Cotthausen, 
een weiland te Melleschette en een te Vijlen aan de "graedwegh", een 
schaapswei genaamd de "Kirchkoulen", een weiland genaamd "in de 
Sijf" te Holset en een tweede genaamd "gemeene weide van Holset", 
een weiland afkomstig van Denis Knauf te Vaals en een ander weiland 
gelegen aan de Preusweg te Vaals. An XI ventôse 18 (9 maart 1803). 

        1 akte. 
    N.B. De akte is gesteld in de Franse taal. 
  340. Akte van openbare verpachting voor 6 jaren door de gemeente van 

dezelfde goederen als hiervoren (inventaris no. 339) aan verschillende. 
1815 maart 6. 1 akte. 

    N.B. De akte is gesteld in de Duitse taal. Bijgevoegd een door 
Hoestermann, op 14 januari 1815 te Aken namens het bestuur 
van het Roer-departement goedgekeurde staat van voor-
waarden voor deze verpachting. 

  341. Akte van openbare verpachting door de gemeente voor 3, 6 en/of 9 
achtereenvolgende jaren aan Max. Jos. Peters en anderen van een tuin 
gelegen aan het Kerkveld groot 3 aren, van een tuin gelegen aan de 
Pruisweg groot ±8 kleine roeden en van een stuk grond genaamd de 
"Kirckturm" groot ±15 aren en 80 centiaren. 1820 december 21. 1 akte. 
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  342. Akte van openbare verpachting door de gemeente aan Nicolaas 
Hensgens en anderen van 12 percelen bouwland, gelegen sectie C no. 
1137-1140. 1859 augustus 31. 1 akte. 

  343. Akte van openbare verpachting door de gemeente aan Mathijs Rompen 
en anderen van 4 percelen bouwland, gelegen te Vijlen, sectie C no. 
1137-1140. 1871 september 25. 1 akte. 

  344. Akte van openbare verpachting door de gemeente voor 6 achtereen-
volgende jaren, aan Nicolaas Hensgens en anderen, van 4 percelen 
bouwland, gelegen "Vijlenderdrieschen", sectie C no.1137-1140, van 1 
perceel bouwland gelegen te Lousberg, sectie D no. 182, van 1 perceel 
bouwland gelegen "op de Kolmond", sectie A no. 544, van 1 perceel 
bouwland, gelegen "op den Hondsberg", sectie A no. 729 en van 1 
perceel tuin; gelegen tussen de Rijksweg en de "oude weg" te Vaals. 
1877 september 13 en oktober 12. 1 akte. 

  345. Akte van verpachting door de gemeente aan P.J. Weber van een 
perceel te Camerig (Lousberg) gelegen sectie D no. 182, groot 19 aren 
en 80 centiaren. 1882 november 12. 1 akte. 

  346. Akte van openbare verpachting voor 6 jaren door de gemeente aan 
Frans Hubert Vliex en anderen van 14 partijen bouwland, gelegen aan 
de "Vijlenderdrieschen", sectie C nos. 1137-1140, te Lousberg sectie D 
no. 182, te Hondsberg sectie A no. 544 en 729 en te Bellet sectie D no. 
179. 1883 augustus 31. 1 akte. 

  347. Akte van verpachting door de gemeente aan Frans Hubert Vliex en 
anderen voor 6 achtereenvolgende jaren van dezelfde bouwlanden als 
hiervoren (inventaris nr. 346) omschreven. 1889 september 10. 1 akte. 

  348. Akte van openbare verpachting voor 6 achtereenvolgende jaren aan 
Frans Hubert Vliex en anderen van dezelfde percelen bouwland als 
hiervoren (inventaris nr. 346) omschreven. 1895 oktober 11. 1 akte. 

  349. Akte van openbare verpachting voor 6 jaren aan Frans Hubert Vliex en 
anderen van dezelfde percelen bouwland als hiervoren (inventaris nr. 
346) omschreven. 1901 september 13. 1 akte. 

  350. Akte van openbare verpachting door de gemeente voor 6 achtereen-
volgende jaren aan Jacob Canisius van dezelfde percelen bouwland als 
hiervoren (inventaris nr. 346) omschreven en een perceel gelegen op 
den Heiberg, sectie C no. 2515. 1913 september 26. 1 akte. 

  351. Akte van openbare verpachting door de gemeente voor 6 jaren van 
dezelfde percelen bouwland als hiervoren (inventaris nr. 346) 
omschreven aan W.J. Finken en anderen. 1919 augustus 5. 1 akte. 

  352. Akte van openbare verpachting door de gemeente voor 6 jaren van het 
ontgonnen gedeelte van het Preusbos, groot 13,85 hectaren, gelegen 
sectie B no. 39, aan J.J. Wijnands. 1922 november 7. 1 akte. 

  353. Akte van openbare verpachting door de gemeente aan Paul Axmacher 
en anderen van 57 stukken weg, bermen langs wegen en voetpaden. 
1820 december 21. 1 akte. 

    N.B.  De akte is opgemaakt in het Frans. 
  354. Akte van openbare verpachting door de gemeente van dezelfde wegen 

en bermen als hiervoren (inventaris nr. 353) omschreven. 1824 maart 
11.   1 akte. 

  355. Akte van openbare verpachting door de gemeente van dezelfde wegen 
en bermen als hiervoren (inventaris nr. 353) omschreven aan verschil-
lende personen. 1829 september 22. 1 akte. 
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  356. Akte van openbare verpachting door de gemeente aan verschillende 
personen van 45 bermen en stroken langs wegen en voetpaden. 1860 
maart 21. 1 akte. 

  357. Akte van openbare verpachting door de gemeente aan verschillende 
personen van 32 bermen en stroken langs wegen en paden. 1863 maart 
26.   1 akte. 

  358. Akte van openbare verpachting door de gemeente aan verschillende 
personen van dezelfde 32 bermen en stroken langs wegen en paden 
(inventaris nr. 357). 1869 maart 1. 1 akte. 

  359. Akte van openbare verpachting door de gemeente aan verschillende 
personen van 21 stroken en bermen langs wegen. 1876 mei 26. 1 akte. 

  360. Akte van openbare verpachting door de gemeente van 27 bermen, 
stroken en sloten langs wegen en paden aan verschillende personen. 
1881 mei 11. 1 akte. 

  361. Akte van openbare verpachting door de gemeente der grasopbrengst op 
en langs 18 wegen aan verschillende personen. 1887 april 29. 1 akte. 

  362. Akte van openbare verpachting door de gemeente van de grasop-
brengst van 7 bermen en stroken langs wegen en paden aan 
verschillende personen. 1887 augustus 31. 1 akte. 

  363. Akte van openbare verpachting door de gemeente van de grasop-
brengst van 10 bermen, sloten en stroken langs wegen aan 
verschillende personen. 1893 april 14. 1 akte. 

  364. Akte van openbare verpachting door de gemeente van de grasop-
brengst van 10 bermen en stroken langs wegen aan verschillende 
personen. 1899 maart 23. 1 akte. 

  365. Akte van openbare verpachting door de gemeente van de grasop-
brengst op 10 bermen en stroken langs wegen aan verschillende 
personen. 1905 februari 22. 1 akte. 

  366. Akte van verpachting door de gemeente van dezelfde wegen als 
hiervoren (inventaris nr. 365) omschreven aan verschillende personen. 
1911 juli 24. 1 akte. 

  367. Akte van openbare verpachting door de gemeente van de grasop-
brengst van 11 bermen, sloten en stroken langs wegen en paden aan 
verschillende personen. 1918 juni 27. 1 akte. 

  368. Akte van openbare verpachting door de gemeente van de grasop-
brengst van de taluden en overtollige breedten van de gemeente-
wegen. 1924 september 26. 1 akte. 

  369. Akte van openbare verpachting, waarbij door de gemeente de jacht in 
Preusbos, het Vijlenderbos en het Holsetterbos wordt vergeven 
respectievelijk aan Mathijs Lorell, Martin De Eerens en aan Theodoor 
Deutz. 1845 september 29. 1 akte. 

  370. Akte van openbare verpachting door de gemeente van het jachtrecht in 
het bos genaamd "de Pruis" en in het Vijlenderbos aan Ferdinand 
Trostorff. 1853 juli 4. 1 akte. 

  371. Akte van openbare verpachting door de gemeente van het jachtrecht in 
het bos genaamd "de Preus" en in het Vijlenderbos aan Math. Lorel. 
1866 augustus 14. 1 akte. 

  372. Akte van openbare verpachting door de gemeente van het jachtrecht in 
het bos genaamd "de Preus" en in het Vijlenderbos aan Alex. Lorel. 
1869 augustus 27. 1 akte. 
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  373. Akte van openbare verpachting door de gemeente van het jachtrecht in 
het "Preusbosch" en het Vijlenderbos respectievelijk aan Alex. Lorel en 
J. Math. Merckelbach. 1873 augustus 20. 1 akte. 

  374. Akte van openbare verpachting door de gemeente van het jachtrecht in 
het bos genaamd "de Preus” en in het Vijlenerbos respectievelijk aan 
Jos. Rampen c.s. en aan Aug. Hennus c.s. 1882 augustus 18. 1 akte. 

  375. Akte van openbare verpachting door de gemeente van het jachtrecht in 
het "Pruisbosch" en het Vijlenerbos respectievelijk aan Frits Deden en 
Hubert Nijssen. 1891 juli 24. 1 akte. 

  376. Akte van openbare verpachting door de gemeente voor 6 jaren van het 
jachtrecht in het "Preusbosch" en in het Vijlenerbos, aan respectievelijk 
Hub. Jos. Chorus of Corres c.s. en aan Jos Straeter. 1903 juli 31. 1 akte. 

  377. Akte van openbare verpachting door de gemeente voor 6 achtereenvol-
gende jaren van het jachtrecht in het "Preusbosch" en het Vijlenerbos 
respectievelijk aan J.L.K. Nijssen c.s. en Jos Straeter c.s. 1903 
augustus 28. 1 akte. 

  378. Akte van openbare verpachting door de gemeente van het jachtrecht in 
het "Preusbosch" en het Vijlenerbos respectievelijk aan H.J. Chorus en 
aan H.J.H. Spiertz. 1909 juli 30. 1 akte. 

  379. Akte van openbare verpachting door de gemeente voor 6 jaar van het 
jachtrecht in het Pruisbos en het Vijlenerbos en op andere aan de 
gemeente toebehorende gronden aan Jean Spiertz. 1918 juni 27. 1 akte. 

  380. Akte van openbare verpachting door de gemeente voor 6 jaren van het 
jachtrecht in het Pruisbos en het Vijlenerbos en op andere gronden der 
gemeente, respectievelijk aan W.A. Schillings en aan Paul Hermans c.s. 
1920 september 10. 1 akte. 

  381. Akte van openbare verpachting door de gemeente voor 6 jaren van het 
jachtrecht in de aan de gemeente toebehorende bossen, wei en 
bouwlanden, aan Stazeus Stubach. 1927 augustus 12. 1 akte. 

 
 
a.a.e. Akten van verhuur, huurcontracten en andere overeenkomsten. 
 
382-391. Akten van verhuur, huurcontracten en andere overeenkomsten waarbij de 

gemeente partij is. 1864-1929. 10 akten. 
 
  382. Akte van verhuring door de gemeente van het oude raadhuis, Tentstraat 

no. 22, sectie A no. 226, aan Hubert Crott. 1887 april 1. 1 akte. 
  383. Huurcontract waarbij de gemeente verpacht de benedenverdieping van 

het oude raadhuis, Kerkstraat no. 30, sectie A no. 3283 en 3284, samen 
groot 13,85 aren, aan H.L.E. Urlings. 1921 september 22. 1 akte. 

  384. Huurcontract waarbij de gemeente aan het R.-K. Kerkbestuur verpacht 
voor de tijd van 6 jaren het woonhuis met tuin gelegen bij de school in 
de Lindenstraat, sectie A deel van perceel no. 4832. 1923 januari 19. 

        1 akte. 
  385. Huurcontract waarbij de gemeente aan A.H.A. Pelt verpacht een huis 

met tuin te Vijlen bij de O.L. School, gelegen sectie A no. 3825, groot 7 
aren en 95 centiaren. 1925 december 2. 1 akte. 

  386. Huurcontracten waarbij door de gemeente verpacht wordt aan Ger. van 
Vliet de helft van het woonhuis bij de Gasfabriek gelegen, Hertogenweg 
sectie A no. 4741, en de andere helft van hetzelfde huis aan Herm. 
Francotte. 1928 september 1. 2 akten. 
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  387. Huurcontract waarbij de gemeente voor ten hoogste 9 jaren aan August 
Reinders verpacht het woonhuis met tuin gelegen bij de Bijzondere 
school, Lindenstraat, sectie A nos. 5528 en 5527. 1928 december 17. 

        1 akte. 
  388. Akte van openbare verpachting door de gemeente en door het Burgerlijk 

Armbestuur van hunne gezamenlijke onroerende goederen, aan 
verschillende personen. 1925 september 2. 1 akte. 

  N.B. Bij de akte is gevoegd een akte van borgtocht voor de pachter 
Stazeus Stubach van 5 september 1925 en een wijzigingsakte 
d.d. 15 juni 1934, eveneens ten voordele van St. Stubach 
pachter van het weiland genaamd "Preusbosch". 

  389. Akte van verhuur door de gemeente aan Stazeus Stubach restaurateur 
te Vaals van een afgerasterd terrein, waarop de aan huurder toebe-
horende uitzichttoren is gebouwd, gelegen sectie B no. 2445, groot 13 
aren, 86 centiaren en een deel van perceel sectie A no. 2444, groot 7 
aren en 64 centiaren. 1929 september 30. 1 akte met 1 bijlage. 

  390. Privaatrechtelijke overeenkomst gesloten tussen de Staat der Neder-
landen en de gemeente Vaals voor het gebruik van Staatseigendom-
men. 1929 september 18. 1 akte. 

  391. Akten van vergunning door de gemeente tot het leggen van een stenen 
trap en tot het leggen van een stoep. 1864 november 17 en 1893 
december 1. 2 akten. 

 
 
a.b. Andere stukken betreffende de gemeente-eigendommen niet voor publieke 

dienst bestemd. 
 N.B. De akten betreffende deze eigendommen vindt men in de voorafgaande serie 

(inventaris nrs. 302-391). 
 
 
a.b.a.Privaatrechtelijke positie der gemeente in het algemeen. 
 
 392. Stukken betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het openbare 

gezag en de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid der gemeente. 
1838-1926.   1 omslag. 

 
 393. Stukken betreffende de gemeente-eigendommen niet voor publieke dienst 

bestemd in het algemeen; de kadastrale opmetingen van gemeente-eigendom 
en het afstaan van de opbrengst der eigendommen aan de amortisatie-kas, 
volgens de wet van 20 maart 1813. An IX (1800/1801)-1928. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 290 (oude figuratieve kaart) nr. 291 (generale 
opmeting) en de nos. 1206-1208 ("Gemene Bosschen"). 

    Stukken over de uitzichttoren vindt men ook onder Bouwtoezicht 
(inventaris nr. 2512). 

 
 
a.b.b. Verkrijging en verlies van eigendommen. 
 
 394. Stukken betreffende de aankoop van gemeente-eigendommen niet voor 

publieke dienst bestemd. 1829-1929. 1 omslag. 
  N.B. De akten raadplege men onder de inventaris nrs. 302-316. 
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 395. Stukken betreffende de verkoop (vervreemding of overdracht) van gemeente- 
aan derden, met aanvragen tot aankoop door derden, raadsbesluiten tot 
verkoop, processen-verbaal van schatting. 1832-1929. 1 omslag. 

  N.B. Voor de originele akten van verkoop raadplege men de inventaris nrs. 
317-325. 

    Zie ook de "staten van verkochte percelen" (inventaris nr. 410). 
 
 396. Stukken betreffende de verkoop van bomen, de verkoop der weegbrug en 

inschrijvingen der Nationale schuld. 1827-1925. 1 omslag. 
  N.B. Voor de akten van verkoop van bomen raadplege men de inventaris nrs. 

329-331. 
 
 397. Stukken betreffende ruiling met derden van niet voor publieke dienst bestemde 

gemeentegronden. 1884-1929. 1 omslag. 
  N.B. De akten van ruil vindt men onder inventaris-nrs. 332-338. Stukken 

welke handelen over ruil samen met aankoop of verkoop van grond 
raadplege men onder de nrs. 394 en 395. 

 
 398. Stukken betreffende andere wijzen van verkrijging of verlies van niet voor 

publieke dienst bestemde gemeente-eigendommen, n.l. schenking, onteige-
ning, confiscatie etc. 1814-1924. 1 omslag. 

 
 
a.b.c. Zakelijke rechten op eigendommen. 
 
 399. Stukken betreffende zakelijke rechten op niet voor publieke dienst bestemde 

eigendommen in het algemeen, het plantrecht op bermen van wegen, erfpacht 
en hypotheek. An IX (1801/1802)-1929. 1 omslag. 

 
 
a.b.d. Andere dan zakelijke rechten op eigendommen. 
 
 400. Stukken betreffende de verhuring en verpachting van gemeente-eigendommen 

niet voor publieke dienst bestemd, met besluiten, staten, afschriften van voor-
waarden voor de openbare verpachting. An IX (1800/1801)-1929. 1 omslag. 

  N.B. Voor de akten van verpachting en verhuur raadplege men de nummers 
339-389. 

 401. Stukken betreffende het jachtrecht op gemeente-eigendom. 1807-1927. 
       1 omslag. 
  N.B. Voor de akten van verpachting der jacht, raadplege men inventaris nrs. 

369-381. 
 
 402. Stukken betreffende een procedure in zake het jachtrecht in de Vijlender-

bossen, tussen de gemeente Vaals eiseres en Paul Hermans c.s. gedaagden. 
1922-1925.   1 omslag. 

  N.B. Zie inventaris nr. 1206. 
 
 403. Stukken betreffende het gebruik van gemeente-eigendommen. 1816-1928. 
       1 omslag. 
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a.b.e.Rechten en plichten t.o.v. aangrenzende eigendommen en het beheer der 
eigendommen. 
 
 404. Stukken betreffende de rechten en de verplichtingen ten aanzien van 

aangrenzende eigendommen. 1827-1928. 1 omslag. 
 
 405. Stukken betreffende de verbetering en het onderhoud van gemeente-eigen-

dommen, ontginning, bebossing en bouwrijp maken van grond en terreinen. 
1859 -1929.   1 omslag. 

 
 406. Toezending door de gemeente-bedrijven van rekeningen met specificatie van 

aan de gemeente geleverde stroom, gas, water, cokes etc. ten gebruike van 
raadhuis, scholen, straten, brandkranen etc. 1926-1929. 1 omslag. 

 
 407. Stukken betreffende polissen, premies, etc. van brandverzekeringen van 

gemeente-eigendommen. 1820-1919. 1 omslag. 
  N.B. Voor schoolgebouwen raadplege men ook inventaris nr. 3417. 
 
 408. Stukken betreffende de administratie der gemeente-eigendommen en de 

correspondentie over staten van eigendommen. 1813-1918. 1 omslag. 
 
 409. Staten van hetgeen naar burgerlijk recht eigendom is der gemeente, (de kapi-

talen en openbare schuldbrieven daaronder begrepen. 1814-1904. 1 omslag. 
 
 410. "Staat houdende aanwijzing van 255 perceelen gemeentegrond alle gelegen in 

en toebehorende aan de gemeente Vaals, welke het bestuur der gezegde 
gemeente voornemens is te verkopen en waarvan de figuurlijke ligging nader is 
aangeduid op het bij deze staat behorende plan". Opgemaakt 28 augustus 
1860.    1 deeltje in omslag. 

  N.B. In dezelfde omslag ligt een dergelijke ongedateerde staat van 
omstreeks dezelfde periode. 

 
 
b. Financiën. 
 
 411. Stukken betreffende de gemeente-financiën in het algemeen en de bijdragen 

van het Rijk in de gemeente-huishouding. An IX (1800/1801)-1917. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook "financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente" onder 

inventaris nr. 298. 
 
 412. Stukken betreffende het opmaken van begrotingen en rekeningen. An IX (1800/ 

1801)-1854.   1 omslag. 
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b.a. Begrotingen. 
 
413-538. Begrotingen van de inkomsten en uitgaven der gemeente. 1800-1929. 
       49 stukken en 77 deeltjes. 
   N.B. Voor de begrotingen der bedrijven raadplege men ook de inventaris 

nrs. 1034, 1041 en 1051. 
Bij de hier volgende serie begrotingen zijn de memories van toelichting, de 
begrotingswijzigingen en de correspondentie over de begrotingen niet 
opgenomen. Deze volgen in aparte series. 
In het jaar XII (1803/1804) werd het eerste budget (begroting) opgemaakt 
over an XI. 
Voor die tijd bestonden de begrotingen in deze vorm althans niet. Wij 
hebben echter in deze serie begrotingen eveneens opgenomen het stuk, 
dat voor het jaar 1803 hetzelfde doel had als de staat van begroting, n.l. de 
"tableau dressé par le Maire et adjoint en exécution des dispositions, 
contenues dans la lettre circulaire du Citoyen, Prefect du Département en 
date du 12 frimaire an IX. 
Gemakshalve hebben wij ook aan deze stukken de naam begroting 
gegeven. Staten van begroting worden ook gevonden als bijlage bij de 
rekening. Van 1803-1839 is zelfs een exemplaar der begroting met de lias 
bijlagen der rekening verbonden. 

 
  413. An IX (1800/1801). 1 stuk. 
  414. An X (1801/1802). 1 stuk. 
  415. An XI (1802/1803). 1 stuk. 
  416. An XII (1803/1804). 1 stuk. 
  417. An XIII (1804/1805). 1 stuk. 
  418. An XIV (1805/1806). 1 stuk. 
  419. 1807.  1 stuk. 
  420. 1808.  1 stuk. 
  421. 1810.  1 stuk. 
  422. 1812.  1 stuk. 
  423. 1813.  1 stuk. 
  424. 1815.  1 stuk. 
  425. 1816.  1 stuk. 
  426. 1817.  1 stuk. 
  427. 1818.  1 stuk. 
  428. 1819.  1 stuk. 
  429. 1820.  1 stuk. 
  430. 1821.  1 stuk. 
  431. 1822.  1 stuk. 
  432. 1823.  1 stuk. 
  433. 1824.  1 stuk. 
  434. 1825.  1 stuk. 
  435. 1826.  1 stuk. 
  436. 1827.  1 stuk. 
  437. 1828.  1 stuk. 
  438. 1829.  1 stuk. 
  439. 1830.  1 stuk. 
  440. 1831.  1 stuk. 
  441. 1832.  1 stuk. 
  442. 1833   1 stuk. 
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  443. 1834.  1 stuk. 
  444. 1835   1 stuk. 
  445. 1836.  1 stuk. 
  446. 1837   1 stuk. 
  447. 1838 . 1 stuk. 
  448. 1839.  1 stuk. 
  449. 1840.  1 stuk. 
  450. 1841.  1 stuk. 
  451. 1842.  1 stuk. 
  452. 1843   1 stuk. 
  453. 1844.  1 stuk. 
  454. 1845.  1 stuk. 
  455. 1846.  1 stuk. 
  456. 1847.  1 stuk. 
  457. 1848.  1 stuk. 
  458. 1849  1 stuk. 
  459. 1850.  1 stuk. 
  460. 1851.  1 stuk. 
  461. 1852.  1 stuk. 
  462. 1853.  1 deeltje. 
  463. 1854.  1 deeltje. 
  464. 1855.  1 deeltje. 
  465. 1856 . 1 deeltje. 
  466. 1857.  1 deeltje. 
  467. 1858.  1 deeltje. 
  468. 1859.  1 deeltje. 
  469. 1860.  1 deeltje. 
  470. 1861.  1 deeltje. 
  471. 1862 . 1 deeltje. 
  472. 1863.  1 deeltje. 
  473. 1864.  1 deeltje. 
  474. 1865.  1 deeltje. 
  475. 1866.  1 deeltje. 
  476. 1867.  1 deeltje. 
  477. 1868.  1 deeltje. 
  478. 1869.  1 deeltje. 
  479. 1870.  1 deeltje. 
  480. 1871.  1 deeltje. 
  481. 1872.  1 deeltje. 
  482. 1873.  1 deeltje. 
  483. 1874.  1 deeltje. 
  484. 1875.  1 deeltje. 
  485. 1876.  1 deeltje. 
  486. 1877.  1 deeltje. 
  487. 1878.  1 deeltje. 
  488. 1879.  1 deeltje. 
  489. 1880.  1 deeltje. 
  490. 1881.  1 deeltje. 
  491. 1882.  1 deeltje. 
  492. 1883.  1 deeltje. 
  493. 1884.  1 deeltje. 
  494. 1885.  1 deeltje. 
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  495. 1886.  1 deeltje. 
  496. 1887.  1 deeltje. 
  497. 1888.  1 deeltje. 
  498. 1889.  1 deeltje. 
  499. 1890.  1 deeltje. 
  500. 1891.  1 deeltje. 
  501. 1892.  1 deeltje. 
  502. 1893.  1 deeltje. 
  503. 1894.  1 deeltje. 
  504. 1895.  1 deeltje. 
  505. 1896.  1 deeltje. 
  506. 1897.  1 deeltje. 
  507. 1898.  1 deeltje. 
  508. 1899.  1 deeltje. 
  509. 1900.  1 deeltje. 
  510. 1901.  1 deeltje. 
  511. 1902.  1 deeltje. 
  512. 1903.  1 deeltje. 
  513. 1904.  1 deeltje. 
  514. 1905.  1 deeltje. 
  515. 1906.  1 deeltje. 
  516. 1907.  1 deeltje. 
  517. 1908.  1 deeltje. 
  518. 1909.  1 deeltje. 
  519. 1910.  1 deeltje. 
  520. 1911.  1 deeltje. 
  521. 1912.  1 deeltje. 
  522. 1913.  1 deeltje. 
  523. 1914.  1 deeltje. 
  524. 1915.  1 deeltje. 
  525. 1916.  1 deeltje. 
  526. 1917.  1 deeltje. 
  527. 1918.  1 deeltje. 
  528. 1919.  1 deeltje. 
  529. 1920.  1 deeltje. 
  530. 1921.  1 deeltje. 
  531. 1922.  1 deeltje. 
  532. 1923.  1 deeltje. 
  533. 1924.  1 deeltje. 
  534. 1925.  1 deeltje. 
  535. 1926.  1 deeltje. 
  536. 1927.  1 deeltje. 
  537. 1928.  1 deeltje. 
  538. 1929.  1 deeltje. 
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b.a.a. Memories van toelichting op de begrotingen. 
 
539-608. Memories van toelichting op de begrotingen. 1853-1857, 1860-1862, 1865-

1868, 1871-1929. 11 stukken, 47 deeltjes en 12 omslagen. 
   N.B. Bij deze memories van toelichting is sinds 1871 gevoegd een 

"Rekening tot aanwijzing van het vermoedelijk batig slot van het 
dienstjaar voorafgaande aan dat der bedoelde memorie". 

     Bij de memorie van toelichting van 1918-1929 zijn vaak, zonder 
verdere vermelding, de memorie van toelichting gevoegd welke 
behoren bij de begrotingen der gemeente-bedrijven, indien deze niet 
gevoegd werden bij de begrotingen der bedrijven zelf (zie inventaris 
nrs. 1034, 1041 en 1051). Ook de memorie van toelichting op de 
begrotingswijzigingen of aanvullingen zijn zonder verdere vermelding 
hierbij opgenomen. 

 
  539. 1853.  1 stuk. 
  540. 1854.  1 stuk. 
  541. 1855.  1 stuk. 
  542. 1856.  1 stuk. 
  543. 1857.  1 stuk. 
  544. 1860.  1 stuk. 
  545. 1862 . 1 stuk. 
  546. 1865.  1 stuk. 
  547. 1866.  1 stuk. 
  548. 1867.  1 stuk. 
  549. 1868.  1 stuk. 
  550. 1871.  1 deeltje. 
  551. 1872.  1 deeltje. 
  552. 1873.  1 deeltje. 
  553. 1874.  1 deeltje. 
  554. 1875.  1 deeltje. 
  555. 1876.  1 deeltje. 
  556. 1877.  1 deeltje. 
  557. 1878.  1 deeltje. 
  558. 1879.  1 deeltje. 
  559. 1880.  1 deeltje. 
  560. 1881.  1 deeltje. 
  561. 1882.  1 deeltje. 
  562. 1883.  1 deeltje. 
  563. 1884.  1 deeltje. 
  564. 1885.  1 deeltje. 
  565. 1886.  1 deeltje. 
  566. 1887.  1 deeltje. 
  567. 1888.  1 deeltje. 
  568. 1889.  1 deeltje. 
  569. 1890.  1 deeltje. 
  570. 1891.  1 deeltje. 
  571. 1892.  1 deeltje. 
  572. 1893.  1 deeltje. 
  573. 1894.  1 deeltje. 
  574. 1895.  1 deeltje. 
  575. 1896.  1 deeltje. 
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  576. 1897.  1 deeltje. 
  577. 1898.  1 deeltje. 
  578. 1899.  1 deeltje. 
  579. 1900.  1 deeltje. 
  580. 1901.  1 deeltje. 
  581. 1902.  1 deeltje. 
  582. 1903.  1 deeltje. 
  583. 1904.  1 deeltje. 
  584. 1905.  1 deeltje. 
  585. 1906.  1 deeltje. 
  586. 1907.  1 deeltje. 
  587. 1908.  1 deeltje. 
  588. 1909.  1 deeltje. 
  589. 1910.  1 deeltje. 
  590. 1911.  1 deeltje. 
  591. 1912.  1 deeltje. 
  592. 1913.  1 deeltje. 
  593. 1914.  1 deeltje. 
  594. 1915.  1 deeltje. 
  595. 1916.  1 deeltje. 
  596. 1917.  1 deeltje. 
  597. 1918.  1 deeltje. 
  598. 1919.  1 deeltje. 
  599. 1920.  1 deeltje. 
  600. 1921.  1 deeltje. 
  601. 1922.  1 deeltje. 
  602. 1923.  1 deeltje. 
  603. 1924.  1 deeltje. 
  604. 1925.  1 deeltje. 
  605. 1926.  1 deeltje. 
  606. 1927.  1 deeltje. 
  607. 1928.  1 deeltje. 
  608. 1929.  1 deeltje. 
 
 
b.a.b. Correspondentie betreffende de begrotingen. 
 
609-624. Correspondentie betreffende de begrotingen. An XII (1803/1804)-1929. 
       16 omslagen. 
   N.B. Opgenomen werden besluiten van de raad tot wijziging afschrijving of 

aanvulling der begrotingen, aanbieding der begroting aan 
Gedeputeerde Staten van Limburg, terugzending der begroting met 
de goedkeuring. (De memories van toelichting vindt men in de vorige 
serie; zie inventaris nrs. 539-608). 

    De stukken zijn niet zuiver chronologisch doch per begrotingsjaar 
bijeengevoegd en verdeeld in omslagen als volgt. 

 
  609. An XII (1803/1804)-1850. 1 omslag. 
  610. 1851-1870. 1 omslag. 
  611. 1871-1880. 1 omslag. 
  612. 1881-1890. 1 omslag. 
  613. 1891-1900. 1 omslag. 
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  614. 1901-1910. 1 omslag. 
  615. 1911-1920. 1 omslag. 
  616. 1921.  1 omslag. 
  617. 1922.  1 omslag. 
  618. 1923.  1 omslag. 
  619. 1924.  1 omslag. 
  620. 1925.  1 omslag. 
  621. 1926.  1 omslag. 
  622. 1927.  1 omslag. 
  623. 1928.  1 omslag. 
  624. 1929.  1 omslag. 
 
 
b.b. Rekeningen. 
 
625-748. Gemeente-rekeningen. An VIII (1799/1800)- an XIV en 1806, 1807, 1808, 

1812, 1815-1852, 1854-1929. 49 stukken en 75 deeltjes. 
   N.B. Het tweede exemplaar van de gemeente-rekening dat de ontvanger 

dient tot décharge-bewijs, is opgeborgen in het archief van de ontvanger. 
   Van 1800-1861 werd de rekening, alleen door de opmaker der rekening 

ondertekend, ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten toegezonden. 
Sinds 1862 wordt de rekening mede ondertekend door het gemeente-
bestuur, en heet de rekening niet meer naar de opmaker (maire of 
ontvanger). Wij hebben echter de opmaker der rekening blijven vermelden. 

 
625-626. Rekeningen van de maire, J.R. Trostorff. An VIII en an IX. (1799/1800 en 

1800/ 1801). 2 stukken. 
 
  625. An VIII (1799/1800). 1 stuk. 
  626. An IX (1800/1801). 1 stuk. 
 
627-629. Rekeningen van de gemeente-ontvanger Jean-Henri Vaessen. An X 

(1801/1802)-an XII (1803/1804). 3 stukken. 
 
  627. An X (1801/1802). 1 stuk. 
  628. An XI (1802/1803). 1 stuk. 
  629. An XII (1803/1804). 1 stuk. 
 
630-633. Rekeningen van de maire Trostorff. An XIII (1804/1805)-1808. 4 stukken. 
 
  630. An XIII (1804/1805). 1 stuk. 
  631. An XIV (1805) en 1806. 1 stuk. 
  632. 1807.  1 stuk. 
  633. 1808.  1 stuk. 
 
634-642. Rekeningen van de gemeente-ontvanger Jean, Henri Vaessen. 1812, 

1815-1822.  9 stukken. 
 
  634. 1812 . 1 stuk. 
  635. 1815.  1 stuk. 
  636. 1816 . 1 stuk. 
  637. 1817 . 1 stuk. 
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  638. 1818.  1 stuk. 
  639. 1819.  1 stuk. 
  640. 1820 . 1 stuk. 
  641. 1821 . 1 stuk. 
  642. 1822.  1 stuk. 
 
643-649. Rekeningen van de gemeente-ontvanger C.A. Wasmuth. 1823-1829. 
       7 stukken. 
 
  643. 1823.  1 stuk. 
  644. 1824.  1 stuk. 
  645. 1825.  1 stuk. 
  646. 1826.  1 stuk. 
  647. 1827.  1 stuk. 
  648. 1828 . 1 stuk. 
  649. 1829.  1 stuk. 
 
 
650-658. Rekeningen van de gemeente-ontvanger, J.G. Hachtmann. 1830-1838. 
       9 stukken. 
 
  650. 1830.  1 stuk. 
  651. 1831.  1 stuk. 
  652. 1832.  1 stuk. 
  653. 1833 . 1 stuk. 
  654. 1834 . 1 stuk. 
  655. 1835 . 1 stuk. 
  656. 1836.  1 stuk. 
  657. 1837.  1 stuk. 
  658. 1838.  1 stuk. 
    N.B. De rekening van 1838 is door Franck opgemaakt in naam van 

Hachtmann. 
 
659-673. Rekeningen van de gemeente-ontvanger, J.J. Franck. 1839-1852 en 1854. 
       15 stukken. 
 
  659. 1839.  1 stuk. 
  660. 1840.  1 stuk. 
  661. 1841.  1 stuk. 
  662. 1842.  1 stuk. 
  663. 1843.  1 stuk. 
  664. 1844.  1 stuk. 
  665. 1845.  1 stuk. 
  666. 1846.  1 stuk. 
  667. 1847.  1 stuk. 
  668. 1848.  1 stuk. 
  669. 1849.  1 stuk. 
  670. 1850.  1 stuk. 
  671. 1851.  1 stuk. 
  672. 1852.  1 stuk. 
  673. 1854.  1 stuk. 
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674-696. Rekeningen van de gemeente-ontvanger H. Kern. 1855-1877. 23 deeltjes. 
 
  674. 1855.  1 deeltje. 
  675. 1856.  1 deeltje. 
  676. 1857.  1 deeltje. 
  677. 1858.  1 deeltje. 
  678. 1859.  1 deeltje. 
  679. 1860.  1 deeltje. 
  680. 1861.  1 deeltje. 
  681. 1862.  1 deeltje. 
  682. 1863.  1 deeltje. 
  683. 1864.  1 deeltje. 
  684. 1865.  1 deeltje. 
  685. 1866.  1 deeltje. 
  686. 1867.  1 deeltje. 
  687. 1868.  1 deeltje. 
  688. 1869.  1 deeltje. 
  689. 1870.  1 deeltje. 
  690. 1871.  1 deeltje. 
  691. 1872.  1 deeltje. 
  692. 1873.  1 deeltje. 
  693. 1874.  1 deeltje. 
  694. 1875.  1 deeltje. 
  695. 1876.  1 deeltje. 
  696. 1877.  1 deeltje. 
   
697-736. Gemeente-rekeningen opgemaakt door de ontvanger J. Gudden. 1878-

1917.    40 deeltjes. 
 
  697. 1878.  1 deeltje. 
  698. 1879.  1 deeltje. 
  699. 1880.  1 deeltje. 
  700. 1881.  1 deeltje. 
  701. 1882.  1 deeltje. 
  702. 1883.  1 deeltje. 
  703. 1884.  1 deeltje. 
  704. 1885.  1 deeltje. 
  705. 1886.  1 deeltje. 
  706. 1887.  1 deeltje. 
  707. 1888.  1 deeltje. 
  708. 1889.  1 deeltje. 
  709. 1890.  1 deeltje. 
  710. 1891.  1 deeltje. 
  711. 1892.  1 deeltje. 
  712. 1893.  1 deeltje. 
  713. 1894.  1 deeltje. 
  714. 1895.  1 deeltje. 
  715. 1896.  1 deeltje. 
  716. 1897.  1 deeltje. 
  717. 1898.  1 deeltje. 
  718. 1899.  1 deeltje. 
  719. 1900.  1 deeltje. 
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  720. 1901.  1 deeltje. 
  721. 1902.  1 deeltje. 
  722. 1903.  1 deeltje. 
  723. 1904.  1 deeltje. 
  724. 1905.  1 deeltje. 
  725. 1906.  1 deeltje. 
  726. 1907.  1 deeltje. 
  727. 1908.  1 deeltje. 
  728. 1909.  1 deeltje. 
  729. 1910.  1 deeltje. 
  730. 1911.  1 deeltje. 
  731. 1912.  1 deeltje. 
  732. 1913.  1 deeltje. 
  733. 1914.  1 deeltje. 
  734. 1915.  1 deeltje. 
  735. 1916.  1 deeltje. 
  736. 1917.  1 deeltje. 
 
737-740. Gemeente-rekeningen opgemaakt door de ontvanger A.A.Th. Rovers. 

1918-1921.  4 deeltjes. 
 
  737. 1918.  1 deeltje. 
  739. 1920.  1 deeltje. 
  738. 1919.  1 deeltje. 
  740. 1921.  1 deeltje. 
 
741-748. Gemeente-rekeningen opgemaakt door de ontvanger W.A. Schrouff. 1922-

1929.    8 deeltjes. 
 
  741. 1922.  1 deeltje. 
  742. 1923.  1 deeltje. 
  743. 1924.  1 deeltje. 
  744. 1925.  1 deeltje. 
  745. 1926.  1 deeltje. 
  746. 1927.  1 deeltje. 
  747. 1928.  1 deeltje. 
  748. 1929.  1 deeltje. 
 
b.b.a. Correspondentie betreffende de rekeningen. 
 
749-757. Correspondentie, besluiten en bekendmakingen over, terugzendingen en 

goedkeuringen van gemeente-rekeningen. An XI (1801/1802)-1929. 
       9 omslagen. 
 
  749. 1801-1849. 1 omslag. 
  750. 1850-1859. 1 omslag. 
  751. 1860-1869. 1 omslag. 
  752. 1870-1879. 1 omslag. 
  753. 1880-1889. 1 omslag. 
  754. 1890-1899. 1 omslag. 
  755. 1900-1909. 1 omslag. 
  756. 1910-1919. 1 omslag. 
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  757. 1920-1929. 1 omslag. 
 
 
b.b.b. Bijlagen der rekeningen. 
 
 N.B. Voor de mandaten (bevelschriften van betaling) van 1899-1929 zie inventaris 

nrs. 882-911. Deze stukken werden uit deze serie bijlagen verwijderd omdat ze 
door hun klein formaat een behoorlijke verpakking onmogelijk maakten. 

  Uit de serie bijlagen werden voorts gelicht, de kohieren, legeslijsten, akten, 
correspondentie en besluiten betrekking hebbende op de rekening, bestekken 
voor de bouw van scholen en de rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur. De 
bijlagen van 1898-1929 zijn in hun geheel bewaard. Van 1862-1897 is 
vernietigd, wat volgens de betreffende lijst is toegestaan. 

 
758-881. Bijlagen der gemeente-rekeningen. An VII (1798/1799)-1809, 1814-1852, 

1854-1929.  30 liassen en 95 omslagen. 
 
  758-792. Bijlagen der gemeente-rekeningen. An VII (1798/1799)-1809, 

1814-1839. 6 omslagen en 30 liassen. 
    N.B. De bijlagen der rekeningen van An XII-1839 zijn liassen en 

zijn in hun geheel als zodanig bewaard gebleven. Vanaf 
1808-1839 zit als regel aan de lias ook een "staat van 
begroting" vast. 

 
  758. An VII (1798/1799). 1 omslag. 
  759. An VIII (1799/1800). 1 omslag. 
  760. An IX (1800/1801). 1 omslag. 
  761. An X (1801/1802). 1 omslag. 
  762. An XI (1802/1803). 1 omslag. 
  763. An XII (1803/1804). 1 omslag. 
  764. An XIII (1804/1805). 1 lias. 
  765. An XIV (1805/1806). 1 lias. 
  766. 1807.  1 lias. 
  767. 1808.  1 lias. 
  768. 1809.  1 lias. 
  769. 1814 en 1815 (fragm.) 1 omslag. 
  769a. 1816.  1 lias. 
    N.B. Later gevonden. 
  770. 1817 . 1 lias. 
  771. 1818.  1 lias. 
  772. 1819.  1 lias. 
  773. 1820.  1 lias. 
  774. 1821.  1 lias. 
  775. 1822.  1 lias. 
  776. 1823.  1 lias. 
  777. 1824.  1 lias. 
  778. 1825.  1 lias. 
  779. 1826.  1 lias. 
  780. 1827.  1 lias. 
  781. 1828.  1 lias. 
  782. 1829.  1 lias. 
  783. 1830.  1 lias. 
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  784. 1831.  1 lias. 
  785. 1832.  1 lias. 
  786. 1833.  1 lias. 
  787. 1834.  1 lias. 
  788. 1835.  1 lias. 
  789. 1835.  1 lias. 
  790. 1837.  1 lias. 
  791. 1838.  1 lias. 
  792. 1839.  1 lias. 
 
 
793-813. Bijlagen der gemeente-rekeningen. 1840-1852, 1854-1861. 21 omslagen. 
   N.B. De hierbij beschreven bijlagen zijn alle losse stukken, welke 

geordend zijn volgens de in dorso voorkomende nummers. Vooral 
deze serie bijlagen dient zorgvuldig bewaard te blijven, omdat vele 
rekeningen, die bij de vorige ordening als omslag om de jaarpakjes 
hebben gediend, totaal verscheurd zijn en vervreten. 

    Vanaf 1847 komen vrij geregeld begrotingen als bijlagen bij de 
rekening voor. 

    Vanaf 1854 beginnen de verzamelstaten van bevelschriften. Vanaf dit 
jaar worden de bijlagen volgens de nummers van de verzamelstaat. 

    Van de bijlagen dezer jaren is niets door ons vernietigd, vooral ook 
omdat de rekeningen dezer jaren zeer beschadigd en gedeeltelijk 
vergaan of vervreten zijn. 

 
  793. 1840.  1 omslag. 
  794. 1841.  1 omslag. 
  795. 1842.  1 omslag. 
  796. 1843.  1 omslag. 
  797. 1844.  1 omslag. 
  798. 1845.  1 omslag. 
  799. 1846.  1 omslag. 
  800. 1847.  1 omslag. 
  801. 1848.  1 omslag. 
  802. 1849.  1 omslag. 
  803. 1850.  1 omslag. 
  804. 1851.  1 omslag. 
  805. 1852.  1 omslag. 
  806. 1854.  1 omslag. 
  807. 1855.  1 omslag. 
  808. 1856.  1 omslag. 
  809. 1857.  1 omslag. 
  810. 1858.  1 omslag. 
  811. 1859.  1 omslag. 
  812. 1860.  1 omslag. 
  813. 1861.  1 omslag. 
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814-850. Bijlagen der gemeente-rekeningen. 1862-1889. 37 omslagen. 
   N.B. Vanaf 1862 is de "lijst houdende de voor vernietiging in aanmerking 

komende stukken" toegepast. Er bleven dus van de bijlagen der 
rekeningen over: de verzamelstaten en de bevelschriften van betaling 
met de aangehechte stukken, welke betrekking hebben op de uit-
voering van gewone en buitengewone openbare werken, op 
gebouwen en op eigendommen.  

    De bijlagen aan de bevelschriften gehecht, welke wel vernietigd 
hadden kunnen worden doch nog waarde hadden als archiefstukken 
in andere series of dossiers, alsook de toevallig bij de bijlagen terecht 
gekomen akten, kohieren en bestekken werden uit de bijlagen gelicht 
en daar opgeborgen waar zij volgens hun aard thuis horen. 

 
  814. 1862.  1 omslag. 
  815. 1863.  1 omslag. 
  816. 1864.  1 omslag. 
  817. 1865.  1 omslag. 
  818. 1866.  1 omslag. 
  819. 1867.  1 omslag. 
  820. 1868.  1 omslag. 
  821. 1869.  1 omslag. 
  822. 1870.  1 omslag. 
  823. 1871.  1 omslag. 
  824. 1872.  1 omslag. 
  825. 1873.  1 omslag. 
  826. 1874.  1 omslag. 
  827. 1875.  1 omslag. 
  828. 1876.  1 omslag. 
  829. 1877.  1 omslag. 
  830. 1878.  1 omslag. 
  831. 1879.  1 omslag. 
  832. 1880.  1 omslag. 
  833. 1881.  1 omslag. 
  834. 1882.  1 omslag. 
  835. 1883.  1 omslag. 
  836. 1884.  1 omslag. 
  837. 1885.  1 omslag. 
  838. 1886.  1 omslag. 
  839. 1887.  1 omslag. 
  840. 1888.  1 omslag. 
  841. 1889.  1 omslag. 
  842. 1890.  1 omslag. 
  843. 1891.  1 omslag. 
  844. 1892.  1 omslag. 
  845. 1893.  1 omslag. 
  846. 1894.  1 omslag. 
  847. 1895.  1 omslag. 
  848. 1896.  1 omslag. 
  849. 1897.  1 omslag. 
  850. 1898.  1 omslag. 
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851-881. Bijlagen der rekeningen van 1899-1929. 31 omslagen. 
   N.B. Alle mandaten en bijlagen van deze periode 1899-1929 zijn, volgens 

het voorschrift dat bijlagen bij de rekeningen eerst 40 jaar na datum 
vernietigd mogen worden, bewaard gebleven. Echter zijn de manda-
ten en bijlagen in twee pakjes van elkaar afgescheiden; in een pakje 
zitten de stukken die waarde hebben ook na 40 jaar en dus altijd 
bewaard dienen te blijven, in het andere pakje zitten de stukken, die 
ná 40 jaar vernietigd kunnen worden. Het jaar der vernietiging is met 
rood potlood duidelijk op de omslag aangegeven. 

    Uit de bijlagen zijn weggenomen die archiefstukken welke voor de 
aanhechting aan de bevelschriften een andere plaats in het archief 
innamen, b.v. de kohieren bij de belastingen, akten bij verkoop of 
aankoop van privaatrechtelijke eigendommen etc. 

    Vanaf deze periode (1899) wordt het aantal mandaten met aange-
hechte stukken zo groot dat men er toe moest overgaan deze grote 
massa stukken ook om hun uitzonderlijk (klein) formaat apart op te 
bergen. 

    De "mandaten" welke tot 1898 in de serie "bijlagen" begrepen waren, 
werden vanaf 1899 in een serie mandaten apart opgeborgen (zie 
inventaris nrs. 882-911). 

 
  851. 1899.  1 omslag. 
  852. 1900.  1 omslag. 
  853. 1901.  1 omslag. 
  854. 1902.  1 omslag. 
  855. 1903.  1 omslag. 
  856. 1904.  1 omslag. 
  857. 1905.  1 omslag. 
  858. 1906.  1 omslag. 
    N.B. Zonder verzamelstaat van ontvangsten. 
  859. 1907.  1 omslag. 
  860. 1908.  1 omslag. 
  861. 1909.  1 omslag. 
  862. 1910.  1 omslag. 
  863. 1911.  1 omslag. 
  864. 1912.  1 omslag. 
  865. 1913.  1 omslag. 
  866. 1914.  1 omslag. 
  867. 1915.  1 omslag. 
  868. 1916.  1 omslag. 
  869. 1917.  1 omslag. 
  870. 1918.  1 omslag. 
  871. 1919.  1 omslag. 
  872. 1920.  1 omslag. 
  873. 1921.  1 omslag. 
  874. 1922.  1 omslag. 
  875. 1923.  1 omslag. 
  876. 1924.  1 omslag. 
  877. 1925.  1 omslag. 
  878. 1926.  1 omslag. 
  879. 1927.  1 omslag. 
  880. 1928.  1 omslag. 
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  881. 1929.  1 omslag. 
   
882-911. Mandaten behorende bij de gemeente-rekeningen van 1899-1929. 
       31 pakken. 
 
   N.B. De mandaten der rekeningen van 1803-1898 zijn te vinden bij de 

bijlagen (inventaris nrs. 758-881). De hierna volgende mandaten (een 
gedeelte dus der bijlagen bij de gemeente-rekeningen) zijn hier 
geborgen wegens hun uitzonderlijk formaat. 

    Ieder jaar is verdeeld in 2 pakken. Het eene pak bevat de mandaten, 
welke bewaard moeten blijven, het andere pak de mandaten, welke 
na 40 jaar vernietigd kunnen worden. De laatstbedoelde pakken 
dragen een "dubbel-nummer" b.v. 436a, dit is gedaan om te voorko-
men, dat na vernietiging van het pak een nummer in de inventaris zou 
gaan ontbreken. De dubbel-nummers zijn in de inventaris dan ook 
niet genoemd. Zie ook de opmerkingen voor inventaris nr. 851. 

 
  882. 1899.  1 pak. 
  882a. 1900.  1 pak. 
  883. 1901.  1 pak. 
  884. 1902.  1 pak. 
  885. 1903.  1 pak. 
  886. 1904.  1 pak. 
  887. 1905.  1 pak. 
  888. 1906.  1 pak. 
  889. 1907.  1 pak. 
  890. 1908.  1 pak. 
  891. 1909.  1 pak. 
  892. 1910.  1 pak. 
  893. 1911.  1 pak. 
  894. 1912.  1 pak. 
  895. 1913.  1 pak. 
  896. 1914.  1 pak. 
  897. 1915.  1 pak. 
  898. 1916.  1 pak. 
  899. 1917.  1 pak. 
  900. 1918.  1 pak. 
  901. 1919.  1 pak. 
  902. 1920.  1 pak. 
  903. 1921.  1 pak. 
  904. 1922.  1 pak. 
  905. 1923.  1 pak. 
  906. 1924.  1 pak. 
  907. 1925.  1 pak. 
  908. 1926.  1 pak. 
  909. 1927.  1 pak. 
  910. 1928.  1 pak. 
  911. 1929.  1 pak. 
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b.c. Financieel beheer, schulden en geldleningen. 
 
 912. Verordening regelende de samenstelling van de Commissie van financiën, rap-

porten door de commissie van financiën (later tevens commissie voor sociale 
aangelegenheden) uitgebracht aan het college van burgemeester en wethou-
ders over het gebruik van de gemeente-geldmiddelen. 1919-1929. 1 omslag. 

 
 913. Stukken betreffende het financieel beheer in het algemeen, de sanering van de 

gemeente-financiën, correspondentie over renteloze voorschotten en rijksteun-
uitkering. 1918-1929. 1 omslag. 

  N.B. Men raadplege voor dit onderwerp eveneens "financiële verhouding 
tussen Rijk en gemeente" (inventaris nr. 289) en "gemeentefinanciën 
(inventaris nr. 411). 

 
 914. Stukken betreffende de belegging van gelden en kasgeld-beleggingen. 1849-

1924.    1 omslag. 
 
 915. Akte van geldlening groot f. 4.080,85 met hypotheekstelling ten behoeve van de 

gemeente en ten laste van Joseph Saive te Vaals. 1925 mei 7. 
        1 akte met 4 bijlagen. 
 
 916. Akte van geldlening groot f. 4.080,82 met hypotheekstelling ten behoeve van de 

gemeente en ten laste van Math. Lumey-Duysens te Simpelveld. 1927 mei 6. 
       1 akte met 5 bijlagen. 
 
 917. Stukken betreffende rekeningen-courant, postcheque en girodienst. 1917-1929. 
       1 omslag. 
 
 918. Stukken betreffende de controle op de rekenplichtige ambtenaren en het reken-

plichtig beheer, kasopnames bij de gemeente-ontvanger e.d. 1814-1929. 
        1 omslag. 
 
919-929. Secretarie-registers ten behoeve van de financiële administratie en controle 

ter gemeente-secretarie. 1918-1929. 11 delen. 
   N.B. Het secretarie-register diende o.m. om aantekening te houden van de 

uitgaven gedaan op de verschillende begrotingsposten. 
 
  919. 1918-1921. 1 deel. 
  920. 1922.  1 deel. 
  921. 1923.  1 deel. 
  922. 1924.  1 deel. 
  923. 1925.  1 deel. 
  924. 1926.  1 deel. 
    N.B. Al deze registers van 1918-1926 ter notitie van uitgaven. 
  925. 1927. (ontvangsten) 1 deel. 
  926. 1927. (uitgaven) 1 deel. 
  927. 1928. (ontvangsten) 1 deel. 
  928. 1928. (uitgaven) 1 deel. 
  929. 1929. (uitgaven) 1 deel. 
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 930. Staat der schuldeisers der gemeente, welke rente trekken. 1809 maart 15. 
       1 stuk. 
 
 931. "Etat particulier et détaillé des Dettes de la commune de Vaels". 1811 juli 13. 
       1 stuk. 
 
 932. Staat van liquidatie van eisbare schuld (dette exigible). 1816 september 26. 
       1 stuk. 
 
 933. Staat van liquidatie van gevestigde schuld. 1816 september 30. 1 stuk. 
 
 934. Staten van de gevestigde en van de eisbare schulden der gemeente opge-

maakt door de raad. 1817 september 22. 1 omslag. 
  N.B. De staat is opgemaakt ingevolge de Koninklijke Besluiten van 30 

september en 1 november 1814 en van 12 januari 1817 en is 
genummerd "no. 36". 

 
 935. Stukken betreffende gemeenteschulden en het aflossen of converteren der 

schulden. An VIII (1799/1800)-1924. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook onder geldleningen inventaris nrs. 939-972. 
 
936-938. Registers van ten laste der gemeente aangegane geldleningen met 

aantekening van daarop afgeloste sommen en betaalde rentebedragen. 28 
november 1887 - 2 september 1929. 3 deeltjes. 

 
  936. 1887 november 28-1920 februari 18. 1 deeltje. 
  937. 1887 november 28 -1922 mei 19/20. 1 deeltje. 
  938. 1887 november 28-1929 september 2. 1 deeltje. 
    N.B. In het laatste deeltje tevens opgenomen de leningen aangegaan 

na 31 december 1929, n.l. tot 7 december 1936. 
 
939-971. Akten van geldlening ten laste van de gemeente met de bij iedere akte 

behorende losse stukken, chronologisch gerangschikt volgens de datums 
waarop de akten gepasseerd zijn. 1885-1929. 8 akten en 25 omslagen. 

   N.B. De akten met bijbehorende stukken zijn "omslagen" en de akten 
zonder bijbehorende stukken zijn "akten" genoemd'. 

    Het doel der geldleningen is beschreven in de registers der 
aangegane geldleningen, hieraan voorafgaande. 

 
  939. Stukken betreffende de geldleningen van de Maatschappij  
    voor gemeente-crediet te Amsterdam. 1885-1914. 1 omslag. 
  940. Geldlening ten laste van de gemeente en ten gunste van de 
    Maatschappij voor gemeente-crediet te Amsterdam, groot 
    f. 25.000,-. 14 april 1885. 1 akte. 
  941. idem, groot f. 30.000,-. 28 november 1887. 1 akte. 
  942. idem, groot f. 3.000,-. 6 oktober 1904. 1 akte. 
  943. idem, groot f. 25.000,-. 5 juli 1906. 1 akte. 
  944. idem, groot f. 32.000,-. 29 september 1911. 1 akte. 
  945. idem, groot f. 15.000,-. 28 mei 1913. 1 akte. 
  946. idem, groot f. 15.000,-. 7 februari 1917. 1 akte. 
  947. idem, groot f. 20.000,-. 21 juni 1918. 1 omslag. 
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  948. Geldlening ten laste van de gemeente en ten gunste van de 
    Verzekeringsbank "De Maas" te Maastricht, groot f. 60.000,-. 
    8/9 oktober 1919. 1 akte. 
  949. Geldlening ten laste van de gemeente en ten gunste van de 
    Maatschappij voor gemeente-crediet te Amsterdam, groot 
    f. 125.000,-. 25 februari 1919. 1 omslag. 
  950. idem, groot f. 40.000,-. 13 mei 1919. 1 omslag. 
  951. idem, groot f. 30.000,-. 17/18 oktober 1919. 1 omslag. 
  952. idem, groot f. 20.000,-. 30/31 januari 1920. 1 omslag. 
  953. Geldlening ten laste van de gemeente en ten gunste van 
    het Rijk der Nederlanden (Postcheque en Girodienst) groot 
    f. 125.000,-. 18 februari 1920. 1 omslag. 
    N.B. Deze lening werd 3 keer verlengd bij de akten van 8 juni 1920, 4 

december 1920 en 30 mei 1921, welke akten eveneens hierbij 
werden gevoegd. 

  954. Geldlening van de Maatschappij voor gemeente-crediet te 
    Amsterdam, groot f. 30.000,-. 22/23 juni 1920. 1 omslag. 
  955. Geldlening van het Rijk der Nederlanden (Postcheque en 
    Girodienst) groot f. 100.000,-. 10/12 november 1920. 1 omslag. 
     N.B. Met de akte waarbij deze lening op 30 mei/3 juni 1921  
       werd verlengd. 
  956. Geldlening van het Rijk der Nederlanden (Postcheque- en 
    Girodienst), groot f. 40.000,-. 11 januari 1921. 1 omslag. 
  957. Geldlening van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam 
    groot f. 300.000,-. 29 juli 1921. 1 omslag. 
  958. Geldlening van de Maatschappij voor gemeente-crediet te 
    Amsterdam, groot f. 120.000,-. 27 oktober 1921. 1 omslag. 
  959. idem, groot f. 45.000,-. 16 mei 1922. 1 omslag. 
  960. idem, groot. f. 90.000,-. 19/20 mei 1922. 1 omslag. 
  961. Geldlening van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, groot 
    f. 140.000,-. 20 november 1924. 1 omslag. 
    N.B. Deze lening werd geconverteerd bij akte van 30 november 
      1925, welke hierbij is gevoegd. 
  962. idem, groot f. 37.500,-. 25 november 1926. 1 omslag. 
  963. idem, groot f. 202.500,-. 25 november 1926. 1 omslag. 
  964. idem, groot f. 130.000,-. 25 november 1926. 1 omslag. 
  965. Geldlening van de Maatschappij voor gemeente-crediet te 
    Amsterdam, groot f. 46.000,-. 29 april 1927. 1 omslag. 
  966. idem, groot f. 57.000,-. 17 december 1927. 1 omslag. 
  967. idem, groot f. 150.000,-. 28 december 1927. 1 omslag. 
  968. idem, groot f. 27.500,-. 27 februari 1928. 1 omslag. 
  969. idem, groot f. 245.500,-. 17/20 augustus 1928. 1 omslag. 
  970. idem, groot f. 150.000,-. 17/18 december 1928. 1 omslag. 
  971. Geldlening van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, 
    groot f. 26.000,-. 3 september 1929. 1 omslag. 
    N.B. De akte zelf ontbreekt. 
 
 972. Stukken over geldleningen in het algemeen, over tijdelijke leningen, over 

meerdere leningen tegelijk handelende en over geldleningen, waarvan de akten 
niet meer aanwezig zijn. 1867-1928. 1 omslag. 

  N.B. De andere losse stukken over geldleningen zijn gevoegd bij de 
betreffende akten van geldlening onder de inventaris nrs. 939-971. 
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c. Benodigdheden en hulpmiddelen, gebouwen. 
 
 973. Stukken betreffende benodigdheden en hulpmiddelen voor de administratie, 

betreffende de brievenpost tussen de administratieve lichamen in de Franse 
tijd, voorschriften voor het inrichten van dienstbrieven, de regeling van de 
couriersdienst (Messager de la correspondance), betaling van expresse-loon, 
briefwisseling per "diligence" of per voetbode, over aan port onderworpen 
dienstbrieven, adressering en telling van dienststukken, bepalingen over 
regeringstelegrammen. An VIII (1799/ 1800)-1929. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 289. 
 
 974 Stukken betreffende de kosten voor het bijwerken van de kadastrale leggers en 

kaarten. 1843-1908. 1 omslag. 
  N.B. Het kadastrale archief zelf is te vinden onder de inventaris nrs. 4482-

4521. 
 
 975. Stukken betreffende kantoorbenodigdheden, als jaarlijkse betaling van abon-

nementen, kosten van zegels, inbinden van registers van de Burgerlijke Stand, 
kosten van druk- en bindwerk, het aanschaffen van schrijfmachines en ander 
bureau-materiaal. 1826-1929.  1 omslag. 

  N.B. Zie ook voor zegelkosten Burgerlijke stand inventaris nr. 1870 en voor 
abonnementen op officiële bladen inventaris nr. 997. 

 
 976. Stukken betreffende het gemeente-archief, documentatie en registratuur, lijsten 

van aanwezige archiefstukken (soms inventarissen genoemd) uit de Franse tijd, 
het openen der archiefkisten van de schepenbank van Holset, Vijlen en Vaals, 
het onderzoek in archieven, het uitwisselen van archiefstukken, het beheer der 
archieven, de inrichting van inventarissen en de zorg voor de archieven, de 
overdracht van archieven, de archiefwet, het vernietigen van stukken, het 
uitlenen van archivalia, de normalisatie en het gebruik van papiersoorten. An 
VIII (1799/1800)-1929. 1 omslag. 

  N.B. Archief-inventarissen zijn opgeborgen onder inventaris nrs. 248 en 249. 
 
 977. Stukken betreffende abonnementen op de staatsbladen en de provinciale 

bladen of hun "voorgangers" of andere abonnementen op wetten en tijdschrif-
ten. An VIII (1799/1800)-1926. 1 omslag. 

  N.B. De "voorgangers" der staatsbladen en provinciale bladen, waarover 
stukken in dit nummer voorkomen, zijn: "Les Bulletins des Lois", 
"Kreisanzeiger”,"Journal de la Province de Limbourg", "Memorial 
Administratief" en "Bulletin officiel". 

 
 978. Stukken betreffende de wijze van afkondiging van plaatselijke verordeningen, 

de bekendmakingen der gemeente (geldig blijven der strafverordeningen) en 
publiciteit door middel van de pers. An XIV (1805/1806)-1929. 1 omslag. 

 
 979. Stukken betreffende adviezen in het algemeen. ±1805 en 1923-1929. 1 omslag. 
 
 980. Stukken betreffende de bouw, verbouw, verkoop, sloping, verwarming, 

verlichting, watervoorziening, onderhoud en schoonhouden van dienstge-
bouwen. 1829-1929. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nrs. 406 en 407. Voor bedrijven der gemeente zie 
inventaris nr. 1054. Voor kantoren P.T.T. zie inventaris nrs. 2953 v.v. 
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4. Organen, functionarissen en bedrijven. 
 
a. De raad der gemeente. 
 
 981. Stukken betreffende organen, instellingen en functionarissen in het algemeen. 

1818-1927.   1 omslag. 
  N.B. Vooral in de Franse tijd en in de Belgische periode waren er stukken 

welke tegelijkertijd handelden over de gemeenteraad, de wethouders en 
over functionarissen, b.v. over benoeming en beëdiging van raadsleden 
ontvanger en secretaris. Stukken handelende over meerdere functiona-
rissen en/of instellingen tegelijk werden in dit nummer opgenomen. 

 
 982. Stukken betreffende de voorbereidingen tot de verkiezing van de raad in het 

algemeen, zoals "verkiesbaarheidslijsten" en lijsten van contribuabelen (per-
sonen die een voldoende som aan belasting betalen om stemgerechtigd te zijn) 
voorschriften over het samenstellen der kiezerslijsten voor de raadsverkie-
zingen. An IX (1800/1801)-1919. 1 omslag. 

  N.B. Voor de kiezerslijsten welke ontbreken raadplege men inventaris nr. 
991. 

 
 983. Nominatieve staat der burgers van de gemeente welke het recht hebben om te 

stemmen bij de gemeentelijke verkiezingen in het arrondissement van 
Maastricht, opgemaakt door de raad van Vaals. An IX germinal 15. (5 april 
1801).    1 stuk. 

  N.B. De staat is opgemaakt ingevolge art. 1 en 9 van de wet van 13 ventôse 
An 9 (4 maart 1801). 

 
984-988. Stukken betreffende de verkiezingen van het jaar IX (1800/1801). 
       5 omslagen. 
   N.B. Volgens de betreffende wet, werden de gemeentelijke kiezers 

ingedeeld in honderdtallen. ("Series"). 
    In Vaals waar 500 kiezers waren (zie het slot van de nominatieve 

staat van de gemeentelijke kiezers van het jaar IX (inventaris nr. 983) 
waren er dus 5 series van kiezers. Volgens deze series werden de 
volgende stukken geordend en voor elke serie waren meerdere 
stukken nodig gemerkt no. 4, no. 7, no. 8, en no. 9. 

    Het eerste stuk no. 4 geeft de namen aan van de 100 kiezers, welke 
voorkomen in de betreffende serie. Ze zijn gerangschikt volgens hun 
woonplaats of woonwijk. 

    Het tweede stuk no. 7 is het register bestemd om de namen in te 
schrijven van de kiezers, die hun stembriefje in de bus hebben 
gestoken. 

    Het derde stuk no. 8 is de tellijst der namen komende uit de bus 
bestemd voor de stemmen door de kiezers binnen en buiten hun 
serie gegeven. 

    Het vierde stuk no. 9 is de lijst der namen uit de bus bestemd om te 
stemmen te bevatten door de kiezers aan afwezigen gegeven. 
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  984. nos. 4, 7, 8 en 9 (zie voorgaande noot) van serie I der gemeente-
verkiezingen van het jaar IX prairial/messidor (juni 1801). 

       4 stukken in 1 omslag. 
 
  985. nos. 4, 7, 8 en 9 (zie voorgaande noot) van serie II der gemeente-

verkiezingen van het jaar IX prairial/messidor (juni 1801). 
        4 stukken in 1 omslag. 
 
  986. nos. 4, 7, 8 en 9 (zie voorgaande noot) van serie II der gemeente-

verkiezingen van het jaar IX prairial/messidor (juni 1801). 
       4 stukken in 1 omslag. 
 
  987. nos. 4, 7 en 8 (zie voorgaande noot) van serie IV der gemeente-

verkiezingen van het jaar IX prairial/messidor (juni 1801). 
       3 stukken in 1 omslag. 
 
  988. nos. 4, 7, 8 en 9 (zie voorgaande noot) van serie V der gemeente-

verkiezingen van het jaar IX prairial/messidor (juni 1801). 
       4 stukken in 1 omslag. 
    N.B. Blijkens stukken welke lagen in de nos 984-988 van de 

inventaris hebben deze staten en lijsten ook gediend voor de 
verkiezing van den vrede-rechter in het jaar X ventôse 21. (12 
maart 1802) Zie ook inventaris nr. 3952. 

 
 989. Stukken betreffende de verkiezing van de gemeenteraad en de samenstelling 

van die raad, de hoegrootheid van de raad, toezending processen-verbaal van 
stemmingen, en toezicht op de verkiezingen. An VIII (1799/1800)-1927. 

        1 omslag. 
 
 990. Stukken betreffende de kandidaatstelling van en het op voordracht stellen van 

leden van de raad. An XIII (1804/1805)-1927. 1 omslag. 
 
991-992. Processen verbaal van verkiezingen voor de gemeenteraad. (Hieronder 

begrepen de processen-verbaal over het kiezen van een plaatselijk bestuur 
en van de vergadering der gemeente-kiezers en de processen-verbaal van 
de inlevering en opening der stembriefjes en van de zitting van het stem-
bureau (vanaf 1905 hoofdstembureau)). 1830, 1836, 1851, 1853, 1855, 
1857-1859, 1861, 1863, 1865-1871, 1873-1875, 1877-1879, 1881, 1883, 
1885-1889, 1891-1895, 1897, 1899-1901, 1903-1905, 1907, 1910, 1911, 
1917-1919, 1923 en 1927. 2 pakken. 

   N.B. In de processen-verbaal liggen vaak bijbehorende "hulp"stukken, 
zoals turflijsten e.d. De processen-verbaal-afschriften, welke gediend 
hebben als bijlage bij de geloofsbrieven zijn hier niet opgenomen, als 
ze in meervoud aanwezig zijn. 

 
  991. 1830-1875. 1 pak. 
  992. 1877-1927. 1 pak. 
   
 
 993. Stukken betreffende de bevoegdheden en de verplichtingen van de raad, het 

verlof tot het samenroepen van de raad in de Franse tijd, het aankondigen van 
vergaderingen en het reglement van orde. An IX (1800/1801)-1928. 1 omslag. 
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994-995. Presentie-register van de gemeenteraad. 3 februari 1858 - 18 december 

1917.    2 deeltjes. 
 
  994. 1858 februari 3-1883 augustus 2. 1 deeltje. 
  995. 1907 maart 27-1917 december 18. 1 deeltje. 
    N.B. Voor de afwezige presentieregisters van 1883-1907 raadplege 

men de notulen van de raad (inventaris nrs 70-79) waarin lang 
aantekening werd gehouden van de aanwezigen ter vergadering. 

      Daar de besluiten door het voltallig college werden ondertekend 
kan men voor de periode voor 1858 ook de registers van 
besluiten raadplegen. 

 
 996. Stukken betreffende benoemingen, schorsingen, ontslagname kandidaatstelling 

van meerdere raadsleden en het onderzoek van hun geloofsbrieven. An X 
(1801/1802)-1927. 1 omslag. 

   N.B. Hierin zijn niet opgenomen persoonlijke stukken van een bepaald 
raadslid. 

    Zie hiervoor het volgende nummer. 
 
 997. Stukken betreffende de kandidaatstelling, benoeming, verkiezing, eedaflegging, 

schorsing, ontslagname van een bepaald raadslid. An VIII (1799/1800)-1929. 
        1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nr. 996. 
 
 998. Stukken betreffende presentiegelden van de raadsleden. 1851-1923. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nr. 9. 
 
 999. Stukken betreffende het werk der raadscommissies en de door deze commis-

sies voorgelegde vraagstukken. 1923-1927. 1 omslag. 
 
 
b. Het college van burgemeester en wethouders. 
 
 N.B. Voor de tijd van vóór 1863 waarvan geen presentie-registers bestaan, 

raadplege men de notulen van de raad (inventaris nrs. 70-73). 
 
1000-1003. Presentie-registers van het college van burgemeester en wethouders. 

1863-1884, 1898-1917. 4 deeltjes. 
 
  1000. 1863 februari 13-1874 december 31. 1 deeltje. 
  1001. 1875 januari 7-1884 december 31. 1 deeltje. 
  1002. 1898 oktober 7-1907 mei 17. 1 deeltje. 
  1003. 1907 mei 24-1917 december 4. 1 deeltje. 
 
 1004. Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van burgemeester 
  en wethouders. Opgemaakt en goedgekeurd door de raad. ±1851. 1 stuk. 
  N.B. Het reglement is opgemaakt ingevolge art. 93 der wet van 29 juni 1851 

(Stbl. no. 85). Bijgevoegd werd een wijziging van 27 januari 1928. 
 
 1005. Stukken betreffende verkiezing, benoeming, beëdiging en bezoldiging der 

wethouders. An XII (1803/1804)-1927. 1 omslag. 
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c. Functionarissen. 
 
 1006. Stukken betreffende de functionarissen in het algemeen en stukken over meer 

dan één functionaris handelend. 1814-1929. 1 omslag. 
  N.B. Met functionarissen zijn bedoeld: burgemeester, secretaris, ontvanger 

en waarnemend burgemeester. 
 
 1007. Stukken betreffende de functie van burgemeester en waarnemend burge-

meester. An VIII (1799/1800)-1927. 1 omslag. 
  N.B. Ingesloten een lijst van de "Rottmeesters" der verschillende gehuchten. 
 
 1008. Stukken over de functie van gemeente-secretaris. 1819-1918. 1 omslag. 
 
 1009. Stukken betreffende de functie van gemeente-ontvanger. An XIII (1804/1805)-

1929.     1 omslag. 
  N.B. Voor de functie van percepteur raadplege men ook inventaris nr. 279. 
    Voor het archief van den ontvanger raadplege men de inventaris nrs. 

4003-4116. 
 
 
d. Gemeentelijke Bedrijven en Takken van dienst. 
 
 N.B. De ons ter hand gestelde stukken over de gemeentebedrijven wijzen niet 

duidelijk op de vorming van een wezenlijk eigen archief door de 
gemeentebedrijven. Zodoende zijn deze stukken ook niet in een afzonderlijk 
archief ondergebracht. 

  Hier volgen eerst de stukken welke op meer dan een bedrijf betrekking hebben. 
 
 1010. Notulen van de commissie voor de gemeente-bedrijven. 1919 september 19-

1923 juni 29.    1 deel. 
 
1010a. Notulen van de commissie voor de gemeente-bedrijven. 1924-1929. 3 delen. 
 
 1011. Rapporten uitgebracht door de commissie van bijstand in het beheer der 

bedrijven. 1919-1929. 1 omslag. 
 
 1012. Stukken betreffende besluiten door burgemeester en wethouders genomen 

inzake gemeentebedrijven. 1927-1929. 1 omslag. 
 
 1013. Stukken betreffende de gemeentebedrijven in het algemeen, het toezicht op de 

financiën der bedrijven, de verordening op het beheer der bedrijven. 1913-
1928.    1 omslag. 

 
1014-1017. Verslag omtrent de toestand en de exploitatie van de gemeente-bedrijven. 

1926-1929.  4 deeltjes. 
 
  1014. Verslag 1926. 1 deeltje. 
  1015. Verslag 1927. 1 deeltje. 
  1016. Verslag 1928. 1 deeltje. 
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  1017. Verslag 1929. 1 deeltje. 
    N.B. Verslagen gasfabriek van 1920-1925 te vinden bij Gasbedrijf 

(inventaris nrs. 1044-1049). Verslagen Waterleidingbedrijf van 
1922-1925 zie inventaris nr.1033. Voor het Elektriciteitsbedrijf zie 
inventaris nr.1040. 

 
1018-1027. Financiële rapporten over de Gemeentebedrijven, 1919-1921, 1923-1929. 
       10 deeltjes. 
   N.B. De rapporten omvatten van 1919 tot 1923 de Gas- en Waterbedrijven 

en vanaf 1924 ook het Elektriciteitsbedrijf. 
  1018. 1919.  1 deeltje. 
  1019. 1920.  1 deeltje. 
  1020. 1921.  1 deeltje. 
  1021. 1923.  1 deeltje. 
  1022. 1924.  1 deeltje. 
  1023. 1925.  1 deeltje. 
  1024. 1926.  1 deeltje. 
  1025. 1927.  1 deeltje. 
  1026. 1928.  1 deeltje. 
  1027. 1929.  1 deeltje. 
 
 1028. Rapport omtrent het door de Industriële Maatschappij "Mabeg" ingestelde 

onderzoek in zake het beheer der Gemeentebedrijven te Vaals. 1926 december 
28.     1 deeltje. 

 
 1029. Stukken betreffende het financieel beheer en de controle op de rekenplichtige 

ambtenaren van de Gemeentebedrijven. 1920-1929. 1 omslag. 
 
 1030. Rekening van de Gemeentebedrijven. 1929. 1 deeltje. 
  N.B. Zie ook de serie gemeente-rekeningen (hoofdstuk XIII) van de inventaris 

nrs. 737-748. 
 
 1031. Stukken uitgebracht door en over de commissie van onderzoek omtrent het al 

of niet leveren door raadsleden (Göttgens en Eich) aan de Gemeentebedrijven. 
1926-1927.   1 omslag. 

 
 
d.a. Waterleidingbedrijf. 
 
 1032. Stukken betreffende het contract over de levering van drinkwater en de bouw 

van het waterreservoir. 1922-1929. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook drinkwatervoorziening onder Openbare Gezondheid. (inventaris 

nrs. 2469 v.v.) 
 
 1033. Verslagen omtrent de toestand der Gemeente-waterleiding en hare exploitatie. 

1922-1925.   1 omslag. 
 
 1034. Begrotingen van het Waterbedrijf der gemeente. 1926, 1928. 1 omslag. 
  N.B. Bijgevoegd de betreffende Memories van toelichting. 
    Zie ook de gemeente-begrotingen (inventaris nrs. 527-532). 
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d.b. Elektriciteitsbedrijf. 
 
 1035. Rapporten van de commissie inzake elektrificatie der gemeente of der commis-

sie van Bijstand in het beheer der Gemeentebedrijven over elektriciteitsaanleg. 
1924-1927.   1 omslag. 

 
 1036. Stukken over de elektriciteits-voorziening (correspondentie met de Gemeen-

tebedrijven, adviezen, plannen, organisatie van de dienst etc.). 1924-1929. 
        1 omslag. 
  N.B. Zie ook Produktie en Circulatie van goederen (inventaris nrs. 2984-

2988). 
 
 1037. Overeenkomst tussen de gemeente en de Maatschappij tot Verkoop van den 

Electrischen Stroom der Staatsmijnen in Limburg, betreffende de levering van 
stroom. 1924 november 10. 1 akte. 

  N.B. Bij de akte zijn gevoegd het grondplan voor het elektrische net en de op 
het contract betrekking hebbende correspondentie. De akte werd d.d. 1 
mei 1930 gewijzigd. 

 
 1038. Overeenkomst betreffende een geldlening aan de gemeente door de N.V. 

Maatschappij tot Verkoop van de Electrischen Stroom der Staatsmijnen in 
Limburg. 1926 juli 22. 1 akte. 

 
 1039. Algemene voorwaarden voor de levering van elektrische stroom aan de 

Grootindustrie door de Maatschappij tot Verkoop van den Elektrische Stroom 
der Staatsmijnen in Limburg. 1914 mei 20. 1 stuk. 

 
 1040. Verslag omtrent de oprichting, bouw, toestand en exploitatie van het gemeen-

telijk Elektriciteitsbedrijf (met verlies- en winstrekening en balans per 31 
december 1925). 1925. 1 deeltje. 

 
 1041. Ontwerp-begroting van het Elektriciteitsbedrijf (1926), gewijzigde begroting 

(1927) en begroting (1928) van het Elektriciteitsbedrijf. 1 omslag. 
 
 
d.c. Gasbedrijf. 
 
 N.B. De stukken betreffende het organisme van het Gasbedrijf evenals de diensten 

en de leveringen van dit bedrijf zijn hier ondergebracht. De andere stukken over 
gasvoorziening vindt men onder "Produktie en Circulatie van Goederen" 
(inventaris nrs. 2982 en 2983). 

 
 1042. Stukken betreffende de overname door aankoop door de gemeente van het 

Gasbedrijf der "N.V. Gas- und Electricitäts-Werke Vaals" gevestigd te Bremen, 
de reclame voor en de ontwikkeling van het bedrijf. 1917-1929. 1 omslag. 

 
 1043. Akte van aankoop door de gemeente Vaals van de "N.V. Gas- und Electricitäts-

Werke Vaals" gevestigd te Bremen, van huis met fabrieksgebouw en tuin, 
ovens, toestellen, gashouder, gereedschappen, buizennet, leidingen, gasme-
ters, verbruikstoestellen, lantaarns, branders en automaten. 1919 maart 1. 

        1 akte. 
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1044-1049. Jaarverslagen over de Gemeente-Gasfabriek. 1920-1925.  6 deeltjes. 
 
  1044. 1920.  1 deeltje. 
  1045. 1921.  1 deeltje. 
  1046. 1922.  1 deeltje. 
  1047. 1923.  1 deeltje. 
  1048. 1924.  1 deeltje. 
  1049. 1925.  1 deeltje. 
    N.B. Verslagen over de volgende jaren vindt men onder de inventaris 

nrs. 1014-1017. 
 
 1050. Stukken betreffende de verzekeringen van de eigendommen van het Gasbedrijf 

tegen brand en diefstal. 1919-1922. 1 omslag. 
 
 1051. Begrotingen van het Gemeentelijk Gasbedrijf met memories van toelichtingen. 

1923, 1926, 1927, 1928. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook de gemeentebegroting van de betreffende jaren. 
 
 1052. Stukken betreffende het financieel beheer van het Gasbedrijf. 1921-1926. 
       1 omslag. 
  N.B. Vele stukken handelende over de drie gemeentelijke bedrijven tegelijk 

zijn opgeborgen onder nr. 1029. 
 
 1053. Stukken betreffende de schulden van het Gemeentelijk Gasbedrijf aan crisis-

instellingen en aan de N.V. Centraal Verreken-kantoor voor Brandstoffen. 1917-
1927.    1 omslag. 

 
 1054. Stukken betreffende benodigdheden en hulpmiddelen voor het Gemeentelijk 

Gasbedrijf, als meubilair, kantoorbehoeften, grondstoffen, machines, instal-
laties, nieuwe gasketel, overlaadmachine, straatlantaarns, weegbrug, motors, 
gashouders, gasmeters, uitbreiding buizennet. 1919-1929. 1 omslag. 

 
 1055. Stukken betreffende door de gasfabriek geleverde produkten en nevenproduk-

ten en verrichtte diensten, als levering van gascokes, kolen en teer, de weeg-
lonen, het vaststellen van prijzen, vastrechttarieven, nieuwe aansluitingen. 
1919-1929.   1 omslag. 

 
 1056. Stukken betreffende gebouwen, dienstwoning, loodsen, magazijnen, terreinen 

en werken van het Gemeentelijk Gasbedrijf. 1925-1929. 1 omslag. 
 
 1057. Stukken betreffende de inwendige dienst van het Gasbedrijf, klachten over het 

beheer, de uitoefening van de dienst, bedrijfsongevallen, onregelmatigheden in 
het bedrijf. 1919-1928. 1 omslag. 

 
 1058. Stukken betreffende het personeel van het Gemeentelijk Gasbedrijf in het 

algemeen, of stukken handelende over meer dan een lid van het personeel. 
1919-1928.   1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nrs. 1064-1185 voor persoonlijke stukken en 1186-
1205 voor personeel in het algemeen. 
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d.d. Takken van dienst. 
 
 1059. Stukken betreffende het organisme van de gemeente-secretarie en het kantoor 

van den gemeente-ontvanger. 1913. 1 omslag. 
 
 
e. Collectieve en intercommunale organen en instellingen. 
 
 1060. Stukken betreffende het organisme van privaatrechtelijke intercommunale 

organen en instellingen, zoals de Onderlinge Risico-Vereniging van Neder-
landse Gemeenten. 1920-1924. 1 omslag. 

 
 1061. Stukken betreffende het organisme van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. 1915-1929. 1 omslag. 
 
 1062. Verslagen over de boekjaren 1925-1928 van de Bank voor Nederlandse 

Gemeenten. 1925-1928. 1 omslag. 
 
 1063. Andere stukken betreffende het organisme van de Bank voor Nederlandse 

Gemeenten (voorheen tot 1922) Gemeentelijke Credietbank. 1915-1926. 
        1 omslag. 
 
 
A.D.B. Het personeel der gemeente. 
 
1064-1185. Personele dossiers. 1801-1929. 122 omslagen. 
   N.B. Hier volgen in alfabetische volgorde de dossiers van personen welke 

in dienst zijn of geweest zijn van de gemeente. In de dossiers zijn 
verzameld alle persoonlijk stukken, dus stukken die alleen de per-
soon zelf aanbelangen. Gaat een stuk over meerdere personen of 
over een gehele categorie van ambtenaren, is het een instructie voor 
een functionaris in het algemeen, dan zijn deze stukken te vinden in 
de rubrieken welke achter deze personele dossiers volgen. Achter de 
naam en voornamen hebben wij de functie of dienst vermeld, of 
indien dezelfde persoon meerdere ambten bekleedde dit in de be-
schrijving doen uitkomen. De jaartallen geven aan de datum van het 
oudste en het jongste stuk in het dossier. De datums houden dus niet 
altijd verband met het begin en het einde der dienstbetrekking. 

    De lijst van sollicitanten naar een zekere functie of betrekking is 
gevoegd bij het dossier van de benoemde. In meerdere dossiers zijn 
akten opgenomen. 

 
1064. Arentz, P.A.  Armendokter. 1821-1830. 1 omslag. 
1065. Baumsteiger, Leon.  Kantonnier. (1907-1919). 1 omslag. 
1066. Beckers, Ant. Jos.  Postwagenvoerder. (1874-1875). 1 omslag. 
1067. Benthem, W.J. van.  Ambtenaar van het Levensmiddelenbedrijf 
  en kassier van de gemeente-bedrijven. 
  1919-1921. 1 omslag. 
1068. Bindels, H.  Correspondent Arbeidsbemiddeling en secretaris 
  penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur.  
  1919-1929. 1 omslag. 
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1069. Blazius, K.  Arbeider bij de gemeente-bedrijven. 
  1927-1929. 1 omslag. 
1070. Boltong, Wed.  Poetsvrouw O.L. School. 1929. 1 omslag. 
1071. Bosten, Elis.  Poetsvrouw O.L. School. 1929. 1 omslag. 
1072. Brauers, L.  Directeur Gemeentelijk Levensmiddelenbedrijf. 
  1916-1923. 1 omslag. 
1073. Clermont, F.C.A. van. Burgemeester. 1814. 1 omslag. 
1074. Dejalle, Jan.  Geldophaler en meteropnemer van de  
  Gemeentelijke Gasfabriek. 1920-1921. 1 omslag. 
1075. De Liège, L.  Boekhouder v.h. Levensmiddelenbedrijf. 
  1918-1919. 1 omslag. 
1076. Delnoy, L.J. Kassier gemeente-bedrijven. 1918-1927. 1 omslag. 
1077. Deguelle, M. Kantonnier. 1927-1929. 1 omslag. 
1078. Dinges,  Veldwachter? (aanbeveling uit 1811). 1 omslag. 
1079. Dohmen, Cath. Elis. Vroedvrouw. 1804/1805. 1 omslag. 
1080. Donkers, Jan. J.F.J. Directeur Gasfabriek. 1919. 1 omslag. 
1081. Driessen, Ir.  Wnd. directeur Gasfabriek. 1927-1929. 1 omslag. 
1082. Duyzens-Habets, Wed. Poetsvrouw v.d. O.L. School. 1921-1929. 1 omslag. 
1083. Einmahl, Leon.  Veldwachter. 1820-1836. 1 omslag. 
1084. Einmahl, M.J.  Veldwachter. 1860. 1 omslag. 
1085. Engelen, Mej. H.  Gemeente-vroedvrouw. 1915-1921. 1 omslag. 
1086. Finders, Karl. Hub.  Kantonnier. 1925-1928. 1 omslag. 
1087. Franck, Jan. Jac.  Ontvanger der gemeente en ontvanger van 
  het Burgerlijk Armbestuur. 1834-1856. 1 omslag. 
1088. Francotte, Herm.  Geldinner en meteropnemer bij de  
  gemeentebedrijven. 1920-1924. 1 omslag. 
1089. Franssen, M.  Gemeente-secretaris. 1837. 1 omslag. 
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GEMEENTEPERSONEEL IN HET ALGEMEEN. 
 
N.B. In deze rubriek is geen onderscheid gemaakt tussen de "soorten" van personeel. 

Als hier dus b.v. gesproken wordt van salarissen of instructies dan kunnen dit de 
instructies of salarissen zijn zo goed voor conciërge, bode- en secretariepersoneel 
als wel voor kantonniers en vroedvrouwen. Zuiver personele (persoonlijke) stuk-
ken vindt men onder de personele dossiers. Algemene stukken betreffende 
functionarissen (burgemeester, wnd. burgemeester, secretaris en ontvanger) 
raadplege men onder inventaris nrs. 1006-1009. 

 
 1186. Stukken betreffende het karakter van de dienstbetrekking en de verhouding tus-

sen het personeel en de overheid in het algemeen, het uniform van politie en 
veldwachter, reglementen voor ambtenaren, kantonniers, veldwachters en 
werklieden, en de verordening tot regeling der rechtspositie van de ambtenaren 
en het politie-personeel. An XII (1803/1804)-1928. 1 omslag. 

 
 1187. Stukken betreffende de vervulling en de beëindiging van dienstbetrekkingen in 

het algemeen, de eisen van benoembaarheid, sollicitatie, bevordering, beëdi-
ging, ontslag of opheffing. An IV (1795/1796)-1929. 1 omslag. 

 
 1188. Stukken betreffende de procedure van Antonius, Alexander Theodorus Rovers, 

gewezen gemeente-ontvanger, eiser contra de burgemeester der gemeente 
Vaals q.q. gedaagde handelende over zijn ontslag als ontvanger. 1924-1926. 

        1 omslag. 
 
 1189. Stukken betreffende de plichten van het personeel in het algemeen, de instruc-

ties voor gemeente-personeel, voor veldwachters, ambtenaren, de regeling van 
de kantonniersdienst, arbeidstijden, vrije dagen, verordening regelende de 
geneesheer- en verloskundige armenzorg etc. 1827-1928. 1 omslag. 

 
 1190. Stukken betreffende de zekerstelling of borgtochtstelling van de gemeente-

ontvangers en andere rekenplichtige ambtenaren. 1818-1927. 1 omslag. 
 
 1191. Stukken betreffende de rechten van het gemeentepersoneel in het algemeen, 

meer in het bijzonder rechten van financiële aard en stukken betreffende de 
bezoldiging van de ambtenaren ter secretarie, de kantonniers, de veldwachters, 
ambtenaren van het Levensmiddelenbedrijf etc. An IX (1800/1801)-1929. 

        1 omslag. 
  N.B. Stukken over personeel gasfabriek (gemeentebedrijven) zie inventaris 

nrs. 1057 en 1058. 
 
 1192. Stukken betreffende de toelagen en vergoedingen aan het gemeente-perso-

neel. 1877-1929. 1 omslag. 
 
 1193. Algemene circulaires en stukken betreffende de pensionering en de pensioenen 

van het gemeente-personeel. 1873-1929. 1 omslag. 
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 1194. Register van pensioengerechtigde ambtenaren en personeel der gemeente. 
1922-1929.    1 deeltje. 

 
 1195. Staten van plaats gehad hebbende mutaties in het personeel der gemeente. 

1922-1929.   1 omslag. 
 
 1196. Stukken betreffende inlichtingen, mutaties over pensioengerechtigde gemeen-

te-ambtenaren. 1875-1929. 1 omslag. 
  N.B. De hierin opgenomen stukken zijn wel niet "algemeen" maar handelen 

toch over meer personen tegelijk. 
 
 1197. Stukken betreffende de inkoop voor pensioenen. 1917-1929. 1 omslag. 
 
 1198. Stukken betreffende pensioenbijdragen. 1913-1929. 1 omslag. 
 
 1199. Stukken betreffende het pensioenfonds en de toeslag op pensioenen.  
  1913-1928.   1 omslag. 
 
 1200. Stukken betreffende de verzekering volgens de Ongevallenwet 1921 van het 

gemeentepersoneel bij de Ongevallen-Verzekerings-Maatschappij "Fatum". 
1909-1928.   1 omslag. 

 
 1201. Stukken betreffende de verzekering van haar personeel bij de Rijksverze-

keringsbank door de gemeente volgens de Ongevallenwet 1901 en 1921. 1909-
1929.    1 omslag. 

 
 1202. Stukken betreffende de verzekering van het personeel tegen ziekte, door 

andere Verzekerings-Maatschappijen als de reeds genoemde. 1918-1929. 
        1 omslag. 
 
 1203. Stukken betreffende de zedelijkheid, de materiële behoeften en de lichamelijke 

en geestelijke ontspanning van het personeel. 1918-1929. 1 omslag. 
 
 1204. Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van intellectuele aard en 

betreffende de opleiding van het personeel. 1915-1929. 1 omslag. 
 
 1205. Stukken betreffende organisaties en verenigingen van gemeente-ambtenaren 

en ander personeel. 1906-1929. 1 omslag. 
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B. HANDELINGEN DER ADMINISTRATIE. 
 
1. OPENBARE WERKEN. DE EIGENDOM. 
 
 1206. Stukken betreffende de questie of het Vijlenerbos, eigendom der gemeente 

Vaals en dus alle rechten, althans de eigendomsrechten aan de gemeente als 
zodanig toekomen, of dat dit bos gemeentgoed is der Naburen van Vijlen, Berg, 
Mamelis, Rott, Camerig en Cottessen. Met de stukken over vraagstukken en 
procedures uit dit geschil voortvloeiende of hiermede verband houdende. 1814-
1923.    1 pak. 

  N.B. De stukken over de jaarlijkse houthak, de administratie en het toezicht 
op deze bossen vindt men in de volgende nummers. Zie ook inventaris 
nr. 402. 

 
 1207. Stukken betreffende de jaarlijkse houthak in het Vijlenerbos en in het Preusbos, 

(Coupes de Bois, Schläge der Förster) zoals circulaires, voorschriften, verloven, 
voorwaarden van verkoop, uitgaande van de "Conservateur of inspecteur des 
Eaux et Forêts (Forst-Direction, Administrateur des Forêts of Administratie van 
Registratie en Domeinen), An IX (1800/1801)-1913. 1 pak. 

  N.B. De lijsten van rechthebbenden op de houthak of "lijsten der inwoners 
van Vaals en Wolfhaag, die deelhebben aan het hout op de Pruis" vindt 
men onder de inventaris nrs. 68, 1539-1616. 

 
 1208. Stukken betreffende het beheer en de bewaking dezer "gemeente-bossen". An 

X (1801/1802)-1889. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook onder Rijksdiensten "Eaux et Forêts" en Domeinen. Inventaris 

nr. 393. 
 
 1209. Stukken betreffende de eigendom als object eener administratieve handeling. 

An VIII (1799/1800)-1912. 1 omslag. 
  N.B. Hierin tevens opgenomen de questie Axmacher contra gemeente Vaals 

over het in bezit nemen door de gemeente van een perceel aan de z.g. 
"Groenendries". 

    Tevens opgenomen enkele akten van overdracht van goederen tussen 
particulieren met andere dergelijke stukken. 

 
 1210. Stukken betreffende openbare werken in het algemeen, algemene besteksbe-

palingen, leveringen aan derden, opdrachten van burgemeester en wethouders 
aan de gemeente-opzichter tot uitvoering van openbare werken, rapporten over 
deze wetten aan burgemeester en wethouders, onteigeningen ten algemene 
nutte. 1816-1929. 1 omslag. 

 
 1211. Stukken betreffende de commissie van openbare werken in het algemeen, 

verordening regelende de samenstelling en de werking der commissie en de 
rapporten van de vergaderingen dezer commissie. 1919-1929. 1 omslag. 

 
 
2.BELASTINGEN. 
 
 N.B. Voor het personeel der belastingen raadplege men de rubriek gemeente-perso-

neel indien het handelt over plaatselijke belastingen of de rubriek Rijksdiensten 
en Rijkspersoneel indien het handelt over Rijksbelastingen. 
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a. Belastingen in het algemeen. 
 
 1212. Algemene voorschriften, instructies, circulaires, wetten etc. over belastingen in 

het algemeen. An VII (1798/1799)-1816. 1 pak. 
  N.B. De stukken die geen algemene voorschriften bevatten doch correspon-

dentie b.v. tussen gemeenten en belastingdiensten onderling over 
speciale alleenstaande gevallen zijn te vinden in het volgende nummer. 

 
 1213. Andere stukken betreffende belastingen in het algemeen, (verrekening van 

belasting met het Rijk) over de hoegrootheid, de wijze van uitvoering, reclames 
over, vrijstelling van belastingen, inventarissen van belastingkohieren en over 
het betalen van dubbele belasting door Nederlandse arbeiders in Duitsland. An 
IX (1800/1801)-1929. 1 omslag. 

 
 1214. Statistieken over belastingen in het algemeen, opgaven over en ten dienste van 

de belastingen, overzichten over belastingdruk. 1919-1929. 1 omslag. 
 
 
b. Gemeentelijke belastingen. 
 
 1215. Stukken betreffende de gemeentelijke belastingen in het algemeen, of over 

meerdere gemeentelijke belastingen tegelijk handelende. 1825-1929. 1 pak. 
  N.B. Hierin zijn vooral bedoeld die stukken, welke handelen over de 

Hoofdelijke Omslag, de Hand- en spandiensten en de Hondenbe-
lastingen, welke 3 belastingen samen wel eens de plaatselijke 
belastingen worden genoemd en gedurende de periode 1884-1917 
samen in één kohier voorkomen. 

 
1216-1249. Kohieren der plaatselijke belastingen, bevattende de Hoofdelijke Omslag, 

de Hand- en spandiensten en de belasting op de honden. 1884-1917. 
       34 deeltjes. 
   N.B. Voor de vroegere kohieren der plaatselijke belastingen raadplege 

men de serie's kohieren Hondenbelasting (inventaris nrs 1287-1320), 
kohieren Hoofdelijke Omslag (inventaris nrs 1324-1356) en de 
kohieren der Hand- en spandiensten (inventaris nrs. 1469-1486). 

    In dezelfde omslag met de hiervolgende kohieren zijn gelegd de 
suppletoire kohieren. Het "hoofd-kohier" met de suppletoire kohieren 
en de recapitulatiezijn samen als een geheel beschouwd en genoemd 
1 deeltje. 

 
  1216. 1884.  1 deeltje. 
  1217. 1885.  1 deeltje. 
  1218. 1886 . 1 deeltje. 
  1219. 1887.  1 deeltje. 
  1220. 1888.  1 deeltje. 
  1221. 1889.  1 deeltje. 
  1222. 1890.  1 deeltje. 
  1223. 1891.  1 deeltje. 
  1224. 1892.  1 deeltje. 
  1225. 1893.  1 deeltje. 
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  1226. 1894.  1 deeltje. 
  1227. 1895.  1 deeltje. 
  1228. 1896.  1 deeltje. 
  1229. 1897.  1 deeltje. 
  1230. 1898.  1 deeltje. 
  1231. 1899.  1 deeltje. 
  1232. 1900.  1 deeltje. 
  1233. 1901.  1 deeltje. 
  1234. 1902.  1 deeltje. 
  1235. 1903.  1 deeltje. 
  1236. 1904.  1 deeltje. 
  1237. 1905.  1 deeltje. 
  1238. 1906.  1 deeltje. 
  1239. 1907.  1 deeltje. 
  1240. 1908.  1 deeltje. 
  1241. 1909.  1 deeltje. 
  1242. 1910.  1 deeltje. 
  1243. 1911.  1 deeltje. 
  1244. 1912.  1 deeltje. 
  1245. 1913.  1 deeltje. 
  1246. 1914.  1 deeltje. 
  1247. 1915.  1 deeltje. 
  1248. 1916.  1 deeltje. 
  1249. 1917.  1 deeltje. 
    N.B. In deze vorm werd de hoofdelijke omslag geheven sinds 30 april 

1873, de hand- en spandiensten sinds 5 april 1869 en de 
belasting op de honden sinds 27 oktober 1865. In 1886 werden 
wijzigingen doorgevoerd. 

 
b.a. Plaatselijke directe belastingen. 
 
b.a.a. Plaatselijke grondbelasting. 
 
 1250. Stukken betreffende de plaatselijke heffing van opcenten op de hoofdsom der 

grondbelasting. 1841-1923. 1 omslag. 
 
b.a.b. Straatverlichting- en rioleringsbelastingen. 
 
 1251. Stukken betreffende de straat- verlichting- en rioleringsbelastingen. 1907-1929. 
       1 omslag. 
  N B. Deze belasting aanvankelijk "rioolbelasting" werd eerst in 1927 

"Wegenbelasting" waarin ook de belastingen voor verlichting, trottoir en 
riool in begrepen zijn. Stukken betreffende belastingen voor het gebruik 
van wegen vindt men onder "Verkeer en vervoer". 

 
1252-1274. Kohieren der rioolbelasting van 1907-1926 en der wegenbelasting van 

1927-1929.  23 deeltjes. 
   N.B. De verordening op de heffing werd vastgesteld bij raadsbesluit van 8 

februari 1907 en goedgekeurd bij K.B. van 13 april 1907 Stbl. no. 63. 
De wegenbelasting-verordening vastgesteld bij raadsbesluit van 31 
januari 1927 werd goedgekeurd bij K.B. van 18 maart 1927 no. 4, en 
omvat ook de rioolbelasting. 
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  1252. 1907.  1 deeltje. 
  1253. 1908.  1 deeltje. 
  1254. 1909.  1 deeltje. 
  1255. 1910.  1 deeltje. 
  1256. 1911.  1 deeltje. 
  1257. 1912.  1 deeltje. 
  1258. 1913.  1 deeltje. 
  1259. 1914.  1 deeltje. 
  1260. 1915.  1 deeltje. 
  1261. 1916.  1 deeltje. 
  1262. 1917.  1 deeltje. 
  1263. 1918.  1 deeltje. 
  1264. 1919.  1 deeltje. 
  1265. 1920.  1 deeltje. 
  1266. 1921.  1 deeltje. 
  1267. 1922.  1 deeltje. 
  1268. 1923.  1 deeltje. 
  1269. 1924.  1 deeltje. 
  1270. 1925.  1 deeltje. 
  1271. 1926.  1 deeltje. 
  1272. 1927.  1 deeltje. 
  1273. 1928.  1 deeltje. 
  1274. 1929.  1 deeltje. 
 
 
b.b. Plaatselijke belastingen naar de uiterlijke staat. 
 
 
b.b.a. Plaatselijke personele belasting. 
 
 1275. Stukken betreffende de heffing van gemeentelijke opcenten op de hoofdsom 

der personele belasting. 1904-1926. 1 omslag. 
 
 
b.b.b. Plaatselijke belastingen op toneelvoorstellingen en openbare 

vermakelijkheden. 
 
 1276. Stukken betreffende de belastingen op toneeluitvoeringen en openbare verma-

kelijkheden. 1905-1929. 1 omslag. 
 
1277-1285. Registers van verleende vergunningen voor openbare vermakelijkheden, 

aanduidende de geheven belasting op het houden van concerten, bals, 
toneelvoorstellingen, het maken van straatmuziek, en vermakelijkheden bij 
gelegenheid van kermissen. 1906-1909, 1911-1929. 8 deeltjes en 1 omslag. 

 
  1277. 1906.  1 deeltje. 
  1278. 1907 . 1 deeltje. 
  1279. 1908.  1 deeltje. 
  1280. 1909.  1 deeltje. 
  1281. 1911 . 1 deeltje. 
  1282. 1912.  1 deeltje. 
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  1283. 1913.  1 deeltje. 
  1284. 1914.  1 deeltje. 
  1285. 1915, 1916, 1918-1929. 1 omslag. 
 
 
b.b.c. Plaatselijke hondenbelasting. 
 
 1286. Stukken betreffende de gemeentelijke belasting op de honden. 1836-1927. 
       1 omslag. 

N.B. Er bestond ook een tijd lang een provinciale hondenbelasting. (zie 
inventaris nr. 1618). 

 
1287-1320. Kohieren van de belasting op de honden (met eventuele suppletoire 

kohieren). 1862-1883, 1918-1929. 34 deeltjes. 
   N.B. Hondenbelasting werd ingevoerd bij besluit van de raad van 31 

oktober 1861 en goedgekeurd bij K.B. van 19-01-1862, no. 1. In 1865 
oktober 27 werd het besluit gewijzigd en goedgekeurd Bij K.B. van 
06-12-1865, no. 55. 

 
  1287. 1862.  1 deeltje. 
  1288. 1863.  1 deeltje. 
  1289. 1864.  1 deeltje. 
  1290. 1865.  1 deeltje. 
  1291. 1866.  1 deeltje. 
  1292. 1867.  1 deeltje. 
  1293. 1868.  1 deeltje. 
  1294. 1869.  1 deeltje. 
  1295. 1870.  1 deeltje. 
  1296. 1871.  1 deeltje. 
  1297. 1872.  1 deeltje. 
  1298. 1873.  1 deeltje. 
  1299. 1874.  1 deeltje. 
  1300. 1875.  1 deeltje. 
  1301. 1876.  1 deeltje. 
  1302. 1877.  1 deeltje. 
  1303. 1878.  1 deeltje. 
  1304. 1879.  1 deeltje. 
  1305. 1880.  1 deeltje. 
  1306. 1881.  1 deeltje. 
  1307. 1882.  1 deeltje. 
  1308. 1883.  1 deeltje. 
  1309. 1918.  1 deeltje. 
  1310. 1919.  1 deeltje. 
  1311. 1920.  1 deeltje. 
  1312. 1921.  1 deeltje. 
  1313. 1922.  1 deeltje. 
  1314. 1923.  1 deeltje. 
  1315. 1924.  1 deeltje. 
  1316. 1925.  1 deeltje. 
  1317. 1926.  1 deeltje. 
  1318. 1927.  1 deeltje. 
  1319. 1928.  1 deeltje. 
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  1320. 1929.  1 deeltje. 
    N.B. De kohieren van de hondenbelasting van 1884-1917 zijn te 

vinden onder inventaris nrs. 1216-1249. 
 
 
 
b.b.d. Woonforensenbelasting. 
 
 1321. Stukken betreffende de woonforensenbelasting. 1917-1929. 1 omslag. 
 
 
b.c. Plaatselijke belasting naar inkomen en vermogen. 
 
b.c.a. Inkomsten- en vermogensbelasting. 
 
 N.B. Vóór de invoering van de plaatselijke inkomstenbelasting en de heffing van 

opcenten op de Rijksinkomstenbelasting bestond er als plaatselijke belasting op 
het inkomen de z.g. "Taxe municipale" de personele omslag of de "hoofdelijke 
omslag". De laatste benaming bleef de meest gangbare. 

 
 1322. Stukken betreffende de hoofdelijke omslag van 1814-1923. 1 pak. 
   
 1323. Stukken betreffende de gemeentelijke belastingen op het inkomen en vermo-

gen, andere dan de hoofdelijke omslag. 1918-1928. 1 omslag. 
 
 
b.c.b. Hoofdelijke omslag. 
 
1324-1356. Kohieren van de hoofdelijke omslag (met eventuele suppletoire kohieren) 

van 1854-1855, 1857-1883 en 1918-1921.  29 deeltjes en 4 delen. 
   N.B. De eerste kohieren van hoofdelijke omslag van 1854, 1855 en 1857 

zijn getiteld "Kohier van personelen omslag". 
 
  1324. 1854.  1 deeltje. 
  1325. 1855.  1 deeltje. 
  1326. 1857.  1 deeltje. 
  1327. 1858.  1 deeltje. 
  1328. 1859.  1 deeltje. 
  1329. 1860.  1 deeltje. 
  1330. 1861.  1 deeltje. 
  1331. 1862.  1 deeltje. 
  1332. 1863.  1 deeltje. 
  1333. 1864.  1 deeltje. 
  1334. 1865.  1 deeltje. 
  1335. 1866.  1 deeltje. 
  1336. 1867.  1 deeltje. 
  1337. 1868.  1 deeltje. 
  1338. 1869.  1 deeltje. 
  1339. 1870.  1 deeltje. 
  1340. 1871.  1 deeltje. 
  1341. 1872.  1 deeltje. 
  1342. 1873.  1 deeltje. 
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  1343. 1874.  1 deeltje. 
  1344. 1875.  1 deeltje. 
  1345. 1876.  1 deeltje. 
  1346. 1877.  1 deeltje. 
  1347. 1878.  1 deeltje. 
  1348. 1879.  1 deeltje. 
  1349. 1880.  1 deeltje. 
  1350. 1881.  1 deeltje. 
  1351. 1882.  1 deeltje. 
  1352. 1883.  1 deeltje. 
  1353. 1918.  1 deeltje. 
  1354. 1919.  1 deeltje. 
  1355. 1920.  1 deeltje. 
  1356. 1921.  1 deeltje. 

    N.B. De kohieren van 1884-1917 zijn te vinden onder de inventaris 
nrs. 1216-1249. 

 
b.d. Plaatselijke verbruiksbelasting (Octrooi) 
 
 1357. Reglement voor het octrooi van de gemeente Vaals. 1812 januari 3. 1 stuk. 
  N.B. Het gemeentelijk octrooi werd goedgekeurd door de Minister van Bin-

nenlandse Zaken bij besluit van 22 nivôse An XlI (13 januari 1804). Het 
gemeentelijk octrooi was een soort gemeentelijk invoerrecht, op vee 
steenkolen, bier etc. Men zou het ook onder verbruiksbelastingen kun-
nen rangschikken. 

    Het heffen van gemeentelijk octrooi werd toegestaan door de wet op 
"l'établissement au profit des communes" van 11 frimaire an VII (1 
december 1798) en de wetten van 28 pluviôse en 5 ventôse an VIII (17 
en 24 februari 1800). Een gedeelte der octrooigelden moest dienen voor 
het uitdelen van brood aan de troepen. 

 
1358-1362. Register ter inschrijving van de geheven octrooirechten 31 maart 1812 - 5 

december 1812. 5 deeltjes. 
   N.B. Het eerste deeltje is gemerkt "Registre No. 1". De nummering in de 5 

deeltjes loopt door van 1-947. 
 
  1358. 1812 maart 31. 1 deeltje. 
  1359. 1812 april 20. 1 deeltje. 
  1360. 1812 juni 17. 1 deeltje. 
  1361. 1812 november 12. 1 deeltje. 
  1362. 1812 december 15. 1 deeltje. 
 
 
 1363. Register ter inschrijving van de geldsommen, welke terugbetaald worden aan 

personen welke verklaren, goederen aan het octrooirecht onderworpen, te doen 
uitvoeren. 1812 juni 20. 1 deeltje. 

  N.B. Gemerkt "Register no. 2". 
 
 1364 Andere stukken betreffende het gemeentelijk octrooi. An IX (1800/1801)-1814. 
       1 pak. 
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b.e. Plaatselijke rechten van registratie (leges). 
 
 1365. Stukken betreffende de heffing van gemeentelijke leges ter secretarie en bij de 

Burgerlijke Stand. 1862-1926. 1 omslag. 
 
1366-1368. Register van ter secretarie geheven rechten voor de afgifte van afschriften 

en uittreksels van stukken, de legalisatie van handtekeningen etc. 1 april 
1922 - 31 december 1929. 3 deeltjes. 

 
  1366. 1922 april 1-1926 mei 5. 1 deeltje. 
  1367. 1926 mei 5-1928 januari 31. 1 deeltje. 
  1368. 1928 februari 1-1929 december 31. 1 deeltje. 
    N.B. Het laatste register vervolgt nog tot 31 december 1934. 
 
1369-1416. Lijsten van de ter gemeente-secretarie geheven legesgelden en rechten. 

1882-1929.  36 stukken en 12 omslagen. 
 
  1369. 1882.  1 stuk. 
  1370. 1883.  1 stuk. 
  1371. 1884.  1 stuk. 
  1372. 1885.  1 stuk. 
  1373. 1886.  1 stuk. 
  1374. 1887.  1 stuk. 
  1375. 1888.  1 stuk. 
  1376. 1889.  1 stuk. 
  1377. 1890.  1 stuk. 
  1378. 1891.  1 stuk. 
  1379. 1892.  1 stuk. 
  1380. 1893.  1 stuk. 
  1381. 1894.  1 stuk. 
  1382. 1895.  1 stuk. 
  1383. 1896.  1 stuk. 
  1384. 1897.  1 stuk. 
  1385. 1898.  1 stuk. 
  1386. 1899.  1 stuk. 
  1387. 1900.  1 stuk. 
  1388. 1901.  1 stuk. 
  1389. 1902.  1 stuk. 
  1390. 1903.  1 stuk. 
  1391. 1904.  1 stuk. 
  1392. 1905.  1 stuk. 
  1393. 1906.  1 stuk. 
  1394. 1907.  1 stuk. 
  1395. 1908.  1 stuk. 
  1396. 1909.  1 stuk. 
  1397. 1910.  1 stuk. 
  1398. 1911.  1 stuk. 
  1399. 1912.  1 stuk. 
  1400. 1913.  1 stuk. 
  1401. 1914.  1 stuk. 
  1402. 1915.  1 stuk. 
  1403. 1916.  1 stuk. 



 

 
127 

  1404. 1917.  1 stuk. 
  1405. 1918.  1 omslag. 
  1406. 1919.  1 omslag. 
  1407. 1920 . 1 omslag. 
  1408. 1921.  1 omslag. 
  1409. 1922.  1 omslag. 
  1410. 1923.  1 omslag. 
  1411. 1924.  1 omslag. 
  1412. 1925.  1 omslag. 
  1413. 1926.  1 omslag. 
  1414. 1927.  1 omslag. 
  1415. 1928.  1 omslag. 
  1416. 1929.  1 omslag. 
 
1417-1466. Registers van geheven leges en rechten wegens verrichtingen van de 

Burgerlijke Stand in den aanvang genoemd volgens het betreffende 
wetsartikel "Lijst bedoeld in art. 2 van het Koninklijk Besluit van 26 
september 1879 no. 5 (Stbl. no.115)". 1880-1929.  

       38 stukken en 12 omslagen 
 
  1417. 1880.  1 stuk. 
  1418. 1881.  1 stuk. 
  1419. 1882.  1 stuk. 
  1420. 1883.  1 stuk. 
  1421. 1884.  1 stuk. 
  1422. 1885.  1 stuk. 
  1423. 1886.  1 stuk. 
  1424. 1887.  1 stuk. 
  1425. 1888.  1 stuk. 
  1426. 1889.  1 stuk. 
  1427. 1890.  1 stuk. 
  1428. 1891.  1 stuk. 
  1429. 1892.  1 stuk. 
  1430. 1893.  1 stuk. 
  1431. 1894.  1 stuk. 
  1432. 1895.  1 stuk. 
  1433. 1896.  1 stuk. 
  1434. 1897.  1 stuk. 
  1455. 1898.  1 stuk. 
  1436. 1899.  1 stuk. 
  1437. 1900.  1 stuk. 
  1438. 1901.  1 stuk. 
  1439. 1902.  1 stuk. 
  1440. 1903.  1 stuk. 
  1441. 1904.  1 stuk. 
  1442. 1905.  1 stuk. 
  1443. 1906.  1 stuk. 
  1444. 1907.  1 stuk. 
  1445. 1908.  1 stuk. 
  1446. 1909.  1 stuk. 
  1447. 1910.  1 stuk. 
  1448. 1911.  1 stuk. 
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  1449. 1912.  1 stuk. 
  1450. 1913.  1 stuk. 
  1451. 1914.  1 stuk. 
  1452. 1915.  1 stuk. 
  1453. 1916.  1 stuk. 
  1454. 1917.  1 stuk. 
  1455. 1918.  1 omslag. 
  1456. 1919.  1 omslag. 
  1457. 1920 . 1 omslag. 
  1458. 1921.  1 omslag. 
  1459. 1922 . 1 omslag. 
  1460. 1923.  1 omslag. 
  1461. 1924.  1 omslag. 
  1462. 1925.  1 omslag. 
  1463. 1926.  1 omslag. 
  1464. 1927 . 1 omslag. 
  1465. 1928.  1 omslag. 
  1466. 1929.  1 omslag. 
 
b.f. Plaatselijke belasting naar andere grondslagen 
 
b.f.a.  Hand- en spandiensten. 
 
1467-1468. Stukken betreffende de belasting der hand- en spandiensten. An VIII 

(1799/1800)-1909. 2 omslagen. 
 
  1467. An VIII (1799/1800)-1837. 1 omslag. 
  1468. 1854-1909. 1 omslag. 
 
1469-1486. Kohieren van de hand- en spandiensten (met eventuele suppletoire 

kohieren). 1866-1883. 18 deeltjes. 
   N.B. Deze belasting in natura bestaande uit de verplichting tot het leveren 

van hand- en spandienst is ingevoerd bij besluit van de raad van 14 
maart 1854 en goedgekeurd bij K.B. van 26 april 1854, no. 39. Sinds 
1869 werd zij gewijzigd bij raadsbesluit van 5 april en goedgekeurd bij 
K.B. van 15 mei 1869. 

    Voor de kohieren dezer belasting van 1884-1917 raadplege men de 
inventaris nrs. 1216-1249. 

 
  1469. 1866.  1 deeltje. 
  1470. 1867.  1 deeltje. 
  1471. 1868.  1 deeltje. 
  1472. 1869.  1 deeltje. 
  1473. 1870.  1 deeltje. 
  1474. 1871.  1 deeltje. 
  1475. 1872.  1 deeltje. 
  1476. 1873.  1 deeltje. 
  1477. 1874.  1 deeltje. 
  1478. 1875.  1 deeltje. 
  1479. 1876.  1 deeltje. 
  1480. 1877.  1 deeltje. 
  1481. 1878.  1 deeltje. 
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  1482. 1879.  1 deeltje. 
  1483. 1880.  1 deeltje. 
  1484. 1881.  1 deeltje. 
  1485. 1882.  1 deeltje. 
  1486. 1883.  1 deeltje. 
 
b.f.b.  Heffingen ter zake van bijzondere handelingen. 
 
 1487. Stukken betreffende heffingen ter zake van vergunningen door de gemeente 

verleend, welke vergunningen niet onder te brengen zijn in de volgende 
nummers. 1913-1925. 1 omslag. 

 
 
b.f.b.a.  Rechten ter zake van de verkoop van alcoholhoudende dranken. 
  N.B. De stukken betreffende de drankbestrijding en de Drankwet vindt men 

onder Openbare Zedelijkheid (inventaris nrs. 2037-2246) 
 
 1488. Stukken betreffende de rechten voor de verkoop van alcoholhoudende dranken, 

verordeningen op de heffing van het vergunningsrecht, processen-verbaal van 
schatting en herschatting. 1881-1929. 1 omslag. 

  N.B. De processen-verbaal van schatting en herschatting zijn in een 
afzonderlijk omslag bij dit nummer gevoegd. 

 
1489-1532. Opgaven van de ontvangen vergunningsrechten voor de kleinhandel in 

sterke drank. 1883, 1886-1889, 1891-1929. 40 stukken en 4 omslagen. 
 
  1489. 1883.  1 stuk. 
  1490. 1886.  1 stuk. 
  1491. 1887.  1 stuk. 
  1492. 1888.  1 stuk. 
  1493. 1889.  1 stuk. 
  1494. 1891.  1 stuk. 
  1495. 1892.  1 stuk. 
  1496. 1893.  1 stuk. 
  1497. 1894.  1 stuk. 
  1498. 1895.  1 stuk. 
  1499. 1896.  1 stuk. 
  1500. 1897.  1 stuk. 
  1501. 1898.  1 stuk. 
  1502. 1899.  1 stuk. 
  1503. 1900.  1 stuk. 
  1504. 1901.  1 stuk. 
  1505. 1902.  1 stuk. 
  1506. 1903.  1 stuk. 
  1507. 1904.  1 stuk. 
  1508. 1905.  1 stuk. 
  1509. 1906.  1 stuk. 
  1510. 1907.  1 stuk. 
  1511. 1908.  1 stuk. 
  1512. 1909.  1 stuk. 
  1513. 1910.  1 stuk. 
  1514. 1911.  1 stuk. 
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  1515. 1912.  1 stuk. 
  1516. 1913.  1 omslag. 
  1517. 1914.  1 omslag. 
  1518. 1915.  1 omslag. 
  1519. 1916.  1 omslag. 
  1520. 1917.  1 omslag. 
  1521. 1918.  1 omslag. 
  1522. 1919.  1 omslag. 
  1523. 1920.  1 omslag. 
  1524. 1921.  1 omslag. 
  1525. 1922.  1 omslag. 
  1526. 1923.  1 omslag. 
  1527. 1924.  1 omslag. 
  1528. 1925.  1 omslag. 
  1529. 1926.  1 omslag. 
  1530. 1927.  1 omslag. 
  1531. 1928.  1 omslag. 
  1532. 1929.  1 omslag. 
   
 
b.f.b.b. Vuurwapenvergunningen. 
 
 1533. Register van ontvangen gelden ingevolge het vuurwapenreglement. 1919 

augustus 3-1929 december 17. 1 deeltje. 
  N.B. Het register is verder bijgehouden tot 27 juni 1935. 
 
1534-1538. Lijsten van ingevolge het vuurwapenreglement ontvangen gelden. 1919-

1929.    5 omslagen. 
 
  1534. 1919.  1 omslag. 
  1537. 1922.  1 omslag. 
  1535. 1920.  1 omslag. 
  1536. 1921.  1 omslag. 
  1538. 1923-1929. 7 stukken in 1 omslag. 
 
 
b.f.b.c. Rechten voor huwelijksvoltrekking. 
  N.B. Raadpleeg inventaris nrs. 1418-1467. 
 
 
b.f.b.d. "Nummergelden" Hakhout-aandeel Preusbos en Vijlenerbos. 
 
1539-1589. Lijsten der rechthebbenden op "de houthak" in het Vijlenerbos. 1871-1917, 

1920-1922.  51 stukken. 
   N.B. De partijen hakhout, welke uitgeloot werden, hadden een nummer. 

Behoudens enkele "vrijnummers" moesten de rechthebbende hun lot 
trekken en dit lot betalen. Vandaar de naam "nummergeld" Dit 
nummergeld is een soort retributie. 

 
  1539. 1871.  1 stuk. 
  1540. 1872.  1 stuk. 
  1541. 1873.  1 stuk. 
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  1542. 1874.  1 stuk. 
  1543. 1875.  1 stuk. 
  1544. 1876.  1 stuk. 
  1545. 1877.  1 stuk. 
  1546. 1878.  1 stuk. 
  1547. 1879.  1 stuk. 
  1548. 1880.  1 stuk. 
  1549. 1881.  1 stuk. 
  1550. 1882.  1 stuk. 
  1551. 1883.  1 stuk. 
  1552. 1884.  1 stuk. 
  1553. 1885.  1 stuk. 
  1554. 1886.  1 stuk. 
  1555. 1887.  1 stuk. 
  1556. 1888.  1 stuk. 
  1557. 1889.  1 stuk. 
  1558. 1890.  1 stuk. 
  1559. 1891.  1 stuk. 
  1560. 1892.  1 stuk. 
  1561. 1893.  1 stuk. 
  1562. 1894.  1 stuk. 
  1563. 1895.  1 stuk. 
  1564. 1896.  1 stuk. 
  1565. 1897.  1 stuk. 
  1566. 1898.  1 stuk. 
  1567. 1899.  1 stuk. 
  1568. 1900.  1 stuk. 
  1569. 1901.  1 stuk. 
  1570. 1902.  1 stuk. 
  1571. 1903.  1 stuk. 
  1572. 1904.  1 stuk. 
  1573. 1905.  1 stuk. 
  1574. 1906.  1 stuk. 
  1575. 1907.  1 stuk. 
  1576. 1908.  1 stuk. 
  1577. 1909.  1 stuk. 
  1578. 1910.  1 stuk. 
  1579. 1911.  1 stuk. 
  1580. 1912.  1 stuk. 
  1581. 1913.  1 stuk. 
  1582. 1914.  1 stuk. 
  1583. 1915.  1 stuk. 
  1584. 1916.  1 stuk. 
  1585. 1917.  1 stuk. 
  1586. 1917.  1 stuk. 
  1587. 1920.  1 stuk. 
  1588. 1921.  1 stuk. 
  1589. 1922.  1 stuk. 
    N.B. Voor de rechten op de houthak en het beheer dezer bossen zie 

inventaris nrs 1206-1208. 
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1590-1616. Lijsten der deelhebbers in de houthak op het Preusbosch. 1872-1913. 
       27 stukken. 
   N.B. Voor de lijsten vanaf 1855-1871, zie inventaris nr. 68. 
  1590. 1872.  1 stuk. 
  1591. 1873.  1 stuk. 
  1592. 1874.  1 stuk. 
  1593. 1875.  1 stuk. 
  1594. 1876.  1 stuk. 
  1595. 1877.  1 stuk. 
  1596. 1878.  1 stuk. 
  1597. 1879.  1 stuk. 
  1598. 1880.  1 stuk. 
  1599. 1881.  1 stuk. 
  1600. 1882.  1 stuk. 
  1601. 1883.  1 stuk. 
  1602. 1887.  1 stuk. 
  1603. 1888.  1 stuk. 
  1604. 1889.  1 stuk. 
  1605. 1890.  1 stuk. 
  1606. 1892.  1 stuk. 
  1607. 1893.  1 stuk. 
  1608. 1894.  1 stuk. 
  1609. 1895.  1 stuk. 
  1610. 1896.  1 stuk. 
  1611. 1896.  1 stuk. 
  1612. 1901.  1 stuk. 
  1613. 1902.  1 stuk. 
  1614. 1903.  1 stuk. 
  1615. 1911.  1 stuk. 
  1616. 1913.  1 stuk. 
    N.B. Voor de rechten op de houthak en het beheer der bossen 
raadplege men de inventaris nrs. 1206-1208. 
 
b.f.c. Overige belastingen der gemeente 
 
 1617. Stukken betreffende de gemeentelijke bedrijfsbelasting. 1894-1913. 1 omslag. 
  N.B. Voor de zgn. “Kohieren" van schoolgeld raadplege men de rubriek 

Onderwijs (inventaris nrs. 3220-3394). 
 
c. Provinciale belastingen. 
 
 1618. Stukken betreffende de provinciale hondenbelasting. 1887-1907. 1 omslag. 
  N.B. Voor de plaatselijke hondenbelasting zie inventaris nrs. 1286-1320. 
 
d. Rijksbelastingen. 
 
d.a. Rijks directe belastingen in het algemeen. 
 
 1619. Notulen der vergaderingen van de Commissarissen repartiteurs van het jaar V. 

(1796/1797).   1 deeltje. 
  N.B. Getiteld "Délibérations des Commissaires Répartiteurs de l'an 5." De 

eerste vergadering had plaats 11 messidor An V. (29 juni 1797). 
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 1620. Register van door het college van zetters verzonden stukken. 1918-1927. 
       1 deeltje. 
 
 1621. Stukken betreffende het college van zetters (in de Franse periode "répartiteurs" 

genoemd). An VIII (1799/1800)-1927. 1 omslag; 
  N.B. Bijgevoegd stukken over de schatters en bijschatters. 
 
  N.B. Hier zouden moeten volgen de verschillende soorten Rijksbelastingen. 

Uit praktische overwegingen van ordening willen wij erop wijzen dat wij 
hier even van de volgorde door de code aangegeven afwijken. 

    De registers en de rollen der grondbelasting en der personele belasting 
alsook die op deuren en vensters en die der patentplichtigen zijn zo 
groot dat de losse stukken (klein formaat) ertussen verloren zouden 
gaan. 

    We laten daarom eerst alle losse stukken volgen en vormen daarna 
serie's registers en rollen. 

 
 1622. Stukken betreffende de grondbelasting. (Contribution foncière). An VII 

(1798/1799)-1928. 1 omslag. 
  N.B. Voor de kohieren dezer belasting en de rollen van de grondbelasting zie 

inventaris nrs. 1628-1632. 
 
 1623. Stukken betreffende het perceelsgewijze opmeten van particulier eigendom, het 

vernieuwen en het bijwerken van kadastrale leggers en kaarten, voor zover het 
opmeten van de grond in verband staat met het bepalen van de grondbelasting. 
An XII (1803/1804)-1929. 1 omslag. 

  N.B. Het kadastrale archief zelf (leggers, registers, kaarten en plans zijn als 
gedeponeerd archief onder de nrs. 4482-4521 omschreven. 

 
 1624. "Tabellen" van waardeering", aangevende de eigenaars van goederen, lande-

rijen, huizen, met vermelding van de "hoedanigheid" der goederen en met 
aanduiding der sectie's en nummers, de maat en de klasse. 1815. 1 pak. 

  N.B. Ieder stuk (tabel) is genummerd. Aanwezig zijn de nummers 176-352. 
De eerste helft (1-175) is afwezig. Iedere tabel is door de eigenaar of 
pachters der goederen ondertekend. Deze tabellen zijn waarschijnlijk de 
voorlopers van het eigenlijke kadaster. 

 
 1625. Stukken betreffende de personele belasting. An VII (1798/1799)-1928.1 omslag. 
  N.B. Deze "contribution personelle et mobiliaire" was nauw verbonden met 

de z.g. "somptuaire" (weelde)belasting. 
 
 1626. Stukken betreffende de belasting op deuren en vensters. An IX (1800/1801)-

1812.    1 omslag. 
 
 1627. Stukken betreffende de heffing van patentrechten. An IX (1800/1801)-1886. 
       1 omslag. 
  N.B. Zie inventaris nrs. 1636-1656. 
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d.a.a. Grondbelasting. 
 
1628-1630. Rollen der grondbelasting op de "gebouwde en ongebouwde" eigen-

dommen. 1835-1837. 3 delen. 
   N.B. De rol van het jaar 1835 is alleen voor de "ongebouwde" 

eigendommen. 
 
  1628. Rol van 1835. 1 deel. 
  1629. Rol van 1836. 1 deel. 
  1630. Rol van 1837. 1 deel. 
 
1631-1632. Registers van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen. 17 juli 1885 - ±7 
   december 1931. 2 deeltjes. 
   N.B. Deze registers werden op gezette tijden (in 1885-1886 door de 

landmeter van het kadaster) door de ontvanger der Rijksbelastingen 
voor "gezien" getekend. 

 
  1631. 1885 juli 17-1914 mei 2. 1 deeltje. 
  1632. 1914 juli 2-1931 december 7. 1 deeltje. 
    N.B. Zie ook inventaris nr. 1622. 
 
d.a.b. Personele belasting. 
 
1633-1635. Rollen van de personele belasting. 1835-1837. 3 omslagen. 
   N.B. Ieder omslag bestaat uit de "Roles primitifs" en de "Roles suppletifs". 

De "primitieve rol" draagt het nummer A. De suppletoire rollen de 
nummers B.C.D. etc. of/en "2e, 3e en 4e volume". 

 
  1633. 1835. (5 stukken)  1 omslag. 
  1634. 1836. (9 stukken)  1 omslag. 
  1635. 1837. (10 stukken)  1 omslag. 
    N.B. Zie ook inventaris nr. 1625. 
 
d.a.c. Belasting op deuren en vensters. 
  N.B. Zie inventaris nr. 1626. 
 
d.a.d. Heffing van patentrechten. 
 
1636-1651. Registers van patentschuldigen. 1817, 1818, 1821-1828, 1831-1836. 
       16 delen. 
  N.B. Deze registers van patentschuldigen worden in de Franse en Belgische 

periode genoemd "Registre des patentables". De patentschuldigen zijn 
hierin alfabetisch gerangschikt. 

 
  1636. 1817.  1 deel. 
  1637. 1818.  1 deel. 
  1638. 1821.  1 deel. 
  1639. 1822.  1 deel. 
  1640. 1823.  1 deel. 
  1641. 1824.  1 deel. 
  1642. 1825.  1 deel. 
  1643. 1826.  1 deel. 
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  1644. 1827.  1 deel. 
  1645. 1828.  1 deel. 
  1646. 1831.  1 deel. 
  1647. 1832.  1 deel. 
  1648. 1833.  1 deel. 
  1649. 1834.  1 deel. 
  1650. 1835.  1 deel. 
  1651. 1836.  1 deel. 
   
1652-1656. "Roles du Droit de Patente". 1819 2de halfjaar, 1821, 1835-1837. 
       5 omslagen. 
   N.B. Evenals bij andere belastingkohieren werd het gevorderde bedrag 

ingeschreven, terwijl van de eventuele betaling aantekening werd 
gehouden. 

 
  1652. 1819.  1 omslag. 
    N.B. Slechts 2de semester aanwezig. 
  1653. 1821.  1 omslag. 
    N.B. Met suppl. rollen van 2de en 3de trimester. 
  1654. 1835.  1 omslag. 
    N.B. Met suppl. rollen van het 1ste, 2de, 3de en 4de trimester. 
  1655. 1836.  1 omslag. 
    N.B. Met suppl. rollen van het 1ste, 2de en 3de trimester. 
  1656. 1837.  1 omslag. 
    N.B. Met suppl. rollen van het 1ste, 2de, 3de en 4de trimester. 
      Zie ook inventaris nr. 1627. 
 
 
d.a.e. Veefondsbelasting. 
  N.B. Bij de wet van 6 januari 1816 (Stbl. no. 2) werd een belasting ingevoerd 

op runderen, paarden en schapen. De hieruit getrokken gelden moesten 
dienen voor het landbouwfonds. De wet welke oorspronkelijk 5 jaar van 
kracht zou blijven werd bij de wet van 12 juli 1821 (Stbl. no. 6) met 5 
jaren verlengd. Andermaal werd de wet gewijzigd 18 maart 1826 (Stbl. 
no. 11) waarbij de belasting op runderen en paarden tot de helft werd 
teruggebracht en die op schapen geheel verviel. 

 
 1657. Journaal voor de belastinggelden ontvangen voor het veefonds. 1824. 1 deeltje. 
   N.B. Dit "journaal voor het veefonds 1824 Kantoor Vaals" heeft gediend 

voor het inboeken der belastingpenningen welke werden opgehaald. 
 
1658-1659. Kohieren der sommen welke door alle eigenaren van runderen, paarden en 

schapen moeten worden betaald ingevolge de wet betreffende de belasting 
voor het veefonds. 1826 en 1827. 2 deeltjes. 

 
  1658. 1826.  1 deeltje. 
  1659. 1827.  1 deeltje. 
 
 1660. Veelijsten opgemaakt in verband met de veefondsbelasting. 1817-1830. 
       1 omslag. 
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d.a.f. Rijksinkomsten en vermogensbelasting. 
 
 1661. Stukken betreffende de rijksinkomsten en vermogen, tantiême en dividend-

belastingen. An IX (1800/1801)-1928. 1 omslag. 
 
 
d.b. Rijks-verbruiksbelastingen. 
 
d.b.a. Invoerrechten en accijnzen. 
 
 1662. Stukken betreffende verbruiksbelastingen (invoerrechten en accijnzen) in- en 

uitgaande rechten, convoi- en licentrechten, "Droits réunis". An XII (1803/1804)-
1923.    1 omslag. 

 
 1663. Stukken betreffende de invoerrechten op tabak. An X (1801/1802)-An XIII 

(1804/1805).   1 omslag. 
 
 
d.b.b. Admodiatien op het gemaal, het geslacht, de turf en de steenkool. 
 
 1664. Suppletoir kohier van de geadmodieerde Rijksaccijnsen op het gemaal, het 

geslagt, den turf en de steenkolen. 1846. 1 stuk. 
  N.B. In het kohier ligt een tabel waarschijnlijk dienende om de opcenten 

vlugger te kunnen berekenen. 
 
 1665. Stukken betreffende de admodiatien in het algemeen of over meer dan één 

admodiatie handelende. 1842-1859. 1 omslag. 
 
 1666. Stukken betreffende de "admodiatie op het geslagt". 1823-1830. 1 omslag. 
 
 1667. Stukken betreffende de "admodiatie op het gemaal". 1823-1856. 1 omslag. 
 
 1668. Stukken betreffende de "admodiatie op de turf en de steenkolen". 1841-1865. 
       1 omslag. 
 
 
d.c. Rijksrechten van registratie. 
 
 1669. Stukken betreffende de rechten van registratie en leges, zegelrechten en 

successie-rechten. An VII (1798/1799)-1920. 1 omslag. 
 
 1670. "Loi sur l'enrégistrement. An VII frimaire 22 de la République Française". 12 

december 1798. 1 deeltje. 
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1671-1692. Repertorium der akten, welke aan het recht van registratie onderworpen 
zijn, bijgehouden door de secretaris. 10 oktober 1814 - 10 januari 1816, 10 
april 1829 - 4 april 1833, 1836 - 6 april 1876 - 14 juni 1893, 1 april 1902 - 5 
juli 1917.  5 deeltjes en 17 stukken. 

   N.B. Ingevolge de wet van 9 vendémiaire an VI (5=19 december 1797) 
werd de secretaris der gemeente verplicht om de akten door hem 
opgemaakt te doen registreren. Deze akten onderhevig aan de 
registratie moesten door hem binnen 3 maanden in het gequoteerde 
en geparafeerde repertorium worden ingeschreven. Het werd dan 
door de sous-préfet (later door de ontvanger der registratie) 
"geviseerd". Zie art. 30 en 31 der genoemde wet en art. 99 van het 
"reglement op het bestuur ten plattelande". 

 
  1671. 1814 oktober 10-1816 januari 10. 1 deeltje. 
    N.B. Slechts 1 blad beschreven. 
  1672. 1829 april 10-1833 april 4. 1 deeltje. 
  1673. 1836 oktober 2-1839 december 27. 1 deeltje. 
  1674. 1839 december 31-1843 juni 23. 1 deeltje. 
  1675. 1843 juli 10-1847 april 3. 1 deeltje. 
  1676. 1847 april 10-1848 november 27. 1 stuk. 
  1677. 1849 januari 15-1851 februari 18. 1 stuk. 
  1678. 1851 maart 14-1852 november 20. 1 stuk. 
  1679. 1852 december 20-1854 juni 21. 1 stuk. 
  1680. 1854 juli 29-1856 september 25. 1 stuk. 
  1681. 1856 oktober 6-1859 december 24. 1 stuk. 
  1682. 1860 januari 3-1863 juni 2. 1 stuk. 
  1683. 1863 juli 3-1866 april 4. 1 stuk. 
  1684. 1866 april 20-1867 september 19. 1 stuk. 
  1685. 1867 oktober 30-1871 april 28. 1 stuk. 
  1686. 1871 augustus 29-1873 december 30. 1 stuk. 
  1687. 1873 december 30-1875 juni 8. 1 stuk. 
  1688. 1876 april 6-1882 november 21. 1 stuk. 
  1689. 1883 maart 28-1885 april 18. 1 stuk. 
  1690. 1887 april 1-1893 juni 14. 1 stuk. 
  1691. 1902 april 1-1913 oktober 1. 1 stuk. 
  1692. 1913 oktober 1-1917 juli 5. 1 stuk. 
 
 1693. Stukken betreffende het repertorium van akten. 1806-1899. 1 omslag. 
 
 
d.d. Overige rijksbelastingen. 
 
 1694. Stukken betreffende de oorlogsbelasting. An XIII (1804/1805 ). 1 omslag. 
 
 1695. Stukken betreffende de z.g. verplichte of gedwongen leningen (emprunts 

forcés). 1844.  1 omslag. 
  N.B. Voor oorlogsbelastingen en verplichte leningen raadplege men 

eveneens onder de rubriek "Landsverdediging" nr. 3923 en nr. 257 der 
rubriek "Rijksfinanciën". 

 
 1696. Stukken betreffende de belasting op de Joden (Taxe sur les Juifs). 1803-1812. 
       1 omslag. 
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3.OPENBARE ORDE 
 
 1697. Wet over de inwendige politie van de Gemeentens der Republiek". An IV 

vendémiaire 10 (2 september 1795). 1 stuk. 
 
 1698. Ontwerp voor de Algemene Politie-verordening, zoals deze is vastgesteld door 

de raad der gemeente. 1894 september 4. 1 omslag. 
 
 1699. Algemene Politie-verordening voor de gemeente Vaals. 1908 juni 23. 1 deeltje. 
 
 1700. Stukken over de wijzigingen in de plaatselijke reglementen, strafverordeningen 

en politie-verordeningen in het algemeen, en stukken handelende over meer 
dan één onderwerp der algemene politieverordeningen. 1828-1929. 1 omslag. 

 
 
 
a.Vrijheid van woord en geschrift. 
 
 1701. Stukken betreffende de vrijheid van woord en geschrift het openlijk aanplakken 

en het verspreiden van gedrukte stukken. 1811-1929. 1 omslag. 
 
 
 
b.Vereniging en vergadering. 
 
 1702. Stukken betreffende de erkenning van verenigingen als rechtspersoon en het 

houden van bijeenkomsten van verenigingen. 1878-1929. 1 omslag. 
 
 1703. Stukken betreffende bijeenkomsten tot oefening in het hanteren van wapenen. 

1891-1904.   1 omslag. 
  N.B. Voor schutterijen zie het volgende nummer. 
 
 1704. Stukken betreffende de schutterijen "St. Paulus" te Vaals en "St. Joseph" te 

Vijlen. 1824-1921. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nr. 2293. 
 
 
 
c.Wapenen en munitie. 
 
 1705. "Registre aux Permis de Port d'armes". An XIII germinal 19 (9 april 1805)- 11 

januari 1810.  1 deeltje. 
  N.B. In dit register werden volgens het besluit van 27 vendémiaire an XIII (19 

oktober 1804) ingeschreven de vergunningen tot het dragen van 
wapens, welke door de prefect of door de burgemeester konden worden 
verleend. 
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 1706. Stukken betreffende machtigingen tot het dragen van wapenen (permission du 
port d'armes) en het voorhanden hebben van wapenen, het inleveren in oor-
logstijden dezer wapens en de uitvoering van de Vuurwapenwet 1919. An VI 
(1797/1798)-1929. 1 omslag. 

 
 
 
d.Toezicht op de openbare weg (straatpolitie). 
 
 1707. Stukken betreffende het toezicht op de openbare weg in het algemeen, (straat-

politie) het innemen van standplaatsen, het hebben van voorwerpen op of over 
de openbare weg, ordeverstoringen (revolutionaire propaganda), het processie-
verbod, het houden van wegwedstrijden, het collecteren, het venten en het 
maken van muziek op straat. 1807-1929. 1 omslag. 

 
 1708. Stukken betreffende de verordening omtrent het toezicht op honden. An XIII 

(1804/ 1805)-1868. 1 omslag. 
  N.B.  Zie ook besmettelijke veeziekten, inv. nr. 2835. 
 
 
e.Politiemaatregelen t.o.v. Nederlanders en ingezetenen. 
 
e.a.Politiemaatregelen bij staat van oorlog of staat van beleg. 
 
 1709. Aanplak-biljetten uitgaande van het militaire gezag betreffende de openbare 

orde in het in staat van oorlog of beleg verklaarde gebied. 1914-1919. 1 omslag. 
 
 1710. Stukken betreffende de uitwijzing van personen uit het gebied dat in staat van 

oorlog of beleg is verklaard. 1915-1917. 1 omslag. 
  N.B. Uitzetting en bewaking van personen kan ook om andere redenen 

geschieden dan uit overwegingen van openbare orde. Zo zullen er ook 
stukken te vinden zijn onder "landsverdediging" en onder "buitenlandse 
zaken" of in de rubriek "vreemdelingen" b.v. deserteurs en geïnter-
neerden. 

 
 
e.b.Namen en titels. 
 
 1711. Stukken betreffende het toekennen van namen en titels en het aanbrengen van 

naamsveranderingen, het aannemen van vaste namen en voornamen bij de 
Joden. 1808-1927. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 1858. 
 
 
e.c.  Burgerlijke Stand. 
 
 N.B. De burgerlijke stand werd ingesteld bij de wet van 20 september 1792 (Franse 

wet gedecreteerd vóór de invoering van de republikeinse jaartelling) Ingevolge 
deze wet moesten de vroeger door de katholieke en protestantse pastoor 
(mutatis mutandis door de Joodse rabbijnen) bijgehouden "Doop-, trouw- en 
sterfregisters" naar het raadhuis worden overgebracht. 
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  De municipaliteit werd nu met "registreren" van de "Burgerlijke Stand" belast. Bij 
de wet van 28 pluviôse an VIII (17 februari 1800) werden de maires met het 
bijhouden van de registers belast. De wet van 20 september 1792 werd voor 
een groot deel van Limburg eerst executoir verklaard, ingevolge de wet van 29 
prairial an IV (17 juni 1796). Waarschijnlijk zal dus de Burgerlijke Stand 
omstreeks juni/juli 1796 zijn ingevoerd, toen Vaals reeds onder het kanton 
Wittem behoorde. 

  In 1804 werd de wet van 1792 vervangen door de "Code civil des Francais" van 
30 ventôse an XII (21 maart 1804). Deze "Code civil des Francais" werd de 
"Code Napoleon" van 3 september 1807. Bij keizerlijk decreet van 8 november 
1810 werd de "Code Napoleon" in de Zuidelijke Nederlanden ingevoerd. In 
1830 werd de "Code Napoleon" vervangen door het Burgerlijk Wetboek. 

  Het werd ingevolge K.B. van 5 juli 1830 (Stbl. no. 41) op 1 februari 1831 hier (in 
Nederland) ingevoerd, maar ten gevolge van de Belgische opstand werd de 
invoering ook voor het Noorden opgeschort tot 1 oktober 1838. (Zie K.B. van 5 
januari 1831 Stbl. no. 1). 

 
 1712. Circulaires en voorschriften betreffende de Burgerlijke Stand in het algemeen. 

An VIII (1799/1800)-1929. 1 omslag. 
 
 1713. Stukken betreffende de inrichting en ambtenaren van de Burgerlijke Stand, de 

regeling van de werkzaamheden en diensturen, instructie's en salarisrege-
lingen. 1807-1929. 1 omslag. 

  N.B. De persoonlijke stukken over de ambtenaren vindt men bij de personele 
dossiers onder "gemeente-personeel". 

 
1714-1856. Registers van de Burgerlijke Stand. 1797-1929. 133 delen. 
   (Met tienjarige tafels van 1803-1932). 10 delen. 
 
   N.B. Er is per jaar een deel gezamenlijk voor de geboorten, huwelijken en 

sterften, waarachter in het deel zelf de één-jarige alfabetische tafel 
volgt. Ofschoon de tienjarige tafels bij Keizerlijk decreet van 20 juli 
1807 verplichtend gesteld werden, is de eerste welke wij in Vaals 
aantreffen (van 1803-1842) waarschijnlijk veel later opgemaakt. 

 
  1714. 1797.  1 deel. 
  1715. 1798.  1 deel. 
  1716. 1799.  1 deel. 
  1717. 1800.  1 deel. 
  1718. 1801.  1 deel. 
  1719. 1802.  1 deel. 
  1720. 1803.  1 deel. 
  1721. 1804.  1 deel. 
  1722. 1805.  1 deel. 
  1723. 1806.  1 deel. 
  1724. 1807.  1 deel. 
  1725. 1808.  1 deel. 
  1726. 1809.  1 deel. 
  1727. 1810.  1 deel. 
  1728. 1811.  1 deel. 
  1729. 1812.  1 deel. 
  1730. 1813.  1 deel. 
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  1731. 1814.  1 deel. 
  1732. 1815.  1 deel. 
  1733. 1816.  1 deel. 
  1734. 1817.  1 deel. 
  1735. 1818.  1 deel. 
  1736. 1819.  1 deel. 
  1737. 1820.  1 deel. 
  1738. 1821.  1 deel. 
  1739. 1822.  1 deel. 
  1740. 1823.  1 deel. 
  1741. 1824.  1 deel. 
  1742. 1825.  1 deel. 
  1743. 1826.  1 deel. 
  1744. 1827.  1 deel. 
  1745. 1828.  1 deel. 
  1746. 1829.  1 deel. 
  1747. 1830.  1 deel. 
  1748. 1831.  1 deel. 
  1749. 1832.  1 deel. 
  1750. 1833.  1 deel. 
  1751. 1834.  1 deel. 
  1752. 1835.  1 deel. 
  1753. 1836.  1 deel. 
  1754. 1837.  1 deel. 
  1755. 1838.  1 deel. 
  1756. 1839.  1 deel. 
  1757. 1840.  1 deel. 
  1758. 1841.  1 deel. 
  1759. 1842.  1 deel. 
  1760. Alfabetische tienjarige tafel 1803-1842. 1 deel. 
  1761. 1843.  1 deel. 
  1762. 1844.  1 deel. 
  1763. 1845.  1 deel. 
  1764. 1846.  1 deel. 
  1765. 1847.  1 deel. 
  1766. 1848.  1 deel. 
  1767. 1849.  1 deel. 
  1768. 1850.  1 deel. 
  1769. 1851.  1 deel. 
  1770. 1852.  1 deel. 
  1771. Alfabetische tienjarige tafel 1843-1852. 1 deel. 
  1772. 1853.  1 deel. 
  1773. 1854.  1 deel. 
  1774. 1855.  1 deel. 
  1775. 1856.  1 deel. 
  1776. 1857.  1 deel. 
  1777. 1858.  1 deel. 
  1778. 1859.  1 deel. 
  1779. 1860.  1 deel. 
  1780. 1861.  1 deel. 
  1781. 1862.  1 deel. 
  1782. Alfabetische tienjarige tafel 1853-1862. 1 deel. 
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  1783. 1863.  1 deel. 
  1784. 1864.  1 deel. 
  1785. 1865.  1 deel. 
  1786. 1866.  1 deel. 
  1787. 1867.  1 deel. 
  1788. 1868.  1 deel. 
  1789. 1869.  1 deel. 
  1790. 1870.  1 deel. 
  1791. 1871.  1 deel. 
  1792. 1872.  1 deel. 
  1793. Alfabetische tienjarige tafel 1863-1872. 1 deel. 
  1794. 1873.  1 deel. 
  1795. 1874.  1 deel. 
  1796. 1875.  1 deel. 
  1797. 1876.  1 deel. 
  1798. 1877.  1 deel. 
  1799. 1878.  1 deel. 
  1800. 1879.  1 deel. 
  1801. 1880.  1 deel. 
  1802. 1881.  1 deel. 
  1803. 1882.  1 deel. 
  1804. Alfabetische tienjarige tafel 1873-1882. 1 deel. 
  1805. 1883.  1 deel. 
  1806. 1884.  1 deel. 
  1807. 1885.  1 deel. 
  1808. 1886.  1 deel. 
  1809. 1887.  1 deel. 
  1810. 1888.  1 deel. 
  1811. 1889.  1 deel. 
  1812. 1890.  1 deel. 
  1813. 1891.  1 deel. 
  1814. 1892.  1 deel. 
  1815. Alfabetische tienjarige tafel 1883-1892. 1 deel. 
  1816. 1893.  1 deel. 
  1817. 1894.  1 deel. 
  1818. 1895.  1 deel. 
  1819. 1896.  1 deel. 
  1820. 1897.  1 deel. 
  1821. 1898.  1 deel. 
  1822. 1899.  1 deel. 
  1823. 1900.  1 deel. 
  1824. 1901.  1 deel. 
  1825. 1902.  1 deel. 
  1826. Alfabetische tienjarige tafel 1893-1902. 1 deel. 
  1827. 1903.  1 deel. 
  1828. 1904.  1 deel. 
  1829. 1905.  1 deel. 
  1830. 1906.  1 deel. 
  1831. 1907.  1 deel. 
  1832. 1908.  1 deel. 
  1833. 1909.  1 deel. 
  1834. 1910.  1 deel. 
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  1835. 1911.  1 deel. 
  1836. 1912.  1 deel. 
  1837. Alfabetische tienjarige tafel 1903-1912. 1 deel. 
  1838. 1913.  1 deel. 
  1839. 1914.  1 deel. 
  1840. 1915.  1 deel. 
  1841. 1916.  1 deel. 
  1842. 1917.  1 deel. 
  1843. 1918.  1 deel. 
  1844. 1919.  1 deel. 
  1845. 1920.  1 deel. 
  1846. 1921.  1 deel. 
  1847. 1922.  1 deel. 
  1848. Alfabetische tienjarige tafel 1913-1922. 1 deel. 
  1849. 1923.  1 deel. 
  1850. 1924.  1 deel. 
  1851. 1925.  1 deel. 
  1852. 1926.  1 deel. 
  1853. 1927.  1 deel. 
  1854. 1928.  1 deel. 
  1855. 1929.  1 deel. 
  1856. Alfabetische tienjarige tafel 1923-1929. 1 deel. 
    N.B. De tienjarige tafel reikt verder nog tot 1932. 
 
 1857. Alfabetische tafel der geboorten, huwelijken en sterften in de gemeente. An VI 

vendémiaire 1 (22 september 1797) - an XI vendémiaire 1 (23 september 
1802).    1 omslag. 

 
 1858. Register van geboorten der Joodse gemeente te Vaals. 1776-1809. 1 deeltje. 
  N.B. Dit deeltje is tevens gebruikt als register van aangenomen geslachts-

namen van 1808-1809. Zie ook onder naamsverandering, inventaris nr. 
1711. 

 
 1859. "Heiratsurkunden" der gemeente Vaals. 1815. 1 deeltje. 
  N.B. Het deeltje bevat 25 huwelijksakten. 
 
 1860. Stukken over de toezending van de jaarlijkse en de tien-jarige alfabetische 

tafels van de Burgerlijke Stand. An IX (1800/1801)-1923. 1 omslag. 
 
 1861. Stukken betreffende de "Doop-, trouw- en sterfregisters" welke voor de invoe-

ring van de Burgerlijke Stand door de pastoor, de dominee's en de rabbijnen 
werden bijgehouden. An XII (1803/1804)-1808, 1927. 1 omslag. 

  N.B. Stukken over de bewaring de overplaatsing, de verzorging van deze 
registers vindt men onder "Hulpmiddelen voor den dienst", inventaris nr. 
976. 

 
 1862. Gevraagde inlichtingen uit de registers van de Burgerlijke Stand in het alge-

meen. An X (1801/1802)-1902. 1 omslag. 
 
 1863. Stukken betreffende inschrijving, verbetering, aanvulling kantmeldingen bij 

geboorte-akten, erkenning en wettiging van kinderen. 1810-1929. 1 omslag. 
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 1864. Stukken betreffende geboorten, geboorte-akten, aangeven van geboorten, 
aanvragen van geboorte-extracten, verbetering van geboorte-akten, uittreksels 
uit de doopregisters en stukken betreffende notoriëteits-akten. An IX 
(1800/1801)-1927. 1 omslag. 

 
 1865. Stukken betreffende inschrijving, verbetering en aanvulling van huwelijksakten, 

het sluiten van huwelijken en het aangaan van echtscheidingen, afschriften van 
huwelijks-akten, verzoeken tot huwelijks-afkondigingen, kennisgevingen van 
huwelijken van vreemdelingen, en andere stukken voor het aangaan van een 
huwelijk vereist. An IX (1800/ 1801)-1929. 1 omslag. 

 
 1866. Huwelijksafkondigingen. 1890-1901, 1918 en 1919. 1 pak. 
 
 1867. Stukken betreffende akten van overlijden, inschrijving verbetering en aanvulling, 

kantmeldingen bij akten van overlijden, berichten van overlijden uit andere 
gemeenten of landen toegezonden ex art. 50 van het Burgerlijk Wetboek en 
stukken over het afgeven van extracten uit de registers van overlijden. An XII 
(1803/1804)-1928. 1 omslag. 

  N.B. Hierbij zijn dus ook gerangschikt de berichten van overlijden afkomstig 
van b.v. militaire hospitalen en berichten van overlijden van militairen op 
het slagvelddoor de kwartier-meester van een regiment, volgens art. 97 
van de Code Civilof art. 30 van de Code Napoleon. 

 
 1868. Stukken opgemaakt ingevolge art. 417 van het Burgerlijk Wetboek of betrekking 

hebbende op het K.B. van 31 juli 1828 (Stbl. no. 51) waarbij de ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand verplicht wordt om aan de kantonrechter op te geven de 
sterfgevallen van personen, welke minderjarige kinderen of afwezige erfgena-
men achterlaten en stukken betreffende het aangeven van sterfgevallen aan de 
ontvanger van de registratie. An IX (1800/1801)-1878. 1 omslag. 

 
 1869. Stukken over het toezicht op de nauwkeurigheid van de registers van de Bur-

gerlijke Stand, het toezenden van de dubbelen dezer registers, het afgeven van 
supplementen, het kanttekenen en het waarmerken der registers. An X 
(1801/1802)-1929. 1 omslag. 

 
 1870. Stukken over het materieel van de registers van de Burgerlijke Stand als 

zegels, papiersoort, bindwerk etc. An VIII (1799/1800)-1917. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nr. 975. 
 
 1871. Stukken betreffende de statistiek van de Burgerlijke Stand. An X (1801/1802)-

1833.    1 omslag. 
 
 
 
e.d. Bevolking. 
 
 1872. Stukken betreffende de bevolkingsboekhouding in het algemeen, algemene 

voorschriften en het inrichten der registers. 1826-1928. 1 omslag. 
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e.d.a. Staten en registers van bevolking. 
 
1873-1886. Staten en lijsten van bevolking der gemeente Vaals (sommige apart van 

kerkdorpen en gehuchten). 1807-1929. 
       2 delen, 4 deeltjes, 4 omslagen en 4 stukken. 
 
  1873. Staat der bevolking van Vaals, opgemaakt juni 1807. 1 deel. 
    N.B. "Liste de la populations de la commune de Vaels". De inschrij-

ving in dit deel is huisnummers-gewijze geschied. Voorts is in de 
eerste kolom vermeld de huiseigenaar, de volgnummers van 
deingeschrevenen, naam en voornamen, ouderdom, staat of 
beroep, aanduiding van de woonplaats (straat of gehucht) datum 
vestiging, aantal paarden, runderen, plaats van geboorte der 
bewoners. 

      Het eerste gedeelte (nrs. 1-1154) is gebruikt voor Vaals (kom). 
De nrs.1155-1438 omvatten het gehucht Raeren, de nrs. 1439-
1680 Holset en Lemiers, de nrs. 1681-1780 Haerles, dan volgen 
van 1781-2003de inwoners van de "Berger Rott", de inwoners 
van Mamelis zijn te vinden van nrs. 2004-2115, de Mellerscher 
Rott van 2116-2185, de Rotter Rott van 2186-2296, Cotthuysen 
van 2297-2396, Camerig van2397-2496, terwijl 2497-2520 
aanvullingen bevat. 

 
  1874. Staat der bevolking van Vaals, opgemaakt juni 1815. 1 deel. 
    N.B. De inrichting van deze "Liste de la Population de la Commune de 

Vaals" is in hoofdzaak hetzelfde ingericht als die in het vorige 
nummer omschreven. Alleen wordt in de kolom "Aanmerkingen" 
nog vermeld waarheen de personen eventueel zijn vertrokken. 

      Achterin "omgekeerd" is deze staat gebruikt als een soort 
register van ingekomen en vertrokken alleenstaande personen, 
bijgehouden van ±1825 - ±1840. 

 
  1875. Staat der bevolking van de gehuchten Harlis, Berg, Vijlen, Mamelis, 

Rot, Cottessen en Camerig, juni 1815. 1 deeltje. 
    N.B. Achterin staat "Voorstaande" Populatie Liste hebbe opgenomen, 

in het jaar 1815, van den 11ten bis den 17de Juny voor de 
Harlisser, Berger, Vijlender, Mammelisser, Rotter, Cottesser en 
Cammerigher Rotte, en hebbe copie daaraf geschreven, heeden 
12 Februari 1817. Getekend De inrichting is hetzelfde als bij nr. 
1873. 

 
  1876. "Populations Lijste van de Vijlender, Rotter, Cottisser en Cameriger 

Rotte; alsook van een deel van de Berger en Mamelisser Rott", 16 
augustus 1821. 1 deeltje. 

    N.B. De lijst is opgemaakt in volgorde der huisnummers zoals de 
vorigen. 

 
  1877. Staat der bevolking van het gehucht Lemiers, opgemaakt (1815). 
       1 deeltje. 
    N.B. De lijst is ingedeeld als de andere staten (zie inventaris nr. 

1873). 
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  1878. Staat der bevolking van de gehuchten Berg, Mamelis, Harles en 
Lemiers, opgemaakt (±1820). 1 deeltje. 

    N.B. Deze staat is in afwijking van de andere staten in het Duits 
opgemaakt. 

 
  1879. "Namen der hoofdmannen uit ider huis te Vijlen", opgemaakt 1825 

april.  1 stuk. 
    N.B. De lijst is later bijgewerkt op 2 februari 1826 en op 17 januari 

1827.De lijst is onderverdeeld in de wijken: "Bergerrotte, 
Mamelis, Vijlenderrot, Rotterrot, Harlisserrot, Cotissen, Camerig, 
en "Douanen".  

      De douanen, commiezen en grensbewaking soldaten werden in 
bijna alle bevolkingsstaten apart vermeld. 

 
  1880. "Lijste der inwoonders te Vijlen", opgemaakt 1828 mei. 1 stuk. 
    N.B. In deze lijst is de volgorde en indeling in wijken (rotten) als volgt. 

"Berger-Rotte, Mamelisser-Rotte, Vijlender-Rotte, Rotter-Rotte, 
Harlisser-Rott, Cameriger-Rotte, Cottisser-Rotte". Na een kleine 
open ruimte volgen dan de douanen. 

 
  1881. Lijsten van in Vijlen wonende douanen, opgemaakt 5 september 1821 

en 31 mei 1823. 2 stukken in 1 omslag. 
 
  1882. Bevolkingsstaat van het gehucht "Raeren", opgemaakt 21 bruari1829. 
        2 stukken in 1 omslag. 
    N.B. De staat is opgemaakt door de "Rottmester" Beckers en 

vermeld tevens het aantal stuks hoornvee en paarden. Het 2de 
stuk heeft blijkens de Daarop voorkomende namen en hetzelfde 
handschrift eveneens op Raaren betrekking. 

 
  1883.  "Listen oever het getaal inwoonders in het gehucht "Wolfhagen", op-

gemaakt 16 april 1828 en 18 februari 1829. 2 stukken in 1 omslag. 
 
  1884. "Lijsten der Bevolking van het gehucht Hoselt" (Holset) 1828 en 1829. 
       3 stukken in 1 omslag. 
    N.B. Het 3de stuk is getiteld "Getal der inwooners van Hoselt" en 

bevat tevens de inwoners van Lemiers. 
 
  1885. "Staat der bevolking binnen de geheuchte Wolfhag en Raaren", 

opgemaakt april 1825. 1 stuk. 
    N.B. Hetzelfde stuk heeft ook nog gediend in 1826 blijkens de 

aantekeningen links in de marge. 
 
  1886. Lijst van bewoners van "De hof Bellend toebehorig aan de Dame 

Maria Cath. Wasmuth", opgemaakt (±1820) 1 stuk. 
    N.B. Als aanmerking staat onder het stuk "N.B. Dit gehoort naer de 

Cottessen Rott". 
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Bevolkingsregisters. 
 
 N.B. Bij besluit van 22 december 1849 (Stbl. no. 64) werd o.a. voorgeschreven in art. 

1 dat per 1 januari 1850 bevolkingsregisters zullen worden aangelegd. In art. 2 
dat elk huisgezin en elk afzonderlijk levend persoon op een afzonderlijk blad 
moet worden ingeschreven. In art. 3 dat in grotere gemeenten de boekdelen 
verdeeld worden naar gelang de wijken of gehuchten. In art. 10 dat de registers 
berusten zullen onder den ambtenaar van den Burgerlijke Stand. 

  Bij besluit van 3 november 1861 (Stbl. no.94) werd o.a. voorgeschreven dat een 
apart register voor werk- en dienstboden moest worden aangelegd, dat 
voortaan de inschrijving ook alfabetisch mocht geschieden of dat anders een 
alfabetische klapper noodzakelijk was. Bij besluit van 27 juli 1887 (Stbl. no. 
140) werd o.a. bepaald dat de bladwijzer om de 5 jaren moest worden herzien 
en dat de registers voortaan onder het beheer kwamen van het gemeente-
bestuur. 

  Bij besluit van 12 december 1922 (Stbl. no. 670) schreef het gezinsregister in 
boek of kaartvorm voor. 

 
1887-1913. Bevolkingsregisters (4 series) 1850-1919. 27 delen. 
   (en bevolkingskaarten) 1920-1929. 9 bakken 
 
1887-1890. Serie I. Bevolkingsregister. 
   Aangelegd ±1850 en bijgehouden tot ±1859. 4 delen. 
   N.B. Deze serie is ingedeeld in 4 delen volgens 4 groepen van wijken. 
    Een apart register voor "alleenstaande personen" bestond er niet. 
    De bewoners van kloosters en pensionaten vindt men in deel I. 
 
  1887. Bevolkingsregister van Vaals (Kom). 1850-1859. 1 deel. 
    N.B. Het deel heeft 468 beschreven bladen. Op de bladen 314-317, 

361-368, 427-430 en 452 staan de "alleenstaande personen" 
ingeschreven. 

 
  1888. Bevolkingsregister van Wolfhaag, Raren en Holset. 1850-1859. 
       1 deel. 
    N.B. Gemerkt "Boekdeel no. 2". 
      Van blad 1-37. Wolfhaag, van 38-64 Raren, van 65-104 Holset. 
      Het deel heeft 105 gebruikte bladen. 
 
  1889. Bevolkingsregister van Lemiers, Harles en Mamelis. 1850-1859. 
       1 deel. 
    N.B. Gemerkt "Boekdeel no. 3" 
    Van blad 1-27 Lemiers, van 28-38 Mamelis en van 39-74 Harles. 
    Het deel heeft 74 beschreven bladen. 
 
  1890. Bevolkingsregister van Vijlen, Cottessen en Camerig. 1850-1859. 
       1 deel. 
    N.B. Gemerkt "Boekdeel no. 4". 
      Van blad 1-136 Vijlen, van 137-149 Cottessen, van 150-177  

     Camerig, daarna weer Cottessen. Het deel heeft 219  
     beschreven bladen. 
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1891-1893. Serie II. Alfabetisch bevolkingsregister. 
   Aangelegd ±1860 en bijgehouden tot ±1882. 3 delen. 
   N.B. Deze serie is ingedeeld in 3 delen elkaar volgend in alfabetische 

volgorde. 
     Deel I, van A-H. (met "alleenstaande personen"). 
     Deel II, I-P. 
     Deel III, R-Z. 
 
 1891. Bevolkingsregister inhoudende de familienamen beginnende met de letters A-

H, opgemaakt ±1860 en bijgehouden tot ±1882. 1 deel. 
  N.B. Dit deel heeft 403 genummerde bladen. In alfabetische volgorde zijn 

ingeschreven van blad 1-257 de namen der families. Van 258-274op de 
naam Gazelli (de overste van het zusterklooster "huizing Vaals no. 80") 
de namen van de bewoners van het klooster. 

    Het vervolg van blad 274 vindt men op blad 397-403. Ook onmiddellijk 
voor de lijst van de brigade der Koninklijke Marechaussee helemaal 
achteraan, is nog een gedeelte van de bevolking van "huizing no. 80 
Blumenthal "te vinden. Achter blad 403 volgt de "bevolkingslijst van het 
gesticht Josephinum". 

    Helemaal achteraan van 1 mei 1870- april 1878 de brigade der 
Koninklijke Marechaussee. 

 
 1892. Bevolkingsregister inhoudende de familienamen beginnende met de letters J-P, 

opgemaakt ±1860 en bijgehouden tot ±1882. 1 deel. 
  N.B. Dit deel heeft 397 genummerde en gebruikte bladen. 
 
 1893. Bevolkingsregister inhoudende de familienamen beginnende met de letters R-Z, 

opgemaakt ±1860 en bijgehouden tot ±1882. 1 deel. 
  N.B. Dit deel bestaat uit 379 gebruikte en genummerde bladen. 
 

1894-1903.  Serie III. Alfabetisch bevolkingsregister, aangelegd ±1883 en 
bijgehouden tot ±1899. 10 delen. 

    N.B. Deze serie is alfabetisch ingericht, 8 delen volgen elkaar 
alfabetisch van A.-Z, 1 deel diende ter inschrijving van 
alleenstaande personen, en het laatste deel is de bladwijzer. 

 
  1894. Letters A en B. Opgemaakt ±1883 en bijgehouden tot ±1899. 1 deel. 
  1895. Letters C, D, E en F. Opgemaakt ±1883 en bijgehouden tot ±1899. 
       1 deel. 
  1896. Letters G en H. Opgemaakt ±1883 en bijgehouden tot ±1899. 1 deel. 
  1897. Letters H en K. Opgemaakt ±1883 en bijgehouden tot ±1899. 1 deel. 
  1898. Letters L en M. Opgemaakt ±1883 en bijgehouden tot ±1899. 1 deel. 
  1899. Letters N, O, P, Q en R. Opgemaakt ±1883 en bijgehouden tot   
    ±1899. 1 deel. 
  1900. Letter S. Opgemaakt ±1883 en bijgehouden tot ±1899. 1 deel. 
  1901. Letters S, T, U, V, W, X, Y, Z. Opgemaakt ±1883 en bijgehouden tot 
    ±1899. 1 deel. 
  1902. Bevolkingsregisters inhoudende de buiten familieverband wonende 

personen (kloosterlingen, maréchaussée ‘s). Opgemaakt ±1882 en 
bijgehouden tot ±1918. 1 deel. 

    N.B. Dit deel is gebruikt tot blad no. 125. 
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  1903. Alfabetische klapper op de bevokingsregisters van serie III.  
    1882-1899. 1 deel. 
    N.B. De klapper verwijst naar het nummer van het deel, nummer van 

het blad en volgnummer. 
 

1904-1913. Serie IV. Alfabetisch Bevolkingsregister, opgemaakt ±1900 en 
bijgehouden tot ±1919. 10 delen. 

    N.B. De 9 eerste delen bevatten de namen der inwoners wier namen 
beginnen met een der letters van A-Z. Het 10de deel is het 
"register van alleenstaande personen". 

 
  1904. Letters A en B. 1 deel. 
  1905. Letters C, D en E. 1 deel. 
  1906. Letters F, G en H. 1 deel. 
  1907. Letters H, J en K. 1 deel. 
  1908. Letters L en M. 1 deel. 
  1909. Letters N, O, P en Q. 1 deel. 
  1910. Letters R en S. 1 deel. 
  1911. Letters S, T en U. 1 deel. 
  1912. Letters V, W, L, Y en Z. 1 deel. 
  1913. Register bevattende de kloosters en de alleenstaande personen. 

1900-1919. 1 deel. 
    N.B. Dit deel is ingedeeld als volgt: 
      Blad 1-60, Redemptoristen; 
      Blad 61-90, Dienstmaagden van Christus; 
      Blad 91-150, Blumenthal; 
      Blad 151-199, Camillianen; 
      Blad 200-269, Clarissen; 
      Blad 270-279, alleenstaande kinderen; 
      Blad 280-284, Rijksambtenaren; 
      Blad 285, alleenstaande personen. 
 
  1913. a.b.c.d.e.f.g.h.j. Bevolkingskaarten. 1920-1929. 9 bakken. 
 
   N.B. Na het laatste bevolkingsregister in boekvorm is men in 1920 over-

gegaan tot het invoeren van een bevolkingsboekhouding in kaart-
systeem. Dit systeem hetwelk tot 1929 werd gehandhaafd, en dus tot 
de periode van deze inventaris behoort, is niet hetzelfde als het z.g. 
persoonskaartenstelsel dat in 1930 werd ingevoerd en dus buiten 
deze inventaris staat. 

     De bevolkingskaarten van 1920-1929 welke in een kast met 9 
uitschuifbare bakken worden bewaard hebben wij 1 nummer gegeven 
(een dubbelnummer vallende buiten de gewone nummering van de 
inventaris). 

    Ze worden als een geheel in een aparte kast buiten de gewone 
archiefrekken bewaard. 

 
  1913a. Bevolkingskaarten 1920-1937 (ged.) 10 bakken 
    N.B. Aanvulling inventaris, 5 augustus 1987. 
      De 10 bakken kaarten zijn persoonskaarten van ongehuwden. 

Bovengenoemde kaarten zijn op de afdeling Bevolking 
opgeborgen 
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e.d.b. Ingekomen en vertrokken personen. 

Verandering van woonplaats en inlichtingen uit en onderzoek in de 
bevolkingsregisters. 

 
  1914-1925. Registers van ingekomen en vertrokken personen. 10 delen. 
 
1914-1915. Registers van aangifte; bevattende de inschrijving van personen welke zich 

in de gemeente kwamen vestigen en de aangifte van het vertrek uit de 
gemeente. 22 januari 1883 - 15 juni 1916. 2 delen. 

    N.B. Deze registers welke dus "ingekomen" en "vertrokken" personen 
bevatten, gaan vooraf aan de hierna volgende "registers van 
ingekomen personen" en "registers van vertrokken personen", 
gevolgd door de "registers van ingekomen getuigschriften en 
afgegeven getuigschriften". 

 
   1914. Register van aangifte. 22 januari 1883-5 november 1897. 1 deel. 
   1915. Register van aangifte. 4 januari 1898-15 juni 1916. 1 deel. 
 
1916-1919 Register van ingekomen personen (later register van getuigschriften). 4 juli 
   1916 -31 december 1929. 4 delen. 
   N.B. Voor "ingekomen personen" vóór deze tijd, raadplege men de 

"Registers van aangifte". (inventaris nrs. 1914 en 1915). 
 
   1916. Register van ingekomen personen. 4 juli 1916-31 december 1919. 
       1 deel. 
   1917. Register van ingekomen getuigschriften. 1 januari 1920-24 maart 
    1924.  1 deel. 
   1918. Register van ingekomen getuigschriften. 24 maart 1924-11 december 

1928.  1 deel. 
   1919. Register van ingekomen getuigschriften. 17 december 1928-31 

december 1929. 1 deel. 
     N.B. Dit register bevat ook nog de getuigschriften tot 28 december  
       1933. 
 
1920-1923. Register van vertrokken personen (later genoemd register van ingekomen 

getuigschriften) 9 augustus 1916 - 31 december 1929. 4 delen 
   N.B. Voor het "register van vertrokken personen" vóór deze tijd raadplege 

men het "Register van aangifte". (inventaris nrs. 1914 en 1915). 
 
   1920. Register van vertrokken personen. 9 augustus 1916-30 oktober 
    1919.  1 deel. 
   1921. Register van afgegeven getuigschriften. 30 oktober 1919-26 oktober 

1922.  1 deel. 
   1922. Register van afgegeven getuigschriften. 27 oktober 1922-31 oktober 

1927.  1 deel. 
   1923. Register van afgegeven getuigschriften. 2 november 1927-27 

december 1929. 1 deel. 
    N.B. Dit deel wordt vervolgd tot 1 september 1932. 
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 1924. Stukken betreffende de inschrijving en de doorhaling in de bevolkingsregisters, 
betreffende veranderingen van woonplaats, kennisgevingen inzake echtschei-
dingen enz. 1838-1929. 1 omslag. 

 
 1925. Bewijzen van veranderingen van woonplaats of soortgelijke verklaringen. 1809-

1859.    1 pak. 
  N.B. In de Franse tijd en in de Belgische periode heette deze verklaring 

"changement de domicile" of "domicilie-bewijs", en in de eerste helft van 
de 19de eeuw "Auswanderungs-Attest of eenvoudig "Attest" of 
"Consens". Het zij opgemerkt dat een dergelijk bewijs tevens soms 
bewijs van goed gedrag was of een "Führungszeugnis". Het is daardoor 
verklaarbaar dat "woonplaatsveranderingen" ook tussen de bewijzen 
van goed gedrag kunnen voorkomen. 

    Er was nog een ander soort stukken, welke in de eerste helft van de 
19de eeuw noodzakelijk was om zich vanuit Duitsland b.v. te Vaals te 
vestigen namelijk de z.g. "Emancipations-akte". Bij deze akte (bewijs) 
behoorde vaak een bewijs van goed gedrag, van verandering van 
woonplaats of een geboorte- of doopbewijs. 

    Ook in de vouwen van deze Emancipations-akten, welke hierna volgen 
kan men dus nog "veranderingen van woonplaats" en dergelijke stukken 
aantreffen. 

 
 1926. Meerderjarigheids-verklaringen of "Emancipations-akten", afgegeven door de 

vrederechters van de streek van herkomst der minderjarigen, welke zich in 
Vaals kwamen vestigen, met soms andere bij deze akte behorende stukken; als 
uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand, doopbewijzen, paspoorten, 
bewijzen van goed gedrag of van verandering van woonplaats. 1820-1829. 

        1 pak. 
 
 1927. Politie-reglement in verband met het aangeven van de aankomst en het vertrek 

van vreemdelingen en dienstboden. 1846 november 26. 1 stuk. 
  N.B. Zie ook inventaris nr. 2011. 
 
 1928. Verordening houdende voorschriften ter verzekering van het toezicht op dienst-

boden. 1859 februari 3. 1 stuk. 
 
 1929. Inlichtingen uit de bevolkingsregisters. 1883-1929. 1 omslag. 
 
 1930. Stukken betreffende het onderzoek der bevolkingsregisters. 1852-1929. 
       1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nrs. 1862, 1864, 1867 en 1944. 
 
 
e.d.c. Huisnummering. 
 
 1931. Stukken betreffende het nummeren der huizen. 1864-1929 1 omslag. 
 
 
e.d.d. Bevolkingsstatistiek en volkstelling. 
 
 1932. Stukken betreffende de bevolkingsstatistiek, circulaires, modellen en voor-

schriften. An IX (1800/1801)-1929. 1 omslag. 
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 1933. Bevolkingsstatistieken. An VIII (1799/1800)-1922. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook de algemene statistieken. (inventaris nr. 246). 
 
 1934. Correspondentie betreffende de volkstellingen. 1829-1929. 1 omslag. 
 
1935-1942. Materiaal van de volkstellingen van 1830, 1859, en 1909. 
       4 omslagen en 4 stukken. 
 
  1935. Formulieren welke gediend hebben bij de volkstelling van  
    de (Rotter Rott) Vijlen. 1830 januari 1. 1 omslag. 
  1936. Formulieren welke gediend hebben bij de volkstelling van 
    (Bergerrotte en Melleschet) Vijlen. 1830 januari 1. 1 omslag. 
  1937. Formulieren welke gediend hebben bij de volkstelling van 
    het gehucht Mamelis. 1830 januari 1. 1 omslag. 
  1938. Algemene verzamelstaat van de inhoud der inschrijvingsbil- 
    leten en staten van de volkstelling van 1859 december 31. 1 stuk. 
  1939. Staat no.1, ter inschrijving van de Klooster-vereniging der 
"    Dames du Sacré Coeur", met kostschool, (klooster Blumen- 
    thal), voor de volkstelling van 1859 december 31. 1 stuk. 
  1940. Staat no. 2, ter inschrijving van de klooster-vereniging der 
    "Dames du Sacré Coeur" met kostschool (klooster Blumenthal)  
    voor de volkstelling van 1859 december 1. 1 stuk. 
  1941. Staat no.3, ter inschrijving van de klooster-vereniging der 
    "Dames du Sacré Coeur" met kostschool (klooster Blumenthal)  
    voor de volkstelling van 1859 december 31. 1 stuk. 
  1942. Registers der tellers in de onderscheiden wijken en gehuchten 
    der gemeente betreffende de IXde tienjaarlijkse volkstelling 
    van 1909 december 31. 1 omslag. 
 
 
e.e. Legalisatie en identiteit, signalement, inlichtingen. 
 
 1943. Stukken betreffende legalisatie van handtekeningen. 1829-1927. 1 omslag. 
 
 1944. Stukken betreffende de identiteit van, inlichtingen over personen. 1824-1928. 
       1 omslag. 
  N.B. Zie ook inlichtingen uit de Burgerlijke Stand (inventaris nrs. 1862, 1864 

en 1867) en uit de bevolkingsregisters (inventaris nrs. 1929 en 1930.) 
Ofschoon vele stukken strikt genomen vernietigd hadden kunnen 
worden, hebben wij gemeend in deze rubriek bijna alles te moeten 
bewaren waaruit de nationaliteit van inwoners en gewezen inwoners der 
gemeente kan worden nagegaan. Dit geldt vooral ook voor de volgende 
nummers. 

 
 1945. Stukken betreffende het uitreiken van, paspoorten, circulaires, voorschriften, 

aanvragen, toezendingen en inlichtingen van en over paspoorten. An IX (1800/ 
1801)-1929.   1 pak. 
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1946-1957. Registers van aangevraagde en verlengde paspoorten. 2 december 1918 - 
28 december 1929. 12 deeltjes. 

 
  1946. 1918 december 2-1919 april 30. 1 deeltje. 
  1947. 1919 mei 1-1920 februari 11. 1 deeltje. 
  1948. 1920 februari 12-1920 december 31. 1 deeltje. 
  1949. 1921 januari 7-1921 september 27. 1 deeltje. 
  1950. 1922 juni 15-1923 september 20. 1 deeltje. 
  1951. 1923 september 20-1924 februari 12. 1 deeltje. 
  1952. 1924 februari 12-1924 november 13. 1 deeltje. 
  1953. 1924 november 13-1925 februari 13. 1 deeltje. 
  1954. 1925 februari 13-1926 januari 26. 1 deeltje. 
  1955. 1926 januari 26-1926 december 31. 1 deeltje. 
  1956. 1927 januari 1-1927 mei 27. 1 deeltje. 
  1957. 1927 mei 27-1929 december 28. 1 deeltje. 
    N.B. Het laatste register vervolgt tot januari 1933. 
 
 1958. Oude binnenlandse en buitenlandse paspoorten voor Nederlanders en militaire 

paspoorten. An IX (1800/1801)-1917. 1 omslag. 
  N.B. Hieronder zijn ook begrepen de paspoorten uit de tijd, dat de gemeente 

tot de Franse republiek en tot het Belgische koninkrijk behoorde. 
 
 1959. Vervallen en inbeslaggenomen buitenlandse paspoorten van Nederlanders. 

1921-1926.   1 pak. 
   
 1960. Stukken betreffende het vereenvoudigen van het klein-grensverkeer, de 

grenspassen, pasfaciliteiten, pascontrole, grensbewaking e.d. 1915-1928. 
        1 omslag. 
  N.B. Zie ook onder "uitvoering vreemdelingenwet" (inventaris nrs. 2010 en 

2021). 
 
 1961. Stukken betreffende de aanvragen van nationaliteitsbewijzen en bewijzen van 

Nederlanderschap, inlichtingen over nationaliteit, ingezetenschap en voor-
schriften hier omtrent. 1849-1929. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook onder "naturalisatie" waar opgeborgen werden b.v. de stukken 
over Nederlanders die zich tot Duitser lieten naturaliseren (inventaris nr. 
2012). 

 
 1962. Nationaliteitsbewijzen en bewijzen van Nederlanderschap. 1875-1928. 
       1 omslag. 
 
1963-2000. Correspondentie betreffende nationaliteitsbewijzen. 1875-1916. 
       38 omslagen. 
   N.B. De ordening van de jaren 1875-1898 is gebeurd in chronologische 

orde naar de datum van verzending door de provinciale griffie en 
indien noodzakelijk op het volgnummer der verzending. Vanaf 2 
september 1898 is er echter te Vaals een register bijgehouden 
(inventaris nr. 2001) waarin alle aanvragen genummerd werden 
ingeschreven. In deze volgorde van inschrijving liggen thans ook de 
stukken van 2 september 1898-1916, genummerd van 1-2812. 

 
  1963. 1875-1880. 1 omslag. 
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  1964. 1881.  1 omslag. 
  1965. 1882.  1 omslag. 
  1966. 1883.  1 omslag. 
  1967. 1884.  1 omslag. 
  1968. 1885.  1 omslag. 
  1969. 1886.  1 omslag. 
  1970. 1887.  1 omslag. 
  1971. 1888.  1 omslag. 
  1972. 1889.  1 omslag. 
  1973. 1890.  1 omslag. 
  1974. 1891.  1 omslag. 
  1975. 1892.  1 omslag. 
  1976. 1893.  1 omslag. 
  1977. 1894.  1 omslag. 
  1978. 1895.  1 omslag. 
  1979. 1896.  1 omslag. 
  1980. 1897.  1 omslag. 
  1981. 1898. januari 1-1898 september 1. 1 omslag. 
  1982. 1898. september 1-1898 december 31 (nos 1-89) 1 omslag. 
  1983. 1899 (nos 90-320). 1 omslag. 
  1984. 1900 (nos 321-538). 1 omslag. 
  1985. 1901 (nos 539-611). 1 omslag. 
  1986. 1902 (nos 612-670). 1 omslag. 
  1987. 1903 (nos 671-748). 1 omslag. 
  1988. 1904 (nos 749-817). 1 omslag. 
  1989. 1905 (nos 818-881). 1 omslag. 
  1990. 1906 (nos 882-958). 1 omslag. 
  1991. 1907 (nos 960-1203). 1 omslag. 
  1992. 1908 (nos 984-1315). 1 omslag. 
  1993. 1909 (nos 1316-1455). 1 omslag. 
  1994. 1910 (nos 1342-1561). 1 omslag. 
  1995. 1911 (nos 1562-1671). 1 omslag. 
  1996. 1912 (nos 1654-1896). 1 omslag. 
  1997. 1913 (nos 1897-2076). 1 omslag. 
  1998. 1914 (nos 2075-2203). 1 omslag. 
  1999. 1915 (nos 2200-2485). 1 omslag. 
  2000. 1916 (nos 2486-2586). 1 omslag. 
    N.B. Voor de stukken van 1916-1929 (zie inventaris nrs. 2001-2003) 
 
2001-2003. Registers van aanvragen voor nationaliteitsbewijzen. 2 september 1898 - 

16 december 1929. 3 delen. 
 
  2001. 2 september 1898 - 19 november 1917. 1 deel. 
    N.B. Voorin bevindt zich een inhoudstafel welke "half"-alfabetisch is. 
      De aanvragen zijn doorlopend genummerd van 1-2812. 
  2002. 27 november 1917 - 8 oktober 1924. 1 deel. 
    N.B. Nummers 1-505. 
  2003. 15 oktober 1924 - 16 december 1929. 1 deel. 
    N.B. Nummers 506-1000. 
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 2004. Stukken betreffende uitzetting of overbrenging "Ausweisung" uit Duitsland van 
behoeftigen, armlastigen, krankzinnigen, welke om hun Nederlanderschap in 
het land moeten worden toegelaten. 1878-1904. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nrs. 3053 en 3054. 
 
 2005. Bewijzen, attesten of certificaten van goed gedrag (Führungs-Zeugnis). An XI 

(1802/1803)-1928. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook onder inventaris nr. 1926. 
 
 2006. Register van ingezetenen op wie lijfrenten gevestigd zijn en van de gepensio-

neerden wonende in de gemeente, aan wie attestaties de vita worden afge-
geven volgens art. 3 van het K.B. van 23 februari 1814 (Stbl. no. 28). ±1887-
1900.    1 stuk. 

 
2007-2008. Register van de personen in de gemeente wonende aan wie attestaties de 

vita worden afgegeven, benodigd voor de ontvangst van pensioenen, 
wachtgelden, gagementen, onderstanden, lijfrenten, toelagen aan de 
broeders der Orde van de Nederlandse Leeuw en soldijen van de Ridders 
van de Militaire Willemsorde, volgens art. 3 van het K.B. van 16-02-1891 
(Stbl. no. 30). 1895-1929. 2 delen. 

 
  2007. ±1895 - ±1917. 1 deel. 
  2008. ±1917 - ±1929. 1 deel. 
 
 2009. Stukken betreffende attestaties de vita. 1881-1923. 1 omslag. 
 
 
f. Politiemaatregelen t.o.v. vreemdelingen. 
 
 2010. Stukken betreffende Politie-maatregelen t.o.v. vreemdelingen in het algemeen 

en de uitvoering van de Vreemdelingenwetten. An X (1801/1802)-1929. 
        1 omslag. 
  N.B. Voor passen-controle aan grenzen en andere gevallen welke nauw 

verband houden met vreemdelingenverkeer zie inventaris nrs. 1960 en 
2021. Stukken over vluchtelingen zijn bij elkaar gehouden onder de 
rubriek Maatschappelijke steun (inventaris nrs. 3062-3070). 

 2011. Reglement op de registratie van komende en vertrekkende dienstboden. 1846 
november 26.  1 stuk. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 1927. 
 
 2012. Stukken betreffende naturalisaties van vreemdelingen tot Nederlander en van 

Nederlander tot vreemdeling. 1837-1929. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nr. 1961. 
 
2013-2014. Verblijfregister bestemd ter registratie van vreemdelingen, voorgeschreven 

in art. 30 van het K.B. van juli 1887 (Stbl. no. 140). 19 augustus 1861-27 
juni 1929.  2 delen. 

 
  2013. 1861 augustus 19-1917 september 10. 1 deeltje. 
  2014. 1918 augustus 3-1929 juli 27. 1 deel. 
    N.B. Het laatste deel vervolgt nog tot 23 mei 1936. 
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 2015. Register van uitgegeven identiteitskaarten voor vreemdelingen. 1918 
september 17-1922 april 3. 1 deel. 

  N.B. De identiteitskaarten kregen een volgnummer in de volgorde van de 
datum van aanvrage. In deze volgorde zijn ze ook thans opgeborgen. 

 
2016-2018. Duplicaten van afgegeven identiteitskaarten voor vreemdelingen. 17 

september 1918 - 11 april 1922. 3 dozen. 
   N.B. De dozen nrs 2016 en 2017 zijn "Aanmeldingen" en bevat de stukken 

der nog aanwezige vreemdelingen. De afmeldingen geschied dan 
door de betreffende kaart uit de serie "Aanmeldingen" te nemen en in 
de doos "Afmeldingen over te brengen. Doos nr. 2018 zijn de "Afmel-
dingen".  Hieronder zijn geen deserteurs begrepen. Zie hiervoor 
inventaris nr.2025. 

 
  2016. 1918 september 17-1919 maart, 12 (nrs. 1.301 - 329.999). 1 doos. 
  2017. 1919 maart 12-1922 april 11, (nrs. 330.000 - 594.536). 1 doos. 
  2018. 1918 september 17-1918 november 12, (nrs. 1.302 - 255.790). 
       1 doos. 
 
 
 2019. "Heimatscheinen" afgegeven aan Duitse onderdanen. 1900-1916. 1 omslag. 
  N.B. Deze stukken liggen alfabetisch gerangschikt. 
 
 2020. Aanvragen van nationaliteitsbewijzen van bewoners van Neutral-Moresnet aan 

de Nederlandse Konsul te Aken, om door te zenden aan de Burgemeester van 
Vaals. 1916.   1 omslag. 

 
 2021. Stukken betreffende het afgeven van buitenlandse paspoorten aan vreemde-

lingen. 1826-1917. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook paspoorten-controle en grensbewaking onder inventaris nr. 

1960. 
 
 2022. Pruisische en Belgische paspoorten van vreemdelingen uit 1820-1836 en 

andere paspoorten van "vreemdelingen", "Personal-Ausweis " of verblijfscerti-
ficaat. 1820-1918. 1 omslag. 

  N.B. De meeste stukken uit de oorlog 1914-1918 zijn afkomstig van 
vluchtelingen, afgenomen door de politie of achtergelaten ter secretarie. 

  
 2023. Stukken betreffende Duitse onderdanen deserteurs en Belgische geïnterneerde 

soldaten. 1914-1921. 1 omslag. 
  N.B. Stukken betreffende vluchtelingen vindt men onder "Maatschappelijke 

Steun" (inventaris nrs. 3062-3070). 
 
 2024. Lijsten van Duitse deserteurs. 1914-1918. 1 omslag. 
 
 2025. Controle-passen van vreemdelingen-deserteurs. 18 november 1918 - 4 februari 

1919, (nrs.326-346). 1 omslag. 
 
 
g. Toezicht op hotels en logementen. 
 
 2026. Stukken betreffende het toezicht op hotels en logementen. 1919. 1 omslag. 
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h. Toezicht op openbare samenkomsten. 
 
 2027. Stukken betreffende het toezicht op voor het publiek toegankelijke gebouwen 

en samenkomsten, betreffende kermisvermakelijkheden, carnavalsoptochten, 
toneelvoorstellingen en dansen. 1911-1928. 1 omslag. 

 
 2028. Stukken betreffende het toezicht op bioscoopvoorstellingen en over de 

uitvoering der Bioscoopwet. 1918-1929. 1 omslag. 
 
 2029. Stukken betreffende het toezicht op tapperijen en drankgelegenheden en 

betreffende het sluitingsuur van herbergen. An VII (1798/1799)-1928. 1 omslag. 
  N.B. Het toezicht op sluiting van herbergen bij lotingsdagen, demobilisatie, 

raadsverkiezingen e.d. en het herbergbezoek door jeugdige personen 
vindt men onder "Openbare Zedelijkheid" (inventaris no. 2247). 

 
 
I. Andere aangelegenheden van openbare orde. 
 
 2030. Stukken betreffende het toezicht op het klokluiden, betreffende de wettelijke tijd 

en tijdaanwijzing. 1821-1929. 1 omslag. 
  N.B. Voor klokluiden zie ook inventaris nr. 3461. 
 
 2031. Stukken betreffende maatregelen tegen overlast en betreffende de bescher-

ming van de eigendom. 1903-1929. 1 omslag. 
 
 2032. Stukken betreffende de oude burgerwacht, betreffende de tegenwoordige 

burgerwacht, de bijzondere vrijwillige Landstorm en de aanstelling als onbe-
zoldigd dienaar van politie. 1814-1929. 1 omslag. 

 
 2033. Stukken betreffende de voorschriften, het toezicht, de verordeningen op de 

organisatie van de nachtwachtdienst (Patrouille de nuit). An V (1796/1797)-
1867.    1 omslag. 

 
 2034. Ordonnantie voor de nachtwacht van Vaals en "Reglement pour la patrouille de 

nuit de Vaels". 3 november 1819. 2 stukken in 1 omslag. 
 
 2035. "Wachtreglement" voor de dienst der nachtwacht, opgemaakt 14 februari 1834. 
        1 stuk. 
 
 2036. Stukken betreffende de hulp van krijgsvolk en de bijstand van de Rijkspolitie. 

An XI (1802/1803)-1929. 1 omslag. 
  N.B. De geregelde dienst van de gendarmerie uit de Franse periode, van de 

Koninklijke Marechaussee, alsmede van de politietroepen, de Rijkspoli-
tie en de Rijksveldwacht, het organisme en de huisvesting van deze 
corpsen zijn als Rijksdiensten beschouwd en als zodanig te vinden 
onder inventaris nr. 280. 
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4. OPENBARE ZEDELIJKHEID. 
 
a. Alcohol en andere verdovende middelen. 
 
 2037. Bekendmaking van burgemeester en wethouders van in werking treden der Wet 

van 28 juni 1881 (Stbl. no. 97) tot regeling van de kleinhandel in sterken drank 
en het beteugelen van openbare dronkenschap. 1881 oktober. 1 stuk. 

 
 2038. Stukken betreffende de toepassing van de Drankwet in het algemeen, de 

inspectie op de naleving van de Drankwet (Inspectie Drankwet Lokaliteiten) 
buitengewone vergunningen als vergunningen voor buitengewone inrichtingen 
van maatschappelijk verkeer, vergunningen boven het vastgestelde maximum 
etc. 1882-1929.  1 omslag. 

 
 2039. Lijst van de localiteiten waar op 1 mei 1881 sterke drank in het klein verkocht 

werd, opgemaakt 1 mei 1881. 1 stuk. 
 
 2040. Register van aanvragen om vergunning tot verkoop van sterke drank in het 

klein, met vermelding der daaromtrent genomen beslissingen, opgemaakt 21 
april ±1882 en bijgehouden tot ±1894. 1 deeltje. 

  N.B. 21 april 1882 is de datum welke wordt aangegeven als tijdstip waarop 
de vergunningen werden verleend. 

 
 2041. Bij burgemeester en wethouders ingekomen verzoekschriften om na 1 mei 

1882 met de verkoop van sterken drank te mogen doorgaan. 1881 novem-
ber/december.  1 omslag. 

  N.B. De verzoekschriften zijn gerangschikt volgens de nummers in de 
linkerbovenhoek welke corresponderen met het volgnummer in het 
betreffende register (inventaris nr. 2038). 

 
 2042. Bij burgemeester en wethouders ingekomen verzoekschriften om een vergun-

ning tot verkoop van sterke drank in het klein. 1891-1904. 1 omslag. 
 
2043-2045. Register van ingekomen verzoekschriften om verlof (als bedoeld bij art. 34 

der Drankwet). 19 november 1904-5 mei 1916. 3 deeltjes. 
 
  2043. Nummers 1-168. (19 november 1904 - 27 mei 1913). 1 deeltje. 
  2044. Nummers 169-184. (3 september 1913 - 5 mei 1916). 1 deeltje. 
  2045. Nummers van het gehele jaar 1918. 1 deeltje. 
 
 2046. Verlof-akten tot verkoop van andere dan sterke drank met bijbehorende 

stukken. 20 oktober 1905 - 9 juni 1916. 1 omslag. 
  N.B. De aanwezige stukken zijn geordend volgens het nummer in de 

linkerbovenhoek, dat overeenkomt met het volgnummer van het 
betreffende register (inventaris nrs. 2043 en 2044). 

 
 2047. Lijst aanwijzende de namen van hen: 
  A. aan wie een bijzondere vergunning is verleend overeenkomstig art. 63, 4de 

lid der Drankwet. 
  B. wier vergunning is vervallen n.a.v. een K.B. als bedoeld in art. 4, 2de lid 

sub 3. 
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  C. op wier verzoek om een vergunning afwijzend is beschikt op grond van het 
bereikte maximum. 1907-1916. 1 stuk. 

 
 2048. Aan burgemeester en wethouders gerichte verzoekschriften om te worden 

geplaatst op de lijst tot verkrijging van een vergunning tot verkoop van sterke 
drank in het klein. 1904-1907. 1 omslag. 

  N.B. De stukken zijn geordend volgens het nummer in de linkerbovenhoek 
van het stuk, welk nummer correspondeert met het nummer der 
betreffende lijst (inventaris nr. 2051). 

 
 2049. Stukken betreffende het aanvragen en verlenen van logements-vergunningen 

of vergunningen tot verkoop van drank aan logeergasten. 1904-1926. 1 omslag. 
  N.B. De stukken zijn alfabetisch gerangschikt op de naam van de aanvrager 

der vergunning. 
 
 2050. Statistiek over de uitvoering der Drankwet en opgaven bedoeld in art. 31 der 

Drankwet. 1905-1929. 1 omslag. 
 
 2051. Register der vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein voor de 

vergunningen verleend van 1 mei 1882 - 1 mei 1883. 1 stuk. 
 
 2052. Register van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein voor 

de vergunningen verleend van 29 april 1905 - 5 mei 1917. 1 deeltje. 
 
 2053. Register van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 

bevattende de vergunningen verleend tussen ±1919 en 1929, opgemaakt 
±1919 en bijgehouden tot 1929. 1 deel. 

  N.B. Het register bevat voorts nog de vergunningen verleend tot het jaar 
1932. 

 
2054-2142. Vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein. 1918-1929. 
       89 omslagen. 
   N.B. In deze serie vergunningen welke alfabetisch zijn gerangschikt op de 

naam van de aanvrager der vergunning, zijn naast de eigenlijke 
vergunning het verzoek om vergunning benevens de aanvraag om 
inlichtingen, de bekendmaking, het besluit tot verlenen enz. 
opgenomen. 

    De omslagen kunnen dus soms alleen he t verzoek bevatten. Een 
aanvrager kan b.v. 3 maal aangevraagd hebben alvorens vergunning 
te bekomen, en er kunnen dus 3 omslagen ontstaan, want zodra 
iemand aanvroeg werd hij ingeschreven en kreeg reeds zijn volg-
nummer, dat in de linkerbovenhoek van de omslag naast het inven-
tarisnummer eveneens voorkomt. In de hierna volgende opsomming 
vermelden wij naam en voornamen van de aanvrager, straat, sectie-
letter met nummer, en de datum waarop de vergunning is verleend, 
geweigerd of gewijzigd. Ook de logementsvergunningen zijn in deze 
serie opgenomen. De hierbij vermelde datum is die waarop door 
Gedeputeerde Staten een beschikking op de aanvrage is getroffen. 

 
 2054. Adang, Chr.  Maastrichterlaan 19 A 4586 1929 mei 7. 1 omslag. 
 2055. Baggen, P.J.  Holset 17 B 2422 1919 mei 20. 1 omslag. 
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 2056. Beckers, J.H.  Maastrichterlaan 64 A 476 1925 oktober 23. 
         1 omslag. 
 2057. Beckers, J.H.  Maastrichterlaan 64 A 476 1927 april 15. 1 omslag. 
 2058. Bindels, Joh.  Maastrichterlaan 68a A 5062 1921 april 20. 1 omslag. 
 2059. Bindels, J.H.  Gemmenicherweg 8 B 2423 1918 april 12. 1 omslag. 
 2060. Bindels, J.H.  Tentstraat 30 A 4523 1923 april 13. 1 omslag. 
 2061. Bindels, J.H.  Koperstraat. 4III A 5736 1929 april 30. 1 omslag. 
 2062. Bontjes, Th.  Maastrichterlaan 37 A 5154 1923 april 13. 1 omslag. 
 2063. Born, W.  Maastrichterlaan 54 A 476 1919 mei 23. 1 omslag. 
 2064. Brauers, J.J.L. Kerkstraat 11 A 4989 1923 april 13. 1 omslag. 
 2065. Brauers, Jos.  Kerkstraat 11 A 4989 1924 april 23. 1 omslag. 
 2086. Caubo, K.F.W.H. Lemiers 58 A 863 1918 februari 25. 
        1 omslag. 
 2067. Creusen, J.W.  Maastrichterlaan 16 A 4230 1919 april 30. 1 omslag. 
 2068. Franken, P.  Lemiers 1 A 4810 1920 juli 16. 1 omslag. 
 2069. Franken, P.  Lemiers 1 A 4810 1925 april 29. 1 omslag. 
 2070. Frings, J.T.  Mamelis 26 A 4677 1919 december 11. 
        1 omslag. 
 2071. Geller, E.  Maastrichterlaan 27 A 5043 1919 juni 6. 1 omslag. 
 2072. Geller, E.  Maastrichterlaan 27 A 5043 1919 augustus 25. 
        1 omslag. 
 2073. Geller, F.E.  Maastrichterlaan 27 A 5043 1927 juni 10. 1 omslag. 
 2074. Geller H.E.K.F. Maastrichterlaan 27 A 5043 1920 november 30. 
        1 omslag. 
 2075. Geller, H.E.K.F. Maastrichterlaan 27 A 5043 1927 februari 11. 
        1 omslag. 
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 2247. Stukken betreffende de drankbestrijding in het algemeen, zoals het werk van 

"Sobrietas", het Kruisverbond, tapverboden bij verkiezingen, lotingsdagen, 
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 2248. Stukken betreffende het rookverbod voor kinderen. 1914-1920. 1 omslag. 
 
 
b. Kansspelen en weddenschappen. 
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c. Bedelarij en landloperij. 
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bedelaarsdepots en gestichten, in werkhuizen en landlopers koloniën (Hoorn, 
Ommerschans, Veenhuizen, Reckheim en la Cambre) de betaling der verple-
gingskosten door de gemeente en het bedelen door personen begeleid door 
kinderen. An X (1801/1802)-1920. 1 pak. 

   
 
d. Bestrijding der onzedelijkheid. 
 
 2252. Stukken betreffende de bestrijding der onzedelijkheid in het algemeen, de 

prostitutie, het toezicht op bordelen, de handel in vrouwen en meisjes, vere-
nigingen ter bescherming van jonge vrouwen, de strijd tegen het Neo-
Malthusianisme. 1807-1927. 1 omslag. 

 
 
e. Dierenbescherming. 
 
 2253. Stukken betreffende de dierenbescherming in het algemeen, de machtigingen 
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het z.g. slachtschiettoestel, e.d. 1863-1929. 1 omslag. 

 
 2254. Stukken betreffende de bescherming van het in het wild gevogelte, verbod tot 
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ingevolge de Vogelwet. 1863-1929. 1 omslag. 
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f. Bestrijding der tuchteloosheid. 
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5. OPENBARE GEZONDHEID. 
 
 2258. Stukken betreffende de volksgezondheid in het algemeen, zoals het toezicht op 

slaapplaatsen en slaapsteden, het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk, 
het toezicht op het gebruik van sterke drank als gezondheidszorg, de bestrijding 
der kindersterfte, het leveren van verbandmiddelen in oorlogstijd, de problemen 
der volksvoeding, gestichten voor oog- en oorziekten, de statistiek over de 
gezondheidstoestand in verband met de maatschappelijke toestand en de 
gesteldheid van de grond, de sterfte-statistiek en de vaststelling van de doods-
oorzaak. 1846-1928. 1 omslag. 
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 2259. Stukken betreffende het organisme en het personeel van de "Commission 
Sanitaire" te Vaals, het plaatselijk toezicht (Gezondheidscommissie zetelend te 
Gulpen) en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 1831-1929. 1 omslag. 

 
 2260. Stukken betreffende het financieel beheer van de Gezondheidscommissie 

zetelend te Gulpen. (Rekeningen, begrotingen, memories van toelichting, 
besluiten en correspondentie). 1903-1929. 1 omslag. 

 
 
a.Uitoefening van de geneeskunde. 
 
 2261. Stukken betreffende het uitoefenen der geneeskunde in het algemeen, zoals 

het toezicht op bevoegdheid van dokters, vroedvrouwen en apothekers, het 
viseren van hun akten en diploma's, het optreden tegen kwakzalvers e.d., het 
toezicht op hypnotische séances, toezending van lijsten van geneeskundigen 
en toelating in grensgemeenten van buitenlandse geneeskundigen en 
vroedvrouwen. An VIII (1799/ 1800)-1928. 1 omslag. 

  N.B. De gemeente-bemoeiingen met dokters en vroedvrouwen kunnen ook 
voortvloeien uit overwegingen van sociale aard. In dit geval raadplege 
men de nummers 3038 en 3424 van de inventaris. 

 
 2262. Lijsten van geneeskundigen, tandmeesters, apothekers, drogisten en vroed-

vrouwen, gevestigd in de provincie of in het departement de la Meuse 
Inférieure. An XII-1929. 1 omslag. 

 
 
b.Toezicht op produkten. 
 
 2263. Stukken betreffende het toezicht op produkten, zoals op de bereiding van het 

brood, plaatselijke verordening op de keuring der waren, de uitvoering van de 
Warenwet, voorschriften en dergelijke betreffende de Warenkeuringsdienst en 
het onderzoek van allerhand artikelen. 1829-1929. 1 omslag. 

  N.B. Stukken betreffende het toezicht op melk en vlees volgen hierna onder 
aparte nummers. 

 
 2264. Stukken betreffende het organisme van de Warenkeuringsdienst der gemeente 

Maastricht en van de commissie van advies van deze dienst, instructies voor de 
directeur en het personeel van de dienst. 1921-1929. 1 omslag. 

 
 2265. Stukken betreffende de comptabiliteit van de Warenkeuringsdienst, 

begrotingen, balansen etc. 1922-1929. 1 omslag. 
 
 2266. Stukken betreffende het toezicht op het verkopen van melk (uitvoering 
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 2267. Stukken betreffende het toezicht op het aanbieden van vlees door marskra-

mers, het toezicht op het slachtvee en de uitvoering van de Vleeskeuringswet in 
het algemeen. 1822-1927. 1 omslag. 
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vastgesteld door de raad der gemeente Gulpen d.d. 4 augustus 1922; en 
stukken over de vroegere verordeningen op de keuring van vee en vlees. 1865-
1922.    1 omslag. 

  N.B. De keuringsdienst van Gulpen is een kringdienst bij welke kring ook 
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 2269. Stukken betreffende het financieel beheer van de Vleeskeuringsdienst van de 

kring Gulpen. 1923-1929. 1 omslag. 
 
 2270. Stukken betreffende de heffing van keurlonen, zoals de verordening tot heffing 

en wijziging van keurlonen en de hierbij behorende stukken. 1922-1929. 
        1 omslag. 
 
 2271. Stukken betreffende het toezicht op slachterijen, het onbruikbaar maken van 

vlees (destructie) en vergunningen tot het oprichten van slachterijen in 1895. 
1895, 1923-1929. 1 omslag. 

  N.B. Voor het oprichten van slagerijen in verband met de Hinderwet zie 
inventaris nrs. 2296 v.v. 

 
 
c.Besmettelijke ziekten. 
 
 2272. Correspondentie betreffende besmettelijke ziekten in het algemeen, rijksbij-

dragen ter bestrijding, algemene voorschriften ingevolge de Wet op besmet-
telijke ziekten, het onderzoek naar deze ziekten bij doortrekkende krijgsge-
vangenen, onteigening van besmette voorwerpen e.d. 1832-1929. 1 omslag. 

 
 2273. Stukken betreffende de afzondering van lijders aan besmettelijke ziekten, de 

verordening op het vervoer dezer zieken en het inrichten van 
isoleerinrichtingen. 1873-1918. 1 omslag. 

 
2274-2275. Registers van aangifte van lijders van besmettelijke ziekten in de 

gemeente. 23 juni 1906 - 21 december 1928. 2 deeltjes. 
 
  2274. 23 juni 1906 - 24 november 1919. 1 deeltje. 
  2275. 29 mei 1920 - 21 december 1928. 1 deeltje. 
 
 2276. Stukken betreffende het inenten (pokken-zetten) en het her inenten met koe-

pokstof, het toezenden van vaccine-materiaal, correspondentie of de staten en 
de certificaten van inenting. 1808-1929. 1 omslag. 

 
 2277. Lijsten of registers van verrichte vaccinaties. 1806-1870. 1 omslag. 
 
 2278. Register van verrigte vaccinatien. 1873-1888. 1 deeltje. 
 
 2279. Stukken betreffende de ontsmetting van huizen en voorwerpen, de ontsmet-

tingsdienst en de ontsmettingsmiddelen. 1881-1926. 1 omslag. 
 
 2280. Stukken betreffende de bestrijding van de cholera. 1831-1896. 1 omslag. 
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 2281. Stukken betreffende de bestrijding van de diphtherie, (angina diphtherina). 
1873-1923.   1 omslag. 

 
 2282. Stukken betreffende de bestrijding der pokken (la petite verole) en de zwarte 

pokken. 1820-1926. 1 omslag. 
 
 2283. Stukken betreffende de bestrijding van scabies (schurft). 1918-1920. 1 omslag. 
 
 2284. Stukken betreffende de bestrijding van typhus en vlek-typhus. 1886-1927. 
       1 omslag. 
 
 2285. Stukken betreffende de bestrijding van andere besmettelijke ziekten als 

venerische, dysenterie, roodvonk, mazelen, kraamvrouwenkoorts, Spaanse 
griep e.d. 1829-1924. 1 omslag. 

  N.B. Stukken betreffende besmettelijke veeziekten vindt men onder de 
inventaris nrs. 2824-2836. 

 
 
d.Beschikkingen betreffende de doden. 
 
 2286. Stukken betreffende het verlof tot begraving van lijken en het vervoer van lijken. 

1812-1924.   1 omslag. 
 
 2287. Verordening op het vervoeren en begraven van lijken en de bescherming der 

begraafplaatsen. 30 maart 1870. 1 stuk. 
 
 2288. Stukken betreffende het aanleggen, het in stand houden en het vergroten van 

begraafplaatsen en lijkenhuisjes. 1807-1923. 1 omslag. 
  N.B. Hier zijn bedoeld zowel kerkhoven van Katholieken, Protestantse alswel 

Joodse kerkgemeenschappen en ook de gesloten kerkhoven van 
kloosters. 

 
 2289. Stukken betreffende het verlof tot begraven op bijzondere begraafplaatsen en 

grafkelders. 1814-1884. 1 omslag. 
 
 2290. Stukken betreffende de doodschouw. 1809-1929. 1 omslag. 
  N.B. De stukken over de doodschouwer zijn te vinden onder gemeente-

personeel en personele dossiers, inventaris nrs. 1064 v.v. 
 
 2291. Stukken betreffende verloven tot begraven van verongelukten, vermoorden en 

verdronkenen en het constateren van de doodsoorzaak verband houdende met 
het justitioneel onderzoek. 1813-1867. 1 omslag. 

 
e.Lucht- en bodemhygiëne. 
 
e.a.Hinderwet. 
 
 N.B. Reeds in 1824 (besluit van 31 januari Stbl. nr. 19) ontstonden er bepalingen 

rakende de vergunning tot het oprichten van sommige fabrieken en trafieken. In 
art 1 werden o.a. ook zandgroeven onder deze werken gerangschikt, evenals 
schietbomen, cement-ovens, pan- en steenbakkerijen, bierbrouwerijen en 
geneverstokerijen. 
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  Van de Hinderwet van 2 juni 1875 (Stbl. nr. 95) hadden de volgende artikelen 

archiefvormende betekenis. 
  Art.1 bepaalde dat zonder vergunning niet mag worden opgericht een der in art 

2 genoemde inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder (vooral ten opzichte 
van de gezondheid) kunnen veroorzaken. 

  Art. 5 noemt de stukken die bij het verzoek om vergunning moeten worden 
overgelegd. 1) beschrijving der inrichting; 2) plattegrond van de in- en 
uitwendige inrichting; 3) uittreksels uit de kadastrale leggers ter aanduiding van 
de naaste omgeving. 

  Art. 6 regelt de publicatie en zorgt voor kennisgeving aan de omwonenden. 
  Art. 7 handelt over de bezwaarschriften die tegen het verzoek kunnen worden 

ingediend. 
  Art. 8 regelt de wijze van afkondiging der verleende vergunning. 
  Bij de wet van 4 september 1896 (Stbl. nr. 152) werd verband gelegd tussen de 

Veiligheidswet en de Hinderwet. In art 3 van de Veiligheidswet van 20 juli 1895 
(Stbl. nr. 137) wordt voorgeschreven dat de instructeurs een kennisgeving 
ontvangen indien de op te richten inrichting binnen de grenzen valt van de 
Veiligheidswet. 

  Art. 6 spreekt over het door den inspecteur uit te brengen rapport evenals art. 
10 en 17. 

 
 2292. Stukken betreffende het toezicht op de uitvoering van de Hinderwet in het 

algemeen, voorschriften, verhouding Hinderwet tot Veiligheidswet, klachten 
ingevolge de Hinderwet overtredingen dezer wet, correspondentie over 
vergunningen welke in de volgende serie's vergunningen niet werden opge-
nomen. 1883-1929. 1 omslag. 

  N.B. Stukken betreffende het gebruiken van stoomketels en andere stoom-
werktuigen vindt men onder "Stoomwezen” onder "Openbare Veiligheid" 
(inventaris nrs. 2840-2841). 

 
 2293. Stukken betreffende het oprichten van schietbomen, (schutsbomen, vogel-

stangen) ten dienste van de schutterijen St. Paulus te Vaals en St. Joseph te 
Vijlen. 1925-1929. 1 omslag. 

  N.B. Voor oudere schietbomen raadplege men het oudere pak vergunningen 
(1816-1899) inventaris nr. 2294. Ook vindt men stukken over de schut-
terij onder inventaris nr. 1704. 

 
 2294. Stukken betreffende Hinderwetvergunningen, aanvragen tot het oprichten van 

en vergunningen tot het bouwen van, het in werking brengen en het uitbreiden 
van: laken-, casimir- en wolfabrieken, spelden-, dampketels, cement- en gas-
fabrieken, bierbrouwerijen en branderijen en stroopfabrieken, steenovens, 
bakovens, bakkerijen, slagerijen en (laken)-ververijen. 1816-1899. 1 pak. 

  N.B. De stukken liggen merendeels chronologisch, terwijl tevens de stukken 
op eenzelfde zaak betrekking hebbende, zoveel mogelijk bij elkaar 
werden gehouden. Voor oudere stukken raadplege men inventaris nrs. 
46 en 48. 
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 2295. Register van aanvragen om vergunning krachtens de Hinderwet. 1898 januari-
1917 mei 29.  1 deeltje. 

  N.B. De vergunningaanvragen zijn genummerd van 1-47. Bij dit register 
behoren de hierna volgende vergunningen met bijbehorende stukken. 
De omslagen dragen eveneens dit nummer in blauw potlood in de 
rechterbovenhoek. 

 
2296-2337. Aanvragen om vergunningen krachtens de Hinderwet met bijbehorende 

stukken, daarop genomen beschikkingen, aangeslagen of aangeplakte 
publikaties en gewisselde rapporten. 1898-1917. 42 omslagen. 

   N.B. De omslagen zijn genummerd van 1-47. Enkele omslagen ontbreken. 
De nummering in de rechterbovenhoek is het volgnummer waarin de 
aanvragen om vergunning in het register (inventaris nr. 2295) werden 
ingeschreven. 

    Voor iedere vergunning is in de hierna volgende serie aangegeven; 
het volgnummer, de aanvrager, de inrichting en de datum van 
publikatie van het verzoekschrift, sectie en perceelsnummer. 

 
   Aanvrager. Inrichting Sectie nrs. Datum. 
 
 2296. 1. Verbruggen, W. cementfabriek C 1570 1898 januari 14. 
        1 omslag. 
 2297. 1a. Gans, Leop. slagerij A 4424 1899 augustus 11. 
        1 omslag. 
 2298. 3. Hermans, Ed. slagerij A 4600 1900 mei 23. 1 omslag. 
 2299. 4. Braun, P. slagerij A 215 1904 december 4. 
        1 omslag. 
 2300. 5. Strebel, W. chemische fabriek A 4676 1905 september 27. 
        1 omslag. 
 2301. 6. Wolf, Herm. ijzerwarenfabriek A 4676 1905 november 12. 
        1 omslag. 
 2302. 7. Schlenter, W.J. slagerij A 4354 1906 december 14. 
        1 omslag. 
 2303. 8. Kleinschmidt, F. slagerij A 4795 1906 december 24. 
        1 omslag. 
 2304. 9. Stapper, W. slagerij A 4715 1906 december 24. 
        1 omslag. 
 2305. 10. Kocks, C. slagerij A 4796 1907 april 6. 1 omslag. 
 2306. 11. Hamers, P.A. brouwerij B 2193 1907 juli 17. 1 omslag. 
 2307. 12, "De Automaat" opslagplaats A 4875 1907 juli 17. 1 omslag. 
  18, 21.   A 4784 1909 februari 5. 
        1 omslag. 
 2308. 13. Souren, L. petrol.magazijn A-4085 1907 september 13. 
        1 omslag. 
 2309. 14. Habets, P. bakkerij A 4056 1907 december 27. 
        1 omslag. 
 2310. 15. "De Eendracht" slagerij A 4829 1908 februari 3. 
        1 omslag. 
 2311. 17. Sträter en Co. lampenfabriek A 4676 1908 juni 2. 1 omslag. 
 2312. 19. Ophelders, J. smederij C 2524 1908 augustus 2. 
        1 omslag. 
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 2313. 20. Vaessen, J. bierbrouwer A 3796 1908 december 4. 
        1 omslag. 
 2314. 22. Hamers, J. bakkerij C 2166 1909 maart 26. 
        1 omslag. 
 2315. 23. Corres, H. slagerij A 4452 1909 september 24. 
        1 omslag. 
 2316. 24. Vermeeren, J. smederij A 4759 1909 oktober 22. 
        1 omslag. 
 2317. 25. Schillings, J.H. slagerij A 4974 1910 oktober 22. 
        1 omslag. 
 2318. 27. Groteclaes, E. bakkerij A 5091 1911 maart 29. 
        1 omslag. 
 2319. 28. Neus, M. bakkerij A 4970 1911 maart 31. 
        1 omslag. 
 2320. 29. Lousberg, H. steenoven A 3094/738 1911 april 14. 
        1 omslag. 
 2321. 30. Baguette, W. steenoven A 5053 1912 maart 13. 
        1 omslag. 
 2322. 31. Schmalbach, M. steenoven A 4908 1912 maart 15. 
        1 omslag. 
 2323. 32. Vossen, Gebr. verfwarenfabriek A 4676 1912 maart 25. 
        1 omslag. 
 2324. 33. Formen, J.A. drukkerij A 4496 1912 mei 31. 1 omslag. 
 2325. 34. Mockel, N. weefschool A 4708 1912 juli 15. 1 omslag. 
 2326. 35. Kalff v. Rey. cementfabriek C 2523 1912 augustus 22. 
        1 omslag. 
 2327. 36. Lousberg, H. slagerij A 4825 1912 november 29. 
        1 omslag. 
 2328. 37. Jacobi, Gebr. bakkerij A 5101 1913 september 4. 
        1 omslag. 
 2329. 38. "De Eendracht" slagerij A 4828 1913 oktober 30. 
        1 omslag. 
 2330. 39. Spierts.  molen A 1682 1914 juni 27. 1 omslag. 
 2331. 40. Kremer H. steenoven A 5233 1914 juli 17. 1 omslag. 
 2332. 41. Neus, M. bakkerij A 4729 1916 februari 11. 
        1 omslag. 
 2333. 42. St. Isidorus boterfabriek A 4814 1916 februari 23. 
        1 omslag. 
 2334. 43. St.-Elodulphus. boterfabriek C 2266 1916 juni 8. 1 omslag. 
 2335. 44. Wauben, J. bakkerij A 5325 1916 juli 7. 1 omslag. 
 2336. 46. Drielsma, J. slagerij A 5175 1917 februari 23. 
        1 omslag. 
 2337. 47. "De Eendracht" bakkerij A 4704 1917 mei 29. 1 omslag. 
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2338-2339. Registers houdende de aanvragen om vergunningen ingevolge de Hinder-
wet, ook genaamd "Registers van aanvragen om vergunningen tot het 
oprichten van inrichtingen die gevaar schade of hinder kunnen veroor-
zaken. 20 mei 1918 - 4 september 1929. 2 delen. 

   N.B. De aanvrage heeft een volgnummer dat van het 1ste deel in het 2de 
deel doorloopt van 1-115, welke nummering ook in de linkerboven-
hoek van de omslagen der hierbij behorende vergunningen is aange-
bracht. 

 
  2338. 20 mei 1918 - 14 juli 1925. 1 deel. 
    N.B. Volgnummers 1-61. 
  2339. 15 mei 1925 - 4 september 1929. 1 deel. 
    N.B. Volgnummers 62-115. Dit deel vervolgt verder nog tot 25 oktober 

1933. 
 
2340-2457. Hinderwetvergunningen. 20 mei 1918 - 4 september 1929. 118 omslag. 
   N.B. Deze vergunningen zijn in volgorde der aanvrage in het register van 

aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet ingeschreven en 
genummerd van 1-115. 

    Ze zijn echter alphabetisch geordend op de namen van de aanvra-
gers. In de omschrijving is opgenomen de naam en voorletters van de 
aanvrager, de op te richten instelling of inrichting, de sectie en het 
nummer van het perceel, waarop de inrichting zal worden aangelegd 
of gewijzigd en de datum waarop de vergunning is verleend of 
geweigerd. 

 
  aanvrager   inrichting sectie-nr datum 
 
 2340. Acetylena N.V. benzinetank A 5083 1924 mei 30. 
       1 omslag. 
 2341. Acetylena N.V. benzinetank A 4975 1924 november 15. 
       1 omslag. 
 2342. American Petr. Comp. benzinetank A 5272 1926 juli 30. 
       1 omslag. 
 2343. American Petr. Comp. benzinetank A 5373 1927 september 27. 
       1 omslag. 
 2344. American Petr. Comp. benzinetank A 4230 1929 augustus 14. 
       1 omslag. 
 2345. Automast N.V., De petroleumtank A 5065 1923 februari 9. 
       1 omslag. 
 2346. Automast N.V., De benzinetank A 4230 1923 augustus 30. 
       1 omslag. 
 2347. Automast N.V., De benzinepomp A 5272 1925 februari 6.  
       1 omslag. 
 2348. Automast N.V., De benzinetank A 5272 1925 augustus 7. 
       1 omslag. 
 2349. Automast N.V., De benzinetank A 5552 1926 maart 30. 
       1 omslag. 
 2350. Bataafse Imp. Mij. benzinetankwagen A 4630 1927 september 2. 
       1 omslag. 
 2351. Belleflamme, J. benzinemotor D 965 1928 september 25. 
       1 omslag. 
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 2352. Boerskens, E. koffiebranderij A 4682 1928 januari 3. 
       1 omslag. 
 2353. Bosten, H. electromotor A 5012 1925 juli 17. 
       1 omslag. 
 2354. Bosten, H.J. bakkerij A 5012 1922 juli 21. 
       1 omslag. 
 2355. Boumans, G.H. uitbr. bakkerij A 5355 1921 mei 19. 
       1 omslag. 
 2356. Boumans, G.H. bakkerij A 4922 1924 april 25. 
       1 omslag. 
 2357. Brauers, J.L.P. benzinetank A 5416 1923 december 11. 
       1 omslag. 
 2358. Brauers, P.J.F. electromotor A 4731 1919 februari 13. 
       1 omslag. 
 2359. Brauers, P.J.F. timmerfabriek A 4732 1924 december 12. 
       1 omslag. 
 2360. Brauers, P.J.F. timmerfabriek A 3767 1927 september 27. 
       1 omslag. 
 2361. Bröcheler & Thoma benzinemotor B 2458 1922 maart 24. 
       1 omslag. 
 2362. Bröcheler & Thoma electromotor A 2892/48701926 april 29. 
       1 omslag. 
 2363. Brock, A.H. houtzagerij A 5663 1928 december 11. 
       1 omslag. 
 2364. Brock, A.H. houtzagerij A 5663 1929 oktober 8. 
       1 omslag. 
 2365. Burgers, Jos. benzinemotor D 937 1928 juli 31. 
       1 omslag. 
 2366. Caubo, J.P. auto-garage A 2431/24321921 december 30. 
       1 omslag. 
 2367. Caubo, Jos. electromotor A 4118 1925 oktober 1. 
       1 omslag. 
 2368. Continental Petr. Co. benzinetank A 5274 1924 november 14. 
       1 omslag. 
 2369. Continental Petr. Co. benzinetank A 5274 1926 januari 6. 
       1 omslag. 
 2370. Continental Petr. Co. benzinetank A 5280 1926 november 24. 
       1 omslag. 
 2371. Conrads, L. slagerij A 4825 1920 juli 17. 
       1 omslag. 
 2372. Corres, J. gasmotor A 107 1918 juni 27. 
       1 omslag. 
 2373. Croon Textielfabriek N.V.  A 5462 1925 juni 29. 
       1 omslag. 
 2374. Croon Textielfabriek N.V. ketelhuis A 6521 1929 september 13. 
       1 omslag. 
 2375. Dautzenberg, N. bakkerij A 184 1921 april 20. 
       1 omslag. 
 2376. Dechamps, P. chocoladefabriek A 4676 1922 februari 17. 
       1 omslag. 
 2377. Depart. van Oorlog patronenberging A 5207 1922 januari 25. 
       1 omslag. 
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 2378. Drielsma, J.A. slagerij A 4672 1921 augustus 26. 
       1 omslag. 
 2379. Drielsma, J.A. koelinrichting A 4472 1924 december 5. 
       1 omslag. 
 2380. Eendracht, De gasmotor A 4704 1918 juli 23. 
       1 omslag. 
 2381. Eendracht, De gasmotor A 4828 1923 januari 5. 
       1 omslag. 
 2382. Eendracht, De electromotor A 4704 1925 september 24. 
       1 omslag. 
 2383. Eendracht, De koelcel A 4828 1927 juni 24. 
       1 omslag. 
 2384. Franssen, F. electromotor A 4872 1924 mei 30. 
       1 omslag. 
 2385. Frings, L.J. steenbakkerij A 4260 1919 januari 9. 
       1 omslag. 
 2386. Gadiot, A. benzinemotor A 5007 1920 maart 23. 
       1 omslag. 
 2387. Gadiot, W.H.A. timmerfabriek A 5606 1928 december 18. 
       1 omslag. 
 2388. Gastel, F.W.K. beendermeelfabriek B 2357 1924 februari 15. 
       1 omslag. 
 2389. Gemeentebestuur uitbreiden  
   gasfabriek A 4741 1920 december 31. 
       1 omslag. 
 2390. Gemeentebestuur uitbreiden  
   gasfabriek A 4741 1922 mei 18. 
       1 omslag. 
 2391. Gemeentebestuur uitbreiden  
   gasfabriek A 4741 1925 januari 23. 
       1 omslag. 
 2392. Gerards, H.H. electromotor A 4528 1924 december 19. 
       1 omslag. 
 2393. Gregoire, H.M.C. timmerfabriek A 5440 1928 maart 9. 
       1 omslag. 
 2394. Groteclaes, Ed. kneedmachine A 5091 1925 maart 28. 
       1 omslag. 
 2395. Groteclaes, E.H.J. luchtoven A 5091 1925 september 24. 
       1 omslag. 
 2396. Harzon, J.M.H. vulcaniseerinrichting A 5557 1926 april 15. 
       1 omslag. 
 2397. Heiligers, C.H. electromotor en  
   ijsmachine A 4630 1925 september. 
       1 omslag. 
 2398. Heiligers, C.H. zuiggasmotor A 4630 1926 april 8. 
       1 omslag. 
 2399. Henry, Th. bakkerij A 4732 1918 november 28 
       1 omslag. 
 2400. Jägers, W.H. vulcaniseerinrichting A 5274 1923 juni 22. 
       1 omslag. 
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 2401. Jägers & Pauly, elect.  
   autobandenpomp A 5274 1928 oktober 16. 
       1 omslag. 
 2402. Janssen, F.H. benzinemotor C 2434 1925 mei 22. 
       1 omslag. 
 2403. Jardon, St. electrische wasserij A 4729 1926 juli 15. 
       1 omslag. 
 2404. Jardon, St. electrische wasserij A 4729 1926 september 24. 
       1 omslag. 
 2405. Kremer, J.H. electromotor A 5233/52341928 april 24. 
       1 omslag. 
 2406. Lamsfus, H.J. electromotor A 4724 1925 juli 31. 
       1 omslag. 
 2407. Leenders, F.H.R. slagerij A 4520 1919 juli 23. 
       1 omslag. 
 2408. Lousberg, H.J. bakkerij en slagerij A 3139/43741928 januari 3. 
       1 omslag. 
 2409. Lousberg, M.M.H. electromotor A 4581 1926 juli 6. 
       1 omslag. 
 2410. Luchtman, J.H.H. bakkerij A 5110 1922 januari 27. 
       1 omslag. 
 2411. Machielse, P.J. en F. sigarenfabriek A 5556 1927 april 15. 
       1 omslag. 
 2412. Mertens, J. darmfabriek A 5101 1926 november 18. 
       1 omslag. 
 2413. Mohren, C. glasfabriek A 4586 1924 juni 10. 
       1 omslag. 
 2414. Musolf, A. en F. naaldenfabriek A 4676 1924 mei 30. 
       1 omslag. 
 2415. Neus, J.H. bakkerij A 4137 1927 januari 14. 
       1 omslag. 
 2416. Neus, J.M. bakkerij A 5063 1925 december 11 
       1 omslag. 
 2417. Nicolaye J. L benzinemotor A 4234 1924 november 14. 
       1 omslag. 
 2418. Niessen, H.J. electromotor A 4302 1926 juli 13. 
       1 omslag. 
 2419. Niessen, H.J. melkmachine A 4302 1929 januari 29. 
       1 omslag. 
 2420. Notermans, P.J. bakkerij C 2198 1924 april 9. 
       1 omslag. 
 2421. Notermans, P.J. uitbreiden bakkerij C 2198 1925 april 29. 
       1 omslag. 
 2422. Offermans, L. timmerfabriek A 4583 1929 mei 13. 
       1 omslag. 
 2423. Pelt, H.H.A. slagerij A 4923 1924 juli 25. 
       1 omslag. 
 2424. Pelzer, A. 2 electromotoren B 392 1929 april 30. 
       1 omslag. 
 2425. Radermacher, J.P.H. steenbakkerij A 1418 1920 augustus 20. 
       1 omslag. 
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 2426. Ramaeckers, A. benzinemotor A 5243 1926 december 29. 
       1 omslag. 
 2427. Rothkrantz, H.J uitbreiden bakkerij A 4587 1921 juli 29. 
       1 omslag. 
 2428. Rutten, M.H.Ch.P. ruwolie-motor A 5311 1928 januari 17. 
       1 omslag. 
 2429. Saive, Jos. autogarage A 4975 1924 mei 30. 
       1 omslag. 
 2430. Schiffers, J.H. bakkerij-oven A 2418 1921 juni 16. 
       1 omslag. 
 2431. Schins, J.J. electrische  
   kneedmachine C 2214 1925 december 21. 
       1 omslag. 
 2432. Schleypen, G.P.J. slagerij A 4139 1924 december 16. 
       1 omslag. 
 2433. Schluper, J.H.J. uitbreiden slagerij A 4748 1925 mei 22. 
       1 omslag. 
 2434. Schoonbroodt, I. benzinemotor B 2345 1928 november 5. 
       1 omslag. 
 2435. Schoonbroodt, J.J.A.M. slagerij A 5726 1929 september 20. 
       1 omslag. 
 2436. Schrouff, C.H. benzinemotor A 5164 1923 juli 20. 
       1 omslag. 
 2437. Schutterij, St. Paulus schutsboom B 2403 1929 september 17. 
       1 omslag. 
 2438. Senden, Wed. K. uitbreiden slagerij A 4682 1925 april 16. 
       1 omslag. 
 2439. Sinclair Union benzinetank A 5661 1928 augustus 13. 
       1 omslag. 
 2440. Smeets, Jac. slagerij A 4859 1919 augustus 5. 
       1 omslag. 
 2441. Souren, J. electromotor A 5551 1925 augustus 14. 
       1 omslag. 
 2442. Souren, L. & Co. uitbreiden bakkerij A 5272 1921 oktober 17. 
       1 omslag. 
 2443. Souren, L. & Co. koffiebranderij A 5272 1927 maart 11. 
       1 omslag. 
 2444. Souren, L. Fa. koffiebranderij A 5108 1928 januari 3. 
       1 omslag. 
 2445. Spierts, A.J.H. graanmolen A 5523 1923 augustus 30. 
       1 omslag. 
 2446. Stroucken, H.A.L. houtzagerij A 5597 1927 mei 27. 
       1 omslag. 
 2447. Texas Comp. The, benzinetank A.5729 1929 mei 21. 
       1 omslag. 
 2448. Vaalser Wolfabriek N.V. weverij A 5027/5029 
      1929 juni 25. 
       1 omslag. 
 2449. Vaessen, Gebr. benzinemotor A 5108 1922 maart 10. 
       1 omslag. 
 2450. Vaessen, H.J. tabaksfabriek A 5108 1921 januari 11. 
       1 omslag. 
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 2451. Voncken, J.M.E. electromotor A 4428 1928 december 24. 
       1 omslag. 
 2452. Wauben, H. ververij en wasserij A 5325 1922 juli 21. 
       1 omslag. 
 2453. Wauben, H.A.J. uitbr. ververij en  
   wasserij A 5325 1928 april 24. 
       1 omslag. 
 2454. Wauben, H.H.J. slagerij A 5325 1929 september 20. 
       1 omslag. 
 2455. Wiertz, W.J.H. steenbakkerij A 4766 1920 april 22. 
       1 omslag. 
 2456. Wolters, Abt. dieselmotor A 2568 1924 oktober 7. 
       1 omslag. 
 2457. Xhonneux, A. benzinemotor B 455 1925 mei 22. 
       1 omslag. 
 
e.b.Verontreiniging lucht, bodem en water. 
 
 2458. Stukken betreffende de verontreiniging van lucht, water en bodem, betreffende 

mesthopen, vaalten, urinoirs, waterpoelen sloten en vliegenplagen, het schoon-
houden van straten en trottoirs, het toezicht op de algemene toestand door de 
Gezondheidscommissie en het Geneeskundig Staatstoezicht. 1869-1929. 

        1 omslag. 
 
 2459. Bestek en voorwaarden van aanbesteding voor de uitbreiding van de be-

staande riolering en het veranderen van bestaande putten. 1912 juli. (in duplo) 
        1 omslag. 
  N.B. De tekeningen die er bij behoren zijn afwezig. 
 
 2460. Stukken betreffende de plannen tot het leggen van riolering de stukken over de 

raming der kosten, de inschrijving en de gunning, de aanleg, de uitbreiding en 
de verbetering van de riolering met bijbehorende werken. 1906-1929. 1 omslag. 

  N.B. Alle tekeningen hierover zijn in het volgende nummer geplaatst. 
 
 2461. Tekeningen, plannen, situatie-schetsen en lengteprofielen betreffende de aan-

leg, de uitbreiding en de verbeteringen van de riolering met gootkolken, vloei-
velden en buizennetten. 1906-1929. 1 pak. 

  N.B. Dit pak heeft ten dienste gestaan van de gemeente-opzichter. 
 
 2462. Stukken betreffende het aansluiten op het gemeente-riool van particulieren 

huizen en fabrieken. 1912-1929. 1 omslag. 
  N.B. De stukken over rioolbelasting vindt men onder de rubriek "Belastingen". 

(inventaris nrs. 1251-1274). 
 
 2463. Stukken betreffende het ophalen en het afvoeren van huisvuilnis, betreffende 

de aanbestedingen van de vuil-ophaaldienst en het vervaardigen van vuilnis-
karren e.d. 1909-1929. 1 omslag. 
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 2464. Stukken betreffende de verontreiniging van openbare wateren, zoals klachten 
over het lozen van vuilwater door fabrieken in de Zeeversbeek, de Selserbeek, 
de Gaubron en de "Jau"; vergunningen om het water onder bepaalde voor-
waarden te gebruiken voor "volmolens" en andere doeleinden, stukken over het 
"zuiveren" van afvalwater van fabrieken. 1869-1929. 1 omslag. 

  N.B. Voor oudere stukken betreffende dit onderwerp raadplege men de 
inventaris nrs. 28-31. 

 
 
e.c.Lucht- en bodemhygiëne in bebouwde plaatsen. 
 
 2465. Stukken betreffende het uitbreidingsplan en de plannen tot aanleg van straten. 

1920-1928.   1 omslag. 
 
 2466. Stukken betreffende de geldende rooilijnen in het algemeen en de verordening 

tot vaststelling der rooilijnen. An XIII (1804/1805 )-1928. 1 omslag. 
 
 2467. Stukken betreffende de rooilijnen langs rijkswegen, gelegen binnen de gemeen-

te met een verordening tot het vaststellen dezer rooilijnen. 1883-1925. 1 omslag. 
 
 
f.Voedsel-en watervoorziening. 
 
 2468. Stukken waarbij de vrije uitvoer van graan wordt tegengegaan en de vrije invoer 

van ossen toegestaan wordt, het stoken van brandewijn en het voeren van rog-
gebrood aan het vee wordt verboden, om te voorzien in het algemene graante-
kort en de nijpende vleesschaarste. An IX (1800/1801). 1 omslag. 

  N.B. De stukken betreffende de overheidszorg voor de voedsel-voorziening 
in de oorlog van 1914-1918 zijn ondergebracht in het Distributie-archief 
achteraan in deze inventaris, (nrs. 4117-4174). 

 
 2469. Stukken betreffende de drinkwatervoorziening in het algemeen, voorlichtingen 

van gezondheidscommissie en van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, 
de Vereniging voor Waterleidingsbelangen en het Rijksbureau voor Water-
voorziening, algemene voorschriften en plannen van het Comité voor Drink-
watervoorziening in Zuid-Limburg en de bijdragen van dit comité. 1908-1927. 

        1 omslag. 
 
 2470. Stukken betreffende het onderzoek van het drinkwater uit pompen, putten en 

waterleidingen. 1903-1927. 1 omslag. 
 
 2471. Stukken betreffende de gemeentelijke zorg voor waterbronnen, putten en 

pompen. 1827-1925. 1 omslag. 
 
 2472. Stukken betreffende de concessie tot het aanleggen van een drinkwaterleiding 

door de daartoe opgerichte Waterleidings-Maatschappij (Otto Ackens apotheker 
Vaals). 1906-1907. 1 omslag. 

 
 2473. Stukken betreffende de aanleg van de waterleiding, het opsporen van bronnen 

met de wichelroede, het boren naar water, het aanleggen van het buizennet en 
de reservoirs, de uitbreiding en de verbetering van het net, aanbestedingen, 
prijsaanbiedingen van uitvoer en materiaal. 1908-1929. 1 omslag. 
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 2474. Plannen en tekeningen voor de aanleg der waterleiding. ("Het buizennet"). 

1907-1911.   1 omslag. 
 
 2475. Bestek en voorwaarden, en inschrijving voor de levering van buizen en hulp-

stukken ten dienste van de waterleiding, met de gunning aan het Technisch 
Bureau van G.L. Dahlman te Rotterdam. 1911. 1 omslag. 

 
 2476. Bestek en voorwaarden voor het leggen van buisleidingen ten dienste der 

waterleiding met inschrijving door en gunning aan Aart van Dieren te 
Giessendam. 1911. 1 omslag. 

 
 2477. Sollicitatie-stukken voor de betrekking van opzichter bij de aanleg van de 

waterleiding. 1911. 1 omslag. 
 
 2478. Concept-overeenkomst tussen de gemeente en de directie der gasfabriek tot 

het verrichten der administratieve en technische werkzaamheden nodig voor 
het exploiteren der drinkwaterleiding. Zonder datum. 1 stuk. 

 
 2479. Stukken over de levering van water door "Wasserwerk des Landkreises 

Aachen", de waterprijs, het nakomen van het contract en de klachten over de 
levering van het water. 1912-1929. 1 omslag. 

 
 2480. Concept-overeenkomst tussen de gemeente en "Wasserwerk des Landkreises 

Aachen" over de levering van water voor de leiding te Vaals en concept-
contract inzake de bouw en de exploitatie van een waterleiding en de levering 
van water. (±1910). 1 stuk. 

 
 2481. Voorwaarden voor waterleveringen, voorschriften en prijsaanbiedingen en 

vaststelling van "Wasserwerk Landkreises Aachen". (±1910). 1 deeltje. 
  N.B. Gedrukt. 
 
 2482. Voorwaarden en tarieven voor de levering van water uit de drinkwaterleiding 

van de gemeente, vastgesteld door de raad. ±22 september 1922. 1 omslag. 
  N.B. Bijgevoegd "Wijziging waterleiding-tarieven vastgesteld 27 december 

1922. 
 
 2483. Voorwaarden en tarieven voor de levering van water uit de drinkwaterleiding 

der gemeente. Vastgesteld door de raad 1911. 1 omslag. 
  N.B. Het stuk is niet ondertekend. 
 
 2484. Stukken betreffende huisaansluitingen op de waterleiding. 1912-1929. 1 omslag. 
 
 2485. Stukken betreffende de "Onderlinge Waterleiding" te Vijlen. 1906-1928. 
       1 omslag. 
  N.B. Voor het “waterleidingbedrijf" raadplege men ook de stukken, welke niet 

van de administratie der bedrijven te scheiden zijn onder "Gemeente-
bedrijven". (inventaris nrs. 1010 e.v.) 
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g. Volkshuisvesting. 
 
g.a. Volkshuisvesting in het algemeen. 
 
 2486. Stukken betreffende de volkshuisvesting in het algemeen, het toezicht "op het 

bebouwen en bewonen" door de Gezondheidscommissie en het Bouw- en 
Woningtoezicht, de werking van de Schoonheidscommissie's, de uitvoering van 
de bouwverordening, het afwijken van deze verordening en stukken welke niet 
kunnen worden opgenomen in de volgende serie's van vergunningen, zoals 
geweigerde vergunningen etc. 1877-1929. 1 omslag. 

  N.B. Voor Schoonheidscommissie zie ook onder "Volksontwikkeling". (inv. nr. 
3456) 

 
 2487. Correspondentie over het Verslag der Volkshuisvesting. 1908-1915. 1 omslag. 
 
2488-2504. Verslagen over verbeteringen in de Volkshuisvesting. 1912-1928. 
       17 deeltjes. 
 
 2488. 1912. 1 deeltje. 
 2489. 1913. 1 deeltje. 
 2490. 1914. 1 deeltje. 
 2491. 1915. 1 deeltje. 
 2492. 1916. 1 deeltje. 
 2493. 1917. 1 deeltje. 
 2494. 1918. 1 deeltje. 
 2495. 1919. 1 deeltje. 
 2496. 1920. 1 deeltje. 
 2497. 1921. 1 deeltje. 
 2498. 1922. 1 deeltje. 
 2499. 1923. 1 deeltje. 
 2500. 1924. 1 deeltje. 
 2501. 1925. 1 deeltje. 
 2502. 1926. 1 deeltje. 
 2503. 1927. 1 deeltje. 
 2504. 1928. 1 deeltje. 
 
 
g.b. Verordening op het bouwen en het bewonen. 
 
 2505. Stukken betreffende de bouwverordeningen, het vaststellen het wijzigen en het 

goedkeuren van de "verordeningen op het bouwen" en de "verordeningen op 
het bouwen en het bewonen". 1878-1929. 1 omslag. 

 
 2506. Verordening op het bouwen door de raad der gemeente vastgesteld. 30 januari 

1878.    1 stuk. 
  N.B. Gedrukt. 
 
 2507. Concept-verordening op het bouwen en bewonen, vastgesteld door de raad. 25 

juli 1904.    1 deeltje. 
  N.B. Gedrukt. De verordening is niet goedgekeurd door de Gedeputeerde 

Staten van Limburg. 
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 2508. Verordening op het bouwen en de bewoning, vastgesteld door Gedeputeerde 
Staten van Limburg. 1905 november 3. (in duplo). 1 omslag. 

  N.B. Gedrukt. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 december 1905 Stbl. 
no. 27. 

 
 2509. Verordening op het bouwen en de bewoning, vastgesteld door Gedeputeerde 

Staten van Limburg op 3 november 1905, met een wijziging van artikel 17 
vastgesteld 14 juli 1910. 1 deeltje. 

  N.B. Gedrukt. 
 
 2510. Conceptverordeningen op het bouwen en de bewoning. 1914 februari (in 

duplo).    1 omslag. 
 
 2511. Verordening op het bouwen en de bewoning, vastgesteld door de raad. 24 

februari 1919.  1 deeltje. 
  N.B. Gedrukt; goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg, 2 mei 

1919. 
 
 2512. Stukken betreffende de toepassing van de bouwverordening op de gevaarlijke 

toestand van de uitzichttoren staande op het Preusbosch. 1927, 1928. 
        1 omslag. 
  N.B. Zie voor de uitzichttoren ook de inventaris nrs. 389 en 393. 
 
 
 
g.c. Bouwvergunningen 
 
 2513. Stukken van betaalde leges voor bouwvergunningen. 1920-1929. 1 omslag. 
  N.B. De stukken (afschriften van besluiten tot het verlenen van bouwvergun-

ningen) zijn genummerd 112-843 (de volgnummers van het besluiten-
register van Burgemeester en Wethouders.) 

 
2514-2528. Stukken betreffende bouwvergunningen (aanvragen, tekeningen, plannen, 

schetsen, vragenlijsten etc.). 1878-1919. 15 omslagen. 
   N.B. Van de bouwvergunningen voor 1920 is zeer weinig bewaard 

gebleven. 
    De in deze nummers verzamelde stukken zijn slechts fragmenten van 

wellicht eens bestaande dossiers. De stukken zijn per jaar bijeenge-
voegd. Gemakshalve hebben we op de bijgevoegde "blauwdrukken" 
de naam van de aanvrager der vergunning nog eens vermeld. 

 
  2514. 1878-1879. 1 omslag. 
  2515. 1907.  1 omslag. 
  2516. 1908.  1 omslag. 
  2517. 1909.  1 omslag. 
  2518. 1910.  1 omslag. 
  2519. 1911.  1 omslag. 
  2520. 1912.  1 omslag. 
  2521. 1913.  1 omslag. 
  2522. 1914.  1 omslag. 
  2523. 1915.  1 omslag. 
  2524. 1916.  1 omslag. 
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  2525. 1917.  1 omslag. 
  2526. 1918.  1 omslag. 
  2527. 1919.  1 omslag. 
  2528. Tekeningen behorende bij vergunningen. z.d. (±1900-1919). 
       1 omslag. 
 
2529-2815. Bouwvergunningen. 1920-1929. 288 omslagen. 

   N.B. De vergunningen zijn alfabetisch geordend op de naam van de aan-
vrager van de bouwvergunning. Het nummer in de linkerbovenhoek 
op de omslagen voorkomend correspondeert met het nummer waar-
onder de bouwvergunningen voorkomen in de alfabetische klapper op 
de onderwerpen in het register van besluiten van het College van 
burgemeester en wethouders. 

    De omschrijving van ieder nummer bevat: de naam van de aanvrager 
der vergunning een aanduiding van het gebouw of inrichting de sectie 
en het perceelnummer, de datum waarop de vergunning is verleend, 
geweigerd etc. In enkele gevallen kan de naam van de architect in de 
plaats treden van de naam van de bouwheer. Iedere vergunning 
vormt een afzonderlijke omslag. 

 
 2529. Aussems, Jos. Woonhuis+werkplaats. A 5366 30-03-1926.1 omslag. 
 2530. Baart, J.J. Bijbouw. A 5690 21-06-1929.1 omslag. 
 2531. Baggen, Wed. W.H. Woonhuis. A 2246 02-02-1923.1 omslag. 
 2532. Baguette, W. Woonhuis. A 5213 11-02-1927.1 omslag. 
 2533. Baguette, W. Woonhuis. A 5213 03-06-1927.1 omslag. 
 2534. Baltus, C. Woonhuis. A 5228/4014 
       30-01-1925.1 omslag. 
 2535. Barth, J. Regenwaterput. A 4018 12-03-1926.1 omslag. 
 2536. Baumans, H. Bakkerij. A 4922 23-04-1924.1 omslag. 
 2537. Baumans, L.H.J. Verbouwing. A 4708 04-12-1923.1 omslag. 
 2538. Becht, Em. Werkplaats. A 3867 11-06-1926.1 omslag. 
 2539. Becht, Em. Werkplaats. A 3867 06-01-1927.1 omslag. 
 2540. Beckers, Wed Dr. Woonhuis. A 5526 22-07-1927.1 omslag. 
 2541. Benoit, P. Woonhuis. A 5342 20-10-1924.1 omslag. 
 2542. Berg, S.H. v.d. Stal + bergplaats. A 4350 21-12-1920.1 omslag. 
 2543. Berg, S.H. v.d. Stal + zolder. A 5450 26-04-1927.1 omslag. 
 2544. Berg, Wed. J. v. d. Wei erf. A 4168 09-10-1928.1 omslag. 
 2545. Bisschoff, G. Woonhuis. A 4294 15-06-1921.1 omslag. 
 2546. Bisschoff, G. Bergplaats. A 5534 03-06-1927.1 omslag. 
 2547. Bisschoff, H. Weipoort. A 3432 04-05-1926.1 omslag. 
 2548. Bisschoff, J.P.H. Stal + bergplaats. A 4294 20-08-1920.1 omslag. 
 2549. Bisschoff, Wed. P. Nieuwe gevel. C 2468 02-06-1922.1 omslag. 
 2550. Boosten, A.J.N. 2 woonhuizen. A 5369 07-10-1924.1 omslag. 
 2551. Boosten, A.J.N. Verbouwing. A 4621 28-10-1924.1 omslag. 
 2552. Boosten, A.J.N. Dubbel woonhuis. A 5369 29-06-1925.1 omslag. 
 2553. Boosten, A.J.E. Dubbel woonhuis. A 5369 29-06-1925.1 omslag. 
 2554. Bosch, J. Woning. A 3866/3872 
       09-10-1925.1 omslag. 
 2555. Bosch, P.A.E. Verbouwing. A 3866 23-07-1926.1 omslag. 
 2556. Bosten, H. Bakkerij. A 5012 05-05-1922.1 omslag. 
 2557. Brauers, J.W. Bijbouw. C 2244/2245 
       20-08-1920.1 omslag. 
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 2558. Bröcheler, H. Verbouwing. A 4522 16-04-1929.1 omslag. 
 2559. Bröcheler, J. Woonhuis + drukkerij. A 2892/4870 
       07-05-1925.1 omslag. 
 2560. Bröcheler, J. Smederij. A 5280/449 
       09-10-1925.1 omslag. 
 2561. Brock, H. Inrijpoort. A 4661 23-06-1924.1 omslag. 
 2562. Brock, J.H. Woonhuis. C 2572 19-05-1921.1 omslag. 
 2563. Brouwers, B.J. Hekwerk. C 2556 09-09-1924.1 omslag. 
 2564. Bruls, A. Woonhuis. A 4621 30-11-1920.1 omslag. 
 2565. Caubo, J.P. Verbouwing. A 5505 09-11-1923.1 omslag. 
 2566. Caubo, J.P. Autoboxen. A 2431/2432 
       30-07-1926.1 omslag. 
 2567. Caubo, W. Woonhuis. A 3048 30-04-1929.1 omslag. 
 2568. Collette, L. Woon- en winkelhuis. A 5509 26-03-1926.1 omslag. 
 2569. Corres, J. Woon- en winkelhuis. A 4232. 25-01-1924.1 omslag. 
 2570. Corres, H. Bergplaats. A 107/111/4012 
       23-04-1924.1 omslag. 
 2571. Cransveld, J. Garage. A 5198 03-09-1929.1 omslag. 
 2572. Cremers, Aug. Stal. B 2440 01-10-1929.1 omslag. 
 2573. Crombach, J.R. Schop. B 147 29-11-1928.1 omslag. 
 2574. Croon Nederlandse Textielfabriek. A 5462 23-01-1925.1 omslag. 
 2575. Croon Nederlandse Textielfabriek. A 5462 13-11-1925.1 omslag. 
 2576. Croon Nederlandse Textielfabriek. A 5621 09-07-1929.1 omslag. 
 2577. Crott, H. Woonhuis. A 5216 30-10-1928.1 omslag. 
 2578. Dautsenberg, P.J. Muur. A 5318 09-09-1924.1 omslag. 
 2579. Deliege, J. Winkellokaal. A 4573. 26-06-1928.1 omslag. 
 2580. Delnoye, J. Woning. A 3167. 10-09-1926.1 omslag. 
 2581. Dohmen, J.M. Hekwerk A 4625/5073 
       08-02-1924.1 omslag. 
 2582. Dohmen, W.  Woonhuis + stal. A C 2477 03-06-1927.1 omslag. 
 2583. Drielsma, J.A. Woning. A 4472 02-06-1921.1 omslag. 
 2584. Drielsma, J.A. Koelcel. A 4472 26-09-1924.1 omslag. 
 2585. Drielsma, J.A. Bergplaats + kamer. A 4472 26-06-1928.1 omslag. 
 2586. "Eendracht", De. Koelcel. A 4828 22-03-1927.1 omslag. 
 2587. "Eendracht", De. Woonhuis garage. A 5715 26-06-1928.1 omslag. 
 2588. "Eendracht", De. Uitbreiding. A 5715 30-07-1928.1 omslag. 
 2589. "Eendracht", De. Verbouwing. A 4704 05-02-1929.1 omslag. 
 2590. Eich, J.H. Verbouwing. A 5252 14-05-1920.1 omslag. 
 2591. Eich, J.H. Inrijpoort. A 5252 26-05-1922.1 omslag. 
 2592. Ernst, F.R. Bergplaats. A 3112 15-10-1929.1 omslag. 
 2593. Ernst, F.R. Werk- en bergplaats. A 3112 24-12-1929.1 omslag. 
 2594. Ervens J.C. Woonhuis. A 5607 06-03-1928.1 omslag. 
 2595. Flesch, M. Woonhuis + winkel. A 4120 23-04-1924.1 omslag. 
 2596. Formen, J.A. Woonhuis. A 5063 14-11-1924.1 omslag. 
 2597. Fortificatien Opz. van Geweermagazijn. A 5207 28-04-1921.1 omslag. 
 2598. Franssen, J. Woonhuis. A 893 26-10-1923.1 omslag. 
 2599. Frings, L.J. Bergplaats. A 4677 21-12-1920.1 omslag. 
 2600. Frings, L.J. Garage. A 4230 23-03-1922.1 omslag. 
 2601. Frings, L.J. Woonhuis. A 5267 05-05-1922.1 omslag. 
 2602. Frings, L.J. Woon-en winkel. A 4137 26-03-1926.1 omslag. 
 2603. Frosch, Gebr. Slagerij. A 4734 23-07-1926.1 omslag. 
 2604. Fürth, Baron von. Woonhuis. A 5342 21-03-1924.1 omslag. 
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 2605. Gadiot, Woonhuis + werkplaats. A 5606 
       27-01-1928.1 omslag. 
 2606. Gans, A. Verkooplokaal. A 4734 07-05-1924.1 omslag. 
 2607. Gastel, W.C.F. Beendermeelfabriek. A 2357/2364 
       11-12-1923.1 omslag. 
 2608. Geerkens, J.W. Bergplaats. C 2254-2256 
       15-10-1924.1 omslag. 
 2609. Gehlen, H. Autogarage, bergplaats. A 5548 
       10-09-1926.1 omslag. 
 2610. Gehlen, H. Keuken. A 4584 19-03-1929.1 omslag. 
 2611. Geller, E. Veranda. A 5043 05-11-1929.1 omslag. 
 2612. Gerards, H. Slagerij. A 4528 26-11-1924.1 omslag. 
 2613. Gilisen, A. Winkelhuis. A 4229 16-09-1926.1 omslag. 
 2614. Gorissen, L.J. Woonhuis. A 4259 12-06-1922.1 omslag. 
 2615. Göttgens, J. Hotel-veranda. A 4965 13-04-1922.1 omslag. 
 2116. Göttgens, J.J.H. Hotel-veranda. A 4965 07-05-1925.1 omslag. 
 2617. Graaf, J.J. Woonhuis. B 2350 14-05-1926.1 omslag. 
 2618. Grégoire, M. Werkplaats. A 5986 23-02-1924.1 omslag. 
 2619. Grégoire, M.C.H. Winkelhuis. A 2875 26-02-1925.1 omslag. 
 2620. Grégoire, M.C.H. Keuken-kamer. A 5440 29-12-1925.1 omslag. 
 2621. Grégoire, M.C.H. Timmerwerkplaats. A 5440 27-01-1928.1 omslag. 
 2622. Gulpener Bierbrouwerij Restaurant. A 5311 04-05-1926.1 omslag. 
 2623. Habets, P.H. Woonhuis. A 5696 05-12-1928.1 omslag. 
 2624. Hackeng, Eg. Woning. C 2442 04-07-1921.1 omslag. 
 2625. Heyligers, Ch. Bergplaats. A 4630 30-01-1925.1 omslag. 
 2626. Heyligers, M. Woonhuis. A 5188 09-01-1925.1 omslag. 
 2627. Hellenbrand, J. Woonhuis. A 5715 28-08-1928.1 omslag. 
 2628. Hellenbrand, W.J. Tuinhek. A 5317 09-09-1924.1 omslag. 
 2629. Hellenbrand, W.J. Woning. A 5388 27-01-1928.1 omslag. 
 2630. Hellenbrand, W.H. Uitbreiden woning. A 5268 15-01-1929.1 omslag. 
 2631. Hermans, F. Woonhuis. A 3421 26-09-1924.1 omslag. 
 2632. Hermans, F. Uitbreiden restaurant. A 5573 21-06-1929.1 omslag. 
 2633. Herzet, G. Bakkerij. A 5331 30-07-1920.1 omslag. 
 2634. Herzet, J.G. Inrijpoort. A 5331 12-06-1922.1 omslag. 
 2635. Herzet, G. Stal, bergplaats. A 5331 15-03-1926.1 omslag. 
 2636. Heuschen, W.J.H. Woonhuis. A 2426 12-08-1927.1 omslag. 
 2637. Heyenrath, H. Kegelbaan. A 5374 14-12-1925.1 omslag. 
 2638. Heyenrath, H. Muur en hek. A 5374 05-02-1929.1 omslag. 
 2639. Hompesch, J. Woonhuis. A 5267 05-05-1922.1 omslag. 
 2640. Horck, H. van Woon- en winkelhuis. A 5715 29-01-1929.1 omslag. 
 2641. Houppermans, Wed. P. Restaurant. A 4812/4813 
       21-07-1922.1 omslag. 
 2642. Houppermans, Wed. P. Woning. A 4813 24-09-1925.1 omslag. 
 2643. Jacobs, W. Herbergkamer. A 4777 27-01-1928.1 omslag. 
 2644. Jadoul, J.J.G. Stationsgebouw. A 5028/5029 
       02-06-1922.1 omslag. 
 2645. Jaegers, Fa. Woonhuis + garage. A 5715 31-12-1928.1 omslag. 
 2646. Jardon, Gez. Wasserij. A 4974 22-10-1929.1 omslag. 
 2647. Kaubo, K. Stal + woonhuis. A 5411 15-10-1924.1 omslag. 
 2648. Kerkbestuur St. Paulus Kerkhof. A 4850/5392 
       17-10-1921.1 omslag. 
 2649. Kerkbestuur Epen Varkensstal. D 933 08-07-1927.1 omslag. 



 

 
186 

 2650. Keunen, K. Woonhuis. A 4552 08-07-1925.1 omslag. 
 2651. Kleinschmidt, Fr. Concertzaal. A 5383 26-09-1924.1 omslag. 
 2652. Kleinschmidt, Fr. Hotel-Restaurant. A 5092 10-09-1926.1 omslag. 
 2653. Kocks, H. Woonhuis. A 5063/5064 
       08-07-1925.1 omslag. 
 2654. Kool, P. Woonhuizen. A 5216 05-11-1928.1 omslag. 
 2655. Kremer, F.H. Bergplaats. A 5322 24-09-1925.1 omslag. 
 2656. Kremer, Gez. Garage + werkplaats. B 392 04-09-1928.1 omslag. 
 2657. Kremer, H. Woonhuis. A 2459/775/776 
       23-06-1924.1 omslag. 
 2658. Kremer, H. Varkensstallen. A 5234 14-01-1926.1 omslag. 
 2659. Kremer, J. Boerderij. A 5406 09-12-1924.1 omslag. 
 2660. Kremer, J. Bergplaats. A 5406 14-01-1926.1 omslag. 
 2661. Krout, E. en V.  Woonhuis. B 2374 19-03-1929.1 omslag. 
 2662. Kullen, H.J. Stallen. B 2001 08-02-1924.1 omslag. 
 2663. Kuypers, H. Woonhuis. A 4775 02-06-1922.1 omslag. 
 2664. Kuypers, H. Bergplaats. A 4775 22-05-1925.1 omslag. 
 2665. Kuypers, H. Warande. A 4775 10-09-1926.1 omslag. 
 2666. Kuypers, H.H. Fruitkelder. A 5629 00-05-1927.1 omslag. 
 2667. Kuypers, H.H. Scheidingsmuur. A 2907 01-10-1929.1 omslag. 
 2668. Laeven, J.P. Boerderij. A 4596 12-06-1922.1 omslag. 
 2669. Lamberts, H. Woon- en winkelhuis. A 4281 21-08-1923.1 omslag. 
 2670. Lamboye, J. de Woonhuis. B 2353 15-01-1929.1 omslag. 
 2671. Lamsfus, J.A. Woonhuis. A 294 10-07-1925.1 omslag. 
 2672. Lamsfus, H. Timmerfabriek. A 5524/4247 
       08-05-1928.1 omslag. 
 2673. Latten, J.W. Uitbreiden stal. A 2423/2117 
       02-08-1922.1 omslag. 
 2674. Latten, J. Bergplaats. A 2223/2221 
       28-10-1924.1 omslag. 
 2675. Leclou, Wed. A. Woonhuis. A 5376 19-01-1925.1 omslag. 
 2676. Lennertz, M.Th. Serre. A 4355 27-03-1928.1 omslag. 
 2677. Limburgse Tram Mij. Loodsen. A 5028 28-10-1924.1 omslag. 
 2678. Limpens, M. Woonhuis. A 5510 17-07-1928.1 omslag. 
 2679. Linckens, H. Stal. B 2510 16-06-1921.1 omslag. 
 2680. Loo, J.G. van 5 Woonhuizen. A 4851 24-02-1922.1 omslag. 
 2681. Lousberg, G. Woning. A 4504 11-01-1924.1 omslag. 
 2682. Lousberg, G. Winkel. A 4504 23-10-1925.1 omslag. 
 2683. Lousberg, H. Stallen. A 738/739 
       14-05-1920.1 omslag. 
 2684. Lousberg, H. Woonhuis. A 3136 30-05-1921.1 omslag. 
 2685. Lousberg, H. Garage + bergplaats. A 4374 26-10-1923.1 omslag. 
 2686. Lousberg, J.H. Slagerij + bakkerij. A 3139 22-07-1927.1 omslag. 
 2687. Lousberg, J.H. Woonhuis + winkel. A 5726 21-05-1929.1 omslag. 
 2688. Luchtmann, H. Winkel. A 5014 22-02-1929.1 omslag. 
 2689. Lux, J.H.H. Woonhuis. A 5111 28-04-1921.1 omslag. 
 2690. Lux, J.H.H. Woonhuis. A 4802 03-04-1928.1 omslag. 
 2691. Lux, Joh. Woonhuis. A 4672 29-07-1921.1 omslag. 
 2692. Lux, Jos. Woonhuis. A 5723 23-07-1929.1 omslag. 
 2693. Merkelbag, L. Woonhuis. A 5063 09-07-1925.1 omslag. 
 2694. Mertens, P. Woonhuis. A 5510 17-07-1928.1 omslag. 
 2695. Mestrom & Prick. Dubbelhuis. A 5369 10-06-1924.1 omslag. 
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 2696. Meurs, P.H. Woonhuis + stal. C 1136 27-01-1928.1 omslag. 
 2697. Mommer, R. Woonhuis-werkplaats. A 4249 22-03-1927.1 omslag. 
 2698. Mommer, R. Woonhuis-werkplaats. A 4249 15-04-1927.1 omslag. 
 2699. Mond, H. Woonhuis. A 5686 18-12-1928.1 omslag. 
 2700. Mullenders, L. Bijbouw. C 2290 17-10-1921.1 omslag. 
 2701. Neuefeind, A. Woonhuis. A 5369 28-03-1925.1 omslag. 
 2702. Neuefeind, A. Waskeuken. A 5369 01-07-1925.1 omslag. 
 2703. Neuss, L. Woonhuis. A 4870 25-06-1925.1 omslag. 
 2704. Neuss, M. Woon- en winkelhuis. A 5063 08-04-1925.1 omslag. 
 2705. Nicolaye, J. Bakhuis+remise. A 4234. 26-10-1923.1 omslag. 
 2706. Nicolaye, J. Woonhuis. A 4115/5339 
       22-05-1925.1 omslag. 
 2707. Nicolaye, M. Stal en bakhuis. A 4751 22-05-1925.1 omslag. 
 2708. Nicolaye, W.  Woonhuis. C 2447 12-08-1921.1 omslag. 
 2709. Nicolaye, W. Woon- en winkelhuis. C 2234 27-01-1928.1 omslag. 
 2710. Niessen, J.J. Woningen. A 3871 04-06-1925.1 omslag. 
 2711. Nijssen St. Stal en bergplaats. A 3728 30-05-1921.1 omslag. 
 2712. Notermans J. Loods. C 2198 23-06-1924.1 omslag. 
 2713. Notermans, P.J. Machinekamer. C 2198 24-02-1924.1 omslag. 
 2714. Notermans, wed. B. Woning. C 2198 13-01-1922.1 omslag. 
 2715. Onderlinge Waterl.Vijlen Pomphuis. C 2636 25-09-1928.1 omslag. 
 2716. Offermans, L. Woon- en winkelhuis. A 5128 12-08-1924.1 omslag. 
 2717. Ortmans, Wed. W.H. Woning + stal. A 5302 15-02-1926.1 omslag. 
 2718. Packbier, J.P. Woning + stal. A 3072 08-05-1928.1 omslag. 
 2119. Pelzer, A.J. Woon-+ winkelhuis. A 5061 05-03-1929.1 omslag. 
 2720. Pitz, A. Woonhuis. A 5154/5232 
       24-09-1929.1 omslag. 
 2721. Ploem, R. Verbouwing. A 5218 11-08-1922.1 omslag. 
 2722. Plum, W. Woonhuis. A 893 26-10-1923.1 omslag. 
 2723. Prickartz, J. Veldschuur. A 1045/5373 
       24-07-1925.1 omslag. 
 2724. Radermacher, J. Woonhuis. A 4425 15-01-1925.1 omslag. 
 2725. Ramakers A. Machineloods. A 5243 15-04-1927.1 omslag. 
 2726. Ramaeckers, P.J. Woonhuis. A 5264/5498 
       13-07-1926.1 omslag. 
 2727. Rauscher, L. Woonhuis. A 5146 21-05-1926.1 omslag. 
 2728. Rauscher, L. Woonhuis. A 5416 20-05-1926.1 omslag. 
 2729. Rhoen, H.J. Woonhuis. A 5665 26-11-1929.1 omslag. 
 2730. Rocks, Fr. Koestal. C 2399 28-08-1925.1 omslag. 
 2731. Rocks, Wed. Fr. Woonhuis. B 1850 23-07-1924.1 omslag. 
 2732. Rouvroy, H. Woonhuis. B 2316 30-09-1926.1 omslag. 
 2733. Ruland, Dr. Inrijpoort. A 5167 24-09-1929.1 omslag. 
 2734. Russel, E. Bankgebouw. A 4975 14-01-1926.1 omslag. 
 2735. Russel, E. Pergola +garage. A 4975 27-03-1928.1 omslag. 
 2736. Ruyters, H. Kegelbaan. A 4068 15-03-1926.1 omslag. 
 2737. Saive, Jos. Garage. A 4975 15-02-1924.1 omslag. 
 2738. Schäfer, H. Redemptoristenklooster.A 4253 13-01-1922.1 omslag. 
 2739. Schillings, P. Stal. A 4574 21-05-1926.1 omslag. 
 2740. Schleipen, E.J. Slagerij. A 4139 00-11-1924.1 omslag. 
 2741. Schlüper, H. Woonhuis. A 5729 30-07-1929.1 omslag. 
 2742. Schmalbach, L. Woonhuizen. A 5369 09-10-1925.1 omslag. 
 2743. Schmalbach, Wed. Fr. Landhuis. A 5591 21-11-1928.1 omslag. 
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 2744. Schmeitz, J. Verbouwing. A 4430/4431 
       22-04-1920.1 omslag. 
 2745. Schmets, J.A. Stal + schuur. A 2416 17-04-1925.1 omslag. 
 2746. Schmets, P.H. Woonhuis. C 2033-2037 
       09-09-1924.1 omslag. 
 2747. Schmets, P.H. Woon- en winkelhuis. A 4853 24-01-1924.1 omslag. 
 2748. Schmitz, M. Woonhuis. A 5326/5327 
       28-08-1928.1 omslag. 
 2749. Schmitz, W. Woonhuis. A 5363 29-04-1925.1 omslag. 
 2750. Schmitz, W. Woon- en winkelhuis. A 5213 10-06-1927.1 omslag. 
 2751. Schoonbroodt. Woning. B 2345 24-09-1925.1 omslag. 
 2752. Schoonbroodt, M. Woonhuis. A 5366 20-08-1926.1 omslag. 
 2753. Schram, A. Woonhuis. A 4600 13-05-1929.1 omslag. 
 2754. Schroeder, K. Café + woonhuis. B 2358 26-08-1927.1 omslag. 
 2755. Schrouff, H. Bijbouw. A 3961 22-07-1927.1 omslag. 
 2756. Schrouff, W. Schuur +loods. A 5545 22-08-1924.1 omslag. 
 2757. Schürmann, J.H. Woonhuis. B 2161 01-10-1929.1 omslag. 
 2758. Schutterij St. Paulus Bergplaats. B 2403 02-08-1922.1 omslag. 
 2759. Simons, J.W.J. Woonhuis. C 2040/2409 
       05-05-1922.1 omslag. 
 2760. Sittart, Kl. 4 Villa's. A 5591 22-10-1926.1 omslag. 
 2761. Smeets, J. Verbouwing. A 4859 28-03-1925.1 omslag. 
 2762. Smets, J. Slagerij. A 4859 00-03-1927.1 omslag. 
 2763. Snakkers, A.H.A. Bergplaats. A 4592 18-10-1927.1 omslag. 
 2764. Snakkers, H. Overdekte plaats. A 3180 04-10-1927.1 omslag. 
 2765. Souren, Gebr. Uitbreiden gebouw. A 4837/4838 
       02-04-1924.1 omslag. 
 2766. Souren, L & Co. Verbouwing. A 5272 23-04-1924.1 omslag. 
 2767. Souren-Schijns Woon-winkelhuis. A 5383 23-07-1924.1 omslag. 
 2768. Souren-van Wersch Woon- winkelhuis. A 4994/4995/5273  
       22-05-1925.1 omslag. 
 2769. Souren, Wilh. Woonhuis. A 4562 26-01-1926.1 omslag. 
 2770. Speelman, D. Verbouwing. A 3852 04-07-1924.1 omslag. 
 2771. Spierts, A. Woonhuis + molen. A 1626 24-11-1922.1 omslag. 
 2772. Spierts-Schijns Schop + hooizolder. A 5523 26-11-1924.1 omslag. 
 2773. Sportver. V.T.V. Kleedkamer. A 5388 03-09-1925.1 omslag. 
 2774. Sprockel, G.H.J. Woonhuis. A 4552 11-02-1927.1 omslag. 
 2775. Stapper, J. Magazijn + woonhuis. A 2401/4558 
       29-04-1925.1 omslag. 
 2776. Stassen, H. Woonhuis + stal. A 4601 22-05-1928.1 omslag. 
 2777. Stroucken. Woon- en winkelhuis. A 3078 25-06-1925.1 omslag. 
 2778. Suyck, Wed. H.F. Koffiehuis. A 4733 12-02-1926.1 omslag. 
 2779. Themans, dr. Woonhuis. A 1746/5388 
       16-10-1925.1 omslag. 
 2780. Thewissen, J. Uitbreiden boerderij. A 2404/1083 
       19-05-1921.1 omslag. 
 2781. Thoma, A. Woon- en winkelhuis. A 5715 22-02-1929.1 omslag. 
 2782. Vaessen, H.P.K. Woonhuis. A 4791 28-10-1921.1 omslag. 
 2783. Vaalser Wolwerij N.V. Fabriek. A 5027 24-04-1928.1 omslag. 
 2784. Vaalser Wolwerij N.V. Afsluitmuur. A 5029 26-03-1929.1 omslag. 
 2785. Vetter, A. Woonhuis. A 5342 09-07-1925.1 omslag. 
 2786. Vetter, A. Woonhuis. A 4173 21-01-1927.1 omslag. 
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 2787. Vetter, A. Woon- en winkelhuis. A 4870 25-10-1927.1 omslag. 
 2788. Vetter, A. Woonhuis. A 5715 13-02-1928.1 omslag. 
 2789. Vetter, A. Woonhuis-restaurant. A 5715 16-03-1928.1 omslag. 
 2790. Vliex, J. Stallen + hooibergplaats.D 886 13-11-1925.1 omslag. 
 2791. Vluggen, J. Woningen. A 3867-3869 
       14-05-1926.1 omslag. 
 2792. Volders, P. Woning. A 3645 20-09-1928.1 omslag. 
 2793. Vorage, W. Kelder cv kerk Vijlen. C 1986 24-12-1929.1 omslag. 
 2794. Wauben, H.A.J. Chemische wasserij. A 5325 00-01-1928.1 omslag. 
 2795. Wauben, H.A.J. Ververij. A 5325 25-06-1929.1 omslag. 
 2796. Weinberg J. Woonhuis. A 4883 05-02-1926.1 omslag. 
 2797. Werker-Schins, Wed. Bijkeuken. A 4821/4822 
       27-03-1928.1 omslag. 
 2798. Werning, A. (Kamillianen) Schoorsteen. A 4842 05-02-1929.1 omslag. 
 2799. Wersch, P.A. van. Veranda. A 4048 06-03-1925.1 omslag. 
 2800. Weusten, J.H. Landhuis. A 5665 30-07-1929.1 omslag. 
 2801. Wevers, M. Woonhuis. A 5264/5498 
       13-07-1926.1 omslag. 
 2802. Weijers, H. Woonhuis. A 5524/294 
       25-06-1925.1 omslag. 
 2803. Wiertz, J. Woonhuis. A 3954 22-03-1921.1 omslag. 
 2804. Wiertz, M. Stalling. A 5290 30-01-1925.1 omslag. 
 2805. Wiertz, W. Woning. C 2567 13-01-1922.1 omslag. 
 2806. Wiertz, W. Stal met privaat. A 4160 24-07-1925.1 omslag. 
 2807. Wintersdorff, J. von Woonhuis. A 5693. 23-07-1929.1 omslag. 
 2808. Wintersdorff, Th. von Woonhuis. A 4737 23-04-1924.1 omslag. 
 2809. Wittevrouw, L. Verbouwing. A 3852 14-11-1924.1 omslag. 
 2810. Wolters, Dr. Rem. Abdij. A 2568 e.a. 
       21-04-1922.1 omslag. 
 2811. Woningvereniging Vaals Woningen. A 5286 28-04-1921.1 omslag. 
 2812. Woningvereniging Vaals Woningen. A 3514/3515 
       28-03-1925.1 omslag. 
 2813. Zeegers, W. Woon- en winkelhuis. A 4778 11-02-1925.1 omslag. 
 2814. Zimmermann. J. Woon- en winkelhuis. A 5654 22-02-1928.1 omslag. 
 2815. Zinken, C. Woonhuis. B 2523 12-06-1922.1 omslag. 
 
 
g.d. Verbetering van woontoestanden en van volkshuisvesting. 
 
 2816. Stukken betreffende de verbetering van woontoestanden w.o. het reinigen en 

ontsmetten van woningen, onbewoonbaar-verklaringen en de sluiting en 
afbraak van woningen. 1903-1928. 1 omslag. 

 
 2817. Stukken betreffende woningbouw in het belang van de verbetering der volks-

huisvesting in het algemeen, steun, voorschriften, voorschotten, bijdragen (ook 
à fonds perdu) premies en hypotheken voor het aanmoedigen van de particu-
liere bouwnijverheid. 1902-1929. 1 omslag. 
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 2818. Stukken betreffende de bouw en de exploitatie van de Woningwet-woningen 
gebouwd door de Woningvereniging Vaals. (correspondentie, balansen, winst 
en verlies-rekeningen). 1902-1929. 1 omslag. 

  N.B. Bij deze omslag werden gevoegd enkele stukken van de "Vaalser Bouw- 
en Spaarvereniging" een voorgangster van de latere "Woningvereniging 
Vaals". 

 
 2819. Bestek en voorwaarden met tekeningen, waarnaar namens de Woningvereni-

ging Vaals zal worden aanbesteed: het bouwen van 20 woningen verdeeld in 2 
blokken. Februari 1921. 1 omslag. 

  N.B. Het bestek is in duplo aanwezig. 
 
 2820. Bestek en voorwaarden met 4 tekeningen, waarnaar namens de Woningvereni-

ging Vaals te Vaals zal worden aanbesteed: het bouwen van 20 woningen in 5 
blokken. 1925 januari. 1 omslag. 

 
 2821. Overeenkomst gesloten tussen de Woningvereniging Vaals en de gemeente 

Vaals betreffende het verleende voorschot groot  118.977,705 voor de bouw 
van 20 arbeiders-woningen aan de Vaalserhaagweg. 1925 december 18. 1 akte. 

 
 2822. Stukken betreffende maatregelen in verband met de verhuur, het gebruik en de 

bestemming van woningen, het opdrijven van huurprijzen, het ontruimen en 
niet-bewoond zijn van huizen, de uitvoering der Woningnood-wet, de instelling, 
de samenstelling en de comptabiliteit der huurcommissies. 1903-1925. 

        1 omslag. 
  N.B. Het archief van de huurcommissie zelf is te vinden bij de afzonderlijke 

archieven achteraan. (inventaris nrs. 3978-3998) 
 
 2823. Stukken betreffende andere volkshuisvesting-onderwerpen zoals de woning-

telling en woning-statistiek, het gebruik van woonwagens en het bouwen naast 
begraafplaatsen. 1911- 1929. 1 omslag. 

 
 
h. Hygiëne der dieren, veeartsenijkunde. 
 
 2824. Stukken betreffende de hygiëne der dieren en het toezicht op besmettelijke 

veeziekten in het algemeen, zoals de uit- en invoer van vee, het toezicht op de 
markten, het aanstellen van "vee-opzichters", declaraties inzake medische 
politie (schadeloosstelling bij onteigend of afgemaakt vee en verstrekking van 
gelden uit 's-Rijks kas ingevolge art. 28 van de wet van 28 juli 1870, Stbl. 131.) 
processen- verbaal van in beslagname van vee bij frauduleuse invoer. An XI 
(1802/1803)-1926. 1 omslag. 

 
 2825. Register van schatting van vee dat wegens besmettelijke veeziekten moest 

worden afgemaakt en waarvan de waarde door het Rijk werd vergoed. 21 mei 
1915 - 23 januari 1916. 1 deeltje. 

  N.B. In dit register zijn 116 "gevallen" van besmetting ingeschreven. 
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 2826. Schattingslijsten van vee dat wegens besmettelijke veeziekte moet worden 
afgemaakt, opgemaakt door de beëdigde schatter. 22 mei 1915 - 30 november 
1915.    1 omslag. 

  N.B. Geordend volgens de rode nummers, welke met de volgorde in het 
betreffende register overeenkomen. 

 
 2827. Omschrijvingen van de uitgaven wegens leverantien en werkzaamheden bij 

gevallen van besmettelijke veeziekten. (miltvuur en mond- en klauwzeer). 1912-
1915.    1 omslag. 

 
 2828. Register van uit- en in te voeren rundvee. 1902-1912. 1 deeltje. 
   
  N.B. Van dit register zijn slechts 11 bladen gebruikt. Het register is voorge-

schreven bij art. 11 der regelen vastgesteld bij ministeriële beschikking 
van 7 februari 1895 no. 633 en later gewijzigd bij ministeriële beschik-
king van 17 oktober 1899 no. 5989 en gepubliceerd in de provinciebla-
den, resp. 1895 no. 29 en 1899 no. 123. 

    Het dient ter inschrijving van vee, dat ter beweiding over de grens wordt 
gevoerd, hetgeen (in afwijking van de K.B's van 8 december 1870 (Stbl. 
no. 194) en van 14 augustus 1888 (Stbl. no. 142) voor weiden en akkers 
binnen de 5 km wederzijds van de grensgemeenten onder bepaalde 
veiligheidsvoorschriften in verband met veeziekten, werd toegestaan. 

    Eenzelfde soort maatregel in het belang van de hygiëne der dieren was 
genomen ten aanzien van het invoeren van mest, stroo en ongewassen 
wol. 

 
 2829. Stukken betreffende de invoer en de uitvoer van vee ter beweiding of ter be-ak-

kering van grenslanderijen, alsmede de invoer van mest, huiden en ongewas-
sen wol en andere zaken welke draagsters kunnen zijn van bacillen van 
besmettelijke veeziekten. 1867-1924. 1 omslag. 

 
 2830. Correspondentie betreffende de bestrijding van de tuberculose over het 

rundvee. 1871-1911. 1 omslag. 
 
 2831. Register van voorgekomen gevallen van tuberculose onder het rundvee. 17 

januari 1910 -19 oktober 1910. 1 stuk. 
  N.B. De bijlagen van dit stuk zijn te vinden onder inventaris nr. 2832. 
 
 2832. Bijlagen bij het register van voorgekomen gevallen van tuberculose onder het 

rundvee. 1910.  1 omslag. 
  N.B. Het register vindt men onder inventaris nr. 2831. 
 
 2833. Correspondentie betreffende de bestrijding van het mond- en klauwzeer". 1911- 

1929.    1 omslag. 
 
 2834. Stukken betreffende de bestrijding van de "Kwade Droes" bij paarden, alsmede 

het schurft en andere paardenziekten. 1816-1919. 1 omslag. 
 
 2535. Stukken betreffende de bestrijding van de hondsdolheid. An XI (1802/1803)- 

1924.    1 omslag. 
  N.B. Voor toezicht op honden zie ook inventaris nr. 1708. 
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 2836. Stukken betreffende de bestrijding van andere besmettelijke veeziekten, zoals 
schapenschurft, miltvuur, veepest, veetyphus en varkensziekte. 1807-1925. 

        1 omslag. 
 
 2837. Stukken betreffende de uitoefening van de veeartsenijkunst in het algemeen, 

het veeartsenijkundig staatstoezicht en de provinciale veeartsenijkundige 
dienst. 1876-1929. 1 omslag. 

 
 
6.OPENBARE VEILIGHEID. 
 
 2838. Stukken betreffende de hulpverlening bij rampen van algemene aard en de 

bescherming tegen aanvallen uit de lucht. 1922-1929. 1 omslag. 
  N.B. Stukken over geldelijke steunverlening vindt men onder Maatschappe-

lijke Steun en Voorzorg" (inventaris nrs. 3020-3098). 
 
 
a.Overstroming en verdrinking. 
 
 2839. Stukken betreffende maatregelen tegen overstroming en verdrinking, redding 

van schipbreukelingen en hulp aan door watersnood geteisterden 1829-1928. 
        1 omslag. 
 
b.Ontploffingen en ontbrandingen. 
 
 2840. Stukken betreffende de bewaring van en het vervoer van ontplofbare en ont-

vlambare stoffen. 1875-1924. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nrs. 2292-2457. 
 
 2841. Stukken betreffende het toezicht op het gebruik van stoomketels en stoom-

toestellen het rijkstoezicht op het stoomwezen, de uitvoering van het "Stoom-
besluit 1915", de vergunningen tot het plaatsen van stoomtuigen, gegeven door 
Gedeputeerde Staten. 1835-1920. 1 omslag. 

  N.B. Daar het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen in nauw verband 
kan staan met de Hinderwetvergunningen raadplege men eveneens de 
nrs. 2292-2457. 

 
 
c.Brand, brandweer etc. 
 
 2842. Stukken betreffende het brandwezen in het algemeen, de bemoeiingen van 

provincie-wege met de zorg voor bet brandblusmateriaal en de handhaving van 
brand-verordeningen. 1862-1926. 1 omslag. 

 
 2843. Stukken betreffende het personeel van de vrijwillige brandweercorpsen van 

Vaals en Vijlen, de verzekering van het personeel, subsidies, uniformen, 
onderscheidingen, verenigingen en organisaties van brandweerlieden etc. 
1818-1929.   1 omslag. 

  N.B. De polis ter verzekering van het personeel van "De Nieuwe Eerste 
Nederlandsche", oorspronkelijk van 28 december 1911, is verlengd in 
1927, 1930 en 1933. 
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 2844. Stukken betreffende de aankoop van brandweer-materiaal en het herstel van 
brandblusmiddelen. 1825-1929. 1 omslag. 

 
 2845. Overeenkomst van de gemeente Vaals met de aannemer E.J. Schijns betref-

fende de aanbouw van een brandspuitenhuis. 1890-1891. 1 omslag. 
 
 2846. Stukken betreffende veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, maat-

regelen tegen hooibroei en bosbrand, de verplichting tot het vegen van schoor-
stenen en het toezicht op rieten daken en bakovens. 1807-1927. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook Ordonanties op den brand voor de Hoofdbanken Holset, Vaels 
en Vijlen. 18 december 1780, in het Oud-archief inventaris nrs. 24-27. 

 
d.Veiligheidsvoorschriften t.a.v. gebouwen. 
 
 2847. Stukken betreffende veiligheidsvoorschriften ten aanzien van gebouwen in het 

algemeen. 1860-1879. 1 omslag. 
 
e.Eerste hulp bij ongelukken. 
 
 2848. Stukken betreffende eerste hulp bij ongelukken, vervoer van verongelukten en 

het plaatsen van een "reddingszuil" op het Wilhelminaplein. 1914-1929. 
        1 omslag. 
 
7.WATERSTAAT. 
 
 2849. Stukken betreffende de zorg voor de waterlossingen in het algemeen, waaron-

der de verbetering, het verleggen het reinigen en het onderhouden op vereiste 
diepte en breedte der beken en beekjes. An IX (1800/1801)-1927. 1 omslag. 

 
 2850. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg betreffende de uitdieping van de 

Geul door 13 gemeenten langs deze rivier gelegen. 4 juli 1817. 1 stuk. 
 
 2851. Stukken betreffende werken en voorwerpen van derden of ten behoeve van 

derden in, over of bij waterwegen, het op molens, maalschuiven, sluizen, 
afslagsluizen, overlaten en stuwen uitgeoefende toezicht en het aanleggen van 
batwerken en bruggen. 1812-1937. 1 omslag. 

 
 2852. Processen-verbaal van het plaatsen van peilschalen tot aanduiding van het 

molenpeil en van de opneming van watermolens met sluizen en waterwerken. 
1854-1890.   1 omslag. 

 
 2853. Tabel van de in de gemeente bestaande waterlossingen. Opgemaakt 4 april 

1857.    1 stuk. 
  N.B. De tabel is opgemaakt ingevolge art. 4 van het reglement op het 

toezicht over de waterlossingen in Limburg van 8 juli 1854, provinciaal 
blad no. 105. 

 
 2854. Legger A der Waterlossingen in de gemeente, samengesteld uit afzonderlijke 

hoofdstukken voor; 
  I  Zieversbeek, 
  II  Vaalsbroekerbeek, 
  II  Melenbroekerbeek, 
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  IV  Wolfhagerbeek, 
  V  Aan de Esch, 
  VI  Winnebroekerbeek, 
  VII  Wijerhofbeek, 

 VIII Hermansbeek, 
  IX  Harleserbeek, 
  X  Claasvelderbeek, 
  XI  Gauwsprong, 
  XII  Bloemendaalsbeek, 
  XII  Bervesbergbeek, 
  XIV Belleterbeek, 
  XV Camerigerbeek 

en "een register der hoofdstukken". Voorlopig vastgesteld 11 maart 
1890 en vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Limburg 26 
september 1890. 16 stukken in 1 omslag. 

 
  N.B. Deze legger "A" bevat ingevolge het reglement op de waterlossingen in 

het Hertogdom Limburg van 10 november 1885 art. 2 (Provinciaal blad 
1886 no. 17), al de waterlossingen in de gemeente voorkomend en 
waarvan de loop zich bepaalt tot de gemeente Vaals, en waarin geen 
andere waterlossing, die ook het gebied van een andere gemeente 
doorloopt, zich ontlast. 

 
 2855. Legger B der waterlossingen in de gemeente samengesteld uit afzonderlijke 

hoofdstukken voor: 
  I  De Geul, 

 II  Selzer- of Sinselbeek, 
  III  Houbergsbeek, 
  IV  Hermensbeek, 
  V  Cottesserbeek, 
  VI  de Mässel 

en een register der hoofdstukken. Vastgesteld door het 
gemeentebestuur 11 maart 1890, en door de Gedeputeerde Staten 
van Limburg 26 september 1890. 

       7 stukken in 1 omslag. 
 
  N.B. Deze legger "B" bevat volgens het reglement op de waterlossingen in 

het Hertogdom Limburg van 10 november 1885, art. 2 (Provinciaal blad 
1886 no. 17.), al de waterlossingen in de gemeente voorkomend, met 
uitzondering van die, waarvan de loop zich bepaalt tot de betreffende 
gemeente zelf en waarin geen andere waterlossing die door het gebied 
van een ander gemeente loopt, zich ontlast. 

 
 2856. Stukken betreffende de leggers der waterlossingen. 1857-1928. 1 omslag. 
 
 2857. Stukken betreffende de schouw der waterlossingen. 1886-1929. 1 omslag. 
 
 2858. Processen-verbaal van schouw en herschouw der waterlossingen. 1886-1922. 
       1 omslag. 
  N.B. Sommige processen-verbaal voorafgegaan door de bekendmaking. 
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8.VERKEER EN VERVOER. 
 
a.Verkeer over wegen en straten. 
 
 2859. Stukken betreffende de instelling en opheffing, de opening en sluiting der tol-

barrieres, de verpachting der tollen, de tolgelden en de tolpolitie. 1827-1842. 
        1 omslag. 
 
 2860. Stukken betreffende rechten voor het gebruik van wegen en betreffende 

wegenbelastingen. An VIII (1799/1800)-1928. 1 omslag. 
 
 2861. Stukken betreffende de overname van wegen in eigendom of in onderhoud en 

stukken met betrekking tot het wegenfonds. 1810-1904. 1 omslag. 
  N.B. De staten van wegen en voetpaden vindt men bij de leggers der wegen. 

(Zie inventaris nrs. 2924-2927). 
 
Wegen 
 N.B. De aanleg, de verbetering en het onderhoud van wegen zijn 3 begrippen welke 

niet zo scherp omlijnd zijn, dat er geen twijfel over zou kunnen ontstaan. Dit is 
vooral zeer vaak het geval in de vorige eeuw. 

  Onder aanleg van wegen hebben wij opgenomen de aanleg van geheel nieuw 
ontworpen wegen, welke nieuwe verbindingen tussen 2 punten tot stand 
brengen, althans grotendeels opnieuw aangelegd worden of indien een voetpad 
tot grote weg wordt gemaakt. 

  Onder verbetering hebben we gebracht, plaatselijke verbredingen, afrondingen 
en verharden (later walsen en "macadammen") van wegen. 

  Onder onderhoud brachten wij de jaarlijkse kleinere reparaties, zoals het 
bekiezelen, het dichten van gaten etc. 

  Hierna volgt in één groep eerst de aanleg en de verbetering van wegen en 
daarna het onderhoud en de bescherming van de bruikbaarheid der wegen. 
Onder wegen zijn in dit verband ook bedoeld trottoirs en pleinen. 

 
 
a.a. Aanleg en verbetering van wegen. 
 
 2862. Stukken betreffende de aanleg van de Rijksweg van Maastricht naar Aken. 

1818-1830.   1 omslag. 
 
 2883. Stukken betreffende de aanleg van de weg van Vaals naar Gemmenich (België) 

en verder naar Visé voerende, ("Weg no. 1101"). 1852-1879. 1 omslag, 
  N.B. De weg is voor een gedeelte in een nieuwe richting gelegd en 

gedeeltelijk verbeterd. Hierna volgen 3 akten van aankoop en schenking 
van grondstroken voor de aanleg van deze weg. 

 
 2864. Akte van aankoop door de gemeente van Johan Arnold Merkelbach en verschil-

lende anderen van 13 strookjes grond voor de aanleg van den Vaalser-
Gemmenicherweg. 1875 juli 30. 1 akte. 

 
 2865. Akte van schenking aan de gemeente van enkele strookjes grond door Jane 

van Melsen ter verbreding van de Vaalser-Gemmenicherweg. 1879 december 
30.     1 akte. 
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 2866. Akte van aankoop door de gemeente van het Parochiale Kerkbestuur van Vaals 

van twee strookjes grond ter verbreding van de weg van Vaals naar Gemme-
nich. 1880 april 30. 1 akte. 

 
 2867. Stukken betreffende de verbreding van het Deuser-voetpad (aanleg van de 

Deuserweg) en de daarmede samenhangende onteigeningen. 1859-1870. 
        1 omslag. 
  N.B. Deze onteigeningen werden vergund ingevolge de wet van 26 

december 1863, Stbl. no. 195. 
 
 2868. Akte van overeenkomst tussen de gemeente en Ernest Klinkenberg c.s. tot 

verbreding van het Deuser-voetpad. 1860 oktober 29. 1 akte. 
 
 2869. Akte van aankoop door de gemeente van de familie von Pelzer-Berensberg van 

enkele strookjes grond tot aanleg (verbreding) van het Deuser-voetpad. 1864 
mei 6.    1 akte. 

 
 2870. Stukken betreffende de aanleg en verandering van wegen, de ruil van gronden 

en de opheffing van de Oude Molenweg in verband met de aanleg van de tram-
lijn en het emplacement van de Limburgsche Tramweg Mij. 1922-1924. 

        1 omslag. 
  N.B. Zie ook de zorg voor tramwegen. (inventaris nr. 2942) 
 
 2871. Stukken betreffende de aanleg van trottoirs en de aankoop van tegels en 

banden voor de aanleg en van rode as voor aanvulling van de ondergrond. 
1897-1929.   1 omslag. 

 
 2872. Stukken betreffende de verbetering, de verbreding, het harden en het walsen 

van wegen en trottoirs in het algemeen. 1843-1929. 1 omslag. 
  N.B. Hierin zijn ook opgenomen de stukken welke wel niet over de wegen in 

het algemeen maar dan toch over meer dan 1 weg tegelijk handelen. 
 
 2873. Stukken betreffende de verbetering van de buurtweg van Vaals naar Wittem. 

1867.    1 omslag. 
 
 2874. Stukken betreffende de verbetering van de weg van Lemiers naar Oirsbach. 

1868-1870.   1 omslag. 
 
 2875. Stukken betreffende de verbetering van de weg van Vijlen naar Mamelis. 1869-

1875.    1 omslag. 
 
 2876. Stukken betreffende de verbreding van de buurtweg naar het R.K.-kerkhof 

1874-1880   1 omslag. 
  N.B. Hierin bevindt zich ook de akte van verkoop aan de gemeente door het 

Parochiale Kerkbestuur en anderen van enige stroken grond voor de 
verbreding van de Kerkhofweg. 

 
 2877. Stukken betreffende de verbeteringen aangebracht aan de Schuttebergerweg 

en de Klaasvelderweg (nos. 186 en 187 van de wegentabel). 1870-1929. 
        1 omslag. 
  N.B. De stukken over deze twee wegen zijn niet te scheiden. 
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 2878. Akte van aankoop door de gemeente van Jan Pieter Nicolaye en anderen van 

verschillende stroken grond tot verbreding van de Schuttenbergerweg en de 
Claasvelderweg. 1886 maart 24. 1 akte. 

 
 2879. Akte van onteigening waarbij door de gemeente wordt aangekocht van Gerard 

Kerris en anderen enkele stroken grond ter verbreding van de Schuttenber-
gerweg en de Claasvelderweg (nos. 186 en 187 der wegentabel). 1888 april 20. 

        1 akte. 
 
 2880. Akte van aankoop door de gemeente van Jan Hubert Lousberg van een strook 

grond ter verbreding van de Claasvelderweg. 1929 november 21. 1 akte. 
 
 2881. Stukken betreffende de verbetering, de bestrating en de riolering van de 

Koperstraat. 1897-1898. 1 omslag. 
 
 2882. Stukken betreffende de verbetering van de Kerkstraat. 1892-1897. 1 omslag. 
 
 2883. Stukken betreffende de verbeteringen aan de Grensweg, gelegen tussen de 

"gemeente Lemiers" en de Duitse gemeente Laurensberg. 1899-1929. 
        1 omslag. 
 
 2884. Stukken betreffende de verbreding van de Hertogenweg. 1911-1929. 
       1 omslag. 
 
 2885. Stukken betreffende de verbetering van de Seffenterstraat. 1900-1925. 
       1 omslag. 
 
 2886. Stukken betreffende de verbetering van de Harliserweg. 1919-1920. 1 omslag. 
 
 2887. Stukken betreffende de verbetering van de Groeneweg. 1927. 1 omslag. 
  N.B. Hierin bevindt zich ook de akte van aankoop door de gemeente van een 

strook grond toebehorend aan M.J.G. Wiertz te Vijlen d.d. 8 juli 1927. 
 
 2888. Stukken betreffende de verbetering, de verbreding of verharding van andere 

wegen en trottoirs. 1821-1929. 1 omslag. 
  N.B. De stukken betreffende verschillende wegen zijn hier samengebracht 

omdat van de hierna te noemen wegen slechts 1 of enkele stukken 
aanwezig zijn n.l.: de weg over de Geulkoulen, langs Blumenthal, Vijlen-
Camerig-Cottessen, De Uilengatz te Holset, De Trichterstraat, de 
Schurberigsweg, Camerig-Bommerig, Rijksweg Maastricht-Vaals, de 
Vijlenderweg, de weg in het gehucht Raren, de Mameliserbergweg en 
de toegangsweg tot de Geul. 

   . Het is mogelijk dat men nog akten van aankoop of ruil van grond door 
de gemeente tot aanleg of verbreding van wegen vindt onder 
privaatrechtelijke eigendommen. (inventaris nrs. 302-338). Dit is 
mogelijk, doordat niet altijd uit de akte blijkt waarvoor de grond bestemd 
is. 
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a.b.Bescherming van de bruikbaarheid der wegen en het onderhoud van wegen. 
 
 2889. Correspondentie betreffende het onderhouden van wegen in het algemeen, 

voorschriften, aanbesteding en kiezelaanvoer. An VII (1798/1799)-1929. 
        1 omslag. 
 
 2890. Stukken betreffende het onderhoud van bepaalde wegen, verzoeken om 

verbetering van die wegen, aanbesteding voor het onderhoud van bepaalde 
wegen. An IX (1800/ 1801)-1929. 1 omslag. 

 
 2891. Stukken betreffende het vervoer van zware vrachten over wegen en de 

maatregelen bij z.g. opdooi. An X (1801/1802)-1927. 1 omslag. 
  N.B. Speciale reglementen voor het gebruik van wegen vindt men onder 

inventaris nr. 2922. 
 
 2892. Stukken betreffende de reiniging en stofbestrijding en de sneeuwopruiming e.d. 

van wegen. 1837-1929. 1 omslag. 
 
 2893. Stukken betreffende het onderhoud door hand- en spandiensten van de 

buurtwegen, voorschriften hierover en de inspectie dezer buurtwegen. An VI 
(1797/1798)-1871. 1 omslag. 

  N.B. Daar de hand- en spandiensten als een belasting in natura zijn te 
beschouwen raadplege men ook de inventaris nrs. 1468-1486. 

 
 2894. Correspondentie in verband met de onderhoudswerken aan de van provinciaal 

belang verklaarde wegen (kunstwegen) en de uitbetaling van de onderhouds-
kosten door het provinciale bestuur, als ook de aanvoer van kiezel op deze 
wegen. 1870-1929. 1 omslag. 

 
 2895. Jaarlijkse toewijzingen van subsidie door het bestuur der Provincie Limburg 

voor het onderhoud van wegen van provinciaal belang en de toezending der 
mandaten. 1870-1925. 1 omslag. 

 
 2896. Jaarlijkse opgaven der kosten van het onderhoud van wegen van provinciaal 

belang met bijbehorende onderhoudsbegrotingen. 1875-1928. 1 pak. 
   
 
a.c.Waterafvoer, verlichting, beplanting en andere bijkomende werken aan 

wegen. 
 
 2897. Correspondentie betreffende de waterafvoer der wegen. 1829-1929. 1 omslag. 
  N.B. Stukken betreffende de riolering als maatregel van Openbare Gezond-

heid vindt men onder de nrs. 2459-2462 van deze inventaris. 
 
 2898. Correspondentie betreffende de verlichting der wegen. 1825-1929. 1 omslag. 
  N.B. Sommige stukken over dit onderwerp zijn onafscheidelijk verbonden met 

stukken over huisaansluitingen welke men vindt onder inventaris nrs. 
2987 en 2988. 

 
 2899. Stukken betreffende andere onderwerpen welke op de zorg voor wegen betrek-

king hebben, zoals de beplanting de afrasteringen en de kilometerpalen langs 
wegen. 1829-1929. 1 omslag. 
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a.d.Bestemming of onttrekking van wegen of voetpaden aan de openbare dienst. 
 
 2900. Stukken betreffende de verlegging of opheffing, de onttrekking aan de open-

bare dienst van meerdere wegen, voetpaden of gedeelte hiervan of van welks 
verlegging of opheffing slechts 1 of enkele stukjes aanwezig zijn. 1837-1929. 

        1 omslag. 
  N.B. De akte waarbij een aan de openbare dienst onttrokken (en hierdoor 

privaatrechtelijk eigendom der gemeente geworden) weg of voetpad 
wordt verkocht, vindt men onder akten van verkoop, ruil etc. (inventaris 
nrs. 317-338). 

 
 2901. Stukken betreffende de verlegging van het voetpad in "den Kolmond" (no. 109). 

1898-1912.   1 omslag. 
 
 2902. Stukken betreffende de opheffing van het voetpad "te en door Harles" (no. 127). 

1919-1920.   1 omslag. 
 
 2903. Stukken betreffende de gedeeltelijke opheffing van het voetpad "Birkenbosch". 

(no. 120a). 1913-1920. 1 omslag. 
 
 2904. Stukken betreffende de opheffing van het voetpad "Achter de Berg" te Vijlen 

(no. 138) 1918-1922. 1 omslag. 
 
 2905. Stukken betreffende de opheffing van de z.g. "Vaart en Dreef" behorende tot de 

Mameliserbergweg. 1922. 1 omslag. 
 
 2906. Stukken betreffende de verlegging van het voetpad "langs de Wingberg" en 

opheffing van de Winbergsweg (nr. 72 en nr. 185). 1925. 1 omslag. 
 
 2907. Stukken betreffende de verlegging van het Wolfhager-en het Breukervoetpad 

(no. 142). 1912-1926. 1 omslag. 
 
 2908. Stukken betreffende het verleggen van een gedeelte van het Hermansbeeker-

voetpad (no. 131). 1907-1928. 1 omslag. 
 
 2909. Stukken betreffende de onttrekking aan de openbare dienst van een gedeelte 

van de "Schurberigsweg" (no. 30). 1926-1928. 1 omslag. 
 
 2910. Stukken betreffende de opheffing van het "voetpad achter Harles" (no. 130). 

1928-1929.   1 omslag. 
 
 
a.e.Werken of voorwerpen van derden in of bij wegen. 
 
 2911. Stukken betreffende vergunningen door het gemeentebestuur te verlenen tot 

het hebben of aanleggen in of bij wegen van duikers, opritten, buizen, palen, 
groeven, opvaarten, uitgravingen, afrasteringen etc. 1859-1929. 1 omslag. 

  N.B. Stukken betreffende het hebben van voorwerpen van derden op of over 
wegen vindt men onder Openbare Orde (inventaris nr. 1707). Stukken 
over de tunnel van de Vijlenergroeve, voerende onder de weg Vaals-
Vijlen, vindt men onder inventaris nrs. 2966 en 2967. 
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 2912. Stukken betreffende vergunningen van rijkswege gegeven tot het dempen van 

sloten, het afgraven van taluds en het verlagen van het grondpeil langs de 
Rijksweg van Maastricht naar Vaals. 1852-1876. 1 omslag. 

 
 2913. Stukken betreffende vergunningen van rijkswege verleend tot het bouwen bij de 

Rijksweg Maastricht-Vaals. 1826-1863. 1 omslag. 
 
 2914. Stukken betreffende vergunningen van rijkswege gegeven tot het leggen van 

duikers en buizen in de Rijksweg Maastricht-Vaals. 1863-1896. 1 omslag. 
 
 2915. Stukken betreffende vergunningen van rijkswege gegeven tot het leggen van de 

gasleidingsbuizen der gemeente in de Rijksweg Maastricht-Vaals. 1923-1929. 
        1 omslag. 
 
 2916. Stukken betreffende vergunningen van rijkswege verleend tot het leggen van 

electrische leidingen en kabels in de Rijksweg Maastricht-Vaals. 1910-1929. 
        1 omslag. 
 
 2917. Stukken betreffende vergunningen vanwege het Rijk verleend tot het plaatsen 

van straatlantaarns op en in de Rijksweg Maastricht-Vaals. 1900-1929. 
        1 omslag. 
 
 2918. Stukken betreffende vergunningen vanwege het Rijk verleend tot het hebben in 

en op de Rijksweg of op Rijks-grond van trottoirs, plantsoenen, waterleiding en 
riolering alsook stoepen, palen en bomen. 1927-1928. 1 omslag. 

 
 
a.f.Verkeer over bruggen en waterovergangen. 
 
 2919. Stukken betreffende de zorg voor waterovergangen en het bouwen en onder-

houden van bruggen. An XI (1802/1803)-1926. 1 omslag. 
 
 
a.g.Het toezicht op wegen en bruggen en op het verkeer en vervoer hierover. 
 
 2920. Stukken betreffende de zorg voor het vervoer met autobussen en speciale auto-

busdiensten voor het vervoer van mijnwerkers naar hun arbeid. 1919-1929. 
        1 omslag. 
 
 2921. Stukken betreffende de L.O.V.A.M. (N.V. Limburgse Omnibus en Vracht-auto 

Maatschappij. 1919-1928. 1 omslag. 
  N.B. In de "L.O.V.A.M." geëxploiteerd door de A.M.O.V.A.M. (N.V. Algemene 

Motor-Omnibus en Vrachtauto Maatschappij te den Haag) was de 
gemeente Vaals aandeelhoudster. Ook de stukken betreffende de 
AMOVAM en de geschillen tussen LOVAM en AMOVAM zijn hier 
opgenomen. 

    Tevens werden opgenomen enkele brieven van de burgemeester van 
Vaals gericht als President-commissaris der LOVAM, welke stukken als 
secretarie-stukken werden behandeld. 
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 2922. Stukken betreffende het toezicht op de wegen en het verkeer en vervoer hier-

over, zoals algemene reglementen en voorschriften voor het gebruik van wegen 
het toezicht op de spoorbreedte van karren en wagens en de verkeerstellingen. 
An X (1801/1802)-1929. 1 omslag. 

 
 2223. Stukken betreffende de staten van wegen en voetpaden en de wegenleggers. 

1829-1929.   1 omslag. 
 
 2924. Staat van naburige wegen der gemeente van Vaals, opgemaakt overeen-

komstig besluit van 23 februari, 1816. 29 maart 1816. 1 stuk. 
 
 2925. Staat der naburige wegen der gemeente van Vaals, opgemaakt volgens de 

circulaire van 4 september 1822. 13 september 1822. 1 stuk. 
 
 2926. Staat van Buurtwegen en Voetpaden. Opgemaakt tussen 1859 en 1880. 
       1 deel. 
  N.B. De staat bevat: 
    A. Buurtwegen no. 1-104. 
    B. Openbare voetpaden no. 105 -195. 

   C. Staat en plan (als aanhangsel van tot de wegen onnodige stroken 
reeds vroeger opgemeten om aan de aangrenzende eigenaren te 
verkopen). 

    D. Memorie van toelichting. 
De staat is opgemaakt door den te Wittem wonende, geadmitteer-
den landmeter Rompen, ingevolge art. 2 van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van 5 november 1858 en bij K.B. van 2 
januari 1859 no. 62 goedgekeurd reglement op wegen en 
voetpaden. De meting eindigde in november 1880. 
Voor de namen van wegen, straten en pleinen zie inventaris nr. 
293. 

 
 2927. Stukken betreffende de schouw der wegen en de verslagen hieromtrent van 

den provincialen inspecteur. 1833-1879. 1 omslag. 
 
 2928. Stukken betreffende de verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen en 

bruggen in het algemeen, onbewaakte overwegen en in hoofdzaak over het 
snoeien van heggen en heesters langs openbare wegen en voetpaden. 1822-
1929.    1 omslag. 

 
 2929. Stukken betreffende bijzondere verkeersmaatregelen als de Motor- en Rijwiel-

wet, de rij- en nummerbewijzen, verkeersstremmingen en afsluiting van wegen, 
het bepalen der maximumsnelheid, het aanbrengen en wegnemen van wegwij-
zers en andere aanwijzings- en waarschuwingstekens. 1876-1929. 1 omslag. 

 
 2930. Stukken betreffende het toezicht op openbare middelen van vervoer, zoals 

postwagens, diligences, omnibussen en wagendiensten 1829-1882. 1 omslag. 
 
 2231. Stukken betreffende het toezicht op het vervoer met autobussen, de uitvoering 

der wet op de openbare vervoermiddelen, de autobus-concessies en de keuring 
dezer vervoermiddelen. 1919-1929. 1 omslag. 
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b.Verkeer en vervoer langs tramwegen. 
 
 2932. Stukken betreffende de tramwegen in het algemeen en de statistiek der tram-

wegen. 1882-1920. 1 omslag. 
 
 2933. Stukken betreffende de aanleg van een stoomtramweg Maastricht-Valkenburg-

Vaals en een zijlijn Valkenburg-Heerlen. 1889. 1 omslag. 
 
 2934. Stukken betreffende de aanlegplannen voor een stoomtram van Maastricht 

naar Vaals over Margraten en Gulpen. 1896-1910. 1 omslag. 
 
 2935. Stukken betreffende de aanlegplannen van een tramweg van Wylre en Gulpen 

naar Vaals (in aansluiting op de spoorlijn Maastricht-Wijlre-Aken. 1907-1909. 
        1 omslag. 
 
 2936. Stukken betreffende de aanlegplannen van een electrische tramweg van 

Maastricht naar Vaals en Aken. 1905-1916. 1 omslag. 
 
 2937. Stukken betreffende de paardentram Vaals-Aken en (Lemiers-Aken) van de 

Aachener und Burtscheider Pferden-Eisenbahn-Gesellschaft. 1880-1890. 
        1 omslag. 
 
 2938. Akte van overeenkomst der gemeente met de Aachener- en Burtscheider 

Pferdenbahn-Gesellschaft tot aanleg van deze tram vanaf de grens tot Lemiers. 
11 mei 1886.  1 akte. 

 
2939 . Akte van overeenkomst tussen de gemeente en de Aachener- en Burtschei-

derPferdenbahn-Gesellschaft over de paardentram Vaals-Aken. 20 februari 
1890.    1 akte. 

 
 2940. Stukken betreffende de electrische Tramweg van de Aachener Kleinbahn-

Gesellschaft voerende van Vaals naar Aken. 1894-1929. 1 omslag. 
 
 2941. Stukken betreffende de werkelijke aanleg van de stoomtram van Maastricht 

over Gulpen naar Vaals door de N.V. Limburgse Tramweg Maatschappij. 1917-
1923.    1 omslag. 

 
 2942. Akte van ruil van eigendommen toebehorend aan de gemeente Vaals tegen 

eigendommen toebehorende aan de N.V. Limburgse Tramweg Mij. te 
Roermond in verband met de aanleg van de stoomtram Maastricht-Vaals. 3 
oktober 1924.  1 akte met 2 bijlagen. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 2870. 
 
 2943. Stukken betreffende het toezicht op de stoomtram van Vaals naar Maastricht, 

de dienstregelingen en de tarieven. 1921-1929. 1 omslag. 
 
 2944. Stukken betreffende het organisme van de GEBALTRAM (Vereniging van 

gemeenten "Gemeenschappelijk bezit van aandelen in de Limburgse Tramweg 
Maatschappij) en de financiering door het nemen van aandelen van de N.V. 
Limburgse Tramweg Maatschappij. 1919-1929. 1 omslag. 
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 2945. Verslagen van de Limburgse Tramweg Maatschappij over de jaren 1921, 1923-
1927.    1 omslag. 

 
 
c.Vervoer en verkeer langs spoorwegen. 
 
 2946. Stukken betreffende het verkeer en vervoer over spoorwegen in het algemeen, 

de aanleg van het station Gemmenich (België) en de spoorverbinding Herzo-
genrath-Heerlen-Sittard. 1859-1923. 1 omslag. 

 
 2947. Stukken betreffende de plannen tot het aanleggen van spoorwegen van 

Maastricht naar Vaals. 1841, 1865-1869, 1907-1908. 1 omslag. 
 
 
d.Verkeer en vervoer te water. 
 
 2948. Stukken betreffende het verkeer en vervoer te water in het algemeen. An XI 

(1802/ 1803)-1839. 1 omslag. 
 
 
e.Verkeer en vervoer in de lucht. 
 
 2949. Stukken betreffende het verkeer en vervoer door de lucht in het algemeen. 

1919-1928.   1 omslag. 
 
 2950. Stukken betreffende het houden van vliegdemonstraties op het vliegterrein te 

Vaals. 1922-1929. 1 omslag. 
 
 
 
f.Post. Telegraaf. Telefoon en radio. 
 
 2951. Stukken betreffende de P.T.T. in het algemeen en stukken welke tegelijkertijd 

over telegrafie en telefonie samen handelen. 1878-1926. 1 omslag. 
 
 2952. Stukken betreffende de Posterijen, postwagens, postverzending en postverbin-

ding. 1832-1929. 1 omslag. 
 
 2953. Stukken betreffende de telegrafie, het hulptelegraafkantoor te Vaals en het 

bestellen van telegrammen. 1872-1905. 1 omslag. 
 
 2954. Stukken betreffende de telefonie, telefoonkabels, aansluitingen en spreek-

cellen. 1882-1929. 1 omslag. 
 
 2955. Stukken betreffende de radio-telegrafie en telefonie en de radio-distributie. 

1915-1929.   1 omslag. 
 
 
9. PRODUCTIE, CIRCULATIE EN DISTRIBUTIE VAN GOEDEREN. 
 
 2956. Programma der werkzaamheden van het Nederlandse instituut voor efficiency. 

1 december 1927. 1 stuk 
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a.Wettelijke eenheden. Normalisatie. 
 
 2957. Stukken betreffende wettelijke eenheden en normalisatie, het toezicht op maten 

en gewichten en de invoering van het decimale stelsel voor maten en gewich-
ten. An XIII (1804/ 1805)-1929. 1 omslag. 

 
 
b.Gemunt geld, betaalmiddelen en edele metalen 
 
 2958. Stukken betreffende gemunt geld en andere betaalmiddelen het gebruik van 

vreemd geld in oorlogstijden, het in omloop zijn van valse munten, en het 
vaststellen van de waarde van oude munten in de Franse tijd. An XI 
(1802/1803)-1929. 1 omslag. 

 
 2959. Stukken betreffende de waarborg voor gouden en zilveren voorwerpen, het 

keuren van goud en zilver, en de uitvoering der waarborgwet. An XI 
(1802/1803)-1928. 1 omslag. 

 
 
c.Bodemproductie, dierenteelt en zuivelbereiding. 
 
 2960. Stukken betreffende de verslagen en de statistieken over landbouw en veeteelt. 

An VII (1798/1799)-1921. 1 omslag. 
 
c.a.Land- en tuinbouw. 
 
 2961. Vragenlijsten ten behoeve van het landbouwverslag. 1915-1929. 1 omslag. 
  N.B. Voor de vroegere verslagen over de landbouw raadplege men het 

gemeenteverslag waarin ook een hoofdstuk handelt over de landbouw 
(Zie inventaris nrs. 176-229). 

 
 2962. Stukken betreffende de uitroeiing van schadelijke dieren en de bestrijding van 

plantenziekten, het verwijderen van rupsennesten (échenillage) en het weren 
van andere insecten, kevers en vlinders etc. An IX (1800/1801)-1929. 1 omslag, 

  N.B. Voor het jacht maken op sommige soorten schadelijke vogels en wild, 
raadplege men ook de rubriek "Dierenbescherming" (inventaris nr. 
2253). 

 
 2963. Andere stukken betreffende de bevordering en de verbetering van de land- en 

tuinbouw en de uitvoering van de Crisis-pachtwet. 1811-1928. 1 omslag. 
 
c.b.Houtteelt. 
 
 2964. Stukken betreffende de uitvoering van de Nood-Boswet, verveningen en 

turfproductie. An XIII (1804/1805)-1928. 1 omslag. 
 
c.c.  Mijnwezen. 
 
 2965. Stukken betreffende concessies of uitbreiding van concessie tot het ontginnen 

van kolenmijnen en het boren naar kolen. 1840-1926. 1 omslag. 
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 2966. Stukken betreffende de z.g. "Vijlendergroeve", waaruit mergeI werd getrokken 
tot het vervaardigen van cement en betreffende de tunnel voerende van deze 
groeve naar de cementfabriek. 1876-1904. 1 omslag. 

 
 2967. Akte van vergunning door gemeente aan de Aachen-Vijlener Portland Cement 

Werken tot het graven van een tunnel leidende van perceel sectie C. no. 2003 
naar perceel sectie A. no. 3734 ter verbinding van de Vijlender-mergelgroeve 
met de cementfabriek. 26 april 1877. 1 akte. 

 
c.d.Veeteelt. 
 
 2968. Stukken betreffende de veeteelt in het algemeen, het toezicht op de invoer van 

vreemd vee, algemene statistieken over veeteelt en over de invoer van 
"woldieren". 1807-1898. 1 omslag. 

 
 2969. Stukken betreffende het fokken en keuren van paarden, de uitvoering der 

Paardenwet 1918, het bijhouden van de paardenstaat, en de paardendrenk. 
1808-1922.   1 omslag. 

 
 2970. Stukken betreffende de keuring van springstieren. 1904-1929. 1 omslag. 
 
c.e.  Zuivelbereiding. 
 
 2971. Stukken betreffende de zuivelbereiding. 1897-1921. 1 omslag. 
 
 
d.Nijverheid en Handel. 
 
d.a.Nijverheid en handel in het algemeen. Kamers van koophandel en fabrieken. 
 
 2972. Stukken betreffende de nijverheid en de handel in het algemeen, verslagen, 

statistieken, staten en opgaven over fabrieken, "trafieken" machines en 
fabrieksarbeiders. 1808-1928. 1 omslag. 

 
 
Kamer van Koophandel 
 
 N.B. Het eigen archief van de Kamer van koophandel en fabrieken te Vaals is als 

een afzonderlijk archief achteraan in de inventaris beschreven onder de nrs. 
4522-4533. 

  Hier volgen alleen die stukken welke de neerslag zijn van de bemoeiingen van 
het gemeentebestuur met de Kamer van Koophandel. 

 
 2973. Stukken betreffende de samenstelling van en de verkiezingen voor de Kamer 

van koophandel ("Chambre de Commerce" of "Consultatieve kamer van 
Manufacturen). An XI (1802/ 1803)-1929. 1 omslag. 

 
 2974. Kiezerslijst voor de Kamer van koophandel en fabrieken te Vaals. 21 augustus 

1918.    1 stuk. 
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 2975. Processen-verbaal van zittingen van de stembureaus en van de inlevering en 
opening der stembriefjes voor de verkiezingen van leden van de Kamer van 
koophandel en fabrieken te Vaals. 1852-1929. 1 omslag. 

 
 2976. Stukken betreffende de financiën van de Kamer van koophandel en fabrieken, 

de rekeningen, de begrotingen en de subsidies. 1818-1922. 1 omslag. 
 
 2977. Verslagen van de Kamer van koophandel en fabrieken over de jaren 1881, 

1913-1915, 1917-1919, 1924-1928. 1 omslag. 
 
 2978. Stukken betreffende de beantwoording van vragenlijsten van de Kamer van 

koophandel door fabrikanten te Vaals. 1925-1929. 1 omslag. 
 
 2979. Stukken betreffende het handelsregister en het bureau van advies voor de 

handeldrijvende en industriële middenstand in de provincie Limburg. 1918-
1927.    1 omslag. 

 
 2980. Stukken betreffende de nijverheid en de handel in het algemeen, de bevor-

dering van de Nederlandse industrie, de voorkeur voor Nederlands fabrikaat 
(zie inventaris nrs. 2997-2999) hulp aan de Limburgse industrie (ceramiek en 
steenkolen) de oprichting van fabrieken en de verbetering van fabrieken en 
werkmethoden, de uitbreiding van de handel met en de fabricage voor Neder-
lands Indië, leveringen voor het leger en premie-stelling aan de uitvinders van 
nieuwe machines etc. An XI (1802/1803)-1928. 1 omslag. 

 
 2981. Memoire über den Zustand der Tuch und Kasimir Fabrieken im General 

Gouvernement des Nieder und MittelRheins und über die Verbesserung 
derselben. ±1815. 1 stuk. 

 
 
d.b.Nijverheid. 
 
 2982. Stukken betreffende de gasvoorziening door de gemeente in het algemeen, de 

"Gasstichting" en de "Vereniging van Gasfabrikanten". 1900-1929. 1 omslag. 
  N.B. Voor stukken betreffende het Gasbedrijf raadplege men de inventaris 

nrs. 1042-1058. 
 
 2983. Verordening regelende de levering van gas door de gemeente-gasfabriek en de 

verordening regelende de levering van gas over de muntgasmeter uit de 
gemeentegasfabriek te Vaals. 11 juli 1923. 2 stukken. 

 
 2984. Stukken betreffende de electriciteits-voorziening in het algemeen en de stroom-

levering aan de gemeente door de "Rheinische Elec. und Kleinbahnen Aktien 
Gesellschaft" te Aken, door de "Societé Anonyme d'Electricité Moresnet-
Gemmenich-Liége-Social" en door de Maatschappij tot verkoop van de Elec-
trische Stroom der Staatsmijnen in Limburg en het opheffen der stroomverbin-
ding met de eerstgenoemde maatschappij. 1911-1929. 1 omslag. 

 
 2985. Concept-overeenkomsten tussen de gemeente en de "Gas und Elektricitäts-

werke Vaals A.G. Bremen" voor de levering van electrische stroom aan de 
gemeente. 1914. 1 omslag. 
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 2986. Concept-overeenkomst tussen de gemeente en de Maatschappij tot Verkoop 
van de Electrische Stroom der Staatsmijnen in Limburg. 10 september 1924. 

        1 omslag. 
 
 2987. Verordeningen regelende de voorwaarden en de tarieven voor de levering van 

stroom door de gemeente, tot vaststelling der voorschriften voor de aanleg van 
electrische binnenleidingen, verordening tot wijziging van de eerstgenoemde 
verordening etc. 1920-1929. 1 omslag. 

 
 2988. Stukken betreffende de aansluiting op het electrische stroomnet der gemeente 

van fabrieken en particulieren, stroomtarieven en een ontwerp-overeenkomst 
voor levering van stroom aan derden. 1924-1929. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook onder "Gemeente-bedrijven" (inventaris nrs. 1035-1041). 
 
 2989. Stukken betreffende de brandstoffen-voorziening. 1916-1925. 1 omslag. 
  N.B. Raadpleeg hiervoor ook "Distributie-bedrijf" (inventaris nrs. 4117-4174). 
 
 
 
d.c.Handel. 
 
 2990. Stukken betreffende certificaten van oorsprong van handels-artikelen. 1807-

1929.    1 omslag. 
  N.B. Voor het etiket van "Nederlandsch Manufactuur", zie ook inventaris nrs. 

2997 en 2999. 
 
 2991. Stukken betreffende het houden van kermissen, markten en weekmarkten. An 

X (1801/ 1802)-1929. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nr. 49 
 
 2992. Stukken betreffende tentoonstellingen op het gebied van handel en nijverheid. 

An X (1801/1802)-1928. 1 omslag. 
 
 2993. Stukken betreffende de regeling van de prijs van het brood de z.g. broodzetting, 

de plaatselijke verordeningen en hare wijzigingen, requesten, staten e.d. betref-
fende deze prijsregeling. An X (1801/1802)-1915. 1 omslag. 

 
 2994. Afschrift van het Koninklijk besluit van 25 januari 1826 Stbl. no. 5., waarbij in 

alle steden en gemeenten het brood aan een zetting onderworpen wordt, met 
een instructie tot het regelen der uitvoering van dit besluit en een memorie van 
toelichting behorende bij de genoemde instructie. 25 januari 1826. 1 omslag. 

 
 2995. Stukken betreffende de maatregelen tegen bedrog in gewicht en in maat, 

plaatsing van weegbruggen, weeggelden en toezicht op het uitwegen van zout. 
1811-1923.   1 omslag. 

 
 2996. Stukken betreffende de namaak van merken en het octrooirecht op uitvin-

dingen. 1829-1840. 1 omslag. 
  N.B. Bij brevet van 31 juli 1837 werd De Bavier te Vaals gepatenteerd voor 

de verbeteringen aangebracht aan een nieuwe hydraulische motor. 
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 2997. Register om daarin te registreren de stukken laken en kasimir gefabriceert in de 
gemeente Vaals in gevolg der wet van den eerste juni 1820, uitgegeven aan 
den Heer Conrad Abraham Wasmuth beëdigden keurder in de gemeente Vaals. 
Aangelegd 26 maart 1840 en bijgehouden tot 6 december 1852. 1 deel. 

  N.B. Gemerkt "Register La. A. Zie ook inventaris nrs. 2980, 2981 en 2990. 
 
  "Etiketten" of “Certificaten van oorsprong op lakens of "casimirs" waren 

verplichtend gesteld ingevolge de wet houdende maatregelen ter opbeuring der 
inlandsche fabrieken van lakens en andere wollen manufacturen" van 1 juni 
1820. 

  In art. 1 van deze wet werd bepaald dat alleen stoffen welke geheel in Neder-
land worden vervaardigd door he Nederlandsche en het Ned. Indische leger 
mogen worden gedragen. Ook mochten alleen geheel in eigen land vervaardig-
de stoffen in Nederlands Indië worden ingevoerd. 

  Ieder stuk moest voorzien zijn van een certificaat van oorsprong ("een nationaal 
teken of etiquette", zegt de wet). Dit "etiquette" zal bestaan in een in naam van 
de gecommitteerden tot de fabrieken eigenhandig ondertekend getuigschrift 
gehecht aan het voorste einde van het stuk stof. Het etiket vermeld het soort 
stof, het doorlopend nummer der gecommitteerden, de maat van het stuk en de 
naam van de fabrikant. 

  Bovendien staat op het etiket het wapen van het Rijk met het omschrift "Neder-
landsch Manufactuur". Gedurende de tijd dat aan het stuk gewerkt wordt is het 
voorzien van een loodje, op herkenning waarvan het certificaat gegeven wordt. 

  De gecommitteerden worden benoemd door de raad. Voorts werd er een 
keurder aangewezen welke betaald werd uit de opbrengst van de certificaten 
welke naar gelang de waarde van het stuk moesten worden betaald. 

 
 2998. Stukken betreffende het merken, (l'estampille) het van stempels voorzien van 

koopwaar. An X (1801/1802). 1 omslag. 
 
 2999. Verklaringen van de verver Jos Nacken dat hij de op de lijsten voorkomende 

stukken stof geverfd heeft. 1854-1864. 1 omslag. 
  N.B. Ook deze maatregel is een gevolg van de wet van 1 juni 1820. 
 
 3000. Stukken betreffende het voeren van handel met het buitenland en het verkeer 

van goederen in het klein-grensverkeer. 1811-1929. 1 omslag. 
  N.B. Voor klein-grensverkeer raadplege men ook inventaris nrs. 1960 en 

2021. 
 
 N.B. Het archief van het Distributie-bedrijf, volgens de Code hier te plaatsen, is als 

zelfstandig archief achteraan in de inventaris beschreven. (Zie inventaris nrs. 
4117-4174). 

 
e.Crediet-instellingen. 
 
 3001. Stukken betreffende crediet-instellingen in het algemeen, de uitvoering van de 

Pandhuiswet, de uitvoering van de Leeningwet 1914, statistieken van spaar- en 
leenbanken en overige banken. An XIV (1805/1806)-1929. 1 omslag. 
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f.Jacht en Visserij. 
 
 3002. Stukken betreffende het toezicht op het uitoefenen van de jacht, het dragen van 

jachtwapenen, het afgeven van jachtakten, jachtreglementen en de vaststelling 
der jachttijden. An IX (1800/1801)-1929. 1 omslag. 

  N.B. Stukken betreffende de z.g. kleine jachtakte (machtiging tot het schieten 
en uitroeien van schadelijke dieren) vindt men onder "Openbare 
Zedelijkheid" (inventaris nrs. 2253 en 2254). 

 
 3003. Stukken betreffende het maken van jacht op wolven en vossen. 1811-1830. 
       1 omslag. 
 
 3004. Stukken betreffende het toezicht op de uitoefening van de visserij, de uitvoering 

van de visserij-wet, vis-akten en visuitvoer. 1913-1929. 1 omslag. 
 
 
10.ARBEID. 
 
 3005. Stukken betreffende arbeid in het algemeen, arbeidskaarten (zakboekje) en de 

uitvoering van de Arbeidswet. 1816-1929. 1 omslag. 
 
 
a.Verhouding tussen werknemers en werkgevers 
 
 3006. Stukken betreffende de verhouding tussen werknemers en werkgevers, de 

bemiddeling en scheidsrechterlijke uitspraak en de Arbeiders-geschillen-wet. 
1886-1927.   1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 57. 
 
b.Beloning van de arbeid. 
 
 3007. Stukken betreffende de beloning van de arbeid. 1838-1929. 1 omslag. 
 
c.Kinder- en vrouwenarbeid. 
 
 3008. Stukken betreffende het toezicht op kinderarbeid en vrouwenarbeid. 1868-1922. 
       1 omslag. 
 
 
d.Werkloosheid. 
 
 3009. Stukken betreffende de werkloosheidsbestrijding, zoals werkverschaffing in het 

algemeen, werkverschaffings-objecten (ontginning van een gedeelte van het 
Preusbos en de verbetering van verschillende wegen) de wering van buiten-
landse werklieden, het verplaatsen van werkkrachten naar elders en de werk-
verruiming in het algemeen. 1892-1929. 1 omslag. 
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e.Bemoeiingen in het belang van arbeiders in bepaalde bedrijven. 
 
 3010. Stukken betreffende de bemoeiingen in het belang van arbeiders in bepaalde 

bedrijven, de landarbeiders, de mijnwerkers, de arbeiders in de bouwvakken, 
steenhouwers, schippers etc. 1897-1929. 1 omslag. 

 
f.Algemene arbeidersbelangen. 
 
 3011. Stukken betreffende algemene arbeidersbelangen, arbeidstijden, winkelslui-

tingen, nachtarbeid, rustdagen, vakantie en vrije dagen. 1903-1929. 1 omslag. 
 
 3012. Stukken betreffende de zorg voor lokalen en werkplaatsen met het oog op de 

gezondheid en de uitvoering van de Veiligheidswet. 1878-1927. 1 omslag. 
 
 3013. Register houdende aantekening van de opgaven bedoeld bij art. 14 der wet van 

20 juli 1895 Stbl. no. 137. 1 januari 1897-24 november 1913. 1 deeltje. 
  N.B. Daar de hier bedoelde voorschriften ingevolge de Veiligheidswet 

gewoonlijk samenvallen met voorschriften ingevolge de Hinderwet 
raadplege men ook inventaris nrs. 2292-2457. 

 
 3014. Stukken betreffende vakverenigingen van werklieden en werkstakingen. 1893-

1928.    1 omslag. 
 
g.Andere arbeiders aangelegenheden. 
 
 3015. Stukken betreffende de Bedrijfs- en arbeidsinspectie. 1891-1929. 1 omslag. 
 
 3016. Stukken betreffende de arbeidsbeurzen en het lokken van Nederlanders 

(arbeiders) naar Duitsland. 1897-1929. 1 omslag. 
 
 3017. Stukken betreffende de arbeidsbemiddeling in het algemeen, de intercommu-

nale bemiddeling, het toezicht op en de zorg voor het gemeentelijk correspon-
dentschap voor arbeidsbemiddeling en verslagen voor de werkzaamheden van 
het correspondentschap. 1915-1929. 1 omslag. 

  N.B. Voor het personeel van de arbeidsbemiddeling raadplege men de 
rubriek "Personeel der gemeente". 

 
 3018. Stukken betreffende emigratie en landverhuizing. 1894-1929. 1 omslag. 
 
 3019. Stukken betreffende de zorg voor arbeid voor onvolwaardige arbeidskrachten. 

1928-1929.   1 omslag. 
 
 
11.MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. 
 
a.Maatschappelijke steun in het algemeen. 
 
 3020. Stukken betreffende maatschappelijke steun in het algemeen, het Centrale 

Bureau van Weldadigheid (Bureau Central de Bienfaisance) betreffende het 
centraal archief en het inlichtingen-bureau i.z. maatschappelijke hulpbetoon, het 
Koninklijk Nationaal Steuncomité en de Maatschappij van Weldadigheid. An IX 
(1800/1801)-1929. 1 omslag. 
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 3021. Stukken betreffende steun van het Koninklijk Huis. 1832-1918. 1 omslag. 
  N.B. Het stuk van 1832 betreft de steun van het Belgische Koninklijk Huis. 
 
 3022. Stukken betreffende de instelling van een armenraad. 1918. 1 omslag. 
 
 3023. Stukken betreffende steun in geval van watersnood-rampen en watervloeden. 

1809-1926.   1 omslag. 
  N.B. Zie voor geldelijke steun aan inventaris nrs. 2838-2848. 
 
 3024. Stukken betreffende de steun aan slachtoffers van tempeesten, stormrampen, 

hagelslagen, schipbreuk en onweder. An IX (1800/1801)-1925. 1 omslag. 
 
 3025. Stukken betreffende steun in geval van brandrampen. An IX (1800/1801)-1866. 
       1 omslag. 
 
 3026. Stukken betreffende steun bij andere algemene rampen, zoals oorlogen, 

veeverlies, mijnrampen, vulkaanuitbarstingen, aardbeving, pest, hongersnood 
(Rusland, Hongarije en Duitsland). 1814-1926. 1 omslag. 

 
 
b.Maatschappelijke steun aan hulpbehoevenden. 
 
 3027. Stukken betreffende maatschappelijke steun aan hulpbehoevenden in het 

algemeen, de instellingen van weldadigheid in het algemeen, de lijsten, de 
statistieken en de subsidie-opgaven van deze instellingen. 1841-1926. 

        1 omslag. 
  N.B. Hierin ook de reglementen van het R.K. Parochiale Armbestuur en van 

de Conferentie van den H. Vincentius à Paulo. 
 
 3028. Statistieken der steunverlening door de gemeente Vaals rechtstreeks. 1917-

1928.    1 omslag. 
 
 3029. Statistieken der steunverlening door het Burgerlijk Armbestuur. 1916-1928 
      . 1 omslag. 
 
 3030. Statistieken der steunverlening door het R.K. Parochiale Armbestuur. 1917-

1928.    1 omslag. 
 
 3031. Statistieken der steunverlening door de Diaconie der Nederlands-Hervormde 

Gemeente te Vaals. 1918-1928. 1 omslag. 
 
 3032. Statistieken der steunverlening door de Conferentie of de vereniging van den H. 

Vincentius à Paulo. 1916-1928. 1 omslag. 
 
 3033. Statistieken der steunverlening door de St. Elisabeths-vereniging. 1918-1928. 
       1 omslag. 
 
b.a.Maatschappelijke steun aan zieken, gewonden en ongeneeslijken. 
 
 3034. Stukken betreffende medewerking aan collecten voor het Nederlandse Rode 

Kruis. 1909-1925. 1 omslag. 
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 3035. Stukken betreffende subsidie's aan het Limburgse Groene Kruis. 1920-1924. 
       1 omslag. 
 
 3036. Stukken betreffende de bestrijding der tuberculose in het algemeen. 1919-1929. 
       1 omslag. 
 
 3037. Stukken betreffende de steun aan de verpleging in ziekenhuizen en klinieken. 

1833-1921.   1 omslag. 
 
 3038. Stukken betreffende de subsidie aan de R.K. Vereniging Moederschapszorg 

(Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen), de verpleging en de opleiding 
aan deze school. 1915-1929. 1 omslag. 

 
 3039. Stukken betreffende maatschappelijke steun bij de verzorging van kinderen en 

het bestrijden van kindersterfte. 1919-1927. 1 omslag. 
  N.B. Stukken betreffende de armenpraktijk van genees- en verloskundigen 

vindt men onder personeel der gemeente en de personele dossiers. 
 
 
b.b.Maatschappelijke steun aan krankzinnigen e.d. 
 
 3040. Stukken betreffende maatschappelijke steun aan krankzinnigen, zwakzinnigen 

en idioten. An XIII (1804/1805)-1929. 1 omslag. 
 
 3041. Stukken betreffende de provisionele bewindvoering over krankzinnigen. 1902- 

1929.    1 omslag. 
  N.B. Stukken over het recht om iemand als krankzinnige op te sluiten vindt 

men onder "Justitie". 
 
 
b.c.Maatschappelijke steun voor gebrekkigen. 
 
 3042. Stukken betreffende maatschappelijke steun aan gebrekkigen in het algemeen 

en aan blinden en doofstommen. 1837-1919. 1 omslag. 
 
 
b.d.Maatschappelijke steun aan behoeftigen. 
 
 3043. Stukken betreffende de maatschappelijke steun aan behoeftigen in het alge-

meen. 1818-1830. 1 omslag. 
  N.B. De stukken welke hier volgen over het Burgerlijk Armbestuur vormen 

niet het archief van het Burgerlijk Armbestuur zelf; dit vindt men apart 
achteraan in deze inventaris onder de nrs. 4175-4468. Zo kan het 
voorkomen, dat men de rekening van het Burgerlijk Armbestuur in het 
archief van dit Armbestuur zal vinden, terwijl de copie in deze rubriek te 
vinden is. 
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 3044. Stukken betreffende het reglement en de wijzigingen in het reglement van het 
Burgerlijk Armbestuur. 1838-1928. 1 omslag. 

  N.B. Reglementen van andere instellingen van weldadigheid vindt men onder 
de rubriek "Instellingen van weldadigheid in het algemeen". (inventaris 
nr. 3027 v.v.) 

 
 3045. Stukken betreffende de samenstelling van het "Bureau auxiliaire de Bienfai-

sance" of het Burgerlijk Armbestuur en de verkiezing, de benoeming en de 
beëdiging van zijn leden. An XI (1802/1803)-1929. 1 omslag. 

 
 3046. Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur der 

gemeente Vaals. 1924-1929. 1 omslag. 
 
 3047. Rekeningen der ontvangsten en uitgaven of duplicaten dezer rekeningen van 

het Burgerlijk Armbestuur te Vaals. 1917-1929. 1 omslag. 
  N.B. Een meer volledige reeks rekeningen vindt men in het archief van het 

Burgerlijk Armbestuur zelf (inventaris nrs. 4313-4390). 
 
 3048. Stukken betreffende de begrotingen en rekeningen, subsidies en andere finan-

ciële aangelegenheden van het Burgerlijk Armbestuur. 1816-1929. 1 omslag. 
 
 3049. Stukken betreffende de burgerrechtelijke positie van het Burgerlijk Armbestuur, 

zoals machtigingen tot het aanvaarden van makingen en erfstellingen, tot 
aflossen en beleggen van kapitalen en renten. 1829-1929. 1 omslag. 

  N.B. Het aanvaarden van het legaat door het R.K. Parochiale Kerkbestuur 
van Elisa Tyrell vindt men onder inventaris nr. 247. 

 
 3050. Stukken betreffende het proces van het Burgerlijk Armbestuur met de St. 

Foilanskerk te Aken. 1843-1851. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nrs. 4219 en 4183. 
 
 3051. Verslagen betreffende de toestand van het Burgerlijk Armbestuur. 1854-1865. 
       1 omslag. 
 
 3052. Statistieken over het armwezen, verslagen over de werking der Armenwet met 

desbetreffende stukken. An XI (1802/1803)-1929. 1 omslag. 
 
 3053. Stukken betreffende geschillen tussen gemeenten onderling over het domicilie 

van onderstand (de gemeente waar een armlastige moet worden onderhouden 
of verpleegd). 1808-1917. 1 omslag. 

 
 3054. Stukken betreffende het uitzetten uit Duitsland van armlastige Nederlanders. 

1867-1905.   1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nr. 2004. 
 
 3055. Stukken betreffende de huisvesting en uitbesteding van behoeftigen in gast-

huizen, verblijven voor daklozen en passanten-huizen. 1818-1929. 1 omslag. 
  N.B. Voor het onderbrengen in huizen van bedelaars en zwervers, raadplege 

men de rubriek "Openbare Zedelijkheid". (inventaris nr. 2251). 
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 3056. Stukken betreffende geldelijke ondersteuning van behoeftigen door het organi-
seren van collecten (het houden van officiële bals in de Franse tijd speciaal 
voor dit doel) en stukken over het vaststellen van het "maximum van onder-
stand" aan de armen te verlenen. 1810-1924. 1 omslag. 

 
 3057. Stukken betreffende de verstrekkingen in nature aan behoeftigen. An XII (1803/ 

1804)-1924.   1 omslag. 
 
 
 
b.e.Maatschappelijke steun aan ouden van dagen. 
 
 3058. Stukken betreffende de maatschappelijke steun aan ouden van dagen. 1924-

1925.    1 omslag. 
 
 
b.f.Maatschappelijke steun voor kinderen. 
 
 3059. Stukken betreffende maatschappelijke steun voor kinderen als wezen, natuur-

lijke en verwaarloosde kinderen, herstellingsoorden voor zwakke kinderen, 
verpleging in gevangenissen der kinderen van veroordeelden e.d. An IX 
(1800/1801)-1928. 1 omslag. 

 
 
b.g.Maatschappelijke steun voor jeugdige personen en vrouwen. 
 
 3060. Stukken betreffende de bescherming van jonge vrouwen. 1904. 1 omslag. 
 
 
 
b.h.Maatschappelijke steun voor andere hulpbehoevenden. 
 
b.h.a. Maatschappelijke steun voor vreemdelingen en vluchtelingen. 
 
 3061. Stukken betreffende maatschappelijke steun voor behoeftigen en hulpbehoe-

vende vreemdelingen in het algemeen. 1811-1929. 1 omslag. 
 
 3062. Stukken betreffende de maatschappelijke steun voor vluchtelingen in het 

algemeen. 1918-1919. 1 omslag. 
  N.B. Voor Belgische vluchtelingen zie het volgende nummer. 
 
3063-3068. Stukken betreffende maatschappelijke steun aan Belgische vluchtelingen. 

1914-1921.  6 omslagen. 
   N.B. Hierin zijn uit overwegingen van praktische aard eveneens 

opgenomen alle andere stukken welke betrekking hebben op het 
Belgische-vluchtelingenvraagstuk en welke stukken ook b.v. onder 
toezicht op vreemdelingen hadden kunnen geplaatst worden. 

 
  3063. 1914.  1 omslag. 
  3064. 1915.  1 omslag. 
  3065. 1916.  1 omslag. 
  3066. 1917.  1 omslag. 
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  3067. 1918.  1 omslag. 
  3068. 1919-1921. 1 omslag. 
 
 3069. Lijsten van in de gemeente Vaals vertoevende Belgische vluchtelingen. 1914-

1920.    1 omslag. 
 
 3070. Lijsten van Belgische vluchtelingen verblijvende te Amsterdam, Nijmegen en 

Kampen. 1914.  1 omslag. 
 
 3071. Stukken betreffende de ondersteuning aan de gezinnen van Duitse en 

Oostenrijkse gemobiliseerden. 1914-1921. 1 omslag. 
 
 3072. Opgaven en declaraties van onderstand verleend aan Duitse gezinnen, die 

door het oproepen van den kostwinner in Duitse krijgsdienst armlastig zijn 
geworden en van gemeentewege ondersteund worden. 1914-1917. 1 omslag. 

 
 3073. Stukken betreffende steun aan vreemde krijgsgevangenen en geïnterneerden. 

1917-1920.   1 omslag. 
 
 
 
b.h.b. Maatschappelijke steun voor dienstplichtigen en oud-gedienden. 
 
 3074. Stukken betreffende de maatschappelijke steun aan dienstplichtigen en oud-

militairen, de pensioenen van het fonds van Waterloo en het fonds ter aan-
moediging en ondersteuning van de gewapende dienst en de bijdragen voor 
oorlogs-invaliden e.d. An XI (1802/1803)-1926. 1 omslag. 

 
 3075. Verslagen van de algemene vergaderingen van het hoofdbestuur en de afge-

vaardigden der districts-commissien over het fonds ter aanmoediging en onder-
steuning van de gewapende dienst in de Nederlanden. 1820-1929. 1 omslag. 

 
 
 
b.h.c. Maatschappelijke steun aan werklozen. 
 
 3076. Stukken betreffende geldelijke ondersteuning van werklozen en steun aan 

wachtgelders. 1901-1929. 1 omslag. 
  N.B. Voor de hulp bij het zoeken vast werk voor werklozen raadplege men de 

rubriek "Arbeidsbemiddeling". (inventaris nr. 3017). 
 
 
b.h.d. Maatschappelijke steun aan arbeiders in Duitsland. Markenbijslag. 
 
 3077. Stukken betreffende de bijzondere steun (z.g. Markenbijslag) aan arbeiders 

werkende in Duitsland, welke als loon zo sterk gedevalueerde marken ont-
vangen dat een toeslag noodzakelijk is om in hun levensonderhoud te voorzien, 
de bijdragen van het Rijk in de bijslag op loon en declaraties inzake de beta-
lingen van de markenbijslag. 1919-1924. 1 omslag. 
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3078-3084. Kasboeken vermeldende de Marken-bijslagen door de gemeente uitbe-
taald. 2 februari 1919-28 februari 1925. 7 deeltjes. 

 
  3078. 2 februari 1919 - 24 mei 1919. 1 deeltje. 
  3079. 25 mei 1919 - 18 september 1919. 1 deeltje. 
  3080. 10 november 1919 - 28 december 1919. 1 deeltje. 
  3081. 3 januari 1920 - 28 maart 1920. 1 deeltje. 
  3082. 29 maart 1920 - 6 februari 1921. 1 deeltje. 
  3083. 7 februari 1921 - 25 februari 1923. 1 deeltje. 
  3084. 26 februari 1923 - 28 februari 1925.  1 deeltje. 
 
 3085. "Controle" Buch, waarin in alfabetische volgorde de namen der personen welke 

Markenbijslag ontvingen met vermelding van hun loon en het nummer waaron-
der zij in de kasboeken van uitgaven van Markenbijslagen voorkomen. ±1920. 

        1 deeltje. 
 
3086-3088. Rapporten afkomstig van de Nederlandse arbeidsbeurs te Oberhausen 

aangevende het loon verdiend door in Nederland wonende arbeiders die in 
Duitsland werken en in aanmerking komen voor Markenbijslag. 1921-1923. 

       3 omslagen. 
 
  3086. 1920.  1 omslag. 
  3087. 1921.  1 omslag. 
  3088. 1922-1923. 1 omslag. 
    N.B. De rapporten liggen in volgorde der rapportnummers die niet 

altijd overeenkomen met de volgorde der datering. 
 
b.h.e. Maatschappelijke steun in andere gevallen. 
 
 3089. Stukken betreffende steun aan Nederlanders in het buitenland en aan de nood-

lijdende veenbevolking en stukken betreffende rechtskundige bijstand aan 
hulpbehoevenden. 1921-1929. 1 omslag. 

 
 
c.  Rehabilitatie en bescherming. 
 
 3090. Stukken betreffende rehabilitatie en reclassering van ontslagen gevangenen. 

1830-1914.   1 omslag. 
 
 
d.  Sociale verzekeringen en voorzorg. 
 
 N.B. Stukken betreffende de sociale verzekeringen tegen ongevallen, ziekte inva-

liditeit, ouderdom etc., welke het personeel in dienst der gemeente betreffen, 
vindt men onder de rubriek gemeente-personeel en indien het persoonlijke 
gevallen betreft onder de personele dossiers (Zie inventaris nrs. 1064-1205). 

 
 3091. Stukken betreffende sociale verzekeringen in het algemeen, zoals instellingen 

ter voorkoming van armoede, de "Krankenbeurs", en het toezicht op de "Zie-
ken- en begrafenisbus" en betreffende de Ziekenfondswet. 1863-1928. 

        1 omslag. 
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 3092. Stukken betreffende de uitvoering van de Ongevallenwet en de verzekering van 
arbeiders tegen ongevallen. 1901-1916. 1 omslag. 

 
 3093. Stukken betreffende de uitvoering van de Ziektewet en de verzekering tegen 

ziekte. 1918-1929. 1 omslag. 
 
 3094. Stukken betreffende ouderdoms- en invaliditeitsverzekering. 1912-1928. 
       1 omslag. 
 
 3095. Stukken betreffende de werkloosheidsverzekering in het algemeen, het verle-

nen van subsidie aan werklozenkassen en de werkloosheidsverzekering in 
verband met het vestigingsverdrag. 1907-1926. 1 omslag. 

 
 3096. Stukken betreffende en voorschriften over de controle op, het verstrekken van 

gegevens in verband met de uitvoering van het Werkloosheidsbesluit 1917 en 
de werkloosheidsverzekering, welke speciaal op werklozenkassen van verschil-
lende plaatselijke gesubsidieerde verenigingen en organisaties betrekking heb-
ben, reglementen voor deze steunkassen, ledenlijsten van de plaatselijke afde-
lingen van gesubsidieerde bonden. 1918-1929. 1 omslag. 

 
 3097. Stukken betreffende de werkloosheidsverzekering van Vaalser arbeiders in 

Duitsland werkende. 1923-1929. 1 omslag. 
 
 3098. Algemene circulaires betreffende uitkeringen van steungelden uit de werklo-

zenkassen van de binnen de gemeente bestaande afdelingen van de volgende 
gesubsidieerde bonden of verenigingen: Nederlandse R.K. Mijnwerkersbond, 
Nederlandse R.K. Werkliedenvereniging, Nederlandse R.K. Bouwvakarbeiders-
bond, Nederlandse R.K. Textielarbeidersbond, Nederlandse R.K. Grafische 
bond, Nederlandse R.K. Transportarbeiders-bond, Nederlandse R.K. Bond van 
bakkers, Nederlandse R.K. Bond van kantoorbedienden, de Algemene Neder-
landse Mijnwerkersbond, de Nederlandse Vereniging van Tabaksarbeiders en 
de Algemene Nederlandse Bond van Textielarbeiders. 1918-1929. 1 pak. 

   
 
12.VOLKSONTWIKKELING EN OPVOEDING. 
 
a.Openbaar Lager Onderwijs. 
 
a.a.Personeel van het Openbaar Lager Onderwijs. 
 
3099-3182. Personele dossiers van ieder lid van het onderwijzerscorps (alfabetisch 

gerangschikt). 1805-1929. 84 omslag. 
 
   N.B. Hierin zijn ondergebracht de stukken op één bepaalde onderwij-

zer(es) betrekking hebbende. De jaartallen geven aan de ouderdom 
der stukken, welke in de omslag voorkomen en niet de periode, 
waarin de betreffende onderwijzer(es) in functie was. De lijst der 
sollicitanten bij een onderwijzers-vacature is gelegd in het dossier van 
de benoemde. De stukken van een gehuwde onderwijzeres blijven 
geordend onder haar "meisjesnaam". 

 
 3099. Beljaars, A.H.M. 1906-1910. 1 omslag. 
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 3100. Betonville, A.M. 1911-1918. 1 omslag. 
 3101. Bohnensieg, H.F. 1820-1833. 1 omslag. 
 3102. Borghans, J.A.H. 1913-1915. 1 omslag. 
 3103. Bouten, G.W.H. 1883-1884. 1 omslag. 
 3104. Brock, J.M.   1925-1929. 1 omslag. 
 3105. Brouwers, P.J. 1885-1927. 1 omslag. 
 3106. Brouwers, P.J.A. 1922-1929. 1 omslag. 
 3107. Claessen, J.H. 1900-1929. 1 omslag. 
 3108. Claessen, M.E. 1918. 1 omslag. 
 3109. Consemulder, T.Th.J. 1899. 1 omslag. 
 3110. Crombach, M.S. 1901-1924. 1 omslag. 
 3111. Deckers, J.J.H. 1915-1929. 1 omslag. 
 3112. Deckers, P.C.J. 1914-1918. 1 omslag. 
 3113. Derpen, L.C.  1904-1906. 1 omslag. 
 3114. Desweisen, G. 1863. 1 omslag. 
 3115. Dols, J.W.   1910-1924. 1 omslag. 
 3116. Dormans, J.J.  1902-1915. 1 omslag. 
 3117. Dormans, J.L.  1905-1929. 1 omslag. 
 3118. Dreissen, A.J.  1848-1891. 1 omslag. 
 3119. Duyx, H.J.H.  1879-1881. 1 omslag. 
  Essers (zie dossier Betonville) 
 3120. Fauchamps, P.J. 1908-1910. 1 omslag. 
 3121. Frank. J.   1826. 1 omslag. 
 3122. Gelissen, M.  1875-1884. 1 omslag. 
 3123. Göttgens, E.C. 1929. 1 omslag. 
 3124. Habets, J.H.  1927. 1 omslag. 
 3125. Hammans, P.W. 1893-1896. 1 omslag. 
 3126. Hendricks, L.H.R.M. 1900-1910. 1 omslag. 
 3127. Hissel, J.H.   1886-1919. 1 omslag. 
 3128. Hochstenbach, D.A. 1891-1927. 1 omslag. 
 3129. Hofman, K.F.  1900-1923. 1 omslag. 
 3130. Houben, M.  1904-1905. 1 omslag. 
 3131. Janssen, B.H.  1910-1926. 1 omslag. 
 3132. Janssen, P.J.M. 1884. 1 omslag. 
 3133. Jacobs, J.H.  1891-1911. 1 omslag. 
  Jelinger (zie dossier Roberti.)  1 omslag. 
 3134. Kattenbusch, J.A. 1820-1845. 1 omslag. 
 3135. Kerris, J.   1929. 1 omslag. 
 3136. Kieboom, A.C. 1913-1922. 1 omslag. 
 3137. Klinckenberg, J.H. 1877-1878. 1 omslag. 
 3138. Kluytmans, G.M.J.W. 1918. 1 omslag. 
 3139. Kruyt, J.M.W.  1902. 1 omslag. 
 3140. Kuyppers, M.H. 1918-1923. 1 omslag. 
 3141. Larik, Th.H.  1892-1929. 1 omslag. 
 3142. Leummes, M.O.H. 1923-1929. 1 omslag. 
 3143. Limpens, Th.W.L.  1911-1913. 1 omslag. 
 3144. Melick, P.J.H. v. 1900-1925. 1 omslag. 
 3145. Mertens, P.J.  1811-1858. 1 omslag. 
 3146. Meys, P.A.A.  1885-1892. 1 omslag. 
 3147. Moonen, A.H.  1901-1927. 1 omslag. 
 3148. Muylkens, J.W. 1904-1925. 1 omslag. 
 3149. Noppen, J.M.E. 1891-1894. 1 omslag. 
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 3150. Nijssen, M.H.H. 1905-1913. 1 omslag. 
 3151. Ortmans, F.H.J. 1897-1929. 1 omslag. 
 3152. Pelt, A.H.A.  1889-1929. 1 omslag. 
 3153. Pelt, G.J.H.   1912-1922. 1 omslag. 
 3154. Promper, J.H.  1829-1834. 1 omslag. 
  Rademakers-Rijnders (Zie dossier Rijnders.) 
 3155. Ramaekers, J.M. 1898-1907. 1 omslag. 
 3156. Reiners, P.J.  1895-1902. 1 omslag. 
 3157. Roberti-Jelinger, M.F.A. 1921-1926. 1 omslag. 
 3158. Römkens, P.J.H. 1894-1895. 1 omslag. 
 3159. Rompen, S.J.  1908-1914. 1 omslag. 
 3160. Rosenboom, R.J.H. 1881-1884. 1 omslag. 
 3161. Rijnders B.- (Radermacher.) 1913-1929. 1 omslag. 
 3162. Schlenter, M.Th. 1919-1921. 1 omslag. 
 3163. Schmetz, J.St. 1918-1922. 1 omslag. 
 3164. Schobben, P.H.A. 1884-1889. 1 omslag. 
 3165. Schoenmakers, M.B.C. 1915-1920. 1 omslag. 
 3166. Schoonbrood, R.H. 1914-1915. 1 omslag. 
 3167. Schuren, M.E.  1902-1904. 1 omslag. 
 3168. Schurgers, W.J.M. 1923-1929. 1 omslag. 
 3169. Simons, I.   1835-1884. 1 omslag. 
 3170. Sleypen, M.A.  1912-1915. 1 omslag. 
 3171. Sluis, Cl.J.T. van der 1900-1908. 1 omslag. 
 3172. Smeets, J.H.H. 1905-1910. 1 omslag. 
 3173. Snijders, P.H.  1895. 1 omslag. 
 3174. Steinmeyer, C.H. 1905-1914. 1 omslag. 
 3175. Sterck, J.   1834-1884. 1 omslag. 
 3176. Ten Dyck, W.H. 1884-1885. 1 omslag. 
 3177. Urlings, L.H.E. 1915-1929. 1 omslag. 
 3178. Vaassen, F.J.  ±1805. 1 omslag. 
 3179. Vrouwenvelder, Th.H.M. 1910-1919. 1 omslag. 
 3180. Weusten, J.H.  1901-1908. 1 omslag. 
 3181. Widdershoven, M.J.A. 1909-1924. 1 omslag. 
 3182. Zielkens, P.A.V. 1885-1886. 1 omslag. 
 
 
Het onderwijzend personeel in het algemeen. 
 
 3183. Stukken betreffende de verhouding tussen gemeentebestuur en onderwijzend 

personeel der Openbare Lagere School. 1812-1922. 1 omslag. 
 
 3184. Stukken betreffende de vervulling en de beëindiging van de betrekking van 

onderwijzer, zoals de eisen van bekwaamheid en de zedelijke geschiktheid, de 
sollicitatie, de benoeming (de beëdiging in 1831) het bekleden van nevenbe-
trekkingen en het ontslag als onderwijzer. 1820-1929. 1 omslag. 

 
 3185. Stukken betreffende de zorg van het Rijks-schooltoezicht voor het aanvullen 

van vacatures en het vaststellen van een voldoend aantal onderwijzers in 
evenredigheid met het aantal leerlingen. 1830-1926. 1 omslag. 

  N.B. Voor zover dit verband kan houden met Rijkssubsidies raadplege men 
ook inventaris nrs. 3191-3194. 
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 3186. Stukken betreffende instructien en voorschriften voor het onderwijzend perso-
neel. 1863-1922. 1 omslag. 

 
 3187. Stukken betreffende de uitoefening van het gezag over onderwijzend perso-

neel, de overplaatsing van de eene school naar de andere en geringe disci-
plinaire straffen. 1863-1921. 1 omslag. 

 
 3188. Stukken betreffende de bezoldiging van het onderwijzend personeel der Open-

bare Lagere Scholen in het algemeen, algemene voorschriften over vaststelling 
en uitbetaling van de jaarwedden en de verhoging en vermindering van de 
bezoldiging. 1894-1929. 1 omslag. 

 
 3189. Verordeningen regelende de jaarwedde en de wijze van uitbetaling dier jaar-

wedde van het onderwijzend personeel aan de Openbare Lagere School, met 
de bij deze verordening behorende stukken. 1906-1919. 1 omslag. 

 
 3190. Stukken welke handelen over de bezoldiging van meer dan een onderwij-

zer(es), over de jaarlijkse vaststelling van periodieke wijzigingen in de trac-
tementen van het gehele onderwijzende personeel althans van meer dan 1 lid 
van dit personeel, requesten om salarisverhoging uitgaande van meer dan een 
onderwijzer. 1817-1929. 1 omslag. 

  N.B. De stukken handelende over 1 lid van het personeel in het bijzonder 
vindt men in de serie personele dossiers onder de naam van de 
desbetreffende persoon. 

 
 3191. Staten aanwijzende de sommen door het Rijk verschuldigd overeenkomstig art. 

48 der Wet tot regeling van het lager onderwijs. 1906-1914. 1 omslag. 
 
 3192. Staten aanwijzende de sommen door het Rijk bij voorschot verschuldigd aan de 

gemeente als bijdrage voor het onderwijzend personeel (volgens art. 48 der 
L.O.-wet). 1906-1915. 1 omslag. 

  N.B. Slechts de staat van 1906 en 1917 is ondertekend, de anderen hebben 
meer het aanzien van kladden. 

 
 3193. Overzicht der rijksbijdragen voor het Openbaar Lager Onderwijs bedoeld in art. 

48 1ste lid der Wet tot regeling van het Lager Onderwijs, met een tabel voor de 
berekening dier bijdragen per maand en per dag. 1910. 1 omslag. 

 
 3194. Opgaven betreffende de Rijksvergoeding voor het onderwijzend personeel van 

de Openbare Lagere School en staten houdende opgave der bedragen van de 
weddeverhogingen uit 's-Rijks kas uit te keren aan het onderwijzend personeel. 
1917- 1928.   1 omslag. 

 
 3195. Stukken betreffende de regeling van het wachtgeld voor het onderwijzend 

personeel. 1918-1929. 1 omslag. 
 
 3196. Stukken betreffende de vergoeding van huishuur en de bepaling der huur-

waarde van de ambtswoning van het hoofd der school. 1880-1929. 1 omslag. 
 
 3197. Stukken betreffende de duurtetoeslag aan het onderwijzend personeel. 1916-

1920.    1 omslag. 
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 3198. Stukken betreffende andere toelangen en vergoedingen zoals gratificatiën en 
extra maandsalaris. 1847-1926. 1 omslag. 

 
 3199. Correspondentie betreffende de pensionering in het algemeen van het onder-

wijzend personeel, pensioenaanvrage en het vaststellen der pensioengrond-
slagen. 1891-1925. 1 omslag. 

 
 3200. Lijsten der geïnde bijdragen voor het eigen pensioen en het weduwen- en 

wezenpensioen van het onderwijzend personeel, met bijbehorende stukken. 
1918-1925.   1 omslag. 

 
 3201. Stukken betreffende de pensioenbijdragen en - stortingen vanwege het 

onderwijzend personeel. 1859-1929. 1 omslag. 
 
 3202. Stukken betreffende de uitvoering der Weduwenwet voor onderwijzers en het 

Weduwen- en wezenfonds, het reglement voor het Weduwen- en wezenfonds 
van de Limburgse onderwijzers. 1875-1922. 1 omslag. 

 
 3203. Stukken betreffende de opleiding van onderwijzend personeel en het toelaten 

op scholen van kwekelingen en voluntairs. 1829-1929. 1 omslag. 
 
 3204. Statistische opgaven betreffende de in functie zijnde onderwijzers(essen) en 

over de veranderingen in de staat van het onderwijzend personeel. 1831-1919. 
        1 omslag. 
 
 3205. Nominatieve opgaven van het op 15 januari van ieder jaar in functie zijnde 

onderwijzend personeel. 1908-1920. 1 omslag. 
 
 3206. Register van veranderingen die ten aanzien van de jaarwedden van het onder-

wijzend personeel en in de bedragen der grondslagen voor het pensioen heb-
ben plaats gehad. 1 januari 1908-1 augustus 1918.  1 omslag. 

 
3207-3214. Overzichten van het onderwijzend personeel aan de scholen voor 

Openbaar Lager Onderwijs. 1908-1919. 8 deeltjes. 
 
  3207. School I. 1908-1913 en 1916.  1 deeltje. 
  3208. School II. 1908-1913 en 1916.  1 deeltje. 
  3209. School Lemiers. 1913 en 1916. 1 deeltje. 
  3210. School Vijlen. 1913 en 1916. 1 deeltje. 
  3211. School I. Voor 1919. 1 deeltje. 
  3212. School II. Voor 1919. 1 deeltje. 
  3213. School Lemiers. 1919. 1 deeltje. 
  3214. School Vijlen. 1919. 1 deeltje. 
 
 
a.b.Het organisme en de administratie van het Openbaar Lager Onderwijs. 
 
 3215. Stukken betreffende het organisme van het onderwijs in het algemeen, zoals 

onderwijswetten, verordeningen, instructies en reglementen welke het onder-
wijs meer in het algemeen omvatten en de plaatselijke reglementen en instruc-
ties voor de Openbare Lagere scholen te Vaals. An X (1801/1802)-1920. 

        1 omslag. 
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a.b.a.Toelating op de Openbare Lagere school 
 
 3216. Stukken betreffende de toelating van leerlingen op Openbare Lagere scholen 

en de regeling der toelating van kinderen van andere gemeenten op deze 
scholen, de toelating van arme kinderen en van kinderen beneden de bepaalde 
leeftijd. 1837-1929. 1 omslag. 

 
a.b.b. Schoolgelden van de Lagere School. 
 
 3217. Stukken betreffende het heffen van schoolgelden, de goedkeuring der hef-

fingen, het betalen en het innen van schoolgelden. 1855-1929. 1 omslag. 
  N.B. Met 2 naamlijsten van leerlingen die de scholen te Vaals en Vijlen 

bezochten in 1855 en in 1856. 
 
 3218. Verordeningen op de heffing en de invordering van schoolgelden, met bijbeho-

rende stukken. 1900-1927. 1 omslag. 
 
 3219. Kasboek van inkomsten en uitgaven der school te Vaals. 1838-1858. Achterin 

de inkomsten en uitgaven van de school te Vijlen van 1856-1858. 1 deeltje. 
  N.B. Het deeltje draagt als titel "Cassa Conto der school te Vaals". 
 
3220-3394. Schoolgeld-kohieren. 1858-1929. 51 omslagen, en 124 deeltjes. 
 
   N.B. Deze schoolgeld-kohieren zijn ingedeeld volgens de vijf scholen 

binnen de gemeente, n.l. 
    1. School I, 
    2. School Vijlen, 
    3. School Lemiers, 
    4. School II, 
    terwijl groep 5 alle scholen samen omvat. 

We hebben uit praktische overwegingen in deze serie feitelijk alleen 
betrekking hebbende op het Openbaar Lager Onderwijs ook de 
"schoolgeldkohieren" van na 1922 opgenomen, ofschoon dit onder-
wijs na deze datum bijna overal door Bijzonder Onderwijs was 
vervangen. 
De hierna volgende "schoolgeld-kohieren" ook wel, "Lijst der school-
gelden" genoemd of "Lijst der kinderen die de school bezoeken en 
onderwijs genieten" werden, van 1859-1875 per kwartaal opgemaakt, 
van 1876-1883 per maand, terwijl van 1884-1921 één lijst per jaar 
werd opgemaakt. Vanaf 1922-1929 vindt men voorts slechts 1 kohier 
voor alle scholen samen. 
De stukken zijn per jaar in één omslag gelegd van 1859-1883 en zijn 
per jaar genummerd. Vanaf 1884 is de nummering per deeltje 
geschied. 
Voor de ontvangen schoolgelden van voor 1859 raadplege men het 
"Cassa-Conto" der school te Vaals lopende over de jaren 1838-1858. 

 
3220-3284. Schoolgeld-kohieren van School I. 1858-1922. 26 omslagen en 39 deeltjes. 
 
 3220. 1858. 1 omslag. 
 3221. 1859. 1 omslag. 
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 3222. 1860. 1 omslag. 
 3223. 1861. 1 omslag. 
 3224. 1862. 1 omslag. 
 3225. 1863. 1 omslag. 
 3226. 1864. 1 omslag. 
 3227. 1865. 1 omslag. 
 3228. 1866. 1 omslag. 
 3229. 1867. 1 omslag. 
 3230. 1868. 1 omslag. 
 3231. 1869. 1 omslag. 
 3232. 1870. 1 omslag. 
 3233. 1871. 1 omslag. 
 3234. 1872. 1 omslag. 
 3235. 1873. 1 omslag. 
 3236. 1874. 1 omslag. 
 3237. 1875. 1 omslag. 
 3238. 1876. 1 omslag. 
 3239. 1877. 1 omslag. 
 3240. 1878. 1 omslag. 
 3241. 1879. 1 omslag. 
 3242. 1880. 1 omslag. 
 3243. 1881. 1 omslag. 
 3244. 1882. 1 omslag. 
 3245. 1883. 1 omslag. 
 3246. 1884. 1 deeltje. 
 3247. 1885. 1 deeltje. 
 3248. 1888. 1 deeltje. 
 3249. 1887. 1 deeltje. 
 3250. 1888. 1 deeltje. 
 3251. 1889. 1 deeltje. 
 3252. 1890. 1 deeltje. 
 3253. 1891. 1 deeltje. 
 3254. 1892. 1 deeltje. 
 3255. 1893. 1 deeltje. 
 3256. 1894. 1 deeltje. 
 3257. 1895. 1 deeltje. 
 3258. 1896. 1 deeltje. 
 3259. 1897. 1 deeltje. 
 3260. 1898. 1 deeltje. 
 3261. 1899. 1 deeltje. 
 3262. 1900. 1 deeltje. 
 3263. 1901. 1 deeltje. 
 3264. 1902. 1 deeltje. 
 3265. 1903. 1 deeltje. 
 3266. 1904. 1 deeltje. 
 3267. 1905. 1 deeltje. 
 3268. 1906. 1 deeltje. 
 3269. 1907. 1 deeltje. 
 3270. 1908. 1 deeltje. 
 3271. 1909. 1 deeltje. 
 3272. 1910. 1 deeltje. 
 3273. 1911. 1 deeltje. 
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 3274. 1912. 1 deeltje. 
 3275. 1913. 1 deeltje. 
 3276. 1914. 1 deeltje. 
 3277. 1915. 1 deeltje. 
 3978. 1916. 1 deeltje. 
 3279. 1917. 1 deeltje. 
 3280. 1918. 1 deeltje. 
 3281. 1919. 1 deeltje. 
 3282. 1920. 1 deeltje. 
 3283. 1921. 1 deeltje. 
 3284. 1922. 1 deeltje. 
 
3285-3347. Schoolgeld-kohieren van de school te Vijlen. 1859-1921. 
       25 omslagen en 38 deeltjes. 
 3285. 1859. 1 omslag. 
 3286. 1860. 1 omslag. 
 3287. 1861. 1 omslag. 
 3288. 1862. 1 omslag. 
 3289. 1863. 1 omslag. 
 3290. 1864. 1 omslag. 
 3291. 1865. 1 omslag. 
 3292. 1866. 1 omslag. 
 3293. 1867. 1 omslag. 
 3294. 1868. 1 omslag. 
 3295. 1869. 1 omslag. 
 3296. 1870. 1 omslag. 
 3297. 1871. 1 omslag. 
 3298. 1872. 1 omslag. 
 3299. 1873. 1 omslag. 
 3300. 1874. 1 omslag. 
 3301. 1875. 1 omslag. 
 3302. 1876. 1 omslag. 
 3303. 1877. 1 omslag. 
 3304. 1878. 1 omslag. 
 3305. 1879. 1 omslag. 
 3306. 1880. 1 omslag. 
 3307. 1881. 1 omslag. 
 3308. 1882. 1 omslag. 
 3309. 1883. 1 omslag. 
 3310. 1884. 1 deeltje. 
 3311. 1885. 1 deeltje. 
 3312. 1886. 1 deeltje. 
 3313. 1887. 1 deeltje. 
 3314. 1888. 1 deeltje. 
 3315. 1889. 1 deeltje. 
 3316. 1890. 1 deeltje. 
 3317. 1891. 1 deeltje. 
 3318. 1892. 1 deeltje. 
 3319. 1893. 1 deeltje. 
 3320. 1894. 1 deeltje. 
 3321. 1895. 1 deeltje. 
 3322. 1896. 1 deeltje. 
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 3323. 1897. 1 deeltje. 
 3324. 1898. 1 deeltje. 
 3325. 1899. 1 deeltje. 
 3326. 1900. 1 deeltje. 
 3327. 1901. 1 deeltje. 
 3328. 1902. 1 deeltje. 
 3329. 1903. 1 deeltje. 
 3330. 1904. 1 deeltje. 
 3331. 1905. 1 deeltje. 
 3332. 1906. 1 deeltje. 
 3333. 1907. 1 deeltje. 
 3334. 1908. 1 deeltje. 
 3335. 1909. 1 deeltje. 
 3336. 1910. 1 deeltje. 
 3337. 1911. 1 deeltje. 
 3338. 1912. 1 deeltje. 
 3339. 1913. 1 deeltje. 
 3340. 1914. 1 deeltje. 
 3341. 1915. 1 deeltje. 
 3342. 1916. 1 deeltje. 
 3343. 1917. 1 deeltje. 
 3344. 1918. 1 deeltje. 
 3345. 1919. 1 deeltje. 
 3346. 1920. 1 deeltje. 
 3347. 1921. 1 deeltje. 
 
3348-3369. Schoolgeldkohieren van de school te Lemiers.1900-1921. 22 deeltjes. 
 
 3348. 1900. 1 deeltje. 
 3349. 1901. 1 deeltje. 
 3350. 1902. 1 deeltje. 
 3351. 1903. 1 deeltje. 
 3352. 1904. 1 deeltje. 
 3353. 1905. 1 deeltje. 
 3354. 1906. 1 deeltje. 
 3355. 1907. 1 deeltje. 
 3356. 1908. 1 deeltje. 
 3357. 1909. 1 deeltje. 
 3358. 1910. 1 deeltje. 
 3359. 1911. 1 deeltje. 
 3360. 1912. 1 deeltje. 
 3361. 1913. 1 deeltje. 
 3362. 1914. 1 deeltje. 
 3363. 1915. 1 deeltje. 
 3364. 1916. 1 deeltje. 
 3365. 1917. 1 deeltje. 
 3366. 1918. 1 deeltje. 
 3367. 1919. 1 deeltje. 
 3368. 1920. 1 deeltje. 
 3369. 1921. 1 deeltje. 
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3370-3386. Schoolgeld-kohieren van school II te Vaals. 1906-1922. 17 deeltjes. 
 
 3370. 1906. 1 deeltje. 
 3371. 1907. 1 deeltje. 
 3372. 1908. 1 deeltje. 
 3373. 1909. 1 deeltje. 
 3374. 1910. 1 deeltje. 
 3375. 1911. 1 deeltje. 
 3376. 1912. 1 deeltje. 
 3377. 1913. 1 deeltje. 
 3378. 1914. 1 deeltje. 
 3379. 1915. 1 deeltje. 
 3380. 1916. 1 deeltje. 
 3381. 1917. 1 deeltje. 
 3382. 1918. 1 deeltje. 
 3383. 1919. 1 deeltje. 
 3384. 1920. 1 deeltje. 
 3385. 1921. 1 deeltje. 
 3386. 1922. 1 deeltje. 
 
 3387-3394. Kohieren van verschuldigde schoolgelden voor gewoon en uitgebreid 

onderwijs aan de Openbare en Bijzondere lagere scholen te Vaals. 
1922-1929. 8 deeltjes. 

 
 3387. 1922. 1 deeltje. 
 3388. 1923. 1 deeltje. 
 3389. 1924. 1 deeltje. 
 3390. 1925. 1 deeltje. 
 3391. 1926. 1 deeltje. 
 3392. 1927. 1 deeltje. 
 3393. 1928. 1 deeltje. 
 3394. 1929. 1 deeltje. 
 
a.b.c  Vacantie en vrije dagen. Leerplan en indeling in klassen bij de Openbare 

Lagere-scholen. 
 
 3395. Regeling der schooltijden en vacanties, klassen-indeling en leerplan met ver-

melding der leerboeken opgemaakt door het hoofd der school lI te Vaals, inge-
volge de wet tot regeling van het lager onderwijs. 7 augustus 1910. 1 stuk. 

 
 3396. Stukken betreffende de vacantie's en de vrije dagen, en de sluiting van de 

school voor een bepaalde tijd. An XIlI (1804/1805)-1929. 1 omslag. 
 
 3397. Stukken betreffende de leerplannen en werkroosters, de regeling van de les-

uren, de speeltijden, de leerstof, de vakken van onderwijs (met uitzondering der 
leerplannen en werkroosters) en de gedeeltelijke vrijstelling van het volgen van 
onderwijs volgens art. 13 der Leerplichtwet. ±1840-1929. 1 omslag. 

 
 3398. Leerplan der Openbare Lagere school te Vijlen (Vijlenberg 44) met een rooster 

van werkzaamheden voor deze school.1 april 1927. 1 omslag. 
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 3399. Stukken betreffende de indeling der klassen, het aantal leerlingen per klas en 
het scheppen van parallel-klassen. 1909-1929. 1 omslag. 

 
 
 
a.b.d. Toezicht op Openbare Lagere Scholen en bevordering van het onderwijs. 
 
 3400. Stukken betreffende het gemeentelijke schooltoezicht in het algemeen, de sa-

menstelling, de verslagen en de verordeningen van de plaatselijke commissien 
van toezicht op het onderwijs en het instellen van oudercommissies. 1819-
1929.    1 omslag. 

  N.B. Het archief van de z.g. Schoolcommissie vindt men als een apart 
archiefje achter in deze inventaris (nrs. 3999-4002). 

 
 3401. Stukken betreffende het Rijks-schooltoezicht in het algemeen, het organisme 

en het personeel van het Rijks-schooltoezicht en de benoeming en het ontslag 
van school-opzieners. 1811-1928. 1 omslag. 

 
 3402. Stukken betreffende de bevordering van het onderwijs in het algemeen, de 

uitvoering der leerplichtwet en het weren van het schoolverzuim. 1820-1929. 
        1 omslag. 
  N.B. Stukken betreffende de studiebeurs "Hubert Aubinet" zijn te vinden in 

het archief van de Provisoren der Beurzenstichting Hub. Aubinet. 
(inventaris nr. 4562) 

 
 3403. Stukken betreffende het organisme tot wering van schoolverzuim en het verslag 

dezer commissie. 1901-1929. 1 omslag. 
 
 3404. Stukken betreffende ordemaatregelen en straffen op school en het wegzenden 

van leerlingen van school. 1896-1927. 1 omslag. 
 
 3405. Verslagen en statistische opgaven betreffende het Openbaar Lager Onderwijs, 

met stukken, welke hierop betrekking hebben. 1814-1922. 1 omslag. 
 
 
 
a.c.  Schoolgebouwen, terreinen en hulpmiddelen voor de dienst van de 

Openbare Lagere Scholen. 
 
 3406. Stukken betreffende de aankoop van een perceel grond voor de bouw van een 

schoolvertrek en huis te Vaals (Kom). 1828-1830. 1 omslag. 
  N.B. Hierbij ook de akte van aankoop van grond d.d. april 1829. 
 
 3407. Stukken betreffende de inrichting van een school te Vijlen en stukken betreffen-

de de twistvraag over het schoolhuis te Vijlen tussen de onderwijzer en het 
kerkbestuur van Vijlen. 1820-1832. 1 omslag. 

 
 3408. Dossier betreffende de bouw van een schoollokaal met onderwijzerswoning en 

aanhorigheden te Vaals. 1848-1859. 1 omslag. 
 
 3409. Stukken betreffende de bouw van een schoollokaal met onderwijzerswoning te 

Vijlen. 1863-1876. 1 omslag. 
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 3410. Stukken betreffende de bouw van een nieuwe school met onderwijzerswoning 

gelegen onder sectie A perceel no. 264 te Vaals. 1882-1887. 1 omslag. 
 
 3411. Dossier betreffende de schoolbouw te Lemiers. 1897-1902. 1 omslag. 
 
 3412. Stukken betreffende de bouw van een school met onderwijzerswoning te 

Lemiers. 1918-1921. 1 omslag. 
 
 3413. Stukken betreffende plannen van architect Ramakers te Sittard over de bouw 

van een school te Lemiers, welke plannen niet werden uitgevoerd? 1913-1921. 
        1 omslag. 
 
 3414. Stukken betreffende schoolbouw in het algemeen, betreffende verbouwingen 

en grotere verbeteringen aan schoolgebouwen, niet uitgevoerde plannen tot het 
bouwen van scholen en stukken welke niet behoren tot de dossiers over de 
bouw der scholen welke reeds aan dit nummer voorafgingen. 1864-1929. 

        1 omslag. 
  N.B. Voor de aankoop van grond voor schoolbouw raadplege men ook 

"aankoop van grond" (Zie gemeente-eigendommen, inventaris nrs. 302-
316). 

 
 3415. Stukken betreffende het huren door de gemeente van gebouwen en lokalen tot 

het geven van onderwijs en het verhuren van de ambtswoning van de hoofden 
der school. 1820-1929. 1 omslag. 

 
 3416. Akte van verpachting door de Lutherse Gemeente van Aken, Burtscheid en 

Vaals aan het gemeentebestuur van Vaals, voor de tijd van 6 achtereen-
volgende jaren van een huis met hof en tuin, gelegen te Vaals nr. 17 en te 
gebruiken als openbare school. 14 juli 1820. 1 akte. 

 
 3417. Polissen betreffende de verzekering der schoolgebouwen tegen brand, bliksem 

en ontploffingen. 1905-1913. 1 omslag. 
  N.B. Andere verzekeringen tegen brand van schoolgebouwen vindt men 

onder verzekering van gemeente-eigendommen, omdat de verzekering 
van een schoolgebouw kan zijn opgenomen in de verzekering van 
andere gemeente-gebouwen. (Zie inventaris nr. 407) 

 
 3418. Stukken betreffende de verlichting, de verwarming en de watervoorziening van 

schoolgebouwen. 1821-1929. 1 omslag. 
 
 3419. Stukken betreffende het onderhoud (kleine reparaties) en het schoonhouden 

van schoolgebouwen. 1851-1929. 1 omslag. 
 
 3420. Stukken betreffende het ingebruik geven aan verenigingen van schoolgebou-

wen en/of schoollokalen. 1874-1925. 1 omslag. 
 
 3421. Stukken betreffende het aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen. 

1874- 1929.   1 omslag. 
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 3422. Stukken betreffende hulpmiddelen voor het onderwijs, zoals leermiddelen en 
schoolbehoeften, schoolbibliotheken, schoolreisjes en bezoeken aan musea en 
dergelijke. 1821-1927. 1 omslag. 

 
 
a.d.  Andere aangelegenheden over het organisme van het Openbaar Lager 

Onderwijs. 
 
 3423. Stukken betreffende subsidien, tegemoetkomingen, vergoedingen en bijdragen 

ten behoeve van het Openbaar Lager Onderwijs. 1819-1929. 1 pak. 
   
 3424. Stukken betreffende het geneeskundig en hygiënisch schooltoezicht (School-

artsen-instituut). 1868-1928. 1 omslag. 
  N.B. Voor de opheffing van de Openbare Lagere School, zie inventaris nr. 

3428. 
 
 
 
b.  Bijzonder Lager Onderwijs. 
 
  N.B. Voordat in 1921 de bijzondere school voor meisjes (Blumenthal) en in 

1922 het Openbaar Lager Onderwijs op bijna alle scholen door het 
Bijzonder Onderwijs werd vervangen, bestonden er toch reeds scholen 
voor bijzonder onderwijs. Over deze periode handelen de stukken in de 
volgende 3 nummers. 

 
 3425. Stukken over het bijzonder lager onderwijs aan de Evangelisch Lutherse school 

en de bijzondere school der Eerwaarde Zusters van het klooster Blumenthal. 
1847-1920.   1 omslag. 

  N.B. Aan de laatstgenoemde school werd ook MULO gegeven. 
 
 3426. Stukken betreffende de vergunning aan vreemdelingen (zusters van het 

klooster Blumenthal) verleend tot het geven van onderwijs hier te lande 1865-
1880.    1 omslag. 

 
 3427. Register van afgegeven bewijzen tot het geven van Bijzonder Onderwijs 

bedoeld bij art. 55, 1ste lid, letter c der wet tot regeling van het Lager Onder-
wijs. 1918- 1922. 1 deeltje. 

 
 3428. Stukken betreffende de overgang van openbare lagere school naar R.K. 

Bijzondere Lagere School, de opheffing van de Openbare Lagere Scholen, de 
aankoop door het R.K.-kerkbestuur der schoolgebouwen etc. 1922. 1 omslag. 

  N.B. Over deze schoolgebouwen raadplege men ook de nrs. 3406 v.v. van 
de inventaris. 

 
 3429. Stukken betreffende het aantal leerlingen, de schoolgelden en de inning der 

schoolgelden voor het R.K. Bijzonder Lager Onderwijs. 1922-1923. 1 omslag. 
  N.B. Voor de kohieren van schoolgelden voor het Bijzonder Onderwijs 

raadplege men de kohieren voor schoolgelden. (inventaris nrs. 3387-
3394). 
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 3430. Stukken betreffende de financiering van de stichting, de eerste inrichting, de 
verbouwing, de verbetering van de scholen voor R.K. Bijzonder Onderwijs en 
de vergoedingen voor het aanschaffen van meubels en schoolbehoeften ex art. 
72 der L.O.-wet 1920. 1919-1929. 1 omslag. 

 
 3431. Stukken betreffende de gemeentelijke -en de rijks-vergoedingen, de subsidies 

en voorschotten voor het in standhouden van de R.K. Bijzondere scholen en de 
vergoedingen voor jaarwedden en wachtgelden voor het onderwijzend perso-
neel van deze scholen. 1923-1929. 1 omslag. 

 
 3432. Stukken betreffende de instelling van het schoolartsen-instituut aan de R.K. 

Bijzondere lagere scholen te Vaals. 1924 1 omslag. 
  N.B. Zie hiervoor ook "Schoolartsen-instituut" bij de Openbare Lagere 

Scholen (inventaris nr. 3424). 
 
 3433. Stukken betreffende de school van de Vereniging voor Bijzonder lager onder-

wijs (de z.g. "Neutrale School"). 1922-1924. 1 omslag. 
 
 
c.  Onderwijs aan andere dan gewone lagere scholen. 
 
 3434. Stukken betreffende "kleinkinderscholen" en bewaarschool-onderwijs. 1858-

1927.    1 omslag. 
 
 3435. Stukken betreffende het geven van herhalingsonderwijs of vervolgonderwijs in 

het algemeen, het toezicht, het leerplan en de werkroosters, de vaststelling van 
de cursus en de opgave over de cursus. 1882-1923. 1 omslag. 

 
 3436. Verordening tot regeling van het vervolg- of herhalings-onderwijs, met bijbeho-

rende stukken. 1902-1921. 1 omslag. 
 
 3437. Stukken betreffende het personeel van het vervolg of herhalingsonderwijs en de 

rijks-vergoedingen voor dit personeel. 1919-1925. 1 omslag. 
 
 3438. Lijst van betaalde schoolgelden voor vervolg- of herhalingsonderwijs. 1919-

1921.    1 omslag. 
 
 3439. Stukken betreffende de steun (ex art. 13, 1ste lid der Lager Onderwijswet 1920) 

te verlenen aan hen die elders een U.L.O. willen bezoeken. 1925-1929. 
        1 omslag. 
 
 
 3440. Stukken betreffende de stichting en eerste inrichting der R.K. U.L.O.-scholen, 

de verbouwing en verbetering der scholen en het aanschaffen van meubels en 
leermiddelen. 1921-1928. 1 omslag. 

 
 3441. Stukken betreffende te vergoedingen en subsidies in de kosten van het R.K. 

U.L.O.-onderwijs en in de salariëring van het personeel. 1920-1929. 1 omslag. 
  N.B. Zie voor schoolgeldkohieren der U.L.O.-scholen inventaris nrs. 3387-

3394. 
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 3442. Stukken betreffende het onderwijs aan Hogere Burgerscholen. (Uitvoering 
Middelbaar Onderwijswet) 1923-1929. 1 omslag. 

 
 3443. Stukken betreffende het Nijverheidsonderwijs, zoals het onderwijs aan 

technische scholen en ambachtsscholen. 1899-1929. 1 omslag. 
 
 3444. Stukken betreffende het landbouwonderwijs. 1832-1928. 1 omslag. 
 
 3445. Stukken betreffende het Hoger Onderwijs in het algemeen, en subsidie-

aanvragen voor de R.K. Handels Hoge school te Tilburg in het bijzonder. 1902-
1926.    1 omslag. 

 
 3446. Vergunningen tot het geven van Hoger Onderwijs aan de te Vaals gevestigde 

inrichting voor Hoger Onderwijs genaamd "Collegium Josephinum". 1898-1912. 
        1 omslag. 
 
 3447. Verslagen omtrent de toestand van het onderwijs in de inrichting voor Hoger 

Onderwijs, genaamd "Collegium Josephinum" te Vaals. 1897-1920. 1 omslag. 
 
 3448. Verslagen omtrent de toestand van het onderwijs in de inrichting voor Hoger 

Onderwijs genaamd "Collegium van den Heiligen Kamillus de Lellis" te Vaals. 
1908-1913.   1 omslag. 

 
 3449. Verslagen over de toestand van het onderwijs in het klooster St. Benedictus-

berg (Mamelis). 1924-1926. 1 omslag. 
 
 3450. Verslagen over de toestand van onderwijs aan de inrichting voor gymnasiale 

studie's, bij de inrichting van Hoger Onderwijs staande onder de geestelijke 
Vereniging van Priesters onder de titel van den "Allerheiligsten Verlosser, 
gezegd Liguoristen". 1922-1927. 1 omslag. 

 
 3451. Stukken betreffende de tekenschool der Vereniging R.K. Patronaats-commis-

sie. 1912-1926.  1 omslag. 
 
 3452. Stukken betreffende andere onderwijs-inrichtingen, zoals de "Ecole Centrale" te 

Maastricht, het "Prytanée", de "école secundaire", het "Lycée de Liége", de 
"Université imperiale", de middelbare school te Vaals, de Militaire school en de 
school voor idiote kinderen en voogdij-kinderen. An VIII (1799/1800)-1928. 

        1 omslag. 
 
d.  Andere aangelegenheden van volksontwikkeling en opvoeding. 
 
 3453. Stukken betreffende bibliotheken, musea en tentoonstellingen. 1837-1929. 
       1 omslag. 
  N.B. De stukken betreffende de verzorging van het gemeente-archief (hét 

grote hulpmiddel voor de dienst) zijn in afwijking van de Code geplaatst 
onder inventaris nr. 976. 

 
 3454. Stukken betreffende de zorg voor monumenten van geschiedenis en kunst 

1903-1927.   1 omslag. 
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 3455. Stukken betreffende de restauratie van de oude monumentale kapel te 
Lemiers- Vaals. 1924-1928. 1 omslag. 

  N.B. De stukken over de bouw, van een nieuwe kerk of de reparaties aan 
een kerk welke geen monumentaal gebouw is, vindt men onder 
Eredienst (inventaris nrs. 3473-3478. 

 
 3456. Stukken betreffende het behoud van natuur- en landschapsschoon, de wering 

van ontsierende reclame de schoonheidscommissie, de bescherming van 
bossen door de uitvoering van de "Noodboschwet" en het voorkomen van bos- 
en heidebranden. 1912-1929. 1 omslag. 

 
 3457. Stukken betreffende de bevordering der kunst in het algemeen, zoals de subsi-

dies voor muziekconcerten, de bevordering van de Nederlandse volkszang, het 
comité ter herdenking van de 800-ste verjaardag van Henric van Veldeke. 
1909-1929.   1 omslag. 

 
 3458. Stukken betreffende de bevordering der wetenschap in het algemeen, de 

meteorologische waarnemingen, graadmetingen, waterpassingen en hoog-
temetingen (Hoogste punt van Nederland) en de opgravingen in het Rare-
nerbos te Vaals. An X (1801/ 1802)-1929. 1 omslag. 

 
 3459. Stukken betreffende feesten, plechtigheden, sport en spelen in het algemeen, 

de planting van de vrijheidsboom en de daarbij gehouden feesten, herdenking 
van grote personen en belangrijke gebeurtenissen uit onze geschiedenis, het 
oprichten van standbeelden, de bevordering van sport door beschikbaar stellen 
van medailles en het toekennen van subsidies. An III (1794/1795)-1929. 

        1 omslag. 
  N.B. Voor feesten van de leden van het Koninklijk Huis en de vroegere 

regeerders van Nederland zie onder "Organisme van den Staat". 
(inventaris nrs. 260-269). 

 
 3460. Stukken betreffende de zedelijke opvoeding en de aanmoediging tot goede 

daden in het algemeen, stukken betreffende het toekennen van eretekens, 
eervolle onderscheidingen en ridderorden voor het betonen van heldenmoed of 
het hebben van bijzondere verdiensten en huldeblijken aan nationale helden 
e.d. 1830-1925.  1 omslag. 

 
  
13. EREDIENST. 
 
 3461. Stukken betreffende het toezicht op de uitvoering van de godsdienstwetten in 

het algemeen, de plaatsen waar godsdienst-oefeningen gehouden mogen 
worden, het toezicht op de eredienst van niet-Katholieken, de organisatie van 
de Lutherse eredienst, het luiden der klokken, de ereplaatsen der autoriteiten in 
de kerken, staten van kerkgebouwen, de viering van de Zondag en de Sabbath, 
de uitvoering van de Zondagswet, het processie-verlof etc. An VIII (1799/1800)-
1927.    1 omslag. 

  N.B. Voor zover de processies op "Openbare Orde" betrekking hebben, is 
hierover meer te vinden onder inventaris nr. 1707. Voor het luiden der 
klokken zie ook inventaris nr. 2030. 
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 3462. Stukken betreffende de priesters en de bedienaren van de godsdienst, de 
erkenning, de benoeming, de aanstelling of beroeping van pastoors, kapelaan 
en predikanten, stukken over het beëdigen van de priesters ("prêtres asser-
mentés") over hun gedragingen "in denkens aard" en éméritaats-aanvragen. An 
VIII (1799/ 1800)-1920. 1 omslag. 

 
 3463. Register van verklaringen door bedienaren van de godsdienst afgelegd inge-

volge de wet van 7 vendémiaire an IV (29 september 1795) en de wet van 17 
fructidor an V (3 september 1797). An VI vendémiaire 30 (21 oktober 1797) - an 
VII fructidor 28 (14 september 1799). 1 deeltje. 

  N.B. Door deze beëdiging werden de godsdienstbedienaren z.g. "prêtre 
assermenté" d.w.z. bevoegd om hun functie uit te oefenen van 
staatswege. 

 
 3464. Stukken betreffende kerkelijke pensioenen en traktementen in het algemeen, 

gratificaties, jaarwedden, supplementen en subsidies voor godsdienstbediena-
ren (ook voor kosters) van de kerken der katholieken en der protestanten te 
Vaals, Vijlen, Holset, Lemiers en aan de Esch. An IX (1800/1801)-1929. 

        1 omslag. 
 
 3465. Stukken betreffende de samenstelling van de kerkfabrieken der parochies 

Vaals, Vijlen en Holset. An XII (1803/1804)-1836. 1 omslag. 
 
3466-3470. Stukken betreffende de kerkelijke goederen, renten en rechten. An V 

(1796/1797)- 1913. 5 omslagen 
   N.B. In deze omslagen zijn ondergebracht stukken over het eigendoms-

recht, het beheer, de confiscatie, de vervreemding of sequestratie en 
de teruggave van kerkelijke goederen, renten, het herstel in rechten 
van kapittels, kerken en kapellen. Stukken over de aankoop, verkoop, 
verpachting en afscheiding en verdeling van kerkelijk goed, de ont-
trekking en het oplossen van kapitalen en renten, geldbeleggingen 
enz. 

 
  3466. Stukken betreffende kerkelijke goederen, renten en rechten in het 

algemeen of over meerdere kerkfabrieken tegelijk handelend in 1 stuk. 
An V (1796/1797)-1880. 1 omslag. 

  3467. Stukken over de kerke-goederen, de renten en de rechten van de 
kerkfabriek van St. Paulus te Vaals. An XI (1802/1803)-1868. 1 omslag. 

  3468. Stukken over de kerkgoederen, renten en rechten van de kerkfabriek 
van St. Martinus te Vijlen. 1807-1891. 1 omslag. 

  3469. Stukken over de kerkgoederen, renten en rechten van de kerkfabriek 
van St. Lambertus te Holset. An XIII (1804/1805)-1885. 1 omslag. 

  3470. Stukken over de kerkgoederen, de renten en de rechten van decon-
sistories der protestantse kerken. An IX (1800/1801)-1913. 1 omslag. 

 
 3471. Machtigingen tot aanvaarding van legaten, makingen, stichtingen en schenkin-

gen (met de daarbij behorende stukken) ten gunste van de kerkfabrieken van 
Vaals, Vijlen, Holset en Lemiers. 1819-1920. 1 omslag. 

 
 3472. Stukken betreffende de begrotingen, rekeningen e.d. van de kerkfabrieken in 

het algemeen en van de kerkfabrieken van Vaals, Vijlen en Holset. 1806-1883. 
        1 omslag. 
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 3473. Stukken betreffende subsidies en vergoedingen van de reparaties, de verbe-

teringen, verbouwingen en de bouw van kerken, torens, pastorieën en andere 
gebouwen dienstig aan de eredienst in het algemeen. 1810-1910. 1 omslag. 

 
3474-3478. Stukken betreffende subsidies en vergoedingen voor reparaties, verbete-

ringen, verbouwingen en nieuwbouw van kerken, torens, pastorieën, 
kapelanies en andere gebouwen dienstig aan de eredienst. 1807-1922. 

       5 omslagen. 
 
  3474. Betreffende de R.K. Parochie van St. Paulus te Vaals. 1807-1912. 
       1 omslag. 
  3475. Betreffende de R.K. Parochie van St. Martinus te Vijlen. 1820-1902. 
       1 omslag. 
  3476. Betreffende de R.K. Parochie van St. Lambertus te Holset. 1840- 
    1917.  1 omslag. 
  3477. Stukken betreffende de R.K. Rectoraatskerk St. Catharina te Lemiers. 
    1895-1896. 1 omslag. 
  3478. Stukken betreffende de kerken der Hervormde en Lutherse 

gemeenten. 1819-1922. 1 omslag. 
    N.B. Is de kerk, kapel, de toren etc. een monumentaal gebouw onder 

de bescherming staande van de Rijkscommissie voor Monumen-
tenzorg en wordt het als zodanig gerestaureerd, dan vindt men 
deze stukken onder "Zorg voor historische en culturele waarden" 
(inventaris nr. 3455). 

 
 3479. Statistische opgaven betreffende de eredienst. (±1810)-1847. 1 omslag. 
 
  N.B. Voor stukken over de "Beurzenstichting Aubinet" dienstig voor het 

bevorderen van de opleiding van priesterstudenten, raadplege men het 
archiefje van de "Provisoren dezer stichting" (inventaris nr. 4562). 

 
14. LANDSVERDEDIGING. 
 
 N.B. Om een overzichtelijker geheel te bekomen in de grote massa's stukken betref-

fende de verschillende vormen van landsverdediging, hebben wij, zonder dat de 
Code hierin enige aanwijzing geeft, de stukken over Landsverdediging verdeeld 
in: de periode waarin de Conscriptie-wet van 6 floréal an XI, hier te lande 
geldende was (n.l. van 1794-±1816) en in het vervolg als "Conscriptie" aange-
duid en de periode waarin de Militiewet van 8 januari 1817 en hare opvolgsters 
tot 1929 vigeerden, hierna aangeduid als "Militie", gevolgd door de Landweer, 
de Landstorm, de Schutterij, de Garde Civique en op het einde de militaire 
vorderingen en inkwartieringen. 

  Schutterij en Garde Civique zijn 2 vormen van dienstplicht die chronologisch 
wellicht beter tussen Militie en Landweer geplaatst zouden zijn, maar logisch 
sluit Landweer en Landstorm beter aan op Militie en daarbij zijn van Schutterij 
en Garde Civique betrekkelijk weinig stukken overgebleven. 

  Uit overwegingen van praktische aard hebben wij bij iedere afdeling (Conscrip-
tie, Militie, Landweer) de registers aan de losse stukken laten voorafgaan. 

  Stukken welke b.v. de Militie en tevens b.v. Landweer en Landstorm betreffen 
vinden hun plaats vóór Militie. (inventaris nr. 3795). 

 



 

 
235 

a.  De recrutering der Weermacht. 
 
a.a.  De periode der "Conscriptie wetten". 
 
 3480. Stukken betreffende de conscriptie in het algemeen, zoals wetten en voorschrif-

ten omtrent de uitvoering der Conscriptie-wetten, circulaires met modelstaten, 
de staten van verdeling van het aantal lotelingen ("concrits") over de arrondis-
sementen en kantons en andere stukken en staten die een meer algemeen 
karakter hebben. An VIII (1799/ 1800)-1815. 1 omslag. 

 
 3481. Kladlijsten en hulplijsten voor het samenstellen van de conscriptie-lijsten. An VII 

(1799/ 1800)-1812. 1 omslag. 
  N.B. De lijsten zijn meestal opgemaakt aan de hand van de doopregisters 

waaruit de geboorte-datums der lotelingen en hun dienstplichtige leeftijd 
kon worden vastgesteld. 

 
 3482. Conscriptie-registers. An IX (1800/1801), An X, An XIII, An XIV (1805/1806) en 

van 1806-1814.  1 omslag. 
  N.B. Van sommige jaren zijn alleen de lijst der lotelingen aanwezig waarin 

alle dienstplichtigen zijn opgenomen. Van sommige jaren zijn echter de 
alfabetische lijst en het journaal van den burgemeester aanwezig. Het 
"journal du maire" voor 1814 is opgemaakt op 27 februari 1813. 

 
 3483. Stukken betreffende de inschrijving voor de dienst (de eigenlijke "Conscriptie") 

het opsporen van dienstplichtigen (conscrits) het vormen der recruteringslijsten 
met de stukken welke bewijzen, wie ingeschreven moet worden en wanneer en 
waar dit geschieden moet, zoals de geboorte-extracten of de notorieteits-akten, 
welke de lichting van de loteling bepalen, akte van overlijden, welke bewijzen 
moet dat de loteling is overleden, en zijn naam dus niet op de lijst moet komen, 
het uitwisselen van waarschuwingen tussen de burgemeesters onderling en het 
vragen van inlichtingen over dienstplichtigen die in naburige gemeenten 
verblijven. An VII (1798/ 1799)-1813. 1 pak. 

 
 3484. Stukken betreffende de keuring en herkeuring van de lotelingen (conscrits). An 

VII (1798/ 1799)-1813. 1 omslag. 
 
 3485. Stukken betreffende de vrijstelling om welke rede ook van de conscriptie-plicht, 

vrijstelling-bewijzen, en stukken betreffende de betaling van de vergoeding voor 
deze vrijstelling. An VII (1798/1799)-1813. 1 omslag. 

  N.B. De stukken betreffende de vrijstelling (congé de réforme) na volbrachte 
dienstplicht vindt men bij "Einde van de conscriptie-plicht" (inventaris nr. 
3490). 

 
 3486. Stukken betreffende de uitsluiting van lotelingen van de conscriptie-plicht. An 

XIV (1805/ 1806)-1810. 1 omslag. 
 
 3487. Stukken betreffende de loting voor de conscriptie-plichtigen. An XI (1802/1803)-

1812.    1 omslag. 
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 3488. Stukken betreffende de aanwijzing van de lotelingen (conscrits) tot het actieve 
deel ("dépot") van het leger, de plaatsing op de "dépot-lijst", het vervangen van 
gevallenen of gedeserteerden, het stellen van remplacanten, de aanwijzing of 
bestemming voor een speciaal legeronderdeel. An VII (1798/1799)-1813. 

        1 omslag. 
 
 3489. Stukken betreffende de vervulling van de dienstplicht en de werkelijke inlijving 

tot de dienst, het oproepen en bijeenkomen der "lotelingen", de bewijzen-van-
aanwezigheid bij het corps ("certificats de présence" en "d'existence") het 
opsporen van vermisten, gevangenen en doden onder de dienstplichtigen te 
velde. An VIII (1799/ 1800)-1813. 1 omslag. 

 
 3490. Stukken betreffende het einde van de dienstplicht door het verlenen van 

"Congé de réforme" en groot-verlof. An VIII (1799/1800)-1813. 1 omslag. 
 
 3491. Stukken betreffende de vergoedingen aan en de soldij van de dienstplichtigen. 

An IX (1800/1801)-1813. 1 omslag. 
 
 3492. Stukken betreffende de deserteurs en dienst-weigeraars, onder de lotelingen 

(conscrits) en de maatregelen hiertegen. An VIII (1799/1800)-1813. 1 omslag. 
 
 3493. Andere stukken betreffende de lotelingen, en over de dienst in bijzondere 

corpsen, zoals de garde nationale en de garde impériale, meldingen over 
overwinningen, aanmoedigingen tot vrijwillige dienstneming. An VIII 
(1799/1800)-1813. 1 omslag. 

 
a.b.  De periode der Militie-wetten van 1817-1929. 
 
 a.b.a. Militie-registers. 
 
3494-3662. Militie-registers. 1817-1917. 160 deeltjes en 9 banden. 
  N.B. De militie-registers, welke hierna volgen, werden door ons gedateerd 

naar het jaar der lichting en niet genoemd naar het jaar der inschrijving. 
De militie-registers (n.l. het inschrijvingsregister, de alfabetische lijst en 
het lotingsregister) zijn voor zover aanwezig per jaar bijeengehouden 
om dezelfde rangschikking te verkrijgen, welke reeds bij de gebonden 
registers vanaf 1885-1917 aanwezig was. 

    Bij deze gebonden registers zijn niet de z.g. "staten" van vrijstelling e.d. 
en ook niet de verlofgangers-registers opgenomen. Om deze rede 
hebben wij deze serie dan ook alleen samengesteld uit de drie registers 
waaruit ook de gebonden registers zijn ontstaan. 

 
3494-3499. Militie-registers van het lichtingsjaar 1817. 6 deeltjes. 
 
  3494. Alfabetische lijst (1ste klasse 1798). 1 deeltje. 
  3495. Alfabetische lijst (2de klasse 1797). 1 deeltje. 
  3496. Alfabetische lijst (3de klasse 1796). 1 deeltje. 
  3497. Alfabetische lijst (4de klasse 1795). 1 deeltje. 
  3498. Alfabetische lijst (5de klasse 1794). 1 deeltje. 
    N.B. Voor het jaar 1817 zijn 5 klassen "gelicht" n.l. de militie-

plichtigen geboren tussen 1794 en 1798. 
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  3499. Inschrijvingsregister van het lichtingsjaar 1817 (1ste klasse). 1 deeltje. 
    N.B. In dit register hetwelk gesloten werd op 15 april 1817 zijn nader-

hand op 6 maart 1821 (en dat naar aanleiding van een circulaire van 
den gouverneur van 2 februari 1821) nog 8 personen ingeschreven. 

  3500. Alfabetische lijst der lichting 1818. 1 deeltje. 
  3501. Inschrijvingsregister der lichting 1818. 1 deeltje. 
  3502. Alfabetische lijst der lichting 1819. 1 deeltje. 
  3503. Inschrijvingsregister der lichting 1819. 1 deeltje. 
  3504. Alfabetische lijst der lichting 1820. 1 deeltje. 
  3505. Inschrijvingsregister der lichting 1820. 1 deeltje. 
  3506. Alfabetische lijst der lichting 1821. 1 deeltje. 
  3507. Inschrijvingsregister der lichting 1821. 1 deeltje. 
  3508. Alfabetische lijst der lichting 1822. 1 deeltje. 
  3509. Inschrijvingsregister der lichting 1822. 1 deeltje. 
  3510. Alfabetische lijst der lichting 1823. 1 deeltje. 
  3511. Inschrijvingsregister der lichting 1823. 1 deeltje. 
  3512. Alfabetische lijst der lichting 1824. 1 deeltje. 
  3513. Inschrijvingsregister der lichting 1824. 1 deeltje. 
  3514. Alfabetische lijst der lichting 1825. 1 deeltje. 
  3515. Inschrijvingsregister der lichting 1825. 1 deeltje. 
  3516. Alfabetische lijst der lichting 1826. 1 deeltje. 
  3517. Inschrijvingsregister der lichting 1826. 1 deeltje. 
  3518. Alfabetische lijst der lichting 1827. 1 deeltje. 
  3519. Inschrijvingsregister der lichting 1827. 1 deeltje. 
  3520. Alfabetische lijst der lichting 1828. 1 deeltje. 
  3521. Inschrijvingsregister der lichting 1828. 1 deeltje. 
  3522. Alfabetische lijst der lichting 1829. 1 deeltje. 
  3523. Inschrijvingsregister der lichting 1829. 1 deeltje. 
  3524. Alfabetische lijst der lichting 1830. 1 deeltje. 
  3525. Inschrijvingsregister der lichting 1830. 1 deeltje. 
  3526. Alfabetische lijst der lichting 1831. 1 deeltje. 
  3527. Inschrijvingsregister der lichting 1831. 1 deeltje. 
  3528. Alfabetische lijst der lichting 1832. 1 deeltje. 
  3529. Inschrijvingsregister der lichting 1832. 1 deeltje. 
  3530. Alfabetische lijst der lichting 1833. 1 deeltje. 
  3531. Inschrijvingsregister der lichting 1833. 1 deeltje. 
  3532. Alfabetische lijst der lichting 1834. 1 deeltje. 
  3533. Inschrijvingsregister der lichting 1834. 1 deeltje. 
  3534. Alfabetische lijst der lichting 1835. 1 deeltje. 
  3535. Inschrijvingsregister der lichting 1835. 1 deeltje. 
  3536. Alfabetische lijst der lichting 1836. 1 deeltje. 
  3537. Inschrijvingsregister der lichting 1836. 1 deeltje. 
  3538. Alfabetische lijst der lichting 1837. 1 deeltje. 
  3539. Inschrijvingsregister der lichting 1837. 1 deeltje. 
  3540. Alfabetische lijst der lichting 1838. 1 deeltje. 
  3541. Inschrijvingsregister der lichting 1838. 1 deeltje. 
  3542. Alfabetische lijst der lichting 1839. 1 deeltje. 
  3543. Inschrijvingsregister der lichting 1839. 1 deeltje. 
  3544. Alfabetische lijst der lichting 1840. 1 deeltje. 
  3545. Inschrijvingsregister der lichting 1840. 1 deeltje. 
  3546. Alfabetische lijst der lichting 1841. 1 deeltje. 
  3547. Inschrijvingsregister der lichting 1841. 1 deeltje. 
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  3548. Alfabetische lijst der lichting 1842. 1 deeltje. 
  3549. Inschrijvingsregister der lichting 1842. 1 deeltje. 
  3550. Alfabetische lijst der lichting 1843. 1 deeltje. 
  3551. Inschrijvingsregister der lichting 1843. 1 deeltje. 
  3552. Alfabetische lijst der lichting 1844. 1 deeltje. 
  3553. Inschrijvingsregister der lichting 1844. 1 deeltje. 
  3554. Alfabetische lijst der lichting 1845. 1 deeltje. 
  3555. Inschrijvingsregister der lichting 1845. 1 deeltje. 
  3556. Alfabetische lijst der lichting 1846. 1 deeltje. 
  3557. Inschrijvingsregister der lichting 1846. 1 deeltje. 
  3558. Alfabetische lijst der lichting 1847. 1 deeltje. 
  3559. Inschrijvingsregister der lichting 1847. 1 deeltje. 
  3560. Alfabetische lijst der lichting 1848. 1 deeltje. 
  3561. Inschrijvingsregister der lichting 1848. 1 deeltje. 
  3562. Alfabetische lijst der lichting 1849. 1 deeltje. 
  3563. Inschrijvingsregister der lichting 1849. 1 deeltje. 
  3564. Alfabetische lijst der lichting 1850. 1 deeltje. 
  3565. Inschrijvingsregister der lichting 1850. 1 deeltje. 
  3566. Alfabetische lijst der lichting 1851. 1 deeltje. 
  3567. Inschrijvingsregister der lichting 1851. 1 deeltje. 
  3568. Alfabetische lijst der lichting 1852. 1 deeltje. 
  3569. Inschrijvingsregister der lichting 1852. 1 deeltje. 
  3570. Alfabetische lijst der lichting 1853. 1 deeltje. 
  3571. Inschrijvingsregister der lichting 1853. 1 deeltje. 
  3572. Alfabetische lijst der lichting 1854. 1 deeltje. 
  3573. Inschrijvingsregister der lichting 1854. 1 deeltje. 
  3574. Alfabetische lijst der lichting 1855. 1 deeltje. 
  3575. Inschrijvingsregister der lichting 1855. 1 deeltje. 
  3576. Alfabetische lijst der lichting 1856. 1 deeltje. 
  3577. Inschrijvingsregister der lichting 1856. 1 deeltje. 
  3578. Alfabetische lijst der lichting 1857. 1 deeltje. 
  3579. Inschrijvingsregister der lichting 1857. 1 deeltje. 
  3580. Alfabetische lijst der lichting 1858. 1 deeltje. 
  3581. Inschrijvingsregister der lichting 1858. 1 deeltje. 
  3582. Alfabetische lijst der lichting 1859. 1 deeltje. 
  3583. Inschrijvingsregister der lichting 1859. 1 deeltje. 
  3584. Alfabetische lijst der lichting 1860. 1 deeltje. 
  3585. Inschrijvingsregister der lichting 1860. 1 deeltje. 
  3586. Alfabetische lijst der lichting 1891. 1 deeltje. 
  3587. Inschrijvingsregister der lichting 1861. 1 deeltje. 
 
  3588. Alfabetische lijst der lichting 1863. 1 deeltje. 
  3589. Inschrijvingsregister der lichting 1863. 1 deeltje. 
  3590. Lotingsregister der lichting 1863. 1 deeltje. 
 
  3591. Alfabetische lijst der lichting 1864. 1 deeltje. 
  3592. Inschrijvingsregister der lichting 1864. 1 deeltje. 
  3593. Lotingsregister der lichting 1864. 1 deeltje. 
 
  3594. Alfabetische lijst der lichting 1865. 1 deeltje. 
  3595. Inschrijvingsregister der lichting 1865. 1 deeltje. 
  3596. Lotingsregister der lichting 1865. 1 deeltje. 
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  3597. Alfabetische lijst der lichting 1866. 1 deeltje. 
  3598. Inschrijvingsregister der lichting 1866. 1 deeltje. 
  3599. Lotingsregister der lichting 1866. 1 deeltje. 
 
  3600. Alfabetische lijst der lichting 1867. 1 deeltje. 
  3601. Inschrijvingsregister der lichting 1867. 1 deeltje. 
  3602. Lotingsregister der lichting 1867. 1 deeltje. 
 
  3603. Alfabetische lijst der lichting 1868. 1 deeltje. 
  3604. Inschrijvingsregister der lichting 1868. 1 deeltje. 
  3605. Lotingsregister der lichting 1868. 1 deeltje. 
 
  3606. Alfabetische lijst der lichting 1869. 1 deeltje. 
  3607. Inschrijvingsregister der lichting 1869. 1 deeltje. 
  3608. Lotingsregister der lichting 1869. 1 deeltje. 
 
  3609. Alfabetische lijst der lichting 1870. 1 deeltje. 
  3610. Inschrijvingsregister der lichting 1870. 1 deeltje. 
  3611. Lotingsregister der lichting 1870. 1 deeltje. 
 
  3612. Alfabetische lijst der lichting 1871. 1 deeltje. 
  3613. Inschrijvingsregister der lichting 1871. 1 deeltje. 
  3614. Lotingsregister der lichting 1871. 1 deeltje. 
 
  3615. Alfabetische lijst der lichting 1872. 1 deeltje. 
  3616. Inschrijvingsregister der lichting 1872. 1 deeltje. 
  3617. Lotingsregister der lichting 1872. 1 deeltje. 
 
  3618. Alfabetische lijst der lichting 1873. 1 deeltje. 
  3619. Inschrijvingsregister der lichting 1873. 1 deeltje. 
  3620. Lotingsregister der lichting 1873. 1 deeltje. 
 
  3621. Alfabetische lijst der lichting 1874. 1 deeltje. 
  3622. Inschrijvingsregister der lichting 1874. 1 deeltje. 
  3623. Lotingsregister der lichting 1874. 1 deeltje. 
 
  3624. Alfabetische lijst der lichting 1875. 1 deeltje. 
  3625. Inschrijvingsregister der lichting 1875. 1 deeltje. 
  3626. Lotingsregister der lichting 1875. 1 deeltje. 
 
  3627. Alfabetische lijst der lichting 1876. 1 deeltje. 
  3628. Inschrijvingsregister der lichting 1876. 1 deeltje. 
  3629. Lotingsregister der lichting 1876. 1 deeltje. 
 
  3630. Alfabetische lijst der lichting 1877. 1 deeltje. 
  3631. Inschrijvingsregister der lichting 1877. 1 deeltje. 
  3632. Lotingsregister der lichting 1877. 1 deeltje. 
 
  3633. Alfabetische lijst der lichting 1878. 1 deeltje. 
  3634. Inschrijvingsregister der lichting 1878. 1 deeltje. 
  3635. Lotingsregister der lichting 1878. 1 deeltje. 
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  3636. Alfabetische lijst der lichting 1879. 1 deeltje. 
  3637. Inschrijvingsregister der lichting 1879. 1 deeltje. 
  3638. Lotingsregister der lichting 1879. 1 deeltje. 
 
  3639. Alfabetische lijst der lichting 1880. 1 deeltje. 
  3640. Inschrijvingsregister der lichting 1880. 1 deeltje. 
  3641. Lotingsregister der lichting 1880. 1 deeltje. 
 
  3642. Alfabetische lijst der lichting 1881. 1 deeltje. 
  3643. Inschrijvingsregister der lichting 1881. 1 deeltje. 
  3644. Lotingsregister der lichting 1881. 1 deeltje. 
 
  3645. Alfabetische lijst der lichting 1882. 1 deeltje. 
  3646. Inschrijvingsregister der lichting 1882. 1 deeltje. 
  3647. Lotingsregister der lichting 1882. 1 deeltje. 
 
  3648. Alfabetische lijst der lichting 1883. 1 deeltje. 
  3649. Inschrijvingsregister der lichting 1883. 1 deeltje. 
  3650. Lotingsregister der lichting 1883. 1 deeltje. 
 
  3651. Alfabetische lijst der lichting 1884. 1 deeltje. 
  3652. Inschrijvingsregister der lichting 1884. 1 deeltje. 
  3653. Lotingsregister der lichting 1884. 1 deeltje. 
 
3654-3662. Militie-registers, ( alfabetische naamlijst, inschrijvingsregister en 

lotingsregister) 1885-1929. 9 banden. 
   N.B. Sinds 1885 worden de militie-registers hierboven genoemd in banden 

lopende over 5 jaren verzameld. 
    De verlofgangers-registers en de nominatieve staten van tot de dienst 

aangewezenen zijn niet in de banden opgenomen. De losse militie-
registers van 1817-1884 zijn in dezelfde volgorde als in deze banden 
(n.l. per jaar) bijeengevoegd. Bij de losse stukken (registers en lijsten) 
van 1817-1884 zijn om een gelijkvormige doorlopende serie te ver-
krijgen van 1817-1929 de andere registers er uit gelaten. Deze vol-
gen onder de nrs. 3665-3794. 

 
  3654. Militie-registers van de lichtingen 1885-1889. 1 band. 
    N.B. In deze band zijn verzameld van het lichtingsjaar 
 
    1885. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1886. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1887. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1888. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1889. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
 
  3655. Militie-registers van de lichtingen 1890-1894. 1 band. 
    N.B. In de hierna te noemen volgorde zijn in deze band verzameld: 
 
    1890. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1891. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1892. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
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    1893. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1894. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
 
  3656. Militie-registers van de lichtingen 1895-1899. 1 band. 
     N.B. In de hierna te noemen volgorde zijn in deze band  
       bijeengebonden: 
    1895. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1896. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1897. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1898. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1899. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
 
  3657. Militie-register van de lichtingen 1900-1904. 1 band. 
    N.B. In de hierna te noemen volgorde zijn in deze band verzameld: 
    1900. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1901. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1902. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1903. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1904. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
 
  3658. Militie-registers van de lichtingen 1905-1908. 1 band. 
    N.B. In de hierna te noemen volgorde zijn in deze band verzameld: 
    1905. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1906. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1907. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1908. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
 
  3659. Militie-registers van de lichtingen 1909-1912. 1 band. 
    N.B. In de hierna te noemen volgorde zijn in deze band verzameld: 
    1909. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1910. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1911. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1912. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
 
  3660. Militie-registers van de lichtingen 1913-1917. 1 band. 
    N.B. In de hierna te noemen volgorde zijn in deze band verzameld: 
    1913. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1914. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1915. Alfabetische naamlijst, inschrijvingsregister, geen loting 

gehouden. 
    1916. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
    1917. Alfabetische naamlijst, lotings- en inschrijvingsregister. 
 
  3661. Militie-registers van de lichtingen 1918-1922. 1 band. 
    N.B. Militie-registers van de lichtingen 1918-1922 bevatten geen 

lotingsregisters; slechts van het jaar 1921 is ook het 
lotingsregister aanwezig. 
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  3662. Militie-registers van de lichtingen 1923-1929. 1 band. 
    N.B. Van de lichtingen 1923-1929 zijn aanwezig alle alfabetische 

lijsten, inschrijvingsregisters en lotingsregisters. 
      Tevens zijn in deze band de militie-registers van 1930 nog 

opgenomen. (Zie ook nrs. 3663 en 3664). 
 
  N.B. De 2 hier volgende bandjes zijn van het z.g. model 4 en behoren niet bij 

de voorafgaande serie. 
 
 3663. Inschrijvingsregister voor de dienstplichtigen der lichtingen 1924-1929. 
       1 bandje. 
  N.B. In dit register is tevens opgenomen en ingebonden het inschrijvings-

register voor de lichting 1930. (Zie ook inventaris nr. 3662). 
 
 3664. Lotingsregister voor de dienstplichtigen van de lichtingen 1923-1929. 1 bandje. 
  N.B. Zie ook inventaris nr.3662. 
 
 
a.b.b. Militie-staten. 
 
3665-3705. Nominatieve staten van manschappen welke tot de militaire dienst zijn 

aangewezen. 1820, 1822-1862. 41 omslag. 
   N.B. De staten zijn per jaar in een omslag bijeengehouden. Daar waar 

meer dan 1 stuk per jaar aanwezig is, zijn de meerdere staten als 
aanvulling van het contingent van hetzelfde jaar te beschouwen. Art. 
153 der wet van 8 januari 1817 zegt, dat op den dag van het vertrek 
van het contingent de gemeentebesturen de voor den dienst be-
stemde manschappen moet verzamelen en hen begeleiden naar de 
hoofdplaats der Provincie om aldaar aan den gouverneur te worden 
aangeboden met overgifte van de nominatieve staat van deze man-
schappen in triplo. De "aanbiedingsstaten" worden dan vergeleken 
met de lotingsregisters. Het triplicaat door de gouverneur onderte-
kend, wordt aan de gemeentelijke begeleider mee terug gegeven ten 
teken, dat het contingent geheel of gedeeltelijk is afgeleverd. 

 
 3665. Lichting 1820. 1 omslag. 
 3666. Lichting 1822. 1 omslag. 
 3667. Lichting 1823. 1 omslag. 
 3668. Lichting 1824. 1 omslag. 
 3669. Lichting 1825. 1 omslag. 
 3670. Lichting 1826. 1 omslag. 
 3671. Lichting 1827. 1 omslag. 
 3672. Lichting 1828. 1 omslag. 
 3673. Lichting 1829. 1 omslag. 
 3674. Lichting 1830. 1 omslag. 
 3675. Lichting 1831. 1 omslag. 
 3676. Lichting 1032. 1 omslag. 
 3677. Lichting 1833. 1 omslag. 
 3678. Lichting 1834. 1 omslag. 
 3679. Lichting 1835.  1 omslag. 
 3680. Lichting 1836. 1 omslag. 
 3681. Lichting 1837. 1 omslag. 
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 3682. Lichting 1838. 1 omslag. 
 3683. Lichting 1839. 1 omslag. 
 3684. Lichting 1840. 1 omslag. 
 3685. Lichting 1841. 1 omslag. 
 3686. Lichting 1842. 1 omslag. 
 3687. Lichting 1843. 1 omslag. 
 3688. Lichting 1844. 1 omslag. 
 3689. Lichting 1845. 1 omslag. 
 3690. Lichting 1846. 1 omslag. 
 3691. Lichting 1847. 1 omslag. 
 3692. Lichting 1848. 1 omslag. 
 3693. Lichting 1849. 1 omslag. 
 3694. Lichting 1850. 1 omslag. 
 3695. Lichting 1851. 1 omslag. 
 3696. Lichting 1852. 1 omslag. 
 3697. Lichting 1853. 1 omslag. 
 3698. Lichting 1854. 1 omslag. 
 3699. Lichting 1855. 1 omslag. 
 3700. Lichting 1856. 1 omslag. 
 3701. Lichting 1857. 1 omslag. 
 3702. Lichting 1858. 1 omslag. 
 3703. Lichting 1859. 1 omslag. 
 3704. Lichting 1860. 1 omslag. 
 3705. Lichting 1862. 1 omslag. 
 
3706-3726. Nominatieve staten van personen die voor één jaar of voor altijd van de 

militie-dienst zijn vrijgesteld. 1817, 1818, 1820-1836, 1838 en 1857. 
       21 omslagen. 
 
 3706. Lichting 1817. 1 omslag. 
 3707. Lichting 1818. 1 omslag. 
 3708. Lichting 1820. 1 omslag. 
 3709. Lichting 1821. 1 omslag. 
 3710. Lichting 1822. 1 omslag. 
 3711. Lichting 1823. 1 omslag. 
 3712. Lichting 1824. 1 omslag. 
 3713. Lichting 1825. 1 omslag. 
 3714. Lichting 1826. 1 omslag. 
 3715. Lichting 1827. 1 omslag. 
 3716. Lichting 1828. 1 omslag. 
 3717. Lichting 1829. 1 omslag. 
 3718. Lichting 1826-1831. 1 omslag. 
 3719. Lichting 1831. 1 omslag. 
 3720. Lichting 1832. 1 omslag. 
 3721. Lichting 1833. 1 omslag. 
 3722. Lichting 1834. 1 omslag. 
 3723. Lichting 1835. 1 omslag. 
 3724. Lichting 1836. 1 omslag. 
 3725. Lichting 1838. 1 omslag. 
 3726. Lichting 1857. 1 omslag. 
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3727-3776. Verlofgangers-registers van 1858-1933. 
       5 deeltjes, 45 omslagen en 2 banden. 
   N.B. Volgens de wet van 19 augustus 1861 (Stbl. no. 72) werd ingevoerd 

het "Register van de manschappen der Nationale Militie, die zich met 
verlof bevinden binnen de gemeente", hierna genoemd "verlof-
gangers-register". Art. 135 der genoemde wet bepaalde, dat de 
burgemeester in dit register aantekening hield wie van de verlof-
gangers de gemeente verlieten of overleed. Hebben eveneens 
betrekking op dit register het K.B. van 8 mei 1862 (Stbl. no. 46) art. 
75, gewijzigd 26 september 1898 (Stbl. no. 214) en de Militie-wet 
1901 art. 114 en 118 (art. 122). 

 
 3727. Lichting 1858-1867. 1 deeltje. 
 3728. Lichting 1863-1865. 1 deeltje. 
 3729. Lichting 1865. 1 deeltje. 
 3730. Lichting 1866. 1 deeltje. 
 3731. Lichting 1867. 1 deeltje. 
 3732. Lichting 1868. 1 omslag. 
 3733. Lichting 1869. 1 omslag. 
 3734. Lichting 1870. 1 omslag. 
 3735. Lichting 1871. 1 omslag. 
 3736. Lichting 1872. 1 omslag. 
 3737. Lichting 1873. 1 omslag. 
 3738. Lichting 1874. 1 omslag. 
 3739. Lichting 1875. 1 omslag. 
 3740. Lichting 1876. 1 omslag. 
 3741. Lichting 1877. 1 omslag. 
 3742. Lichting 1878. 1 omslag. 
 3743. Lichting 1879. 1 omslag. 
 3744. Lichting 1880. 1 omslag. 
 3745. Lichting 1881. 1 omslag. 
 3746. Lichting 1882. 1 omslag. 
 3747. Lichting 1883. 1 omslag. 
 3748. Lichting 1884. 1 omslag. 
 3749. Lichting 1885. 1 omslag. 
 3750. Lichting 1886. 1 omslag. 
 3751. Lichting 1887. 1 omslag. 
 3752. Lichting 1888. 1 omslag. 
 3753. Lichting 1889. 1 omslag. 
 3754. Lichting 1890. 1 omslag. 
 3755. Lichting 1891. 1 omslag. 
 3756. Lichting 1892. 1 omslag. 
 3757. Lichting 1893. 1 omslag. 
 3758. Lichting 1894. 1 omslag. 
 3759. Lichting 1895. 1 omslag. 
 3760. Lichting 1896. 1 omslag. 
 3761. Lichting 1897. 1 omslag. 
 3762. Lichting 1898. 1 omslag. 
 3763. Lichting 1899. 1 omslag. 
 3764. Lichting 1900. 1 omslag. 
 3765. Lichting 1901. 1 omslag. 
 3766. Lichting 1902. 1 omslag. 
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 3767. Lichting 1903. 1 omslag. 
 3768. Lichting 1904. 1 omslag. 
 3769. Lichting 1905. 1 omslag. 
 3770. Lichting 1906. 1 omslag. 
 3771. Lichting 1907. 1 omslag. 
 3772. Lichting 1908. 1 omslag. 
 3773. Lichting 1909. 1 omslag. 
 3774. Lichting 1910. 1 omslag. 
 3775. Lichting 1911-1923. 1 band. 
 3776. Lichting 1924-1933. 1 band. 
 
 
 3777. Nominatieve lijsten van verlofgangers te Vaals, welke onder de wapenen moe-

ten komen voor de najaars-exercitien of daarvan zijn vrijgesteld. 1819-1830, 
1844, 1845, 1847, 1854 en 1860. 1 omslag. 

 
 3778. Andere nominatieve staten van militiens-verlofgangers, welke naar hun korpsen 

moeten worden opgezonden. 1845, 1846 en 1859. 1 omslag. 
 
 3779. Naamlijst van de lotelingen der Nationale Militie van de klassen 1858-1861 

omtrent welke een uitspraak moet worden gedaan op grond van art. 190 der 
wet van 19 augustus 1861 (Stbl. no. 72). 21 januari 1862. 1 deeltje. 

  N.B. Volgens art. 5 van het K.B. van 30 november 1861 (Stbl. no. 103) 
moesten de lotelingen van bovengenoemde klassen uit de militie-
registers van 1861 worden overgeschreven op een naamlijst. 

 
 3780. Register van de manschappen welke in dienst zijn gesteld bij het 42ste bataillon 

der Nationale Militie toegevoegd aan de provincie Limburg. 1817 en 1818. 
        1 deeltje. 
 
 3781. Nominatieve staten van dienstplichtigen die voor één jaar waren vrijgesteld en 

wier namen op de alfabetische lijst voor de lichting van het volgende jaar 
moeten worden gebracht. 1821-1830, 1832-1834, 1837, 1840-1842, 1846 en 
1847.    1 omslag. 

  N.B. Dit moest geschieden ingevolge art. 70 en 80 der wet van 8 januari 
1817 (Stbl. no. 1). 

 
 3782. Nominatieve lijsten van manschappen welke met onbepaald verlof naar hun 

gemeente zijn gezonden. Lichtingen 1840, 1841 en 1842. 1 omslag. 
  N.B. Opgemaakt op grond van art. 176 van de wet van 8 januari 1817 (Stbl. 

no. 1.) 
 
 3783. Nominatieve staat van vreemdelingen welke de vereiste ouderdom hebben om 

militie-lichtig te worden. 20 februari 1821. 1 omslag. 
  N.B. Bijgevoegd 2 andere staten (±1820) waarschijnlijk lijsten van personen 

welke eveneens dienstplichtig zijn. 
 
 3784. Nominatieve lijst der overlevende soldaten van de infanterie en de cavalerie 

afkomstig van Vaals. 2 september 1814. 1 stuk. 
 
 3785. Lijst der te Vaals teruggekeerde dienstplichtigen (conscrits). 5 april 1815. 1 stuk. 
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3786-3788. Keuringsregister van de voor de krijgsdienst ongeschikt verklaarde 
personen. Lichting en 1916-1918. 3 deeltjes. 

 
  3786. Lichting 1916. 1 deeltje. 
  3787. Lichting 1917. 1 deeltje. 
  3788. Lichting 1918. 1 deeltje. 
 
 
3789-3793. "Hulp-Militie-registers" voor de lichtingen 1914-1918. 5 omslagen. 
   N.B. In deze "hulpregisters" welke eigenlijk geen registers zijn, doch map-

pen met losse gelijksoortige velletjes, staat opgetekend (voor ieder 
dienstplichtige een apart vel) wat er voorkomt in het alfabetisch-, het 
inschrijvings- en het lotings-register. 

 
  3789. Lichting 1914. 1 omslag. 
  3790. Lichting 1915. 1 omslag. 
  3791. Lichting 1916. 1 omslag. 
  3792. Lichting 1917. 1 omslag. 
  3793. Lichting 1918. 1 omslag. 
 
 
 3794. Register van ingeschreven verlofgangers aan wie toestemming is verleend tot 

verblijf buiten het land. Lichtingen 1909-1921. 1 deeltje. 
  N.B. Dit register is opgemaakt ingevolge art. 90 der Militie-wet. 
 
 
a.b.c.Correspondentie en andere stukken betreffende de Militie. 
 
 3795. Stukken betreffende de landsverdediging in het algemeen, zoals algemene 

voorschriften, correspondentie met betrekking tot de zakboekjes, voorschriften 
ten tijde van staat van beleg of oorlog, bijzondere maatregelen getroffen aan de 
grenzen, toezicht op verdachte personen en vreemdelingen en stukken die 
onder de volgende nummers geen plaats vinden, zoals manoeuvres, aanwer-
ving personeel Koninklijke Marechaussee, het opleiden tot officier, het samen-
stellen van bijzondere corpsen in de Franse tijd, zoals de nationale en de 
keizerlijke garde, het reglement voor de vrijwillige burgerbewapening in 1814, 
de oorlogsschade-regeling (An VI) en de stukken welke de militie, de landweer 
en de Landstorm samen aanbelangen. An VI (1797/1798)-1929. 1 omslag. 

 
 3796. Openbare kennisgevingen betreffende Militie-zaken in het algemeen. 20 maart 

1912-8 november 1917. 1 omslag. 
  N.B. Voor de openbare kennisgevingen van 1917 (einde) tot 1929 raadplege 

men de nrs. 111-123 van de inventaris. 
 
 3797. Staten van inlichtingen over de financiële toestand der families van Militie-

Landweer- en Landstorm-plichtigen. 1918. 1 pak. 
  N.B. Deze staten zouden vernietigd mogen worden, maar ze geven een zo 

goed beeld van de financiële toestand van sommige huisgezinnen in 
deze periode, dat ze de moeite van het bewaren waard zijn. (Zie ook 
inventaris nrs. 3822 en 3823.) 
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3798-3799. Registers van stukken betreffende de Militie, de Landweer en de Land-
storm, uitgaande van het gemeentebestuur. 10 september 1906-1 januari 
1918.    2 delen. 

   N.B. In de eerste jaren van gebruik van het eerste deel van deze registers 
zijn ook wel eens andere brieven ingeschreven geworden. De 
opgedrukte titel van deze delen is "Correspondentie-register Militie". 

 
  3798. 10 september 190 - 18 april 1915. 1 deel. 
  3799. 29 april 1915 - 1 januari 1918. 1 deel. 
 
 3800. Stukken betreffende de recrutering van de weermacht in het algemeen, zoals 

de verdeling van het contingent dienstplichtigen over de arrondissementen, de 
provincie, het kanton, over de militie-raden, de invoering van nieuwe militie-
wetten of algemene voorschriften. 1814-1876. 1 omslag. 

 
  N.B. Het archiefje van de burgemeester van Vaals, als president der 

Verenigde gemeenten Vaals en Bocholtz voor de "operatien der Militie" 
vindt men achteraan in de inventaris onder nr. 4563. 

 
  N.B. Voor stukken over de recrutering van de weermacht van vóór 1815 

(periode der conscriptie-wetten) raadplege men de inventaris nrs. 3480-
3493. 

 
 3801. Correspondentie betreffende de inschrijving voor de militie-dienst in het alge-

meen, de inschrijvingsregisters, de alfabetische naamlijsten, questies over 
militie-plicht, in verband met de leeftijd, de woonplaats of de nationaliteit van de 
persoon. 1825-1929. 1 pak. 

 
 3802. Uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand dienende tot bewijs dat de 

betreffende persoon de vereiste ouderdom heeft om voor de nationale militie te 
worden ingeschreven. Lichtingen 1830-1848. 1 omslag. 

 
 3803. Stukken betreffende de keuring voor de militaire dienst in het algemeen, de 

zittingen van de keuringsraad (1ste zitting van de Militie-raad) de afkeuring en 
herkeuring, de keuringslokalen etc. 1818-1929. 1 omslag. 

 
 3804. Stukken betreffende vrijstelling van militaire dienst. 1815-1929. 1 pak. 
 
 3805. Stukken betreffende de uitsluiting van de militaire dienst. 1818-1925. 1 omslag. 
 
 3806. Stukken betreffende de loting voor de militaire dienst. 1815-1929. 1 omslag. 
 
 3807. Stukken betreffende de dienstvervanging en de nummerverwisseling bij de 

militie. 1815-1898. 1 omslag. 
 
 3808. Stukken betreffende de aanwijzing tot gewoon- als tot buitengewoon dienst-

plichtige, toewijzing tot actief dienstplichtige of tot reservist, toewijzing tot de 
corpsen etc. 1816-1929. 1 omslag. 

 
 3809. Correspondentie betreffende de voorgeoefendheid van militie-plichtigen. 1902-

1921.    1 omslag. 
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 3810. Stukken betreffende de vervulling van de dienstplicht in het algemeen, zoals 
bewijzen van aanwezigheid bij het aangewezen corps, staten van gesneuvel-
den en vermisten, bewijsstukken dat men aan zijn verplichtingen inzake militie 
heeft voldaan, de z.g. certificaten L.L. benodigd om na volbrachte diensttijd te 
mogen huwen. 1815-1896.  1 omslag. 

 
 3811. Correspondentie betreffende daggelden, reiskosten enz. van dienstplichtigen 

en hun begeleiders. 1840-1929. 1 omslag. 
  N.B. Zie voor andere vergoedingen nrs. 3797, 3822 en 3823. 
 
 3812. Stukken betreffende de inlijving tot de werkelijke dienst bij de militie, de op-

roeping van dienstplichtigen tot de eerste oefening, het achterblijven van 
dienstplichtigen en het vervangen van deze nalatigen of "rétardaires", uitstel 
van opkomst en inlijving. 1815-1929. 1 pak. 

  N.B. De stukken over "réfractaires" of deserteurs vindt men hierna onder 
inventaris nr. 3821. 

 
 3813. Stukken betreffende herhalingsoefeningen voor militie-plichtigen en de z.g. 

najaarsexercitien. 1820-1929. 1 omslag. 
 
 3814. Stukken betreffende buitengewone opkomst en opkomst met spoed bij 

mobilisatie. 1870-1927. 1 omslag. 
 
 3815. "Mobilisatie-bescheiden" nodig voor het plotseling oproepen van de gehele 

landsverdediging. ±1912-1929. 1 omslag. 
  N.B. Plakkaten, instructie's, aanwijzingen, proclamatie's. 
 
 3816. Correspondentie betreffende het verlenen van groot verlof en ander verlof aan 

militie-plichtigen, de verlofgangersregisters, verlof-paspoorten en stukken die 
hierover handelen, het toezicht op groot-verlofgangers, zoals het verblijf in het 
buitenland, de overgang van miliciens naar de aanvullingsreserve, het inleveren 
van militaire goederen en "afrekeningen" bij het op groot verlof gaan. 1814-
1929.    1 omslag. 

  N.B. Voor stukken betreffende de overgang naar de aanvullingsreserve ten 
tijde van het bestaan van de landweer, raadplege men ook de inventaris 
nrs. 3834 v.v. 

 
 3817. Nominatieve lijsten der manschappen van de nationale militie, welke met 

onbepaald verlof zijn gezonden. 1818-1830. 1 omslag. 
  N.B. Voor de verlofgangers-registers raadplege men de inventaris nrs. 3727-

3776. 
 
 3818. Stukken betreffende het onderzoek van verlofgangers. 1817-1929. 1 omslag. 
 
 3819. Stukken betreffende het einde van de dienstplicht en het ontslag uit de militaire 

dienst. 1817-1928. 1 omslag. 
 
 3820. Correspondentie betreffende deserteurs, "réfractaires" en spionnen (in 

hoofdzaak signalementen der voortvluchtigen) en hun opsporing door de 
"mobiele colonne". 1814-1921. 1 omslag. 

  N.B. De stukken over "rétardaires" of achterblijvers vindt men onder 
inventaris nr. 3812. 
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 3821. Lijst van deserteurs uit de gemeente Vaals. 1812 en 1813. 1 stuk. 
  N.B. De lijst is genoemd "Régistre des Déserteurs" en is opgemaakt 

ingevolge de circulaire van den sous-préfect van 21 juni 1812, no. 1091. 
 
 3822. Correspondentie betreffende vergoedingen wegens kostwinnerschap van 

dienstplichtigen. 1912-1927. 1 omslag. 
  N.B. Inlichtingen over de financiële toestand van dienstplichtigen vindt men 

onder nr. 3797 van de inventaris. 
    Over steun aan gemobiliseerden en militairen raadplege men de rubriek 

"Maatschappelijke Steun". 
 
 3823. Correspondentie betreffende soldij, gagement, tractement e.d. aan dienstplich-

tigen. 1816-1922. 1 omslag. 
 
 
a.c.  De Landweer. 
 
 N.B. De Landweer werd opgericht bij de Wet van de 24ste juni 1901 tot regeling van 

de Landweer en van de opheffing van de schutterijen. 
  De Landweer kan gebruikt worden tot handhaving of het herstel van de 

openbare orde in geval van oproer en tot versterking van het leger. De diensttijd 
is 7 jaar. 

  Art. 26 der genoemde wet heeft archief-vormende betekenis. Het bepaalt, dat 
de burgemeester een afzonderlijk register houdt ter inschrijving: 

  1) van hen, die bij de Landweer worden in dienst gesteld of daarbij zijn 
overgegaan, voor zover zij voorkomen in het register der verlofgangers van 
de militie, 

  2) van de overige verlofgangers van de Landweer in de gemeente gevestigd. 
  Bij het in werking treden der wet van 4 februari 1922 (Stbl. no. 43) 

Dienstplichtwet, vervielen op 1 maart 1922, de Militie-wet (Stbl. 1912 no. 21), 
de Landweer-wet (Stbl. 1901 no. 160), de Landstorm-wet (Stbl. 1913. no. 149) 
met de wijzigingen alsmede de wet van 16 februari 1921 (Stbl. no. 61). 

 
3824-3832. Landweer-inschrijvingsregisters van de militie (landweer) lichtingen 

1895(1903)-1915 (1921). 7 deeltjes en 2 banden. 
   N.B. Het normale tijdstip waarop een militie-plichtige bij de Landweer 

wordt ingelijfd is 8 jaar na zijn lichtingsjaar. De hierboven aangegeven 
dubbel-datums betekenen, dat de militie-plichtige van b.v. 1895 in 
(1903) werd ingelijfd bij de Landweer. 

    De volledige titel van het register is "Register ter inschrijving van het 
in artikel 26 der Landweer-wet bedoelde personeel van de 
Landweer." 

 
  3824. Lichting 1895 (1903). 1 deeltje. 
  3825. Lichting 1896 (1904). 1 deeltje. 
  3826. Lichting 1897 (1905). 1 deeltje. 
  3827. Lichting 1898 (1906). 1 deeltje. 
  3828. Lichting 1899 (1907). 1 deeltje. 
  3829. Lichting 1900 (1908). 1 deeltje. 
  3830. Lichting 1901 (1909). 1 deeltje. 
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  3831.  Landweer-inschrijvingsregister van de militie-lichting 1902 (Land-
weerlichting 1910) tot de militielichting 1910(Landweerlichting 1917). 

        1 band. 
  3832. Landweer-inschrijvingsregister van de militie-lichting 1911 (Land-

weerlichting 1918) tot militielichting 1915 (Landweerlichting 1921). 
        1 band. 
 
 3833. Register van verlofgangers der Landweer aan wie toestemming is verleend om 

zich naar het buitenland te begeven. Landweerlichtingen 1907-1919. 1 deeltje, 
  N.B. Voor de registers van correspondentie over Landweer-zaken zie 
    inventaris nrs. 3798-3799. 
 
 3834. Opgaven van het personeel dat telkenjare overgaat naar de Landweer. 1910-

1921.    1 omslag. 
 
 3835. "Bewijzen" van vertrek en vestiging in de gemeente van verlofgangers der 

Landweer. 1909-1917. 1 omslag. 
 
 3836. Correspondentie betreffende de Landweer. 1904-1922. 1 omslag. 
 
 3837. Openbare kennisgevingen aan en betreffende landweerplichtigen. 1912-1917. 
       1 omslag. 
 
 
a.d.  De Landstorm. 
 
  N.B. Volgens de "Landstorm-wet" of de "Wet van den 28ste april 1913" tot 

regeling van de verplichtingen ten aanzien van de Landstorm" kan de 
Landstorm uitsluitend worden opgeroepen in geval van oorlog of 
oorlogsgevaar en wel tot gewapende of ongewapende dienst. Art 5 der 
wet bepaalt dat de burgemeester een register bijhoudt ter inschrijving 
van de Landstorm-plichtigen die in de gemeente woonachtig zijn zich 
daar komen vestigen of geacht mogen worden aldaar gevestigd te zijn. 
De voor de gewapende dienst en de voor de ongewapende dienst 
bestemden worden in aparte registers ingeschreven. 

 
3838-3839. Inschrijvings-registers voor uitsluitend tot ongewapende dienst aangewe-

zen Landstorm-plichtigen van de jaarklassen 1894-1922. 3 banden. 
   N.B. De jaarklasse waartoe de Landstorm-plichtige behoort, wordt bepaald 

door het jaar waarin hij 20 jaar is geworden (dus het militie-lichtings-
jaar). 

 
  3838. Jaarklassen 1894-1905. 1 band. 
  3839. Jaarklassen 1906-1918. 1 band. 
    N.B. Beide banden zijn zeer zuinig gebruikt. De registers van de 

eerste band zijn zelfs in het geheel niet gebruikt. Eerst in 1911 is 
men met de inschrijving voor de "ongewapende dienst" bij te 
Landstorm begonnen. 

  3839a. Jaarklassen 1919-1922. 1 band. 
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3840-3841. Inschrijvings-registers voor de tot de gewapende en ongewapende dienst 
aangewezen Landstorm-plichtigen. Jaarklassen 1894-1920. 3 banden. 

 
  3840. Jaarklassen 1894-1905. 1 band. 
    N.B. Het register is van 1894-1897 ongebruikt gebleven. 
  3841. Jaarklassen 1906-1918. 1 band. 
    N.B. Het register van 1913 is ongebruikt gebleven. 
  3841a. Jaarklassen 1919-1920. 1 band. 
 
3842-3866. "Aanhangsels" van de Landstorm-inschrijvingsregisters, zowel voor de 

gewapende als voor de ongewapende dienst. Jaarklassen 1895-1914. 
       25 omslagen. 
  N.B. Deze "aanhangsels" volledig getiteld "Aanhangsel-register model I of 

model II" zijn mappen met losse vellen genummerd volgens het in-
schrijvingsregister waarop per persoon aantekeningen worden gemaakt. 
Men zou het een kaartsysteem kunnen noemen of een "vel-systeem" 
der Landstorm-plichtigen. In enkele jaren zijn 2 omslagen gemaakt. 
Register Model I bevat dan uitsluitend de tot ongewapende dienst 
verplichte Landstormers terwijl register Model II de tot gewapende en 
ongewapende dienst bij de Landstorm bevat. 

 
 3842. Jaarklasse 1895. 1 omslag. 
 3843. Jaarklasse 1896. 1 omslag. 
 3844. Jaarklasse 1896. 1 omslag. 
 3845. Jaarklasse 1897. 1 omslag. 
 3646. Jaarklasse 1897. 1 omslag. 
 3847. Jaarklasse 1898. 1 omslag. 
 3848. Jaarklasse 1899. 1 omslag. 
 3849. Jaarklasse 1900. 1 omslag. 
 3850. Jaarklasse 1901. 1 omslag. 
 3851. Jaarklasse 1902. 1 omslag. 
 3852. Jaarklasse 1903. 1 omslag. 
 3853. Jaarklasse 1903. 1 omslag. 
 3854. Jaarklasse 1904. 1 omslag. 
 3855. Jaarklasse 1904. 1 omslag. 
 3856. Jaarklasse 1905. 1 omslag. 
 3857. Jaarklasse 1905. 1 omslag. 
 3858. Jaarklasse 1906. 1 omslag. 
 3859. Jaarklasse 1907. 1 omslag. 
 3860. Jaarklasse 1908. 1 omslag. 
 3861. Jaarklasse 1909. 1 omslag. 
 3862. Jaarklasse 1910. 1 omslag. 
 3863. Jaarklasse 1911. 1 omslag. 
 3864. Jaarklasse 1912. 1 omslag. 
 3865. Jaarklasse 1913. 1 omslag. 
 3866. Jaarklasse 1914. 1 omslag. 
 
3867-3888. Landstorm-keuringsregisters (sommigen met supplementen) van de 

jaarklassen 1896-1915. 21 deeltjes en 1 stuk. 
 
 3867. Jaarklasse 1896. 1 omslag. 
 3868. Jaarklasse 1897. 1 omslag. 
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 3869. Jaarklasse 1898. 1 omslag. 
 3870. Jaarklasse 1899. 1 omslag. 
 3871. Jaarklasse 1900. 1 omslag. 
 3872. Jaarklasse 1901. 1 omslag. 
 3873. Jaarklasse 1902. 1 omslag. 
 3874. Jaarklasse 1903. 1 omslag. 
 3875. Jaarklasse 1904. 1 omslag. 
 3876. Jaarklasse 1905. 1 omslag. 
 3877. Jaarklasse 1906. 1 omslag. 
 3878. Jaarklasse 1907. 1 omslag. 
 3879. Jaarklasse 1908. 1 omslag. 
 3880. Jaarklasse 1909. 1 omslag. 
 3831. Jaarklasse 1910. 1 omslag. 
 3882. Jaarklasse 1911. 1 omslag. 
 3883. Jaarklasse 1912. 1 omslag. 
 3884. Jaarklasse 1913. 1 omslag. 
 3885. Jaarklasse 1914. 1 omslag. 
 3886. Jaarklasse 1915. 1 omslag. 
 3887. Jaarklasse 1916. 1 omslag. 
 3888. Jaarklasse 1917. 1 stuk. 
 
3889-3893. Staten van herkeuring van afgekeurden vóór de in-dienst-treding bij de 

Landstorm. Jaarklassen 1914.-1917. 5 omslagen. 
   N.B. De "staten" per persoon opgemaakt, zijn per jaar-klasse in een "map" 

verzameld. 
 
 3889. Jaarklasse 1914. 1 omslag. 
 3890. Jaarklasse 1915. 1 omslag. 
 3891. Jaarklasse 1916. 1 omslag. 
 3892. Jaarklasse 1917. 1 omslag. 
 3893. Jaarklasse 1918. 1 omslag. 
 
 3894. Openbare kennisgevingen betreffende de Landstorm. 1913-1917. 1 omslag. 
  N.B. Voor de latere jaren raadplege men inventaris nrs. 111-123 van de 

inventaris. 
    Zie ook het register van correspondentie inventaris nrs. 3798 en 3799. 
 

3895. 1) Ontwerp besluit houdende voorschriften betreffende de uitvoering van de 
Landstorm-wet; 

  2) Ontwerp Landstorm-instructie; 
  3) Landstorm-wet. 
   1911-1912.  1 omslag. 
 
 
3896-3911. Andere stukken betreffende de Landstorm, zoals correspondentie, instruc-

tie's, lijsten, staten, opgaven, uitspraken over inschrijving, keuring, oproep-
ing en ontslag bij de Landstorm. Per jaar onderverdeeld. 1912-1929. 

       16 omslagen. 
  N.B. Hierin bevinden zich ook stukken over de Vrijwillige Landstorm en de 

Bijzonder Vrijwillige Landstorm. 
 
 3896. 1912-1914. 1 omslag. 
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 3897. 1915. 1 omslag. 
 3898. 1916. 1 omslag. 
 3899. 1917. 1 omslag. 
 3900. 1918. 1 omslag. 
 3901. 1919. 1 omslag. 
 3902. 1920. 1 omslag. 
 3903. 1921. 1 omslag. 
 3904. 1922. 1 omslag. 
 3905. 1923. 1 omslag. 
 3906. 1924. 1 omslag. 
 3907. 1925. 1 omslag. 
 3908. 1926. 1 omslag. 
 3909. 1927. 1 omslag. 
 3910. 1928. 1 omslag. 
 3911. 1929. 1 omslag. 
 
 
a.e.  Vrijwilligers, Nederlands Indische Leger, Bondscontingent, Schutterij en 

Garde Civique. 
 
 3912. Stukken betreffende vrijwillige dienstneming bij een of ander corps van het 

leger in Nederland. An VIII (1799/1800)-1928. 1 omslag. 
  N.B. Stukken betreffende de Vrijwillige Landstorm en de Bijzonder Vrijwillige 

Landstorm, zie inventaris nrs. 3896-3911. 
 
 3913. Correspondentie betreffende de dienstplicht bij het Nederlands Indische leger. 

1826-1929.   1 omslag. 
 
 3914. Staten betreffende de dienstplicht bij het Limburgse Bonds-contingent. 1846-

1847.    1 omslag. 
 
 3915. Correspondentie betreffende de "Garde Civique" (burgerwacht). 1809, 1830-

1839.    1 omslag. 
  N.B. Deze stukken over de Garde Civique uit de Franse en uit de Belgische 

periode zijn hier opgeborgen, omdat zij evenals de in 1815 geformeerde 
Schutterij niet alleen tot doel hadden het bewaren der openbare orde, 
doch tevens ten tijde van oorlog een soort Landstorm vormden ter 
verdediging van het land. 

    De stukken over de huidige Burgerwacht echter vindt men onder 
"Openbare Orde" inventaris nrs. 2032 v.v. 

 
 3916. Naamlijst der burgers van Vaals, opgenomen in de lijst van de Garde Civique. 

28 augustus 1809. 1 stuk. 
  N.B. De lijst is opgemaakt ingevolge een besluit van den prefect van 12 

augustus 1809. 
 
 3917. Lijst der manspersonen boven de een en twintig jaren in Vijlen. 6 mei 1826. 
       1 deeltje. 
  N.B. De lijst is opgemaakt door P.J. Mertens? en diende hoogstwaarschijnlijk 

om te komen tot de vorming van de schutterij. 
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 3918. Stukken betreffende de schutterijen. 1815-1829 en 1849-1906. 1 omslag. 
  N.B. Hier zijn slechts opgeborgen de stukken betreffende de z.g. "Rustende 

Schutterijen" door het Rijk in 1815 geformeerd. De stukken over de vrije 
schutterijen St. Paulus te Vaals en St. Joseph te Vijlen vindt men onder 
"Openbare Orde" (inventaris nr. 1704). Deze laatsten mogen meer 
beschouwd worden als verenigingen tot beoefening in het hanteren van 
wapens. 

 
 
b.Militaire vorderingen en inkwartiering. 
 
3919-3920. Registers betreffende militaire vorderingen.28 september 1794 - 24 

september 1795. 2 delen. 
   N.B. De meer volledige titel in het eerste deel voorkomende luidt "Lijste off 

Specificaetie der Respectieve Leverantie door de gemeente Holset, 
Vaels en Vijlen, successievelijk gedaen, ter voldoening van de 
Requisitie op voorschreven gemeente succesievelijk gedaen, met en 
benevens de Naemen van de ingeseetenen dewelke tot de voor-
schreven leverantie hebben bijgedraegen als volgt; alsmede trans-
porten van Karren en Waagens". 

 
  3919. 28 september 1794 - 12 november 1784. 1 deel. 
    N.B. Het deel is slechts tot en met pag. 84 gebruikt. 
      De inhoud bestaat niet alleen uit lijsten, doch ook uit ingekomen 

en verzonden brieven handelende over requisitie's en ordon-
nantie's, alsmede notulen van de vergaderingen van het 
gemeentebestuur waarop de questie's van de leveringen 
besproken werden. 

  3920. 17 november 1794 - 24 september 1795. 1 deel. 
    N.B. Ook dit deel is tot pagina 91. Achterin is een soort voorraadboek 

bijgehouden over de fourage en de proviand welke in de 
magazijnen van het leger aanwezig is. 

 
 3921. Uittreksels uit het register betreffende de militaire vorderingen, lijsten van 

leveringen aan troepen en van inkwartieringen van militairen, alsmede staten 
van legers welke door Vaals zijn getrokken. 1814-1815. 1 omslag. 

 
 3922. Stukken betreffende de militaire vorderingen en de inkwartieringen in het alge-

meen, zoals de algemene "Inkwartierings- en Vorderingsvoorschriften", stukken 
welke handelen over de wijze van betaling en liquidatie dezer vorderingen in 
het algemeen, statistische inlichtingen over de voorraden, de verdeling der vor-
deringen over het kanton, de uitdeling der gelden, het kantonnement der troe-
pen, de vergaderingen van de burgemeesters van het kanton in verband met de 
verantwoording der kantonnale rekening door Haenraets, kanton-commissaris, 
stukken over deze verantwoording gewisseld met Gericke, Liquidatie-commis-
saris, stukken betreffende de legerings-statistiek en de toestand der wegen in 
verband met de landsverdediging. An III (1794/1795)-1926. 1 pak. 
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 3923. Stukken betreffende de vorderingen van geld voor oorlogsdoeleinden in de 
vorm van gedwongen leningen, oorlogsbelastingen, "dons volontaires" en "dons 
patriotiques", emprunts forcê en de bijdragen in het équipement van ruiters. An 
XII (1803/1804)-1818. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nrs. 257 en 1695. 
 
 3924. Stukken betreffende de militaire vordering van dieren in het algemeen, met 

uitzondering van paarden. 1794-1915. 1 omslag. 
 
3925-3928. Paardenlijsten. Opgemaakt (±1815), 1914, 1915-1928. 4 deeltjes. 
 
   N.B. Bij de wet van 14 september 1866 art. 32 (Stbl. no. 138) werd in tijd 

van nood de bevolking verplicht tot allerlei leverantie's en diensten. 
Van de levering ook van paarden wordt voor het eerst gesproken in 
de wet van 29 maart 1877 (Stbl. no. 53). 

    Bij de wet van 10 mei 1890 (Stbl. no. 83 par. 7) wordt bepaald, dat in 
tijd van vrede reeds paarden ter keuring kunnen worden gevorderd 
en dat de burgers tot het maken van de lijsten der paarden welke 
voor de krijgsdienst geschikt zijn, moeten medewerken. In het K.B. 
van 10 november 1892 (art. 14 en 15 (Stbl. no. 253) wordt bepaald, 
hoe deze lijsten moesten worden ingericht. Ook de K.B.'s van 5 
augustus 1895 (Stbl. no. 147) en van 17 januari 1898 (Stbl. no. 22) 
geven nadere aanwijzingen en tevens wordt erin bepaald, dat op 
deze lijsten eventueel moet worden aangetekend, naar waar de 
paarden zijn verkocht, vervoerd etc. 

 
  3925. (±1815). 1 deeltje. 
  3926. 1914.  1 deeltje. 
  3927. 1915.  1 deeltje. 
  3928. 1928.  1 deeltje. 
 
 
 3929. Stukken betreffende het vorderen van paarden met uitzondering der "paarden-

lijsten" welke hieraan voorafgaan. 1794-1929. 1 omslag. 
 
 3930. Stukken betreffende het vorderen van voertuigen (karren en wagens zonder 

paarden). 1813-1879. 1 omslag. 
 
 3931. Stukken betreffende het vorderen van voertuigen met paarden (vaak met per-

soneel) genaamd "bespanningen", "equipages" "Vorspänne" en stukken betref-
fende de transportmogelijkheden in het algemeen, zoals lijsten van in de 
gemeente aanwezige trekpaarden en ossen, wagons, slagkarren en karren. An 
IX (1800/1801)-1848. 1 omslag. 

 
 3932. Stukken betreffende het vorderen van auto's en andere daarmede in verband 

staande militaire vorderingen, zoals vordering van benzine, olie en carbid. 
1914-1928.   1 omslag. 

 
 3933. Stukken betreffende de vordering van proviand (levensmiddelen en drank) voor 

legerende en doortrekkende troepen. An VIII (1799/1800)-1837. 1 omslag. 
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 3934. Stukken betreffende de vordering van fourage (haver, stro, hooi etc.) als voer 
voor trek- en rijpaarden van inkwartierde en doortrekkende legertroepen. 1794-
1831.    1 omslag. 

 
 3935. Stukken welke tegelijkertijd handelen over de vordering van levensmiddelen en 

fourage voor doortrekkende of "logerende" leger-afdelingen. 1814-1832. 
        1 omslag. 
 
 3936. Stukken betreffende het vorderen van andere zaken zoals hout, wol, stoffen, 

laken, hoefijzers, drijfriemen, bedden en het vorderen van arbeid door kleer-
makers en timmerlieden. 1794-1918. 1 omslag. 

 
 3937. Inkwartieringslijsten (±1815). 1 omslag. 
  N.B. De lijsten vermelden het aantal officieren, manschappen en paarden, 

welke bij de betreffende inwoners kunnen worden ondergebracht. 
Sommige lijsten zijn slechts voor een of meer gehuchten afzonderlijk 
opgemaakt. 

 
 3938. 2 lijsten van ingezetenen bij wie inkwartiering kan plaats vinden. Opgemaakt 

1868 en 1872.  1 omslag. 
  N.B. De lijsten zijn opgemaakt ingevolge art. 17 der wet op de militaire 

vorderingen en inkwartieringen van 14 september 1866 (Stbl. no. 138). 
 
 3939. Opgave van veranderingen aan te brengen in de lijsten van inkwartieringen, 

welke volgens art. 17 der wet van 14 september 1866 (Stbl. no. 138) moeten 
worden bijgehouden. 1874-1889. 1 omslag. 

 
 3940. Stukken betreffende inkwartieringen van doortrekkende legergroepen en 

"kantonnerend" krijgsvolk. 1813-1816. 1 pak. 
   
 3941. Stukken betreffende de inkwartiering van krijgsvolk op doortocht of "logerende" 

soldaten. 1830-1928. 1 omslag. 
 
 3942. Vanwege de bevolking ingekomen rekeningen over de logieskosten van de 

Nationale Gendarmerie. An VIII (1799/1800)-1802. 1 omslag. 
  N.B. Ieder stukje draagt een nummer van 1-23. 

Het zijn waarschijnlijk de bijlagen van een genummerde staat of 
rekening. Voor Gendarmerie raadplege men ook de nummers 280 en 
2036 van deze inventaris. 

 
 3943. Lijsten van burgers die bijgedragen hebben in de logieskosten van de Gendar-

merie (±An IX ventôse) februari 1801. 1 omslag. 
  N.B. Bijgevoegd een pakje invitatie's tot het bijdragen in deze logieskosten en 

een lijst van de weigeraars dezer bijdragen. 
 
 3944. Staten en opgaven vermeldende de inkwartieringskosten van de grenswachten 

aan de grensposten van Vaals en Wolfhaag. 1917-1920. 1 omslag. 
  N.B. De lijsten hebben tevens dienst gedaan ter notering van de gelden door 

de gemeente aan de "kwartier-gevers" betaald. 
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15.  JUSTITIE. 
 
3945-3946. Register ter inschrijving van de door de politie opgemaakte processen-

verbaal. An XIII 29 brumaire (20 november 1804)-26 oktober 1827. 2 delen. 
   N.B. Tot en met 1822 zijn deze processen in het Frans gesteld, terwijl de 

titel luidt "Régistre aux Proces-verbaux de Police". 
 
  3945. An XIII 29 brumaire (20 november 1804) - 20 november 1812. 1 deel. 
  3946. 20 november 1812 - 26 oktober 1827. 1 deel. 
    N.B. Zie ook inventaris nr. 3950. 
 
3947-3948. "Register houdende aanduiding van alle misdaden, wanbedrijven, overtre-

dingen of andere feiten" in de gemeente gepleegd. 1 januari 1857-27 maart 
1892.    2 delen. 

 
 3947. 1 januari 1857 - 23 maart 1877. 1 deel. 
 3948. 31 mei 1877 - 27 maart 1892. 1 deel. 
 
   3948a.  Register van stukken uitgegaan van en ingekomen bij den bur-

gemeester als hulpofficier van Justitie. 11 november 1831-15 
december 1836. 1 deeltje. 

      N.B. Inliggend enkele processen-verbaal en signalementen. 
 
 3949. Register van correspondentie en van processen-verbaal bijgehouden door den 

burgemeester C. Ruland als hulpofficier van justitie te Vaals. 1 oktober 1868-31 
januari 1906.  1 deel. 

  N.B. De afschriften der brieven uitgaande van den burgemeester, alsook de 
processen-verbaal zijn in 1 reeks doorlopend genummerd van 1-122. De 
tweede helft van het register is onbeschreven. 

 
 3950. Losse bladen uit een register van processen-verbaal. 1828-1830. 1 omslag. 
  N.B. Waarschijnlijk zijn deze bladen de voortzetting van de registers 

beschreven onder de inventaris nrs. 3945 en 3946. 
 
 3951. Stukken betreffende de justitie en politie in het algemeen, zoals algemene 

voorschriften, verordeningen en wetten over strafvordering, strafbedreiging ten 
uitvoer legging en ontheffing van straf, welke bepalingen of alle burgers gelden 
of slechts voor sommige categorieën (zoals buitenlanders, spionnen en 
"emigrés"), circulaires over bijzondere algemene maatregelen in zake justitie. 
An III (1794/1795)-1929. 1 omslag. 

 
 3952. Stukken betreffende de samenstelling der justitionele colleges de instelling en 

opheffing van rechtbanken, het aanstellen van rechters en het kiezen van 
vrede-rechters, de benoeming van den burgemeester tot hulpofficier van justitie 
en van een wethouder tot zijn plaatsvervanger, het aanwijzen van '"jurés" 
(gezworenen) voor de rechtbank. An IX (1801/1802)-1924. 1 omslag. 
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3953-3966. Stukken betreffende in de gemeente gepleegde misdrijven, strafbare 
handelingen of overtredingen (processen-verbaal, inlichtingen, opsporin-
gen, signalementen, huiszoekingen, dagvaardigingen, aanhoudingen, in 
beslagnamen, veroordelingen, vrijstelling of uitstel van straf) en betreffende 
buitengewone voorvallen binnen de gemeente (brand, oproer, rampen) 
waarover de officier van justitie proces-verbaal moet opmaken. An III 
(1794/1795)-1929. 14 omslagen. 

   N.B. Alleen de processen-verbaal van aanhouding opgemaakt door de 
"commiezen" belast met het opsporen van smokkelaars zijn apart 
hierna beschreven in inventaris nr. 3967. 

 
 3953. An III (1794/1795)-An XIV (1805/1806). 1 omslag. 
 3954. 1806-1813. 1 omslag. 
 3955. 1814-1819. 1 omslag. 
 3956. 1820-1829. 1 omslag. 
 3957. 1830-1839. 1 omslag. 
 3958. 1840-1849. 1 omslag 
 3959. 1850-1859. 1 omslag. 
 3960. 1860-1869. 1 omslag. 
 3961. 1870-1879. 1 omslag. 
 3962. 1880-1889. 1 omslag. 
 3963. 1890-1899. 1 omslag. 
 3964. 1900-1909. 1 omslag. 
 3965. 1910-1919. 1 omslag. 
 3966. 1920-1929. 1 omslag. 
 
 3967. Processen-verbaal van aanhouding van smokkelaars e.d. door ambtenaren 

belast met het beletten van frauduleuse invoer. 1812-1862. 1 pak. 
   
 3968. Stukken betreffende misdaden en overtredingen, welke buiten de gemeente 

plaats gehad hebben, zoals signalementen en opsporingsverzoeken, arrestatie-
bevelen etc. Lijsten van verdachte joden, "transport-zettels" voor gearresteer-
den, voorleiding en uitlevering aan de buitenlandse justitie van misdadigers, 
uitleiding van ballingen en ongewenste vreemdelingen, opsporing van ver-
misten en minderjarigen, inlichtingen over te Vaals passerende vreemdelingen. 
1807-1929.   1 pak. 

   
 3969. Stukken betreffende justitie-kosten in het algemeen, betreffende de uitbetaling 

aan de gemeente van een gedeelte der rechterlijke boeten, de kosten van lijk-
schouwing bij moord of bij het vinden van onbekende lijken, getuigenvergoe-
dingen, het registreren van processen-verbaal, de gratificatien aan gendarmes 
en veldwachters voor het maken van bekeuringen, de betaling van gevangenis-
kosten door de gemeente, het verhaal hiervan op het bezit van de gevangenen 
bij hun dood, het onderhoud van de gevangenis, rijksvergoedingen hiervoor, de 
levering van voedsel tot onderhoud van de gevangenen, benoeming van een 
commissie en een cipier voor het bewaringshuis te Vaals. An XII 
(1803/1804)1929. 1 omslag. 

 
 3970. Stukken betreffende de door den officier van justitie ter uitreiking aan ingeze-

tenen ontvangen stukken, afkomstig van de rechtbanken en gevangenissen. 
1810-1918.   1 omslag. 
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16. INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN. 
 
 3971. Omschrijving der grens tussen de gemeente Vaals (Nederland) en Sippe-

nacken (België) met 5 kaarten genummerd van 1-5. 31 oktober 1844. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook het volgende nummer van de inventaris. 
 
 3972. Proces-verbaal wegens het plaatsen der palen op de grensscheiding tussen de 

gemeente Vaals (Nederland) en Gemmenich en Sippenaeken (België) met de 
minuut van de omschrijving der grenzen. 12 november 1844. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 3971. 
Voor stukken over de grenskwesties tussen Vaals en Gemmenich 
van ±1827, dus voor dat deze grens tevens rijksgrens was, raadplege 
men de stukken over gemeente-grenzen. Zie inventaris nrs. 61-63 en 
292. 

 
 3973. Afschrift van het proces-verbaal over de vaststelling van de Rijksgrens tussen 

Duitsland en Nederland, tussen de grensstenen 193 en 196a. (Met 6 kaarten en 
1 "koördinaten-verzeichnis") 7 februari 1929. 1 omslag. 

 
 3974. Stukken over de afbakening der rijksgrenzen, de schouw en de bescherming 

der rijks-grenspalen in het algemeen. 1817-1922. 1 omslag. 
 
 3975. Stukken betreffende de vaststelling van de Nederlands-Pruisische grens, de 

schouw, het herstel en de bescherming van deze rijks-grenspalen tussen 
Nederland en Pruissen. 1816-1929. 1 pak. 

   
 3976. Stukken betreffende de afbakening der grenslijn tussen Nederland en België, 

het onderhoud, het herstel, de schouw en de bewaking van de rijks-grenspalen 
tussen Nederland en België. 1843-1929. 1 omslag. 

 
 3977. Andere stukken van internationale aard, zoals inlichtingen aan en van buiten-

landse consulaten in het algemeen, visitatie van gezantschaps-personeel, de 
verhouding der Nederlandse en buitenlandse grenswachten, het gebruik van 
wapens door deze grenswachten het respecteren van vreemd grondgebied, het 
bouwen langs de rijksgrenzen en voorzorgsmaatregelen tot het bewaren van de 
neutraliteit. 1830-1929. 1 omslag. 

  N.B. Stukken betreffende grenspassen, grensbewaking en pascontrole, zie 
inventaris nr. 1960. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER HUURCOMMISSIE. 
 
 
 3978. Uitspraken der huurcommissie zetelend te Gulpen over verhoging, schatting en 

opzegging van huur. 10 december 1917-30 mei 1918. 1 pak. 
  N.B. De stukken zijn genummerd van 1-352. 
 
3979-3981. Notulen van de vergaderingen der huurcommissie te Vaals. 5 juni 1918 - 30 

april 1930.  3 delen. 
 
 3979. 5 juni 1918 - 5 februari 1920. 1 deel. 
 3980. 13 februari 1920 - 12 januari 1922. 1 deel. 
 3981. 10 februari 1922 - 30 april 1923. 1 deel. 
     N.B. Het laatste register werd "gesloten" op 1 mei 1928. 
 
3982-3984. Presentielijsten voor de vergaderingen van de huurcommissie. 5 juni 1918-

1 mei 1923. 3 deeltjes. 
 
 3982. 5 juni 1918 - 4 december 1919. 1 deeltje. 
 3983. 15 januari 1920 - 29 december 1921. 1 deeltje. 
 3984. 12 januari 1922 - 1 mei 1923. 1 deeltje. 
 
 3985. Dagboek van ontvangsten en uitgaven van de huurcommissie. 1918-1923. 
       1 deeltje. 
 
3986-3987. Register tot aantekening van de uitspraken der huurcommissie, waarbij 

beslist is op de verzoeken om goedkeuring van een hogere huurprijs. 5 juni 
1918 - 27 april 1923. 2 deeltjes. 

 
 3986. 5 juni 1918 - 1 augustus 1920. 1 deeltje. 
 3987. 1 augustus 1920 - 27 april 1923. 1 deeltje. 
 
3988-3989. Register tot aantekening van uitspraken door de huurcommissie, waarbij 

beslist is op verzoeken tot nietigverklaring van huuropzegging en tot het 
doen tot standkomen van nieuwe huur. 14 juni 1918-16 april 1923. 

       2 deeltjes. 
 
 3988. 14 juni 1918 - 4 november 1920. 1 deeltje. 
 3989. 27 december 1920 - 16 april 1923. 1 deeltje. 
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 3990. Register tot aantekening van de uitspraken der huurcommissie waarbij de huur-
prijs van 1 januari 1916 is geschat van woningen die vóór of op die dag niet 
verhuurd zijn geweest. 8 juli 1919-21 april 1923. 1 deeltje. 

 
 
  N.B. De hierna volgende dossiers over de jaren 1918-1923 zijn chronologisch 

geordend volgens de datum waarop de verzoekschriften tot verhoging 
van huur, tot vernietiging van huuropzegging of tot schatting van een 
huis zijn ingekomen bij de huurcommissie of (wat bijna altijd dezelfde 
dag is) de datum, waarop de verzoekschriften zijn verzonden. Deze 
datum hebben wij op de dossiers geplaatst in de rechterbovenhoek. 

 
3991-3997. Dossiers over uitspraken van de huurcommissie. 1918-1923. 
       6 pakken en 1 omslag. 
 
 3991. 13 juni 1918 - 31 december 1918. 1 pak. 
 3992. 3 januari 1919 - 16 april 1919. 1 pak. 
 3993. 20 april 1919 - 27 december 1919. 1 pak. 
 3994. 2 januari 1920 - 31 augustus 1920. 1 pak. 
 3995. 3 september 1920 - 30 mei 1921. 1 pak. 
 3996. 3 juni 1921 - 18 november 1922. 1 pak. 
 3997. 11 januari 1923 - 24 april 1923. 1 omslag. 
 
 3998. Stukken uitgegaan van en ingekomen bij de huurcommissie, welke een meer 

algemeen karakter dragen, althans niet onder een der voorgaande dossiers 
behoren te worden gerangschikt. 1918-1923. 1 omslag. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER SCHOOLCOMMISSIE 
 
 
 3999. Register van notulen, besluiten en correspondentie van de plaatselijke school-

commissie. 1865-1880. 1 deel. 
  N.B. Slechts een 40-tal bladzijden zijn gebruikt. 
 
 4000. Correspondentie van de plaatselijke schoolcommissie over aangelegenheden 

van allerlei aard. 1820-1892. 1 omslag. 
 
 4001. Lijsten van kinderen die in 1879 de scholen te Vaals en te Vijlen bezochten. 8 

maart 1880.   1 omslag. 
 
 4002. Verslag over de toestand van het onderwijs aan de openbare school te Vaals 

en te Vijlen. 1879 en 1880. 1 omslag. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DEN GEMEENTE-ONTVANGER. 
 
  N.B. Het archief van den 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 den gemeente-secretaris wordt 
gevormd zoals het archief van het gemeente-bestuur. 

    Feitelijk is hier alleen de boekhouding van den ontvanger opgenomen, 
de neerslag dus zijner functie. De andere stukken, zoals de belasting-
kohieren, die misschien ook hier ondergebracht hadden kunnen worden, 
vindt men onder "Belastingen", de schoolgeldkohieren onder "Volksont-
wikkeling" etc. De stukken over den gemeente-ontvanger in het alge-
meen vindt men onder "Functionarissen" en de persoonlijke stukken bij 
de personele dossiers van het gemeente-personeel. 

 
 4003. Rekeningen van inkomsten en uitgaven der gemeente, opgemaakt door de 

ontvangers der gemeente. An VIII (1799/1800), an XIII (1804/1805), 1806, 
1807, 1808, 1831-1836, 1848-1852 en 1861. 1 omslag. 

  N.B. De hier geplaatste rekeningen, welke den ontvanger als bewijs van 
décharge moeten dienen zijn dubbelen van de serie rekeningen te 
vinden onder het hoofdstuk financiën van de gemeente (inventaris nrs. 
625-748). 

 
 4004. Register ten dienste van den ontvanger met aantekeningen over de inkomsten 

en uitgaven aan Hand- en Spandiensten, aantekeningen over voorschotten op 
salarissen van gemeente-ambtenaren. 1866-1872. 1 deel. 

  N.B. Op pagina 39 is de betreffende ontvanger begonnen met het inschrijven 
van die verordeningen en besluiten van de gemeenteraad welke 
verband houden met het heffen en het innen van belastingen van allerlei 
aard en inkomsten als schoolgelden, pachtgelden etc. Van pag. 53 tot 
pag. 177 (jaren 1866-1895) is het register gebruikt ter aantekening van 
de voorschotten gedaan op de salarissen der gemeente-ambtenaren en 
der onderwijzers. (Zie ook volgend nummer) 

 
 4005. Register van voorschotten op tractementen van ambtenaren der gemeente. 

1897-±1903.   1 deel. 
  N.B. Zie voor de jaren 1866-1895 inventaris nr. 4004. 
 
 4006. Dagboek van alle ontvangsten en uitgaven gedaan door den gemeente-

ontvanger. 1858. 1 omslag. 
 
 4007. Dagboek van ontvangsten en uitgaven van den gemeente-ontvanger 1865-

1874.    1 deel. 
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4008-4052. Dagboeken van ontvangsten door den gemeente-ontvanger. 1878-1908, 
1910-1923.  32 omslagen en 13 delen. 

  N.B. De deeltjes van 1878-1910 waarin zeer velen met suppletoire deeltjes, 
zijn per jaar in een omslag gelegd. Vanaf 1911 zijn de dagboeken, 
"journaal" genoemd, werkelijke gebonden delen. 

 
 4008. 1878. 1 omslag. 
 4009. 1879. 1 omslag. 
 4010. 1880. 1 omslag. 
 4011. 1881. 1 omslag. 
 4012. 1882. 1 omslag. 
 4013. 1883. 1 omslag. 
 4014. 1884. 1 omslag. 
 4015. 1885. 1 omslag. 
 4016. 1886. 1 omslag. 
 4017. 1887. 1 omslag. 
 4018. 1888. 1 omslag. 
 4019. 1889. 1 omslag. 
 4020. 1890. 1 omslag. 
 4021. 1891. 1 omslag. 
 4022. 1892. 1 omslag. 
 4023. 1893. 1 omslag. 
 4024. 1894. 1 omslag. 
 4025. 1895. 1 omslag. 
 4026. 1896. 1 omslag. 
 4027. 1897. 1 omslag. 
 4028. 1898. 1 omslag. 
 4029. 1899. 1 omslag. 
 4030. 1900. 1 omslag. 
 4031. 1901. 1 omslag. 
 4032. 1902. 1 omslag. 
 4033. 1903. 1 omslag. 
 4034. 1904. 1 omslag. 
 4035. 1905. 1 omslag. 
 4036. 1906. 1 omslag. 
 4037. 1909. 1 omslag. 
 4038. 1910. 1 omslag. 
 4039. 1911. 1 omslag. 
 4040. 1911. 1 deel. 
 4041. 1912. 1 deel. 
 4042. 1913. 1 deel. 
 4043. 1914. 1 deel. 
 4044. 1915. 1 deel. 
 4045. 1916. 1 deel. 
 4046. 1917. 1 deel. 
 4047. 1918. 1 deel. 
 4048. 1919. 1 deel. 
 4049. 1920. 1 deel. 
 4050. 1921. 1 deel. 
 4051. 1922. 1 deel. 
 4052. 1923. 1 deel. 
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4053-4058. Hulp-journalen van de ontvangsten aan keurloon, schoolgeld, belasting op 

de honden en rioolbelasting, bijgehouden door den gemeente-ontvanger. 
1918-1923.  4 deeltjes en 2 omslagen. 

 
 4053. 1918. 1 deeltje. 
 4054. 1919. 2 deeltjes in 1 omslag. 
 4455. 1920. 3 deeltjes in 1 omslag. 
 4456. 1921. 1 deeltje. 
 4057. 1922. 1 deeltje. 
 4058. 1923. 1 deeltje. 
      N.B. Deze hulpjournalen worden in de vorm van 

hulpkasboeken (zie volgende serie) voortgezet. 
 
4059-4064. Hulpkasboeken van inkomsten, keurlonen, hondenbelasting, schoolgeld en 

wegenbelasting. 1924-1929. 6 delen. 
 
 4059. 1924. 1 deel. 
 4060. 1925. 1 deel. 
 4061. 1926. 1 deel. 
 4062. 1927. 1 deel. 
 4063. 1928. 1 deel. 
 4064. 1929. 1 deel. 
       N.B. Zie voor vroegere jaren de Hulpkasboeken van  
        1918-1923 (inventaris nrs. 4053-4058). 
 
4065-4070. Hulpkasboeken van inkomsten aan openbare vermakelijkheidsbelastingen. 

1924-1929.  6 deeltjes. 
 
 4065. 1924. 1 deeltje. 
 4066. 1925. 1 deeltje. 
 4067. 1926. 1 deeltje. 
 4068. 1927. 1 deeltje. 
 4069. 1928. 1 deeltje. 
 4070. 1929. 1 deeltje. 
 
4071-4076. Kasboeken van inkomsten, bijgehouden door den ontvanger. 1924-1929. 
       6 deeltjes 
 
 4071. 1924. 1 deeltje. 
 4072. 1925. 1 deeltje. 
 4073. 1926. 1 deeltje. 
 4074. 1927. 1 deeltje. 
 4075. 1928. 1 deeltje. 
 4076. 1929. 1 deeltje. 
 
4077-4082. Grootboeken van inkomsten bijgehouden door den gemeente-ontvanger. 

1924-1929.  6 deeltjes. 
 
 4077. 1924. 1 deeltje. 
 4078. 1925. 1 deeltje. 
 4079. 1926. 1 deeltje. 
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 4080. 1927. 1 deeltje. 
 4081. 1928. 1 deeltje. 
 4082. 1929. 1 deeltje. 
 
4083-4098. Dagboeken van uitgaven bijgehouden door den gemeente-ontvanger. 

1868-1914, 1916-1923. 16 delen. 
 
 4083. 1868-1882. 1 deel. 
 4084. 1883-1901. 1 deel. 
 4085. 1902-1908. 1 deel. 
 4086. 1909-1910. 1 deel. 
 4087. 1911. 1 deel. 
 4088. 1912. 1 deel. 
 4089. 1913. 1 deel. 
 4090. 1914. 1 deel. 
 4091. 1916. 1 deel. 
 4092. 1917. 1 deel. 
 4093. 1918. 1 deel. 
 4094. 1919. 1 deel. 
 4095. 1920. 1 deel. 
 4096. 1921. 1 deel. 
 4097. 1922. 1 deel. 
 4098. 1923. 1 deel. 
 
4099-4104. Kasboeken van uitgaven bijgehouden door den gemeente-ontvanger. 

1924-1929.  6 deeltjes 
 
 4099. 1924. 1 deeltje. 
 4100. 1925. 1 deeltje. 
 4101. 1926. 1 deeltje. 
 4102. 1927. 1 deeltje. 
 4103. 1928. 1 deeltje. 
 4104. 1929. 1 deeltje. 
 
4105-4110. Verzamelposten-boeken van uitgaven. 1924-1929. 6 deeltjes. 
 
 4105. 1924. 1 deeltje. 
 4106. 1925. 1 deeltje. 
 4107. 1926. 1 deeltje. 
 4108. 1927. 1 deeltje. 
 4109. 1928. 1 deeltje. 
 4110. 1929. 1 deeltje. 
 
4111-4116. Grootboeken van uitgaven bijgehouden door den gemeente-ontvanger. 

1914-1929.  6 deeltjes. 
 
 4111. 1924. 1 deeltje. 
 4112. 1925. 1 deeltje. 
 4113. 1926. 1 deeltje. 
 4114. 1927. 1 deeltje. 
 4115. 1928. 1 deeltje. 
 4116. 1929. 1 deeltje. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET DISTRIBUTIEBEDRIJF. 
 
 
4111-4121. Copieboeken van verzonden stukken (Serie C) 12 maart 1917-10 

december 1920.  5 delen. 
   N.B. Deze serie bevat de correspondentie uitgegaan van het Distributie-

bedrijf. 
    De delen zijn genummerd C.1. tot C.6., C.2. ontbreekt. 
    Alle delen zijn voorzien van een alfabetische klapper op de 

adressanten. 
    Voor de correspondentie van de afdeling Boekhouding van het 

Distributie-bedrijf raadplege men de volgende serie. (inventaris nrs. 
4122-4125). 

 
 4117. 12 maart 1917 - 14 september 1917. 1 deel. 
 4118. 15 september 1917 - 21 maart 1918. 1 deel. 
 4119. 21 maart 1918 - 26 augustus 1918. 1 deel. 
 4120. 23 augustus 1918 - 16 januari 1919. 1 deel. 
 4121. 16 januari 1919 - 10 december 1920. 1 deel. 
 
4122-4125. Copieboeken van verzonden stukken ("Serie B"). 8 februari 1918 - 24 

december 1920. 4 delen. 
   N.B. Deze serie copieboeken (oude nummering B.3 tot B.6) bevat de 

correspondentie van de afdeling boekhouding van het Distributie-
bedrijf. Ieder deel is voorzien van een alfabetische klapper op de 
namen der adressanten. Voor de correspondentie over andere zaken 
dan de boekhouding raadplege men de inventaris nrs. 4117-4121. 

 
 4122. 8 februari 1918 - 9 september 1918. 1 deel. 
 4123. 10 september 1918 - 19 februari 1919. 1 deel. 
 4124. 19 februari 1919 - 23 april 1920. 1 deel. 
 4125. 23 april 1920 - 24 december 1920. 1 deel. 
 
 
 4126. Stukken betreffende het Distributie-bedrijf voor levensmiddelen in het alge-

meen, zoals plaatselijke distributie-regelingen en het "Reglement op de 
Distributie", ingekomen verzoeken en klachten van particulieren. 1914-1919. 

        1 omslag. 
 
 4127. Stukken betreffende het organisme en het personeel van het Distributie-bedrijf 

in het algemeen, zoals de verordening op het beheer van het bedrijf. 1917-
1918.    1 omslag. 

  N.B. Voor stukken betreffende een bepaalde ambtenaar raadplege men de 
personele dossiers in het archief van het gemeentebestuur. 

 
 4128. Stukken betreffende de financiën van het Distributie-bedrijf, copie-rapport over 

de controle op de boekhouding, leningen en schulden. 1917-1923. 1 omslag. 
 
 4129. Notulen van de vergadering van de Landbouw-commissie. 24 september 1918 - 

10 juni 1919.   1 deeltje. 
 
 4130. Inventarisatie-staten van grasland en tellijsten voor vee. 1918-1919. 1 omslag. 
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 4131. Stukken over de inventarisatie van de oogst. 1917. 1 omslag. 
 
 4132. Stukken betreffende de organisatie en het personeel van het kantoor van den 

regerings-commissaris belast met de rijks-graan-verzameling in Limburg. 1916-
1918.    1 omslag. 

 
 4133. Stukken betreffende het organisme van de levensmiddelen-commissie. 1917. 
       1 omslag. 
 
 4134. Stukken betreffende de samenstelling en de opheffing van de brandstoffen-

commissie. 1918-1921. 1 omslag. 
 
4135-4139. Kasboeken van den boekhouder van het Distributie-bedrijf. 1 april 1917 - 

31 december 1919. 5 delen. 
 
 4135. 1 april 1917 - 15 januari 1918. 1 deel. 
 4136. 17 januari 1918 - 30 september 1918. 1 deel. 
 4137. 1 oktober 1918 - 1 januari 1921. 1 deel. 
 4138. 1 oktober 1918 - 13 juni 1919. 1 deel. 
 4139. 13 juni 1919 - 31 december 1919. 1 deel. 
 
 4140. Kassiersboek ter inschrijving van de transacties met de N.V. Middenstands-

credietvereniging "De Hanze-bank" te Utrecht en met de Zuid-Nederlandse 
Handelsbank te Maastricht. 2 maart 1917-9 december 1920. 1 deel. 

 
 4141. Grootboek van den boekhouder van het distributie-bedrijf. 1 april 1918 - 31 

december 1919. 1 deel. 
 
 4142. Journaal van den boekhouder van het distributie-bedrijf. 1920. 1 deeltje. 
 
4143-4163. Kasbescheiden behorende bij de boekhouding van het distributie -bedrijf. 

1917-1919.  21 omslagen. 
   N.B. De stukken zijn genummerd van 1-1780 dit is de chronologische 

volgorde van de inschrijving in het kasboek. 
 
 4143. 1917/1918. nrs. 1-200. 1 omslag. 
 4144. 1917/1918. nrs. 201-350. 1 omslag. 
 4145. 1917/1918. nrs. 351-500. 1 omslag. 
 4146. 1917/1918. nrs. 501-600. 1 omslag. 
 4147. 1917/1918. nrs. 601-750. 1 omslag. 
 4148. 1918 nrs. 751-900. 1 omslag. 
 4149. 1918. nrs. 901-1000. 1 omslag. 
 4150. 1918. nrs. 1001-1150. 1 omslag. 
 4151. 1918. nrs. 1151-1250. 1 omslag. 
 4152. 1918. nrs. 1251-1350. 1 omslag. 
 4153. 1918. nrs. 1351-1450. 1 omslag. 
 4154. 1918. nrs. 1451-1600. 1 omslag. 
 4155. 1918. nrs. 1602-1700. 1 omslag. 
 4156. 1918. nrs. 1701-1780. 1 omslag. 
 4157. 1919. nrs. 1-100. 1 omslag. 
 4158. 1919. nrs. 101-200. 1 omslag. 
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 4159. 1919. nrs. 201-300. 1 omslag. 
 4160. 1919. nrs. 301-450. 1 omslag. 
 4161. 1919. nrs. 451-600. 1 omslag. 
 4162. 1919. nrs. 601-750. 1 omslag. 
 4163. 1919. nrs. 751-898. 1 omslag. 
 
4164-4172. Rekeningen over leveranties aan het distributie-bedrijf. 1917-1919. 
       9 omslagen. 
   N.B. De rekeningen zijn genummerd van 1-1100. 
 
 4164. 1917/1918. nrs. 1-150. 1 omslag. 
 4165. 1917/1918. nrs. 151-300. 1 omslag. 
 4166. 1918. nrs. 301-400. 1 omslag. 
 4167. 1918. nrs. 401-500. 1 omslag. 
 4168. 1918. nrs. 501-600. 1 omslag. 
 4169. 1918. nrs. 601-700. 1 omslag. 
 4170. 1918. nrs. 701-800. 1 omslag. 
 4171. 1919. nrs. 801-900. 1 omslag. 
 4172. 1919. nrs. 901-1100. 1 omslag. 
 
4173-4174. Bankbescheiden behorende bij de boekhouding van het distributie-bedrijf. 

1919.    2 omslagen. 
 
 4173. 1919 (Bankbescheiden Hanzebank). 1 omslag. 
 4174. 1919 (Bankbescheiden Zuidbank). 1 omslag. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET BURGERLIJK ARMBESTUUR. 
 
 
 N.B. Volgens een uittreksel uit een schrijven aan Zijne Excellentie den Minister voor 

de zaken van den R.K. Eredienst uitgaande van de Gedeputeerde Staten van 
Limburg, d.d. 14 augustus 1856, 2de Afdeling La. 3933/s "Armwezen", is een 
armbestuur een gemeentelijk armbestuur als bedoeld in art. 2 der wet van 28 
juni 1854 (Stbl. no. 100) indien een armbestuur vóór de Franse revolutie alleen 
gezorgd heeft voor b.v. de R.K.-armen in tegenstrijdigheid met het besluit der 
volksrepresentanten in België van 1 germinal an III (21 maart 1795). 

  Dit besluit bepaalde dat de bureaux van weldadigheid instellingen moesten zijn 
tot het verlenen van onderstand aan alle armen. De meestal uit kerkelijke 
oorsprong voortkomende armbesturen verloren hierdoor hun zelfstandigheid en 
werden gemeentelijke instellingen. De kerkelijke armengoederen eenmaal tot 
gemeengoed geworden, bleven ook al werden ze door de vroegere eigenaars 
geadministreerd, nationaal eigendom. 

  De oude beheerders waren "subordonnés à leur municipalité; ils agiront comme 
étant ses commissaires, sous sa direction et surveillance et lui rendront 
comptes". 

  Op 5 fructidor an VII (22 augustus 1799) werden de nieuwe bureaux van 
weldadigheid ingesteld door een besluit van het hoofdbestuur van het 
Departement van de Nedermaas dat de wet van 7 frimaire an V (27 november 
1796) en het betreffende besluit van het Directoire Exécutif van 12 messidor An 
VII (30 juni 1799) op de gemeenten van toepassing verklaarde. 

  Deze centrale bureaux werden in het bezit gesteld van alle goederen en 
kapitalen herkomstig van de voormalige armentafels en andere instellingen, 
totdat zij bij Koninklijk Besluit van 7 december 1822 (Stbl. no. 88) werden 
opgeheven en weer vervangen werden door de gemeentelijke bureaux van 
weldadigheid. (Zie hiervoor ook de Resolutie van Gedeputeerde Staten van 
Limburg ter uitvoering van dit Koninklijk Besluit van 20 januari 1823 
Administratief Memoriaal. no. 24.) 

  Ook nu bleven deze instellingen burgerlijk eigendom ten algemenen nutte, ter 
verwezenlijking van het beginsel der Franse wetten, dat "assistance du pauvre 
est une dette nationale" die zich over al de armen van het ressort uitstrekte. 

  En het boven aangehaalde schrijven van Gedeputeerde Staten van 14 
augustus 1856 sluit met de conclusie dat een R.K. Armbestuur opnieuw 
opgericht in 1855 geen recht heeft op de oude hem vroeger toebehoord 
hebbende goederen. 

  Daarom is het archief van het Burgerlijk Armbestuur als een gemeentelijke 
instelling hier terecht geplaatst. 

 
 
 

a. Burgerlijk Armbestuur in het algemeen. 
 
  N.B. In het archief van het Burgerlijk Armbestuur zijn tevens opgenomen de 

stukken uit de periode van het Bureau Central de Bienfaisance te 
Gulpen, waaronder het Bureau Auxiliaire van Vaals behoorde. 
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4175-4177. Notulen van het Burgerlijk Armbestuur. 17 december 1829-26 april 1929. 
       3 delen. 
 
  4175. 17 december 1829 - 8 april 1905. 1 deel. 
    N.B. Achterin een lijst der aftredende leden van het Armbestuur van 

1866-1917. 
  4176. 29 september 1905 - 4 april 1928. 1 deel. 
  4177. 25 april 1928 - 31 december 1929. 1 deel. 
    N.B. Dit deel wordt nog vervolgd tot 26 april 1932. 
 
 4178. Register van correspondentie uitgegaan van het Burgerlijk Armbestuur. 13 

augustus 1841 - 20 februari 1918. 1 deel. 
  N.B. De stukken zijn genummerd van 198-363. Het deel is slechts voor de 

helft gebruikt. 
 
 4179. Inventaris der registers en papieren toebehorende aan het Armbestuur van de 

gemeente Vaals, kanton Gulpen. Opgemaakt 10 januari 1824. 1 stuk. 
 
 4180. Wetten, voorschriften etc. over de uitvoering van de armenwetten in het alge-

meen en over de instellingen van weldadigheid, reglementen van het Burgerlijk 
Armbestuur van de gemeente Vaals, en het algemeen reglement voor de 
besturen der parochiële en andere katholieke instellingen van weldadigheid of 
liefdadigheid. An X (1801/ 1802)-1912. 1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 58.29 
 
 4181. Stukken betreffende het organisme van het Burgerlijk Armbestuur, zoals 

instelling van het Armbestuur en de benoeming en herbenoeming van leden. An 
X (1801/ 1802)-1927. 1 omslag. 

 
 4182. Stukken betreffende de eigendommen van het Armbestuur van Vaals in het 

algemeen, over "De Eigendom", koop, verkoop, schenking, verpachting, 
verhuur van goederen, hypotheek-stellingen, processen-verbaal van schatting, 
kadastrale uittreksels, kaartjes en andere stukken bij de hierboven aangeduide 
transactie, overgelegd. An XI (1802/ 1803)-1929. 1 omslag. 

  N.B. Voor de akten van koop, verkoop, verpachting, geldlening met de bij 
deze akten behorende stukken, raadplege men de inventaris nrs. 4190 
v.v. 

 
 4183. Losse stukken inzake het geschil tussen het Burgerlijk Armbestuur en de St. 

Foilanskerk te Aken over eigendomsrechten op goederen. 1838-1850. 1 omslag. 
  N.B. Zie ook inventaris nrs. 3050 en 4219. 
 
 4184. Stukken betreffende de financiën van het Burgerlijk Armbestuur, de financiële 

verhouding tot het Bureau Central de Bienfaisance, de subsidies, de belegging 
van kapitaal, de schulden, de rekeningen en de begrotingen An X (1801/1802)-
1929.    1 omslag. 

  N.B. Zie ook inventaris nr. 4186. 
 
 4185. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het verlenen van machti-

gingen aan het Burgerlijk Armbestuur tot het beleggen van geld, tot het aflossen 
en doorhalen van hypotheken etc. 1834-1926. 1 omslag. 
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 4186. Stukken betreffende een financieel geschil van het burgerlijk Armbestuur met 
de Eerste Utrechtse Verzekerings-Maatschappij over de uitbetaling van 
verzekerings-bedragen. 1926. 1 lias. 

  N.B. Aan de lias is een omslag vastgezegeld met het opschrift "Ontvangsten 
1926 B.A. Vaals". 

 
 4187. Correspondentie met de Eerste Utrechtse Algemene Verzekerings-Maatschap-

pij. 1926-1928.  1 omslag. 
 
 4188. Stukken betreffende de handelingen van het Burgerlijk Armbestuur, zoals de 

verpleging van armen, zieken, krankzinnigen, kinderen enz., tarieven van 
verpleging in tehuizen, bij dokters en apothekers, ondersteuning van armen en 
wijzigingen in de ondersteuning. 1813-1929. 1 omslag. 

 
 4189. Lijsten van armen in de gemeente (meestal opgemaakt door de pastoors) en 

staten van aan de armen uitgedeelde gelden afkomstig van het Bureau Central 
de Bienfaisance te Gulpen. An X (1801/1802)-1813. 1 omslag. 

 
 
 
B.  Akten van het Burgerlijk Armbestuur. 
 
 b.a. Akten van verkoop en verpachting. 
 
4190-4203. Akten van openbare verkoop en openbare verpachting van eigendommen 

van het burgerlijk Armbestuur. 1841-1925. 14 akten. 
 

  4190. Akte van openbare verkoop door het Burgerlijk Armbestuur van 3 
percelen grond, gelegen te Laurensberg, 1) "Aufen Hohendolper" 
onder sectie 3 nr. 332, groot 3 morgen, 146 roeden en 80 voet, 2) 
"am Landgraben" onder sectie 3, nr. 386, groot 157 roeden en 50 
voet, 3) "am Landgraben" sectie 3 nr. 377, groot 97 roeden en 80 
voet; aan Franz Weidenbach te Aken. 19 oktober 1846. 1 akte. 

 
  4191. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 

achtereenvolgende jaren van 7 percelen grond, gelegen in de ge-
meente Vaals 1) "aan de Senselbach", 2) "in de Colmont", 3) "op den 
Groenendriesch", 4) "aan den Landgraaf", 5) "in de Knopshaag"' 6) 
"de Bodenweide", 7) een tuin te Vijlen en in de gemeente Laurens-
berg 3 percelen genaamd "het zegeltje", "aan den landgraaf" en "in 
den zand", aan Hendrik Kocks en anderen. 28 oktober 1841. 1 akte. 

 
  4192. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 

achtereenvolgende jaren van 7 percelen grond, gelegen in de ge-
meente Vaals: 1) "in het kerkveld", 2) "in den Colmont", 3) "op den 
Groenendries", 4) "op den Groenendries", 5) "in de Knopshaag", 6) 
"De Bodenweide" te Vijlen, 7) een tuin te Vijlen sectie C nr. 345, aan 
Willem von der Stein en anderen. 21 februari 1848. 

       1 akte met 1 bijlage. 
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  4193. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 
achtereenvolgende jaren van 6 percelen gelegen te Vaals: 1) "in het 
kerkveld", 2) "in den Colmont", 3) "Op den Groenendries", 4) idem, 5) 
"in de Knopshaag" en 6) te Vijlen, sectie C no. 500, aan Willem Von 
der Steyn en anderen. 24 augustus 1859. 1 akte. 

 
  4194. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 

achtereenvolgende jaren van 5 percelen grond, gelegen te Vaals: 1) 
aan Colmont sectie A nr. 534 groot 15 are, 20 ca; 2) op den Groenen-
driesch, sectie B nr. 19, groot 45 are, 90 ca; 3) op den 
Groenendriesch sectie B nr. 9, groot 13 a, 70 ca; 4) "in het kerkveld", 
sectie A nr. 403, groot 14 a, 60 ca; 5) Vijlen sectie C nr. 500, groot 30 
a en 50 ca, aan Johan Eich en anderen. 25 september 1871. 1 akte. 

 
  4195. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 

achtereenvolgende jaren van dezelfde 5 percelen grond in voorgaand 
nummer nader omschreven aan Jan Simon Rompen en anderen. 19 
september 1877. 1 akte. 

 
  4196. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 

achtereenvolgende jaren van dezelfde 5 percelen in voorgaand 
nummer nader omschreven en door het gemeente-bestuur van een 
perceel gelegen te Lousberg of Bellet, sectie D nr. 179, groot 6 a en 
30 ca aan Christiaan Vaessen en anderen. 5 oktober 1883. 1 akte. 

 
  4197. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 

achtereenvolgende jaren van dezelfde 5 percelen grond in nr. 4196 
nader omschreven, aan Hubert Vaessen en anderen. 10 september 
1889.  1 akte. 

 
  4198. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 

achtereenvolgende jaren van dezelfde 5 percelen grond in voorgaand 
nummer bedoeld, aan Hubert Vaessen en anderen. 11 oktober 1895. 

        1 akte. 
 

  4199. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 
achtereenvolgende jaren van dezelfde 5 percelen grond in voorgaand 
nummer bedoeld, aan Hubert Vaessen en anderen. 13 september 
1901.  1 akte. 

 
  4200. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 

achtereenvolgende jaren van dezelfde 5 percelen grond in voorgaan-
de nummers bedoeld, aan Hubert Vaessen. 13 september 1907. 

       1 akte. 
 
  4201.  Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 

achtereenvolgende jaren van dezelfde 5 percelen grond, in voor-
gaand nummer bedoeld, aan Hubert Vaessen en anderen. 26 sep-
tember 1913. 1 akte. 
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  4202. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 
achtereenvolgende jaren van dezelfde 5 percelen in voorgaand num-
mer nader omschreven, aan Hubert Vaessen en anderen. 5 augustus 
1919.  1 akte. 

 
  4203. Akte van openbare verpachting door het Burgerlijk Armbestuur voor 6 

achtereenvolgende jaren van dezelfde 5 percelen grond als in voor-
gaande nummers bedoeld, aan Hubert Vaessen en anderen. 2 
september 1925. 1 akte. 

    N.B. Zie ook inventaris nr. 388. 
 
 
 
b.b.  Akten van geldlening e.d. 
 
4204-4217. Akten van geldlening, sommigen met hypotheekstelling ten gunste van het 

Burgerlijk Armbestuur. 1834-1925. 14 akten. 
 

  4204. 7 Akten van geldlening met hypotheekstelling ten gunste van het 
Burgerlijk Armbestuur en ten laste van Thomas Beuken, Michiel 
Roemers, Martin Heyers, Eva Merx, Jan Peter Simons, Jan Schijns, 
Jan Willem Lemmens, van verschillende kapitalen en renten. 24 
januari 1834. 1 akte met 2 bijlagen. 

    N.B. Deze akte bevat feitelijk 7 opnieuw opgemaakte titels van 
eigendom ten behoeve van het Burgerlijk Armbestuur. 

 
  4205. Akte van geldlening met hypotheekstelling ten gunste van het Burger-

lijk Armbestuur en ten laste van Gebr. Lamb. en Jan Willem 
Lemmens van een jaarlijkse rente van 9 schepels, 6 koppen en 28 
maatjes rogge. 31 januari 1834. 1 akte. 

 
  4206. Akte van geldlening met hypotheekstelling ten gunste van het 

Burgerlijk Armbestuur en ten laste van de echtelieden Jan Henri 
Corvers en Marie Elisabeth Ahn, van een kapitaal groot 600 frank. 11 
juni 1835. 1 akte met 6 bijlagen. 

 
  4207. Akte van geldlening met hypotheekstelling ten behoeve van het 

Burgerlijk Armbestuur en ten laste van Arnold Tell en zijn huisvrouw 
Anna Maria Sleuter van een kapitaal groot 600 frank. 3 juni 1836. 

        1 akte met 4 bijlagen. 
    N.B. De oude titel dezer akte luidt "Rentconstitutie". 
 
  4208. Akte van geldlening met hypotheekstelling ten gunste van het Burger-

lijk Armbestuur en ten laste van Jan Joseph van Rey, wonende te 
Keutenberg, Wijlre, groot 300 gulden. 29 augustus 1861. 

        1 akte met 9 bijlagen. 
 
  4209. Akte van geldlening met hypotheekstelling ten behoeve van het 

Burgerlijk Armbestuur en ten laste van Martin Joseph Hubert Nicolaye 
van een som van 2500 gulden. 21 augustus 1896. 

        1 akte met 4 bijlagen. 
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  4210. Akte van geldlening met hypotheekstelling een behoeve van het 
Burgerlijk Armbestuur en ten laste van Maria Josepha Louisa 
Savelberg (Wed. E.J. Schluper te Vijlen) van een som van 4000 
gulden. 27 september 1900. 1 akte met 5 bijlagen. 

 
  4211. Akte van geldlening met hypotheekstelling ten behoeve van het Bur-

gerlijk Armbestuur en ten laste van Hendrik Wintgens te Buschen-
hausen-Simpelveld van een som van 4000 gulden. 26 februari 1907. 

        1 akte met 1 bijlage. 
    N.B. Afgelost 6 maart 1934. 
 
  4212. Akte van geldlening met hypotheekstelling ten behoeve van het 

Burgerlijk Armbestuur en ten laste van Caspar Schijns, van een som 
van 5000 gulden. 5 april 1907. 1 akte met 4 bijlagen. 

 
  4213. Akte van geldlening met hypotheekstelling ten behoeve van het 

Burgerlijk Armbestuur en ten laste van de echtelieden P.E. van 
Wersch-Bousch te Vaals, van een som groot 5000 gulden. 25 
augustus 1916. 1 akte met 4 bijlagen. 

 
  4214. Akte van "Bij-Hypotheekstelling" ten behoeve van het Burgerlijk 

Armbestuur en ten laste van M.J.H. Nicolaye behorende bij akte van 
obligatie van 21 augustus 1896 (welke obligatie afwezig is). 25 
augustus 1916. 1 akte met 2 bijlagen. 

 
  4215. Akte van geldlening ten gunste van het Burgerlijk Armbestuur en ten 

laste van de echtelieden Pieter, Emanuel van Wersch en Anna 
Bousch, groot 7200 gulden. 5 juli 1921. 1 akte met 2 bijlagen. 

 
  4216. Akte van geldlening met hypotheekstelling ten gunste van het 

Burgerlijk Armbestuur van Vaals en ten laste van H.J.J. Cordewin-
Nijssen te Vaals, groot f.2000.7 juli 1924. 1 akte met 5 bijlagen. 

 
  4217. Akte van geldlening met hypotheekstelling ten gunste van het 

Burgerlijk Armbestuur en ten laste van J.C.H. Baltus te Vaals, groot 
3240 gulden. 15 mei 1925. 1 akte met 5 bijlagen. 

 
 
 
b.c. Andere akten. 
 
 4218. Akte van hypotheek voor Theodoor Wilh. Arntz, rentenier te Vaals op een per-

ceel grond, gelegen te Aken, sectie C no. 868, groot 2 are, 0,3 (met woonhuis 
gelegen Wallstrasze 26a, eigendom van Heinrich Dortants en kinderen. 15 juni 
1895. (met retro-acta van 1865 en 1870) en wijzigingen van 3 april 1926 en 9 
september 1932. 1 bandje. 

  N.B. De voornaamste retro-acta zijn: 1) Akte van verkoop door de echte-
lieden Frans Joseph Reisdorff aan Carl Barth, van bovengenoemd 
woonhuis op 6 februari 1865 en 2) akte van overdracht van 2400 
daalder door de echtelieden Reisdorff te Aken aan Theod. Wilh. Arntz 
ten laste van Carl. Barth. 
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 4219. Akten en andere stukken inzake het proces van het bureau van weldadigheid te 
Vaals tegen de Parochiale kerk van den Heiligen Foilan te Aken. 1835-1845. 
(Met retro-acta). 1 band. 

  N.B. De oude titel op de band voorkomende luidt: "Acten zur Sache des 
Wohlthätigkeits-Bureaus zu Vaels gegen die Pharrkirche zum heiligen 
Foilan zu Aachen". 

    Deze band bevat inderdaad zeer vele akten, doch ook uittreksels uit 
resoluties, verklaringen, processen-verbaal, processtukken en 
correspondentie. 

    Voorin de band bevindt zich een "Akten-Verzeichnis" der aanwezige 
stukken, welke genummerd zijn van 1-32. 

    Men raadplege voor dit proces ook de inventaris nummers 3050 en 
4183. 

 
  N.B. De hierna volgende akten, delingen en testamenten moeten op de een 

of andere wijze verband houden met "de eigendom" van het Burgerlijk 
Armbestuur en zijn om deze reden hier geplaatst. 

 
 4220. Akte van verkoop door Frans Hubert De la Croix te Valkenburg, van een 

perceel bouwland, gelegen aan de Esch, genoemd "onder de Graaf" groot ±79 
roeden en 63 ellen vierkant, aan Joh. Leon Hamers te Vaals (Wolfhaag). 25 juli 
1833.    1 akte. 

 
 4221. Akte van openbare verkoop door Jan Hub. Gouders, provisioneel bewind-

voerder over zijn krankzinnige zuster Josephine Maria, aan Hubert Franssen, 
van een huis met erf en tuin, gelegen Bloemendalstraat sectie A, nos. 292, 293, 
294, groot 8 are en 75 ca. 15 maart 1918. 1 akte met 2 bijlagen. 

 
 4222. Afschriften van de akte van onderhandse scheiding, deling en verkoop tussen 

Nicolaas Steins en Jos. Hubert Steins. 19 januari 1922. 2 stukken in 1 omslag. 
  N.B. Het eene stuk is bestemd voor Nicolaas en het andere voor Jos. Hub. 

Steins. 
 
 4223. Afschriften der testamenten van de echtelieden Nicolaus Steins Maria Gertrud 

Heck, wonende te Vijlen nr. 10. 21 januari 1922. 1 stuk. 
 
 
 

c. Financiën van het Burgerlijk Armbestuur. 
 
 N.B. Zie voor financiën ook de serie akten van geldlening. (inventaris nrs. 4204-

4217) 
 
 
  c.a.  Boekhouding van het Burgerlijk Armbestuur. 
 
 4224. Stok-register van het Burgerlijk Armbestuur. 1825-±1880. 1 deel. 
  N.B. Dit register, waarvan de oude titel luidt "Dagregister of Journaal" bevat 

lijsten van geregelde inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbe-
stuur. 
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4225-4228. Registers van inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur. 1825-
1917.    4 delen. 

 
 4225. 1825-1877. 1 deel. 
 4226. 1868-1880. 1 deel. 
 4227. 1890-1905. 1 deel. 
  N.B. Voorin inkomsten en uitgaven van 1877. 
 4228. 1906-1917. 1 deel. 
 
4229-4233. Kasboeken van den ontvanger van het Burgerlijk Armbestuur. 1918-1922 

en 1926-1929. 5 delen. 
 
 4229. 1918-1919. 1 deel. 
 4230. 1920-1921. 1 deel. 
 4231. 1922. 1 deel. 
 4232. 1926-1927. 1 deel. 
 4233. 1927-1929. 1 deel. 
 
 
c.b.  Begrotingen van het Burgerlijk Armbestuur. 
 
4234-4312. Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur. 

1851-1929.  79 stukken in 1 pak. 
   N.B. De stukken zijn in het pak in chronologische volgorde genummerd. 
 
 4234. 1851. 1 stuk. 
 4235. 1852. 1 stuk. 
 4236. 1853. 1 stuk. 
 4237. 1854. 1 stuk. 
 4238. 1855. 1 stuk. 
 4239. 1856. 1 stuk. 
 4240. 1857. 1 stuk. 
 4241. 1858. 1 stuk. 
 4242. 1859. 1 stuk. 
 4243. 1860. 1 stuk. 
 4244. 1861. 1 stuk. 
 4245. 1862. 1 stuk. 
 4246. 1863. 1 stuk. 
 4247. 1864. 1 stuk. 
 4248. 1865. 1 stuk. 
 4249. 1866. 1 stuk. 
 4250. 1867. 1 stuk. 
 4251. 1868. 1 stuk. 
 4252. 1869. 1 stuk. 
 4253. 1870. 1 stuk. 
 4254. 1871. 1 stuk. 
 4255. 1872. 1 stuk. 
 4256. 1873. 1 stuk. 
 4257. 1874. 1 stuk. 
 4258. 1875. 1 stuk. 
 4259. 1876. 1 stuk. 
 4260. 1877. 1 stuk. 
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 4261. 1878. 1 stuk. 
 4262. 1879. 1 stuk. 
 4263. 1880. 1 stuk. 
 4264. 1881. 1 stuk. 
 4265. 1882. 1 stuk. 
 4266. 1883. 1 stuk. 
 4267. 1884. 1 stuk. 
 4268. 1885. 1 stuk. 
 4269. 1886. 1 stuk. 
 4270. 1887. 1 stuk. 
 4271. 1888. 1 stuk. 
 4272. 1889. 1 stuk. 
 4273. 1890. 1 stuk. 
 4274. 1891. 1 stuk. 
 4275. 1892. 1 stuk. 
 4276. 1893. 1 stuk. 
 4277. 1894. 1 stuk. 
 4278. 1895. 1 stuk. 
 4279. 1896. 1 stuk. 
 4280. 1897. 1 stuk. 
 4281. 1898. 1 stuk. 
 4282. 1899. 1 stuk. 
 4283. 1900. 1 stuk. 
 4284. 1901. 1 stuk. 
 4285. 1902. 1 stuk. 
 4286. 1903. 1 stuk. 
 4287. 1904. 1 stuk. 
 4288. 1905. 1 stuk. 
 4289. 1906. 1 stuk. 
 4290. 1907. 1 stuk. 
 4291. 1908. 1 stuk. 
 4292. 1909. 1 stuk. 
 4223. 1910. 1 stuk. 
 4294. 1911. 1 stuk. 
 4295. 1912. 1 stuk. 
 4296. 1913. 1 stuk. 
 4297. 1914. 1 stuk. 
 4298. 1915. 1 stuk. 
 4299. 1916. 1 stuk. 
 4300. 1917. 1 stuk. 
 4301. 1918. 1 stuk. 
 4302. 1919. 1 stuk. 
 4303. 1920. 1 stuk. 
 4304. 1921. 1 stuk. 
 4305. 1922. 1 stuk. 
 4306. 1925. 1 stuk. 
 4307. 1924. 1 stuk. 
 4308. 1925. 1 stuk. 
 4309. 1926. 1 stuk. 
 4310. 1927. 1 stuk. 
 4311. 1928. 1 stuk. 
 4312. 1929. 1 stuk. 
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c.c.  Rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur. 
 
4313-4390. Rekeningen van de ontvangers van het Burgerlijk Armbestuur met de 

verzamelstaten en enkele bijlagen van ontvangsten. 1826, 1851-1892, 
1894-1922, 1924-1929. 78 omslagen. 

 
   N.B. De rekeningen van 1893 en 1922 zijn afwezig. Van de jaren 1921, 

1926 en 1928 is de rekening afwezig, doch de verzamelstaten van de 
bevelschriften van betaling en de verzamelstaten van ontvangsten 
zijn er wel. Vóór deze periode van 1917-1929 waarin verzamelstaten 
voorkomen, was er bij de rekening een gespecificeerde lijst van 
inkomsten en uitgaven, die hetzelfde doel had als de verzamelstaten, 
bij de rekening gevoegd. De andere bijlagen (mandaten, met aange-
hechte stukken) zijn apart opgeborgen. 

 
 4313. 1826. 1 omslag. 
 4314. 1851. 1 omslag. 
 4315. 1852. 1 omslag. 
 4316. 1853. 1 omslag. 
 4317. 1854. 1 omslag. 
 4318. 1855. 1 omslag. 
 4319. 1856. 1 omslag. 
 4320. 1857. 1 omslag. 
 4321. 1858. 1 omslag. 
 4322. 1859. 1 omslag. 
 4323. 1860. 1 omslag. 
 4324. 1861. 1 omslag. 
 4325. 1862. 1 omslag. 
 4326. 1863. 1 omslag. 
 4327. 1864. 1 omslag. 
 4328. 1865. 1 omslag. 
 4329. 1866. 1 omslag. 
 4330. 1867. 1 omslag. 
 4331. 1868. 1 omslag. 
 4322. 1869. 1 omslag. 
 4333. 1870. 1 omslag. 
 4334. 1871. 1 omslag. 
 4335. 1872. 1 omslag. 
 4336. 1873. 1 omslag. 
 4337. 1874. 1 omslag. 
 4338. 1875. 1 omslag. 
 4339. 1876. 1 omslag. 
 4340. 1877. 1 omslag. 
 4341. 1878. 1 omslag. 
 4342. 1879. 1 omslag. 
 4343. 1880. 1 omslag. 
 4344. 1881. 1 omslag. 
 4345. 1882. 1 omslag. 
 4346. 1883. 1 omslag. 
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 4347. 1884. 1 omslag. 
 4348. 1885. 1 omslag. 
 4349. 1886. 1 omslag. 
 4350. 1887. 1 omslag. 
 4351. 1888. 1 omslag. 
 4352. 1889. 1 omslag. 
 4353. 1890. 1 omslag. 
 4354. 1891. 1 omslag. 
 4355. 1892. 1 omslag. 
 4356. 1894. 1 omslag. 
 4357. 1895. 1 omslag. 
 4358. 1896. 1 omslag. 
 4359. 1897. 1 omslag. 
 4360. 1898. 1 omslag. 
 4361. 1899. 1 omslag. 
 4362. 1900. 1 omslag. 
 4363. 1901. 1 omslag. 
 4364. 1902. 1 omslag. 
 4364. 1901. 1 omslag. 
 4365. 1905. 1 omslag. 
 4366. 1904. 1 omslag. 
 4367. 1905. 1 omslag. 
 4368. 1906. 1 omslag. 
 4369. 1907. 1 omslag. 
 4370. 1908. 1 omslag. 
 4371. 1909. 1 omslag. 
 4372. 1910. 1 omslag. 
 4373. 1911. 1 omslag. 
 4374. 1912. 1 omslag. 
 4375. 1913. 1 omslag. 
 4376. 1914. 1 omslag. 
 4377. 1915. 1 omslag. 
 4378. 1916. 1 omslag. 
 4379. 1917. 1 omslag. 
 4380. 1918. 1 omslag. 
 4381. 1919. 1 omslag. 
 4382. 1920. 1 omslag. 
 4383. 1921. 1 omslag. 
 4384. 1922. 1 omslag. 
 4385. 1924. 1 omslag. 
 4386. 1925. 1 omslag. 
 4387. 1926. 1 omslag. 
 4388. 1927. 1 omslag. 
 4389. 1928. 1 omslag. 
 4390. 1929. 1 omslag. 
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c.d.  Bijlagen bij de rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur. 
 
4391-4468. Bijlagen bij de rekeningen van den ontvanger van het Burgerlijk Armbe-

stuur. 1851-1892, 1894-1929. 69 omslagen en 9 pakken. 
 
 4391. 1851. 1 omslag. 
 4392. 1852. 1 omslag. 
 4393. 1853. 1 omslag. 
 4394. 1854. 1 omslag. 
 4395. 1855. 1 omslag. 
 4396. 1856. 1 omslag. 
 4397. 1857. 1 omslag. 
 4398. 1858. 1 omslag. 
 4399. 1859. 1 omslag. 
 4400. 1860. 1 omslag. 
 4401. 1861. 1 omslag. 
 4402. 1862. 1 omslag. 
 4403. 1863. 1 omslag. 
 4404. 1864. 1 omslag. 
 4405. 1865. 1 omslag. 
 4406. 1866. 1 omslag. 
 4407. 1867. 1 omslag. 
 4408. 1868. 1 omslag. 
 4409. 1869. 1 omslag. 
 4410. 1870. 1 omslag. 
 4411. 1871. 1 omslag. 
 4412. 1872. 1 omslag. 
 4413. 1873. 1 omslag. 
 4414. 1874. 1 omslag. 
 4415. 1875. 1 omslag. 
 4416. 1876. 1 omslag. 
 4417. 1877. 1 omslag. 
 4418. 1878. 1 omslag. 
 4419. 1879. 1 omslag. 
 4420. 1880. 1 omslag. 
 4421. 1881. 1 omslag. 
 4422. 1882. 1 omslag. 
 4423. 1883. 1 omslag. 
 4424. 1884. 1 omslag. 
 4425. 1885. 1 omslag. 
 4426. 1886. 1 omslag. 
 4427. 1887. 1 omslag. 
 4428. 1888. 1 omslag. 
 4429. 1889. 1 omslag. 
 4430. 1890. 1 omslag. 
 4431. 1891. 1 omslag. 
 4432. 1892. 1 omslag. 
 4433. 1894. 1 omslag. 
 4434. 1895. 1 omslag. 
 4435. 1896. 1 omslag. 
 4436. 1897. 1 omslag. 
 4437. 1898. 1 omslag. 
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 4438. 1899. 1 omslag. 
 4439. 1900. 1 omslag. 
 4440. 1901. 1 omslag. 
 4441. 1902. 1 omslag. 
 4442. 1903. 1 omslag. 
 4443. 1904. 1 omslag. 
 4444. 1905. 1 omslag. 
 4445. 1906. 1 omslag. 
 4446. 1907. 1 omslag. 
 4447. 1908. 1 omslag. 
 4448. 1909. 1 omslag. 
 4449. 1910. 1 omslag. 
 4450. 1911. 1 omslag. 
 4451. 1912. 1 omslag. 
 4452. 1913. 1 omslag. 
 4453. 1914. 1 omslag. 
 4454. 1915. 1 omslag. 
 4455. 1916. 1 omslag. 
 4456. 1917. 1 omslag. 
 4457. 1918. 1 omslag. 
 4458. 1919. 1 omslag. 
 4459. 1920. 1 omslag. 
 4460. 1921. 1 pak. 
 4461. 1922. 1 pak. 
 4462. 1923. 1 pak. 
 4463. 1924. 1 pak. 
 4464. 1925. 1 pak. 
 4465. 1926. 1 pak. 
 4466. 1927. 1 pak. 
 4467. 1928. 1 pak. 
 4468. 1929. 1 pak. 
  
 
d.  Bij het Burgerlijk Armbestuur gedeponeerd archief. 
 
4469-4481. Archiefstukken over en van den Heer Theodoor, Wilhelm Arntz, erflater van 

het Burgerlijk Armbestuur gedeponeerd bij het archief van het Burgerlijk 
Armbestuur. 

   N.B. Theodoor Wilhelm Arntz, zoon van Pieter Arnold Arntz dokter te 
Vaals en van Ernestine Henriette Trostorff, geboren omstreeks 1845, 
bezocht hoewel "Evangelisch" het katholieke Gymnasium te Keulen, 
welke instelling hij met getuigschrift verliet op 9 augustus 1860 om op 
29 oktober 1860 ingeschreven te worden als student aan de 
Universiteit te Heidelberg. Op 2 september 1862 ontving hij aldaar 
zijn eind-getuigschrift. Op 21 oktober 1862 was hij student in de 
rechten te Leiden. Hij werd meerderjarig verklaard op 2 september 
1863. 

    Wij kunnen in geen zijner archiefstukken ontdekken, dat hij een 
beroep of functie heeft bekleed. In de akten wordt hij dan ook 
gewoonlijk betiteld als rentenier. 
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    Hij overleed op 5 mei 1894 te Aken. Bij testament vermaakte hij zijn 
geheel vermogen aan het Burgerlijk Armbestuur te Vaals, behoudens 
enkele legaten welke het Burgerlijk Armbestuur aan familie-leden en 
begunstigden moest uitkeren. 

 
 4469. Testament waarbij de heer Theodoor, Wilhelm, Arntz, rentenier zonder beroep 

te Vaals, het Burgerlijk Armbestuur van Vaals als universele erfgenaam 
aanwijst. 17 oktober 1892. 1 akte. 

 
 4470. Boedellijst van de nalatenschap van Theodoor, Wilhelm, Arntz. 19 mei 1894. 
       1 akte. 
 
 4471. Notariële akten over de uitvoering van het testament van Theodoor, Wilhelm, 

Arntz, samengesteld door de executeur testamentaire Dr. Gorius. 1894-1895. 
        1 lias. 
 
 4472. Andere stukken betreffende de uitvoering van het testament van Theodoor, 

Wilhelm, Arntz. 1894-1895. 1 omslag. 
 
 4473. Tweejaarlijkse overzichten of inventarissen over het fortuin van de minderjarige 

Th.W. Arntz. 1847, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860, 1862. 1 omslag. 
  N.B. Tevens werden in dit nummer opgenomen enkele andere lijsten van 

inkomsten en uitgaven uit deze periode van minderjarigheid van Th.W. 
Arntz. 

 
 4474. Stukken afkomstig van de ouders van Th.W. Arntz, n.l. dokter Pieter Arnold 

Arntz en Ernestine Henriette Trostorff. 1818-1848. 1 omslag. 
  N.B. De meeste stukken zijn akten van geldlening, van dading, etc. een 

pachtceel, een testamentaire verklaring en een obligatie. 
 
 4475. Stukken over de benoeming van een voogd over en stukken uit de studententijd 

van Th.W. Arntz (meerderjarigheidsverklaring) en sterfakte. 1860-1863, 1894. 
        1 omslag. 
 
 4476. Andere stukken van persoonlijke aard van Th.W. Arntz, zoals rekeningen van 

rijtuigverhuurders, hotel-rekeningen, rekeningen over meubels en boeken, 
doktersrecepten en belastingsaanslagen. 1865-1894. 1 omslag. 

 
 4477. Jaarlijkse overzichten over het vermogen van de minderjarige Th.W. Arntz. 

1847-1863.   1 deeltje. 
  N.B. Bijgehouden door zijn voogd Aug. Trostorff. 
 
 4478. Aantekening van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven voor de minderjarige 

Th.W. Arntz. 1847-1863. 1 deeltje. 
  N.B. Bijgehouden door den voogd van den minderjarige. 
 
 4479. Kasboek van inkomsten en uitgaven van Th.W. Arntz gedurende zijn minder-

jarigheid. 3 juni 1847-28 april 1863. 1 deel. 
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4480-4481. Grootboeken van inkomsten en uitgaven van Th.W. Arntz (gedurende diens 
minderjarigheid) 1847-1863. 2 delen. 

 
 4480. 30 juni 1847-april 1863. 1 deel. 
 4481. 1863-1877. 1 deel. 
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INVENTARIS VAN HET KADASTRALE ARCHIEF. 
 
 
 N.B. De hier volgende kadastrale leggers met tafels en verwijzingen zijn eigenlijk 

geen gemeente-archief, doch ten gemeente-huize gedeponeerde rijks-
archieven. Als zodanig behoren zij dus niet gerangschikt te worden onder de 
rubriek "Belastingen", waaronder zij in de Code voorkomen, vooral ook omdat 
het kadaster ook nog andere redenen van bestaan heeft dan alleen als basis te 
dienen voor het opmaken van de aanslagen der grondbelasting. Dit komt ook 
uit in de titel; immers de gewoonlijk met "Perceelsgewijze kadastrale leggers" 
aangeduide registers, dragen de volgende volledige omschrijving: "Perceels-
gewijze kadastrale legger of Lijst der Grondeigenaren met omschrijving van 
derzelver ongebouwde en gebouwde eigendommen: en voorts aanduidende de 
bezitters van zakelijke rechten van vruchtgebruik, van erfpacht en van opstal, 
alsmede het zuiver belastbaar vermogen (inkomen) aan de grondbelasting 
onderhevig". 

  Daarna volgt nog de aanduiding "Eerste deel "of "Tweede deel". Alle delen 
volgende op het eerste deel heten "Tweede deel”; want het eerste deel bevat 
de eigenaars enz., welke als zodanig bij de oorspronkelijke opmaking van het 
kadaster bekend waren, terwijl het tweede deel (soms bestaande uit 10 delen) 
bevat, de personen, welker rechten van eigendom enz., zijn verkregen of 
bekend geworden na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster. 

 
4482-4487. Serie I. "Perceelsgewijze kadastrale leggers". Aangelegd 1841 en 

bijgehouden tot 1913. 6 delen. 
 
 4482. Eerste deel. Artikel 1-803. 1 deel. 
  N.B. Voorin een alfabetische lijst der eigenaren, vruchtge-

bruikers, enz. met verwijzing naar het cijfer der artikelen, 
waaronder hun namen en hun eigendommen in de legger 
voorkomen, en een "Tarief der zuivere begrotingen van 
iedere soort en klasse van vaste eigendommen in de 
gemeente, zoals deze ten gevolge van de kadastrale 
schatting, bij besluit van den staatsraad Gouverneur van 
het Hertogdom Limburg, onder dagtekening van den 21 
april 1841, zijn vastgesteld". 

 4483. "Tweede deel". Artikel 0804-1408. 1 deel. 
 4484. "Tweede deel". Artikel 1409-1756. 1 deel. 
 4485. "Tweede deel". Artikel 1757-2013. 1 deel. 
 4486. "Tweede deel". Artikel 2014-2333. 1 deel. 
 4487. "Tweede deel". Artikel 2334-2650. 1 deel. 
 
 4488. Oorspronkelijke aanwijzende tafel de grondeigenaren, behorende bij de voor-

afgaande Serie I van de perceels-gewijze kadastrale leggers. Aangelegd 1841 
en bijgehouden tot (±1863). 1 deel. 

  N.B. Dit deel is onderverdeeld in de secties A. B. C. en D. 
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 4489. Suppletoire aanwijzende tafel der grondeigenaren, behorende bij de vooraf-
gaande Serie I van de perceelsgewijze kadastrale leggers. Aangelegd 1843 en 
bijgehouden tot 1863. 1 deel. 

  N.B. Dit deel is onderverdeeld in de secties A. B. C. en D. 
 
4490-4493. Registers welke verwijzen van de nummers der percelen naar de artikelen 

van de perceelsgewijze legger, waarop zij voorkomen, voor de secties A. B. 
C. en D. (±1850) - (±1870) 4 deeltjes. 

 
 4490. Sectie A. 1 deeltje. 
 4491. Sectie B. 1 deeltje. 
 4492. Sectie C. 1 deeltje. 
 4493. Sectie D. 1 deeltje. 
 
4494-4503. Serie II (thans nog in gebruik) van de “Perceelsgewijze kadastrale leggers". 

Vernieuwd 1912 en bijgehouden tot 1929 v.v. 10 delen. 
   N.B. Zie de opmerkingen gemaakt bij serie I (inventaris nrs.4482 v.v.) 

Deze Serie II is bij het afsluiten samen met de nieuw gevormde 
delen ingebonden als één serie en is opgenomen in de 
inventaris van de archieven van de gemeente Vaals 1930-1981. 

 
 4494.  Eerste deel. Artikel 0001-2482 1 deel. 
 4495. "Tweede deel". Artikel 2483-2650. 1 deel. 
 4496. "Tweede deel". Artikel 2651-2970. 1 deel. 
 4497. "Tweede deel". Artikel 2971-3295. 1 deel. 
 4498.  "Tweede deel". Artikel 3296-3605. 1 deel. 
 4499.  "Tweede deel". Artikel 3606-3918. 1 deel. 
 4500. "Tweede deel". Artikel 3919-4199. 1 deel. 
 4501. "Tweede deel". Artikel 4200-4533. 1 deel. 
 4502. "Tweede deel". Artikel 4534-4855. 1 deel. 
 4503. "Tweede deel". Artikel 4856-v.v. 1 deel. 
 
Bovenstaande Serie heeft dus de volgende nummering gekregen in de periode 
1930-1981. 
 
1046-1061. Perceelsgewijze kadastrale leggers, 1887-1970.  
 
 1046. Artikelen 0001-2482. 1 deel.
 1047. Artikelen 2483-2650. 1 deel.
 1048. Artikelen 2651-2970. 1 deel.
 1049. Artikelen 2971-3295. 1 deel.
 1050. Artikelen 3296-3605. 1 deel.
 1051. Artikelen 3606-3918. 1 deel.
 1052. Artikelen 3919-4199. 1 deel.
 1053. Artikelen 4200-4533. 1 deel.
 1054. Artikelen 4534-4855. 1 deel.
 1055. Artikelen 4856-5179. 1 deel. 
 
 
 4504. Alfabetische naamlijst van eigenaars, vruchtgebruikers enz., welke verwijst naar 

het cijfer der artikelen, waaronder hun namen en hun eigendommen in de 
voorafgaande kadastrale leggers (Serie II) voorkomen. 1912-1929. v.v. 1 deel. 
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 4505. Register dat van de nummers der percelen naar de artikelen van de perceels-

gewijze leggers verwijst, waarop deze voorkomen. 1912-1929 v.v. 1 deel. 
 
 
4506-4521. Kadastrale kaarten van de secties A. B. C. en D., met 1 verzamelkaart. 

Opgemaakt 18 augustus 1875 - december 1934. 16 kaarten. 
   N.B. De kadastrale kaarten zijn verdeeld volgens de secties: A. B. C. en D. 
    De sectie-kaarten zijn onderverdeeld in "bladen". 
 
 4506. Verzamelkaart van de secties A. B. C. en D. (geheel het gebied der gemeente). 

Opgemaakt 18 augustus 1875. 1 kaart. 
 
4507-4513. Sectie A. (Het deel van het grondgebied der gemeente, gelegen links van 

de weg Maastricht-Vaals). 7 bladen. 
 
 4507. Blad 1. Opgemaakt 30 juni 1914. 1 kaart. 
 4508. Blad 2. Opgemaakt 7 augustus 1899. 1 kaart. 
 4509. Blad 3. Opgemaakt december 1934.  1 kaart. 
 4510. Blad 4. Opgemaakt 8 augustus 1875. 1 kaart. 
 4511. Blad 5. Opgemaakt mei 1933. 1 kaart. 
 4512. Blad 6. Opgemaakt 9 februari 1875 1 kaart. 
 4513. Blad 7. Opgemaakt 1 maart 1933. 1 kaart. 
 
4514-4517. Sectie B. (Een deel van het grondgebied der gemeente (Kom van Vaals 

rechts van de weg Maastricht-Vaals) n.l. het Breustbos tot aan de 
Belgische grens) 4 bladen. 

 
 4514. Blad 1. Opgemaakt 7 augustus 1899. 1 kaart. 
 4515. Blad 2. Opgemaakt 7 augustus 1899. 1 kaart. 
 4516. Blad 3. Opgemaakt 3 maart 1918. 1 kaart. 
 4517. Blad 4. Opgemaakt 8 augustus 1875. 1 kaart. 
 
 
4518-4519. Sectie C. (Het deel van het grondgebied der gemeente omvattende het 

kerkdorp "Vijlen". 2 bladen. 
 
 4518. Blad 1. Opgemaakt 18 augustus 1875. 1 kaart. 
 4519. Blad 21. Opgemaakt 7 augustus 1899. 1 kaart. 
 
4520-4521. Sectie D. (het deel van het grondgebied van de gemeente omvattend de 

gehuchten Camerig en Cottessen. 2 bladen. 
 
 4520. Blad 1. Opgemaakt 7 augustus 1899. 1 kaart. 
 4521. Blad 2. Opgemaakt 7 augustus 1899. 1 kaart. 
 
   N.B. Zie ook de figuratieve kaart der gemeente Vaals van het jaar 1802, 

onder de rubriek "grondgebied der gemeente" (inventaris nr. 290.) 
Men vindt ook nog enkele stukken in verband staande met het 
kadaster onder de inventaris nrs. 291, 393, 974 en 1623-1624. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL 
 
 
 N.B. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vaals werd opgericht op 14 oktober 

1817. Op het herdenkingsfeest, waarbij op 23 oktober 1917 de oprichting voor 
100 jaar werd gevierd, werd een gedenkschrift uitgegeven, waarin vele interes-
sante bijzonderheden over de Kamer van Koophandel en fabrieken te Vaals te 
vinden zijn. 

  Bij dit archief is tevens gevoegd, wat aan de voorgangers van de "kamer van 
Koophandel te Vaals" behoorde, n.l. de "Chambre Consulative des Manufac-
tures, arts et métiers", daarna de "Handlungskammer" en in de Belgische 
periode de "Chambre de Commerce". Enkele brieven, welke aan de burge-
meester gericht werden, die tevens voorzitter van de Kamer van Koophandel 
was (dit waren gewoonlijk de invloedrijke lakenfabrikanten of andere grote 
handelaren) zijn hier bijgevoegd. 

  De onkosten van de Kamer van Koophandel werden tot 1818 bestreden door 
de patentrechten daarna door de gemeente. 

 
 4522. Stukken betreffende de "voorlopers" van de Kamer van Koophandel "La 

chambre consultative de Manufactures, fabriques, arts et métiers" en de 
"Handlungskammer". An XII (1803/1804) - 1817. 1 omslag. 

 
4523-4531. Correspondentie waarin ook toegezonden wetten, circulaires, besluiten en 

reglementen aan en van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vaals. 
1817-1917.  9 omslagen. 

 
 4523. 14 oktober 1817. 1 omslag. 
 4524. 1820-1825. 1 omslag. 
 4525. 1826-1830. 1 omslag. 
 4526. 1830-1834. 1 omslag. 
 4527. 1842-1849. 1 omslag. 
 4528. 1850-1859. 1 omslag. 
 4529. 1860-1869. 1 omslag. 
 4530. 1870-1879. 1 omslag. 
 4531. 1880-1917. 1 omslag. 
 
 4532. Rekeningen en begrotingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 

Vaals over de dienstjaren. 1818-1821 en 1825-1829. 1 omslag. 
 
 4533. Verslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over de toestand van 

handel, landbouw en nijverheid te Vaals. 1881 en 1916. 1 omslag. 
  N.B. Stukken over de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Vaals vindt 

men ook onder de rubriek "Productie en Circulatie van goederen. 
(inventaris nrs. 2973 v.v.) 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER KERKFABRIEKEN (VAALS (HOLSET) en 
VIJLEN) 
 
 N.B. De Kerkfabrieken hebben ongeveer dezelfde lotgevallen ondergaan als de 

armbesturen, met dit essentiële verschil dat ze echter nooit gemeentelijke 
instellingen werden zoals de armbesturen. 

  De goederen der kerkfabrieken werden bij de wet van 2 november 1789 gecon-
fiskeerd "pour le salut public". Deze wet is "in België" wel van kracht verklaard 
en ten uitvoer gelegd, maar ze werd nooit gepubliceerd. Bovendien werden bij 
decreet van 5 november 1790 "de fabrieksgoederen" de fondsen en stichtingen 
der parochiekerken van de algemene verkoop als nationale domeinen uitgezon-
derd. 

  In feite werden echter alle kroondomeinen, apanages en geestelijke goederen 
bij decreet van 17 maart 1798 geconfiskeerd. Toch heeft men zich altijd afge-
vraagd of nu de kerkengoederen werkelijk nationaal eigendom geworden 
waren, zonder dat de betreffende wet hier te lande was afgekondigd. 

  Bij het Concordaat door Napoleon met de H. Stoel gesloten, werden de 
kerkfabrieken hersteld, welke voortaan belast werden met het onderhoud der 
kerken en de administratie der aalmoezen. Deze wet ging echter te stroef en 
was niet aangepast bij de oude gewoonten. 

  Een nieuwe wet van 7 thermidor an XI (26 juli 1803) bepaalde dat de nog niet 
vervreemde goederen en renten zouden worden teruggegeven aan hare be-
stemming en voortaan evenals de gemeentegoederen zouden worden geadmi-
nistreerd, en wel door 3 kerkmeesters (marguilliers), die door den préfect be-
noemd moesten worden. De pastoor of plaatsvervanger had in dit bestuur 
slechts een raadgevende stem. De kerkmeesters benoemden een penning-
meester die evenals de gemeente-ontvanger rekening en verantwoording 
moest afleggen. 

  Nogmaals werd de questie opnieuw definitief en uniform geregeld en werden de 
bevoegdheden nader omschreven bij decreet van 30 december 1809. De 
kerkfabrieken werden wel publieke instellingen doch tevens stonden zij voor-
taan onafhankelijk t.o.v. de gemeente. De gemeente was in zoverre met de 
kerkfabriek verbonden, dat ze moest opkomen voor het tekort aan inkomsten 
en voorzien in de grote reparaties der kerkgebouwen en tevens onderdak 
verschaffen moest aan de kerkelijke bedienaren. 

  In 1820 was het vraagstuk echter nog hangende over de eigendom der goe-
deren. Het Hof te Brussel had zich aanvankelijk uitgesproken voor de natio-
nalisatie der kerkengoederen, maar op 25 maart 1819 besloot het, dat deze 
bezittingen nooit met het domein verenigd waren geweest. Op 26 juli 1822 
besloot echter het Gouvernement toch ten gunste van de schatkist van den 
staat. Bij art. 6 van de wet van 26 juni 1876 werd het decreet van 30 december 
1809 teniet gedaan. 

  Wie meer wil weten over de geschiedenis en het organisme van de kerkfabrie-
ken, raadplege het werk van C. Delcour "Traité de l'administration des Fabri-
ques d'Eglises". 

 
 
 4534. Voorschrift betreffende het doen der rekeningen door de ontvanger van het 

kerkfabriek. 21 november 1807. 1 stuk. 
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4535-4537. Begrotingen van inkomsten en uitgaven van het fabriek der kerk te Vaals. 

1808-1810.  3 stukken. 
 
 4535. 1808. 1 stuk. 
 4536. 1809. 1 stuk. 
 4537. 1810. 1 stuk. 
 
4538-4544. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van den ontvanger van het fabriek 

der kerk te Vaals (en te Holset). 1 mei 1807-1808, 1822, 1830, 1834, 1854-
1856.    7 omslagen. 

 
 4538. 1808. 1 omslag. 
 4539. 1822. 1 omslag. 
 4540. 1830. (ook Holset) 1 omslag. 
 4541. 1834. (ook Holset) 1 omslag. 
 4542. 1854. 1 omslag. 
 4543. 1855. 1 omslag. 
 4544. 1856. 1 omslag. 
 
4545-4547. Begrotingen van het fabriek der kerk te Vijlen. 1808-1810. 3 stukken. 
 
 4545. 1808. 1 stuk. 
 4546. 1809. 1 stuk. 
 4547. 1810. 1 stuk. 
 
4548-4561. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het fabriek der kerk te Vijlen. 

1807-1809, 1821, 1822 1826-1828, 1830, 1834, 1835, 1853, 1854, 1856. 
       14 omslagen. 
 
 4548. 1807. 1 omslag. 
 4549. 1808. 1 omslag. 
 4550. 1809. 1 omslag. 
 4551. 1821. 1 omslag. 
 4552. 1822. 1 omslag. 
 4553. 1826. 1 omslag. 
 4554. 1827. 1 omslag. 
 4555. 1828. 1 omslag. 
 4556. 1830. 1 omslag. 
 4557. 1834. 1 omslag. 
 4558. 1835. 1 omslag. 
 4559. 1853. 1 omslag. 
 4560. 1854. 1 omslag. 
 4561. 1856. 1 omslag. 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PROVISOREN DER BEURZEN-
STICHTING "HUBERT AUBINET ". 
 
 N.B. Deze beurzen werden gesticht door den Zeereerwaarde Heer Hubert Aubinet in 

leven R.K. pastoor te Holset, bij akte van 3 november 1772 en bij testamentaire 
beschikking van 18 januari 1776 ten gunste van jongens, die studeren willen 
voor priester. Een afschrift van de stichtingsakte dezer beurs, "Extrait des 
Registres aux Réalisations de la Justice des Chefs-Bancs de Holset, Vaals et 
Vijlen, dépose aux Archives du Gouvernement de la provence de Limburg", is 
te vinden in het archief zelf, in de vouwen van het schrijven van 30 juli 1897. 

  "De Studiebeurzen in Nederlandsch Limburg" door Jos Habets, geeft over deze 
beurs nog de volgende bijzonderheden. De beurzen staan ter beschikking "voor 
jongelingen te Holset geboren en gedoopt, minstens vijftien jaren oud en in 
staat om hunne studiën te beginnen "in infimâ classe". De studenten kregen 
jaarlijks ieder tien Akener kronen, zowel tijdens hun studie in humaniora als 
gedurende hun studie in de philosophie en de theologie. Wanneer zij de H. 
wijdingen ontvingen, kregen zij verder twintig kronen per jaar, totdat zij werkelijk 
in het H. ministerie getreden waren. Indien zich geen candidaten voor voormel-
de beurzen uit Holset aanboden, was het verlangen des testateurs, dat jonge-
lieden uit speciaal genoemde families daarop aanspraak mochten maken. De 
gebruikers dezer beurzen waren, student zijnde, verplicht alle maanden eene 
mis te hooren en wanneer ze priester waren, alle maanden eene mis te lezen 
tot intentie van den stichter. Tot collatoren werden benoemd de pastoors van 
Vaals en Holset. Deze laatste zou tevens als ontvanger en beheervoerder 
optreden. Dit testament werd op 8 juni 1780 voor de schepenbank van Holset 
Vaals en Vijlen gerealiseerd. De voor deze stichting bestemde gronden en 
eigendommen zijn gelegen onder Vijlen, Vaals en Holset, ten deele op Neder-
landsch ten deele op Pruisisch grondgebied. Ingevolge Koninklijk Besluit van 5 
juli 1824 werd de stichting van Hubert Aubinet ten voordeele van de studie der 
latijnsche taal, der philosophie en der theologie hersteld. De jaarlijkse op-
brengst der stichting is ƒ 552,- 

  De provisoren der stichting zijn Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Vaals. 

 
 4562. Archief van de provisoren der beurzenstichting Hubert Aubinet. 1824-1929. 
       1 pak. 
  
  



 

 
293 

 
 
 
 
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DEN VOORZITTER VAN MILITIE-RAAD 
DER GEMEENTEN VAALS EN BOCHOLTZ. 
 
 
 4563. Archief van den voorzitter van de verenigde gemeenten Vaals en Bocholtz voor 

de werkzaamheden verbonden aan de Nationale Militie. J.C.A. van Clermont en 
A. de Pelser-Berensberg, burgemeesters te Vaals. 1820-1831. 1 omslag. 

 
 N.B. De samenwerking voor zover het militie-zaken betrof, geschiedde ingevolge de 

wet van 8 januari 1817 (Stbl. no. 1) art 12. "Teneinde de kleine gemeenten 
beneden de 500 zielen en waarvan de bevolking alzo niet toereikende is tot de 
jaarlijkse levering van 1 man in de lichtingen te doen delen, zullen Gedeputeer-
de State van iedere Provincie, dadelijk na het emaneren dezer wet, de zamen-
voeging bepalen, hetzij van 2 of meer zodanige naast elkaar gelegen gemeen-
ten, te dien effecte dat dezelve tezamen genomen eene bevolking van ten 
minste 500 zielen uitmaken". 

  Artikel 35 van deze wet bepaald "Wanneer 1 of meer kleine gemeenten met 
eene grotere waarin de bevolking 1000 zielen en daarenboven bedraagt, is 
zaamgevoegd, is het hoofd van zoodanige grootere gemeente van rechtswege 
voorzitter van den raad". 

  Hieruit volgt dus dat de burgemeester van Vaals vanzelfsprekend "gekozen" 
was. 
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TREFWOORDEN 
Alfabetische klapper op de voorgaande inventarissen. 
 
 N.B. Deze alfabetische klapper verwijst met trefwoorden naar de in voorgaande 

inventarissen voorkomende archieven, hoofdstukken, rubrieken, series en 
onderwerpen. 

  De cijfers achter de trefwoorden in deze klapper duiden de nummers aan 
waaronder de betreffende onderwerpen in de inventaris te vinden zijn. Het 
aanduiden der bladzijden is dus overbodig. 

  Persoonsnamen werden vermeden, omdat anders door de overstelpende 
hoeveelheid de klapper onoverzichtelijk zou worden. Raadpleeg hiervoor de 
alfabetische reeksen. 

  De alfabetische lijsten van de personele dossiers der gemeente-ambtenaren en 
personeel vindt men onder de nummers 1064-1185. 

  De vergunningen ingevolge de Hinderwet onder de nummers 2298-2457, de 
Drankwet-vergunningen en verloven onder de nummers 2054-2142 en 2144-
2246 de bouwvergunningen onder de nummers 2529-2815. 

 
 
A 
aangelegenheden van internationale aard. 3971-3977 
aangewezenen tot de militaire dienst 3665-3705 
aangifte, register van 1914-1919 
aangrenzend eigendom, rechten en plichten t.o.v. 404 
aanhouding door douane. 3967 
aankomst van grond (voor wegen) 2864-2866, 2869, 2878, 2887 
aankoop, akten van 302-316 
aankoop gemeente-eigendom 394 
aanleg van wegen 2862-2886 
aanmoediging tot goede daden 3460 
aantekeningen van den ontvanger 4004 
aanvaarding legaten door kerkfabrieken 3471 
aanvullingsreserve, overgang naar 3816 
accijnzen 1662 
administratiestukken van algemene aard 247 
administratief bezoek v.d. Commissaris der Koningin 297 
administratief organisme in het algemeen 250-254 
admodiatien  1664-1668 
afbakening der grenzen 3974 
afkeuring voor de dienstplicht 3803 
afkondigingen (serie plakkaten) 111-123 
afkondigingen, register van 109, 110 
afmaken van vee 2825-2827 
afrasteringen van wegen 2899 
afslagsluizen 2851 
agenda's van het college van B. en W. 87-95 
akten betreffende eigendom van het burgerlijk armbestuur 4190-4217 
akten, privaatrechtelijke 302-393 
akten van aankoop van gemeente-eigendom 302-316 
akten van de burgerlijke stand 1714-1856 
akten van geldlening 939-971 
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akten van openbare verpachting van gemeente-eigendom 339-381 
akten van ruil 332-338 
akten van verkoop van gemeente-eigendom 317-331 
alcohol 2246 
alcohol-houdende dranken, rechten tot verkoop van 1488-1538 
alfabetische lijst (der militie ) 3494-3664 
algemene aard, stukken van 1-4 
algemene aard, stukken en serien van 70-249 
algemene politie-verordening 1697-1700 
-- rampen 3026 
-- verkiezingen 250-254 
ambachtsschool 3443 
ambtenaar van de burgerlijk stand 1713 
ambtenaren (zie personele dossiers) 1064-1185 
ambtswoning, van het hoofd der school 3196 
arbeid 57, 3005-3019 
arbeiders Nederland naar Duitsland 3016 
arbeids-aangelegenheden 3015-3019 
arbeidsbeurzen. 3016 
arbeidsgeschillenwet 3006 
arbeidsinspectie 3015 
arbeidskaarten 3005 
arbeidstijden 3011 
-- van het personeel der gemeente 1189 
archief van het burgerlijk armbestuur 4175-4481 
-- van het distributie-bedrijf. 4117-4174 
-- van de gemeente-ontvanger 4003-4116 
-- van de huurcommissie 3978-3998 
-- van het kadaster 4482-4521 
-- van de kamer van koophandel 4522-4533 
-- van de kerkfabrieken 4534-4561 
-- van de plaatselijke schoolcommissie 3999-4002 
-- van de Provisoren der beurzenstichting Hub. Aubinet 4562 
-- van de voorzitter van de verenigde gemeenten Vaals en Bocholtz 4563 
archieven, zorg voor de 976 
armbestuur, archief van het burgerlijk 4175-4481 
-- begrotingen van het 4234-4312 
-- bijlage bij de rekeningen van het 4391-4468 
-- boekhouding van het 4224-4233 
-- armwezen van het 3045-3051 
-- eigendommen van het 4181-4184, 4190-4217 
-- financiën van het 4184, 4185, 420--4217, 4224-4468 
-- geldleningen ten gunste van het 4204-4218 
-- inkomsten en uitgaven van het 4225-4228 
-- kasboek van de ontvanger van het 4229-4233 
-- notulen van het 4175-4177 
-- organisme van het 4181-4187 
-- rekeningen van het 4313-4390 
-- verpachting van eigendom van het 4191-4203 
armenlijsten 4189 
armenraad, instelling van een 3022 
armenzorg. (zie nr. steunverlening) 
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armlastige Nederlanders 3054 
armwezen 58, 3043-3057 
Arntz, Th.W. archiefstukken van 4469-4481 
assermentés (prétres) 3462, 3463 
attestatien de vita, register van 2006-2009 
Aubinet, Beurzenstichting van Hub. 4562 
ausweisung (uitzetting uit Duitsland) 2004 
autobussen voor mijnwerkers 2920 
 
B 
ballingen, uitleiding van 3968 
banckschirurgijn. 23 
bancksvergaderingen, register der resolutien der 1, 2 
bankbescheiden van het distributie-bedrijf 4173, 4174 
bank voor Nederlandse gemeenten 1062, 1063 
battardsgoederen. 12 
beakkering van grenslanderijen 2829 
bedelarij en landloperij 2251 
bedrijfsbelasting, gemeentelijke 1617 
bedrijven 1010-1059 
begrafenisbussen 3091 
begraven 2286-2289, 2291 
begraven in kerken 22 
begrotingen   
-- van het burgerlijk armbestuur 4234-4312 
-- van de gemeente 413-538 
-- correspondentie over de gemeente- 609-624 
-- van de gemeente-bedrijven 1034-1051 
-- van de kerkfabrieken. 4343-4537, 4545-4547 
beheer van eigendommen der gemeente 405 
behoeftigen 3043-3057 
bekendmakingen (serie plakkaten) 111-123 
-- registers van 109, 110 
bekiezeling 2889 
belastingen 121-1696 
-- gemeentelijke 1215-1617 
-- in het algemeen 121, 1213 
-- naar de uiterlijke staat 1275-1321 
-- van het Rijk (organisme en personeel) 279 
-- statistieken der 1214 
belasting in natura 1467-1486 
-- op de joden 1696 
-- op deuren en vensters 1626 
-- op openbare vermakelijkheden en toneelvoorstellingen 1276-1285 
-- personele 1625 
beleg, staat van 1709, 1710 
belegging van geld 914 
Belgische Koningshuis 1831-1834 (dossier) 262 
Belgische vluchtelingen 3063-3068 
Bellend, bevolkingsstaat van de hoeve 1886 
beloning van den arbeid 3007 
Benedictusberg 3449 
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benodigdheden en hulpmiddelen 973-980 
benoeming van personeel 1187 
beplanting van wegen en plantsoenen 2899 
Berg, bevolkingsstaat van het gehucht 1875, 1876, 1878 
bescherming der dieren 2253-2256 
bescherming van de bruikbaarheid van wegen 2889-2896 
bescherming van de persoonlijke eigendommen 2031 
bescherming van jonge vrouwen 3060 
besluiten van den raad 103, 104 
-- van het college van burgemeester en wethouders 105-108 
besmettelijke veeziekten 2825-2827, 2830-2836 
besmettelijke ziekten 2272-2285 
bestemming of onttrekking van wegen aan de openbare dienst 2900-2910 
bestrijding der onzedelijkheid 2252 
betaalmiddelen 2958 
beurzenstichting Aubinet 4562 
bevelschriften bij de gemeente-rekening van 1899-1929 882-911 
bevolking 1872-1942 
bevolkings-registers 1887-1913 
-- inlichtingen uit 1924, 1929, 1930 
bevolkings-staten en lijsten 1873-1886 
bevolkings-statistiek 1932, 1933 
bevordering onderwijs 3402 
bewaarschool 3434 
bewaringshuis te Vaals 3969 
beweiding van grenslanderijen 2829 
bewijzen van goed gedrag 2005 
bezoldiging van het onderwijzend personeel 3188 
bibliotheken 3453 
bijlagen van de gemeente-rekeningen. 758-881 
-- van de rekeningen van de Hoofdbank 7 
-- van de rekeningen van het Burgerlijk Armbestuur 4391-4468 
bijslagen op de lonen 3077-3088 
bijzondere aard, stukken en seriën van 5-69 
bijzonder 
-- lager onderwijs 3425-3433 
-- vrijwillige Landstorm 2032, 3896-3911 
bioscoop 2028 
blinden 3042 
Blumenthal (Nieuw Huys) 10 
Blumenthal (Pensionaat en klooster) 3426 
Bocholtz, archief van de voorzitter van de militieraad van Vaals en 4563 
bodemproductie 2960-2971 
boekhouding van het Burgerlijk Armbestuur 4224-4233 
Bonaparte, Napoleon (dossier) 260 
bonds-contingent voor Limburg 3917 
bordelen 2252 
borgtochtstelling van rekenplichtige ambtenaren 1190 
bosbranden 2846 
"Botten"  14-16 
bouwen en bewonen, Verordening op het 2505-2512 
-- langs rijkswegen 2913 
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-- van scholen 3406-3414 
bouw-en woningtoezicht 2486 
bouwvakarbeiders-belangen 3010 
bouwvergunningen 2514-2815 
bouwverordening 2505-2512 
brand-ordonnanties 24-27 
brandrampen. 3025 
brandstoffen-commissie 4134 
brandverzekeringen (gemeente-eigendommen) 407 
brandwezen 2842-2846 
broodbereiding (toezicht op de hygiëne) 2263 
broodprijs (broodzetting) 2993-2994 
bronnen, putten en pompen 2471 
buitengewone opkomst (militaire oefening) 3814 
buitenlandse aangelegenheden 3971-3977 
-- werklieden, wering van 3009 
buizen in wegen 2911, 2914, 2915 
bureau van weldadigheid contra de Foilanskerk te Aken 4219 
burgemeester, de functie van 1007 
burgemeester en wethouders, agenda's van het college van 87-95 
-- besluiten van het college van 105-108 
-- college van 1000-1005 
-- notulen van het college 96-102 
Burgerlijk Armbestuur (zie Armbestuur )  
burgerlijke stand 1712-1871 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het openbare gezag. 392 
burgerwacht  2032 
-- Oude (garde civique ) 3915 
 
C 
Camerig, bevolkingsstaat van het gehucht 1875-1876 
carnaval en kermis 2027 
carweijen 14-16 
cementfabriek 2966, 2967 
certificat de présence et d'existence (uit de conscriptie-tijd) 3489 
certificaten L.L. (na volbrenging dienstplicht) 3810 
-- van oorsprong 2997 
chambre consultative de Manufactures, fabriques, arts et metiers 4522 
-- de commerce 2973-2979, 4522 
chirurgijn van de Banck 23 
chronologische indicateur van ingekomen en verzonden stukken 153-175 
circulatie van goederen 2956-3004 
collecteren 1707 
collectieve organen en instellingen 1060-1063 
college van burgemeester en wethouders 1000-1005 
-- van zetters (commissaires repartiteurs) 1619-1621 
collegium Josephinum 3446, 3447 
commiezen, aanhouding door 3967 
commissaris des Konings (Koningin) 286 
-- bezoek van de 297 
commissie van bijstand in het beheer der gemeente-bedrijven 1011 
-- van openbare werken 1211 
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concessies voor autobussen 2931 
contingent dienstplichtigen 3800 
conscriptie 3480-3493 
consulaten 3977 
contribuabelen (stemgerechtigden ) 982, 983 
controle op rekenplichtige ambtenaren 918 
convooien en licenten 278 
convooi- en licentrechten 1662 
copieboeken van verzonden stukken van het distributie-bedrijf 4117-4125 
correspondentie betreffende de Militie (register) 3798, 3799 
-- de huurcommissie 3998 
-- de landweer 3836 
-- de Landstorm 3798, 3799 
correspondentie-registers 127-175 
-- Armbestuur 4178 
-- militie-zaken. 3798, 3799 
-- justitie-zaken. 3949 
-- van de schoolcommissie 3999, 4000 
-- uitgegaan van de burgemeester 150-152 
Cottessen, bevolkingsstaat van het gehucht 1875, 1876 
crediet-instellingen 3001 
crisis-comité 3020 
 
D 
dagboeken van inkomsten en uitgaven van de gemeente-ontvanger 4006-4052 
-- van uitgaven 4083-4098 
daggelden van dienstplichtigen 3811 
dassenbijten 2253 
departementale colleges (verkiezingen) 285 
deserteurs (conscriptie-tijd) 3492 
-- Nederlandse 3820, 3821 
-- vreemde 2023-2025 
destructie 2271 
deuren en vensters, belasting op 1626 
distributiebedrijf, Archief van het 4117-4174 
-- bankbescheiden van het 4173, 4174 
-- financiën van het 4128 
-- journaal van het 4142 
-- kasbescheiden van het 4143-4163 
-- kasboeken van het 4135-4139 
-- personeel van het 4127 
-- rekeningen van het 4164-4172 
-- verzonden stukken 4117-4125 
distributie van goederen 2956-3004 
dienstboden, registratie van 2011 
-- toezicht op 1928 
dienstgebouwen 980 
dienstplicht (zie ook conscriptie)  
dienstplichtigen, maatschappelijke steun aan 3074, 3075 
-- oproep van de werkelijke 3665-3705 
dienstvervanging bij de militaire dienstplicht 3807 
dienstweigeraars 3492 
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dierenbescherming 2253-2256 
dieren, hygiëne der 2824-2837 
diligences en omnibussen 2930 
doden 2286-2291 
domeingoederen 270, 271 
dons patriotiques 3923 
doodschouw 2290 
doodsoorzaak 2291 
doofstommen 3042 
doop-trouw en sterfregisters 1861 
douanedienst 278 
douane, aanhouding door de 3967 
dragen van wapenen 1706 
drankbestrijding 2247 
drankwet 2038-2246 
drinkwater 2469-2485 
duikers onder wegen 2911-2914 
Duitse-Bond -contingent Limburg 3914 
Duitse deserteurs 2024 
-- gezinnen, maatschappelijke steun aan 3071, 3072 
duurte-toeslag voor onderwijzend personeel 3197 
 
E 
eaux et forêts, dienst der 277 
echtscheiding 1865 
ecole centrale 3452 
eerste hulp bij ongelukken 2848 
eervolle onderscheidingen 3460 
efficiency, bureau van het Nederlands instituut voor 2956 
eigendom 12, 62 
-- de  1206-1209 
-- van het Burgerlijk Armbestuur 4182-4184, 4190-4217 
-- der gemeente, beheer van de 405 
-- privaatrechtelijke 302-410 
einde dienstplicht 3819 
elektriciteitsbedrijf 1035-1041 
electriciteits-voorziening 2984-2988 
elektrische leidingen en kabels in rijkswege 2916 
Elisabeth-vereniging, St. 3033 
emancipations akten 1926 
emeritaats-aanvragen 3462 
emigratie 3018 
Emma, Koningin Regentes (dossier) 267 
emprunts forcés 3923 
enregistrement 1670 
equipement van ruiters 3923 
eredienst 60, 3461 
ereplaatsen van autoriteiten in kerken 3461 
eretekenen 3460 
erfgenamen (onmondige) 1868 
erkenning van kinderen 1863 
-- van verenigingen 1702 
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estampille (stempel op koopwaar) 2998 
etiketten van oorsprong (op lakens) 2997 
 
F 
figuratieve kaart der gemeente (1803) 290 
financieel beheer der gasfabriek 1051-1053 
-- der gemeente 912, 913 
-- rapport over de bedrijven 1018-1028 
financiële verhouding tussen Rijk en gemeente 298 
financiën van het Burgerlijk Armbestuur 4184, 4185, 4204-4217, 4224-4468 
-- van de gemeente in het algemeen 411-972 
Foilanskerk (Aken) contra Burgerlijk Armbestuur 3050, 4183, 4219 
fokken van paarden 2969. 
Fortuin, Th.W. Arntz. 4473,4477, 4478 
Fuhrungs-zeugnisse 2005 
functionarissen 1006-1009 
 
G 
gagementen van dienstplichtigen 3823 
garde civique 3915 
garde impériale 3493 
garde nationale 3493 
gasbedrijf, gebouwen en terreinen 1042-1058 
-- beheer van het 1056 
gasvoorziening 2982, 2983 
Gaubeek kanalisatie van de 28, 30 
Gebaltram 2944 
geboorte-akten (extracten en afschriften) 1864 
gebouwen en terreinen 980 
gebrekkigen 3042 
gebruik van gemeente-eigendom 403 
gebruik van Rijks-grond 390 
gedwongen leningen 3923 
gehuchten, indeling der gemeente in 292, 293 
geïnterneerden 2023 
-- maatschappelijk steun aan 3073 
geld, gemunt 2958 
geldleningen 914-972 
geldleningen, akten van 939-971 
-- register van 936-938 
-- t.g.v. het Burgerlijk Armbestuur 4204-4218 
gemaal, accijns op het 1664, 1667 
gemeente, de 287-293 
-- begrotingen 413-538 
-- bossen, bewaking en beheer der 393, 1208 
-- financiën 411-972 
-- grenzen 292 
-- grond, ontginning en bebossing van 405 
-- grond, verkoop van 395 
-- ontvanger (zie ontvanger) 
-- personeel (zie personeel) 5-11 
-- rekening 625-748 
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-- correspondentie over de rekening 749-757 
-- verkiezingen 982-992 
-- secretarie 1059 
-- secretaris 1008 
-- verslagen 176-244 
-- wapen en zegel 289 
-- wet, herzieningen 294 
gemeentelijke bedrijven 1010-1059 
-- schulden en geldleningen 914-972 
-- waterleiding 1032-1034 
gemeenteraad, verplichtingen en bevoegdheden van de 993 
Gemmenich, grens met 3972 
gendarmerie 280 
geneeskunde, uitoefening der 2261,2262 
geneeskundig, schooltoezicht 3424 
gepensioneerden 2006-2008 
geschiedkundige personen 3459 
geslacht, accijns op het 1664-1666 
gesneuvelden 3810 
Geul, uitdieping van de 2850 
gewapende dienst bij de Landstorm 3840, 3841 
-- fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de 3074, 3075 
gewichten en maten 2957 
gewichtsbedrog 2995 
gezantschaps-personeel 3977 
gezondheid, openbare 21-23, 2258-2837 
gezondheidscommissie 2259, 2260 
gezworenen 3952 
godsdienstbedienaren 3462-3464 
godsdienstwetten 3461 
goedgedrag, bewijs van 2005 
goud en zilver (waarde) 2959 
gouverneurs van het hertogdom Limburg 286 
graadmetingen 3458 
graanschaarste 51-55 
grafkelders 2289 
gratificaties voor godsdienstbedienaren 3464 
grensbewaking 1960 
grenslanderijen, beakkering en beweiding 2829 
grenspalen  
-- algemeen 3974 
-- Nederlands-Belgische 3976 
-- Nederlands-Pruisische 3975 
grenspassen 1960 
grensverkeer, klein 1960,2010, 2021 
--, handel 3000 
grenswaohten 3977 
-- inkwartiering der 3944 
grenzen 61-63 
-- der gemeente, ook met buitenland 292, 3971-3973 
Groene Kruis 3035 
grondbelasting 1622, 1628-1632 
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-- plaatselijke opcenten 1250 
grondgebied der gemeente 290-293 
grondpeil, verlagen van het 2912 
Grondwet, (wijzigingen) 255 
grootboek van het Distributie-bedrijf 4141 
-- van inkomsten van de ontvanger 4077-4082 
-- van uitgaven van de ontvanger 4111-4116 
groot verlof, conscriptietijd 3490 
  zie ook verlofgangers 
 
H 
hagelslag 3024 
handel 48-50, 2990 
handel en nijverheid 2972-3000 
handelingen der administratie 12-69 
-- van de gemeenteraad 70-86 
hand- en spandiensten 14-16 
-- aantekeningen van de ontvanger 4004 
-- kohieren. 1216-1249 
Handlungskammer 4522 
hanteren der wapenen 1703 
Hanzebank 4140 
Harlis, bevolkingsstaat van het gehucht 1875-1878 
H.B.S. 3442 
heffing schoolgeld, verordening op de 3218 
Heimatscheinen 2019 
Heirats-urkunden (jaar 1815) 1859 
heldenmoed, onderscheidingen voor 3460 
Hendrik, Prins -- der Nederlanden 266 
Henric van Veldeke 3457 
herbergen 2029 
herhalings-oefeningen 3813 
herhalings-onderwijs 3435-3438 
herkeuring van de dienstplicht 3803 
-- van de Landstorm 3889-3893 
herstellingsoorden 3059 
hinderwet 2292-2457 
Hogere Burgerschool 3442 
hoger onderwijs 3445-3450 
Holset (Hoselt), bevolkingsstaat van 1884 
hondenbelasting, gemeentelijke 1286-1320 
-- kohieren der 1216-1249 
honden, toezicht op 1708 
hongersnood 3026 
hoofdelijke omslag 1322-1356 
-- kohieren van de 1216-1249 
Hoogste punt 3458 
hoogte-metingen 3458 
hooibroei 2846 
hoornvee, belasting op het 1657-1660 
Hoselt (Holset), bevolkingsstaat van 1884 
hotels, toezicht op 2026 
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houthak rechten op de  
-- in het Preusbos,  1590-1616 
-- in het Vijlenderbos 1539-1589 
-- in het Vijlenderbos en Preusbos 68, 1207 
houtteelt 2964 
huisnummering 1931 
huisvuil 2463 
hulpbehoevenden 3027 
hulpbetoon, maatschappelijk 3020 
hulpjournalen van de ontvanger 4053-4058 
hulpkasboeken van de ontvanger 4059-4070 
hulpmiddelen voor de dienst 973-980 
hulp-militie-registers 3789-3793 
hulpofficier van justitie 3949, 3952 
huren van schoolgebouwen 3415, 3416 
huurcommissie, archief van de 3978-3998 
huurcontracten met de gemeente afgesloten 382-389 
huurprijs woningen 2822 
huwelijks-afkondigingen 1866 
huwelijksakten, verbetering en aanvulling 1865 
hygiëne der dieren 2824-2837 
hypnotische seances 2261 
hypothecaire geldleningen van het armbestuur 4204-4218 
 
I 
identiteit en legalisatie 1943, 1944 
identiteitskaarten voor vreemdelingen 2015-2018 
indicateurs (chronologisch) der correspondentie 153-175 
inenting met koepokstof 2276-2278 
ingekomen en verzonden stukken, registers van 127-175 
ingekomen personen 1914-1919 
ingekomen stukken, chronologische indicateur der 153-168 
inkomstenbelasting 
-- rijks- 1661 
-- plaatselijke 1322-1356 
inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur 4225-4228 
inkwartiering 3922, 3937-3944 
inlevering van militaire goederen 3816 
inlijving in werkelijke militaire dienst 3812 
inning schoolgelden bij bijzondere onderwijs 3429 
inschrijving voor de militaire dienst 3801 
Inschrijvingsregisters  
-- voor de militie 3501-3664 
-- voor de Landstorm 3838-3866 
-- voor de landweer 3824-3832 
instellingen 1010-1063 
instelling en ontwikkeling der gemeente 287-293 
instructien voor het onderwijzend personeel 3186 
intercommunale organen en instellingen 1060-1063 
-- samenwerking 295 
internationale aangelegenheden 61-63, 3971-3977 
invaliditeit, verzekering tegen 3094 
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inventaris van het archief van het Armbestuur 4179 
inventarissen van archiefstukken, oude 248, 249 
inventarisatie van de oogst 4131 
invoerrechten en accijnzen 1662, 1663 
 
 
J 
jacht-delicten 56 
jachtrecht op gemeente-eigendommen 369-381, 401 
jacht en visserij 277, 3002-3004 
Joden, belasting op de 1696 
Joodse gemeente, register van geboorten van de 1858 
Joseph, Schutterij St. (te Vijlen) 1704 
Josephinum 3446, 3447 
journaal van het distributiebedrijf 4142 
journalen van de ontvanger 4006-4052 
Juliana, prinses (dossier) 269 
jurés  3952 
justitie 3945-3970 
-- correspondentie-register inzake 3949 
-- kosten 3969 
justitionele colleges 3952 
-- stukken, uitreiking van 3970 
 
K 
kaarten, kadastrale 4506-4521 
kadastraal archief 4482-4521 
kadastrale kaarten 4506-4521 
-- leggers 4482-4505 
-- opmeting 1623 
Kamer van koophandel 2973-2979 
-- archief van de 4522-4533 
Kamillis de Lellis, collegium 3448 
kansspelen 2249-2250 
kantmeldingen bij de akten van de Burgelijke Stand 1863 
kanton-commissarissen 286 
Kantonnement van troepen 3922 
kapel Lemiers 3455 
kapelaan, aanstelling van 3562 
kasbescheiden van het distributiebedrijf 4143-4163 
kasboeken van het distributiebedrijf 4135-4139 
-- van de ontvanger van het Burgerlijk Armbestuur 4229-4233 
-- van inkomsten van de gemeente ontvanger 4071-4076 
-- van uitgaven van de gemeente-ontvanger 4099-4104 
Kasimir-fabrikaten 2981, 2997 
kas-opnamen 918 
kassiersboek van het distributiebedrijf 4140 
keizerlijke garde 3493 
kennisgevingen landstormzaken 3894 
-- landweerzaken 3837 
-- militie zaken 3796 
kerkdorpen, verdeling in 293 
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kerkelijke goederen 3466-3470 
kerkelijke pensioenen 3464 
kerkfabriek, archief van het 4534-4561 
kerkfabrieken, samenstelling van de 3465 
kerkhof 21 
kerktorens en kerkgebouwen 3472, 3478 
kermissen 2991 
kermis en carnaval 2027 
keuring voor de dienstplicht 3786-3788 
-- van vervoermiddelen 2931 
keuring en herkeuring (conscriptietijd) 3484 
-- voor de Landstorm 3867-3888 
-- van springstieren 2970 
keuringsraad voor de militie 3803 
kinderarbeid 3008 
kinderen, maatschappelijke steun aan 3059 
kindersterfte 2258, 3039 
klassen-indeling bij de openbare lagere school 3395 
klein-grensverkeer 1960 
klinieken 3037 
klokluiden, toezicht op het 2030 
kohieren voor de schoolgelden 3220-3394 
kolenmijnen 2965 
koninklijk huis, steun van het 3021 
-- Nationaal Steun-comité 3020 
kostwinnerschap-vergoeding 3822 
Kranken-bewijzen 3091 
krankzinnigen, idioten e.d., steun aan 3040, 3041 
Kreis-direktoren 286 
krijgsgevangenen, maatschappelijke steun aan 3073 
krijgsvolk, hulp van 2036 
kunst, bevordering der 3457 
kwakzalvers 2261 
kwekeling-onderwijzers 3203 
 
L 
lager onderwijs 3099-3435 
lakenfabrieken 2981, 2997 
lakenhandel 48 
landarbeiders-wet 3010 
landbouw 45 
landbouwcommissie, notulen van de 4129 
landbouw-onderwijs 3443 
landbouw en veeteelt 2960-2963 
landdag (1788) 64, 65 
landsverdediging 3480-3944 
-- correspondentie 3795 
-- publicaties 3796 
landschapschoon, behoud van 3456 
Landstorm 3838-3911 
-- bijzonder vrijwillige 2032 
-- correspondentie-registers 3798, 3799 
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-- herkeuring voor de 3889-3893 
-- kennisgevingen inzake 3894 
-- keuring voor de 3867-3888 
-- plichtigen, financiële toestand van de 3797 
-- registers 3838, 3839 
landverhuizing 3018 
landweer 3824-3837 
-- inschrijvingsregisters voor de 3824-3832 
landweg, verbetering van de 40-44 
leermiddelen 3422 
leerplan 3395, 3397 
leerplichtwet, uitvoering van de 3402 
legalisatie en identiteit 1943, 1944 
legaten aan kerkfabrieken 3471 
leges, plaatselijke 1365-1466 
-- rijks- 1669 
leggerboeck van de Hooftbancke 3 
leggers, kadastrale 4482-4505 
-- en waterlossingen 2854-2856 
Lemiers, bevolkingsstaat van 1877, 1878 
leningen, "gedwongen" 257, 3923 
-- "verplichte" 1695 
Leningswet 3001 
Levensmiddelenbedrijf, archief van het 4117-4174 
   (zie ook distributiebedrijf)  
Levensmiddelen-commissie 4133 
lijfrente-register 2006 
lijken, begraven en vervoeren 2286, 2287 
lijsten van bevolking 1873-1886 
Limburg, Provincie (gezagsveranderingen) 3035 
Limburgse Bonds-Kontingent 2980 
-- Groene Kruis 256 
-- industrie 3914 
-- Tramweg Maatschappij 2945 
liquidatie van militaire vorderingen 3922 
-- van religieuze goederen 270 
liguoristen, vereniging van priesters 3450 
logementen, toezicht op 2026 
lotelingen (conscriptie-tijd) 3486-3488 
loterij-wet 2249, 2250 
loting voor de militaire dienst 3806 
lotingsregisters 3588-3664 
Lovam 2921 
lucht-en bodemhygiene 2292-2467 
luchtvaart 2949 
luiden der klokken, toezicht op het 2030, 3461 
Lycée de Liège 3452 
 
M 
maalschuiven 2851 
maatschappelijke steun en voorzorg 58, 3020-3098 
maatschappij van weldadigheid 3020 
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Maelensbos, souvereiniteit over het 62 
Mamelis, bevolkingsstaat van het gehucht 1875, 1878 
mandaten behorende bij de gemeente-rekeningen 1899-1929 882-911 
Marechaussee 280 
Markenbijslag 3077-3088 
markt  49 
maten en gewichten 2957 
maximum snelheid 2957 
meerderjarigheids-verklaringen 2929 
meisjes-bescherming 3060 
Melkbesluit 2266 
memories van toelichting op de begrotingen der gemeente 539-608 
meteorologische waarnemingen 3458 
Middelbare Onderwijs-wet 3442 
Middenstands-crediet-vereniging 4140 
mijnrampen. 3026 
mijnrecht, uitkering de opbrengst van het 301 
mijnwerkers-belangen 3010 
Mijnwezen 2965-2967 
Militaire school 3452 
-- vorderingen 3919-3936 
-- Willemsorde 3460 
Militie  3494-3823 
-- Correspondentie in zake 3795 
-- Correspondentie-registers betreffende 3798-3799 
-- raad Vaals-Bocholtz 4563 
-- registers (alfabetische lijst, inschrijvings- en lotingsregister 3494-3664 
-- wetten en voorschriften 3800 
minderjarige kinderen, het nalaten van 1868 
misdaden, register van etc. 3947-3948 
misdrijven in de gemeente gepleegd 3953-3966 
mobilisatie-bescheiden 3815 
moederschapszorg 3038 
molenpeil 2852 
mollen en kikvorsen, bescherming van 2255 
monumenten van geschiedenis en kunst 3454 
monumentale kapel te Lemiers 3455 
Moresnet, nationaliteit van 2020 
Motor en rijwielwet 2929 
munten 2958 
muziek-concerten 3453 
muziek op straat 3457 
 
N 
nachtarbeid 3011 
Nachtwacht 17, 2033-2035 
najaars-exercitien 3777, 3813 
namen en titels 1711 
namen van wegen, straten en pleinen 293 
Napoleon Bonaparte 260 
Nationale garde 3493 
Nationale gendarmerie 3942, 3943 
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nationale goederen 270 
-- verkoop van 272-275 
-- helden 3460 
nationaliteits-bewijzen 1961, 1963-2003 
natura, belastingen in 1467-1486 
naturalisatie 2012 
natuurschoon, behoud van 3456 
Nederlanderschap, bewijzen van 1961, 1962 
Nederlands fabrikaat 2980 
-- hoogste punt 3458 
-- Indische leger 3913 
-- Leeuw, Orde van de 3460 
neutrale school z.g 3433 
neutraliteit 3977 
nieuw archief (1794-1929) 70-3977 
nijverheid 46, 47 
-- en handel 2972-3000 
Nijverheids-onderwijs 3443 
Nood-boswet 2964, 3456 
Nooduitkeringswet 299 
notorieteitsakte 1864 
notulen van het Armbestuur 4175-4177 
-- besluiten en correspondentieregister van de schoolcommissie 3999 
-- van de Landbouwcommissie 4129 
-- van de raad. 79-86 
-- van de vergadering van de Huurcommissie 3979-3981 
nummerbewijzen voor auto's en dergelijke 2929 
nummering der huizen 1931 
nummergelden (Houthaknummers) 1539-1589 
nummerverwisseling (bij de dienstplicht) 3807 
 
O 
onbewoonbaar-verklaringen 2816 
octrooi, gemeentelijk 1357-1364 
octrooirechten 2996 
onderhoud schoolgebouwen 3420 
-- wegen 2889-2896 
Onderlinge-Risico-Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1060 
onderscheidingen 3460 
onderstand voor de armen 3056, 3057 
onderwijs 59, 3099-3452 
onderwijzend personeel op Lagere scholen 3099-3214 
onderzoek naar verlofgangers 3818 
Ongevallen, verzekering tegen -  
  gemeente-personeel 1200-1202 
ongewapende dienst bij de Landstorm 3838-3841 
ontslag uit de militaire dienst 3819 
ontvanger 1009 
-- archief van de gemeente- 4003-4116 
-- borgtochtstelling van de gemeente- 1190 
-- dagboeken van de gemeente- 4006-4052, 4083-4098 
-- grootboeken van de gemeente- 4077-4082, 4111-4116 
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-- hulpjournalen van de gemeente- 4053-4058 
-- hulpkasboeken van de gemeente- 4059-4070, 4071-4076 
-- kasboeken van de gemeente- 4099-4104 
-- rekeningen van de gemeente- 627-748 
-- verzamelpostenboeken 4105-4110 
-- van het Burgerlijk Armbestuur, rekeningen van de 4313-4390 
ongeschikt verklaarde dienstplichtigen 3786-3788 
Ongevallenwet 3092 
onvolwaardige arbeidskrachten 3019 
onteigening ten algemene nutte 1210 
ontginning van het Preusbos 3009 
ontploffingen en ontbrandingen 2840 
ontsierende reclame 3456 
ontslag personeel der gemeente 1187 
ontsmetting van woningen 2816 
-- van kleren, huizen etc. 2279 
onttrekking aan de openbare dienst van voetpaden 2900-2910 
ontwikkeling en groei der gemeente 287, 288 
onzedelijkheid, bestrijding der 2252 
oorlog, staat van 1709, 1710 
oorlogsbelasting 1694, 3923 
-- invaliden, maatschappelijke steun aan 3074 
-- rampen 3026 
-- winstbelasting 300 
Oostenrijkse gezinnen, maatschappelijke steun aan 3071 
opdooi, wegen bij 2891 
openbare gezondheid 21-23, 2258-2837 
-- Lagere School, reglementen van de 3215 
-- Lager Onderwijs 3099-3424 
-- orde 17-20, 1697-2036 
-- veiligheid 24-27, 2838-2848 
-- vermakelijkheden (belasting op) 1276-1285 
-- werken 1210, 1211 
-- zedelijkheid 2037-2257 
opgravingen 3458 
opkomst bij mobilisatie 3814 
opleiding onderwijzend personeel 3203 
-- personeel der gemeente 1204 
opmeting der gemeente 290, 291 
opritten bij wegen 2911 
opsporing 3968 
opvoeding en volksontwikkeling 3099-3460 
Oranje Nassau, Orde van 3460 
orde-maatregelen op school 3404 
orde, openbare 17-20, 1697-2036 
ordeverstoring 1707 
ordonnantie op 't stuck van brand 24, 25 
organen, instellingen en functionarissen 981-1063 
organisme in het algemeen 250-254 
-- der gemeente 5-11, 287-1063 
-- der provincie 284 
-- van het Rijk 255-280 
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-- en administratie van het openbaar lager onderwijs 3215-3405 
Oud-Archief (1698-1794) 1-69 
ouden van dagen, maatschappelijke steun aan 3058 
ouder-commissien. (O.L. School) 3400 
ouderdoms-verzekering 3094 
oud-gedienden, maatschappelijke steun aan 3074 
overgang van het eene gezag op het andere 
-- bij de provincie 284 
-- bij het Rijk 256 
overgang naar de aanvullingsreserve (Militie) 3816 
overlast, maatregelen tegen 2031 
overlaten 2851 
overlevende soldaten (1814 en 1815) 3784, 3785 
overlijdens-akten (extracten) 1867 
overstromingsramp 2839 
 
P 
paardenlijsten inzake Militaire vorderingen 3925-3928 
paardentram Vaals-Aken 2937-2939 
Paardenwet 2969 
Pandhuiswet 3001 
paspoorten voor Nederlanders 1945-1959 
-- vreemdelingen 2021, 2022 
passen-controle 1960 
pastoors, aanstelling van 3462 
pastorien, onderhoud van 3474-3478 
Patentrecht 1627, 1636-1656 
patrouille de nuit 2033-2035 
Paulus, Schutterij St. (te Vaals) 1704 
peilschalen 2852 
pensioenen van het gemeente-personeel 1193-1200 
-- van het onderwijzend personeel 3199-3201 
perceelsgewijze kadastrale leggers 4482-4505 
personeel (algemeen) 1187-1205 
-- der gemeente 5-11, 1064-1205 
-- der provincie 286 
-- van het Rijk 255-280 
-- ongevallenverzekering van het 1200-1202 
-- ontspanning, ontwikkeling, opleiding en organisatie 1203-1205 
-- pensioenen van het 1193-1200 
-- plichten en instructien voor het 1189-1190 
-- rechten van het 1191-1202 
-- toelagen en vergoedingen voor het 1192 
-- vervulling, beëindiging van de dienstbetrekking 1187, 1188 
-- andere aangelegenheden van het 1203-1205 
-- van het Distributiebedrijf 4127 
-- van de openbare lagere school 3099-3214 
Personele belasting 1625, 1633-1635 
-- plaatselijke opcenten 1275 
-- dossiers voor ieder bij de gemeente aangestelde 1064-1185 
-- dossiers voor de onderwijzers 3099-3182 
-- omslag 1322-1356 
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Pest  3026 
plaatselijke directe belastingen 1250-1274 
planting van de vrijheidsboom 3459 
plantrecht 10, 11 
plichten van het personeel der gemeente 1189, 1190 
pokken, het zetten van 2276-2278 
politie-maatregelen t.o.v. Nederlanders 1709-2009 
politie register 3947, 3748 
-- reglement t.o.v. vreemdelingen 1927 
-- Verordening, Algemene 1697-1700 
pompen en putten 2470, 2471 
Ponts et Chaussées, Dienst der 276 
Port d'armes 1705, 1706 
Postcheque- en Girodienst 917 
post, telegraaf, telefoon en radio 2951-2955 
postwagens en diligences 2930 
Presentie-gelden van den raad 9, 998 
-- lijsten vergaderingen Huurcommissie 3982-3984 
-- register van de vergaderingen van B. en W. 1000-1003 
-- register van de vergaderingen van de raad 994, 995 
predikanten, beroeping van 3462 
premiebouw 2817 
Prêtres assermentés 3462, 3863 
Preusbos, houthak in de 1590-1616 
-- ontginning van de 3009 
privaatrechtelijke akten 302-393 
positie der gemeente 302-980 
procedure Rovers A.A.Th. contra gemeente 1188 
processen-verbaal vanwege de politie 3945, 3949 
processie-verbod 1707 
-- verlof 3461 
producten, hygiënisch toezicht op 2263-2271 
productie van goederen 2956-3004 
prostitutie 2252 
provinciale belastingen 1618 
-- verkiezingen 285 
provincie, organisme van de 284 
provisoren van de beurzenstichting Aubinet 4562 
Pryranée 3452 
publicatiën, registers van 109-111 
publieke gebouwen, toezicht op 2027-2029 
publiekrechtelijke lichamen, verhouding tot andere 294-301 
 
R 
raadsbesluiten 103, 104 
-- commissies 999 
-- leden, candidatuur, benoeming etc. van 996, 997 
-- notulen 70-86 
-- verkiezingen 982-992 
Raaren, bevolkingsstaat van het gehucht 1882, 1885 
Radio 2955 
rampen van algemene aard 2838 
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rapporten over de gemeente-bedrijven 1018-1028 
Rarenerbos, ontgravingen in het 3458 
rechten van het personeel van de gemeente 1191-1202 
rechterlijke boeten 3969 
rechters 3952 
recht tot verkoop van alcohol 1488-1538 
  houdende dranken 1702-1704 
reclassering 3090 
recrutering der weermacht 3480-3918 
reddingszuil 2848 
refractaire's (Vaandel-vluchtigen) 3820 
registers der bevolking 1887-1913 
-- van de Burgerlijke Stand 1714-1856 
-- van correspondentie uitgegaan van het gemeentebestuur 127-149 
-- van correspondentie inzake justitie 3949 
-- van correspondentie inzake militie 3798, 3799 
-- geldleningen 936-938 
registratie en domeinen 270 
registratie-recht en leges, gemeentelijke 1365, 1466 
-- rijksrechten van 1669-1693 
-- van vreemdelingen 2013, 2014 
reglement op de distributie 4126 
-- van orde voor de vergadering van B. en W. 1004 
reglementen en regeling der rechtspositie van het personeel 1186 
rehabilitatie 3090 
reiskosten van de dienstplichtigen 3811 
rekening courant, postcheque en girodienst 917 
-- en van het Burgerlijk Armbestuur 4313-4390 
-- en van het Distributie-bedrijf 4164-4172 
-- en der gemeente 625-748 
-- en der gemeente-bedrijven 1030 
-- en van de gemeente-ontvanger 4003 
-- en van de Hoofft-Bancke, stukken betreffende de 5-7 
-- en van de kerkfabrieken 4538-4544, 4548-4561 
religieuze goederen, liquidatie van 270 
remplacanten bij de militaire dienst 3807 
repertorium der akten (registratie) 1671-1693 
-- van het leggerboeck der Hoofft-Bancke 4 
requisities 3919-3936 
resolutien van de Bancksvergaderingen 1, 2 
-- van schepenen (1794/1797) 68, 69 
restauratie kapel Lemiers 3455 
rétardaires (achtergebleven dienstplichtigen) 3812 
revolutionaire propaganda 1707 
rijksbelastingen 169-1670 
rijksgraaninzameling in Limburg (distributie) 4132 
rijksgrenzen 61-63, 3971-3976 
rijkspersoneel 65, 66, 255-280 
rijkspolitie 2036 
rijksuitkeringen aan de gemeente 299 
rijksveldwachters en rijkspolitie 281 
rijks-verbruikbelastingen 1662-1668 
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rijkswegen, voorwerpen in en op 2912-2918 
riolering 2459-2462 
riolerings-belasting (kohieren) 1252-1271 
R.K. U.L.O. 3440-3441 
Rode Kruis 3034 
rooilijnen 2466, 2467 
rookverbod 2248 
Rot, bevolkingsstaat van het gehucht 1875, 1876 
ruil, akten van 332-338 
ruil van gemeente-eigendom 297 
rustdagen 3011 
 
S 
Sabbath, viering van de 3461 
samenkomsten, publieke 2027-2029 
samenwerking van gemeenten 295 
sanering van gemeente-financiën 913 
schadelijke dieren 2253 
schattingen voor de belastingen 13 
schepentraktement 9 
schietbomen 2293 
schipbreuk 3024 
schipbreukelingen 2839 
schippersbelang 3010 
schoolartsen-instituut 3424 
-- R.K. Bijzondere Scholen 3432 
schoolbehoeften 3422 
-- en meubels voor het bijzonder onderwijs 3430 
schoolcommissie 3999-4002 
school  
-- gebouwen 3406-3420 
-- gelden van de Openbare Lagere School 3217-3394 
-- meubelen 3421 
-- reisjes 3422 
-- toezicht door de gemeente 3400 
-- toezicht vanwege het Rijk 3185, 3401 
-- vacantie 3395 
schoonheidscommissie 3456 
schoorsteenvegen 2846 
schouw en herschouw der waterlossingen 2857, 2858 
schouw der wegen 2927 
schulden en geldleningen 914-972 
schuldenstaten 931-935 
schutterij (z.g. "rustende") 3917, 3918 
schutterijen St. Paulus en St. Joseph 1704 
secretarie 1059 
-- registers 919-929 
secretaris 1008 
signalementen 3968 
Sippenacken, grens met 3971 
slaapsteden 2258 
slachterijen, toezicht op 2271 



 

 
316 

sluiting der school 3396 
sluitingsuur 2029 
smokkelarij 3967 
sneeuwopruiming 2892 
snelheid, maximum 2929 
snoeien van heggen en heesters 2928 
sociale verzekeringen 3091-3098 
soldij (dienstplicht) 3823 
-- en vergoedingen (conscriptietijd) 3491 
sollicitatie personeel der gemeente 1187 
Sophia, Koningin 265 
speelbanken te Vaals 2250 
spoorbreedte van karren en wagens 2922 
spoorwegen 2946, 2947 
sport  3459 
springstieren 2970 
Staat, De (staatsvorm) 255 
staat van oorlog en beleg 1709, 1710 
-- van schuldeisers 930 
standbeelden 3459 
standplaatsen 1707 
staten van bevolking 1873-1886 
-- van eigendommen 408-410 
-- generaal, verkiezingen van de 259 
-- van schulden 930 
-- van wegen 2923-2926 
statistiek, algemene (zie ook gemeente-verslagen) 246 
-- der bevolking 1932, 1935 
steenhouwersbelangen 3010 
steenkolen, accijnzen op de 1664, 1668 
stemgerechtigden 982, 983 
sterke drank. (kleinhandel) 2038-2142 
-- vergunning tot verkoop van 1488-1532 
steunverlening door het Burgerlijk Armbestuur 3029 
-- de Nederlands Hervormde gemeente 3031 
-- door het R.K. Parochieel Armbestuur 3030 
stokregister van het Burgerlijk Armbestuur 4224 
stofbestrijding 2892 
stoomwezen 2841 
stormen, steun aan slachtoffers van 3024 
straat-politie 1707, 1708 
straatverlichting en rioleringsbelasting 1251-1274 
straffen (Justitie en politie) 3951 
straten, namen van 293, 2924-2926 
stratenplan 2465 
stroomleveringen 1037-1039 
stroomvoorziening 2984-2988 
successie-rechten 1669 
 
T 
tapperijen, toezicht op 2029 
tapverbod 2247 
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taluds, afgraven van 2912 
Taxe municipale 1322-1356 
technische school 3443 
tekenschool 3451 
telegraaf 2951, 2953 
telefoon 2951, 2954 
tentoonstellingen inzake handel en nijverheid 2992 
-- inzake volksontwikkeling 3453 
terreinen en gebouwen voor de dienst 980 
testament Th.W. Arntz 4469-4472 
testamenten 4223 
tijdaanwijzing 2030 
titels en namen 1711 
toelating op Openbare Lagere School 3216 
toelichting, memories van - op begroting 539-608 
toezicht op de openbare weg 1707, 1708 
-- op honden 1708 
-- op hotels en logementen 2026 
-- op producten (hygiëne) 2263-2271 
-- op Openbare Lagere Scholen 3400-3405 
tol  2859 
tollen, verpachting van 276 
toneelvoorstellingen, belasting op 1276-1285 
topografie der gemeente 291 
tramtarieven en dienstregelingen 2943 
tramwegen 2932-2945 
trekhonden, bescherming van 2256 
tuchteloosheid, bestrijding der 2257 
Tucht-Unie 2257 
tuinbouw 2960-2963 
turf, accijns op de 1664, 1668 
turfproductie 2964 
 
U 
uitbesteding behoeftigen 3055 
uitbreidingsplan 2465 
uitdieping van de Geul 2850 
uitgebreid Lager Onderwijs 3439 
uitgravingen naast wegen 2911, 2914 
uitreiking van justitionele stukken 3970 
uitsluiting van de militaire dienst 3805 
uitoefening van de geneeskunst 2261, 2262 
uitspraken van de huurcommissie 3986-3997 
uittreksels uit de Burgerlijke Stand 3802 
uitvinder De Bavier te Vaals 2996 
uitvindingen 2996 
uitzetting (ausweisung) uit Duitsland 2004 
uitzichttoren 389, 393, 2512 
U.L.O. 3439 
Université imperiale 3452 
 



 

 
318 

V 
vacantie 3011 
vaccinatie 2276-2278 
vakverenigingen 3014 
veeartsenijkunde 2824-2837 
veefondsbelasting 1657-1660 
veeteelt 2960, 2968-2970 
veeziekten, besmettelijke 2825-2836 
veiligheid, Openbare 24-27, 2838-2848 
veiligheidsvoorschriften t.a.v. gebouwen 2847 
Veiligheidswet 3012, 3013 
Veldeke, Henric van 3457 
venten 1707 
verandering van woonplaats 1925 
verbetering van wegen 2862-2888 
-- van woontoestanden 2816-2823 
verblijfs-certificaten 2022 
verblijfregister 2013, 2014 
verbruiksbelasting, plaatselijke 1357-1364 
verdrinking 2839 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Organisatie van de 1061 
vereniging en vergadering 1702-1704 
vergoedingen aan bijzondere scholen 3431 
-- voor kostwinners 3822 
vergunningen tot het verkopen van sterke drank 2054-2142 
vergunningsrechten tot verkoop van sterke drank 1488-1532 
verhouding van ons land tot andere landen 256 
-- tussen Rijk en gemeente 298 
verhuur van gemeente-eigendom (akten) 382-389 
verkeer over bruggen 2919 
-- wegen en straten 2859-2950 
verkeer en vervoer 32-44, 2859-2950 
-- door de lucht 2949 
-- langs tramwegen 2932-2945 
-- te water 2948 
verkiezingen in het algemeen 250-254 
-- van de hoge colleges van Staat 258 
-- van de Provinciale Staten 285 
-- van de raad der gemeente 982-992 
verkoop, akten van 317-331 
verkoop van gemeentegrond 395 
-- door de gemeente van diversen 396 
-- van eigendom door het armbestuur 4190 
verkrijging en verlies van eigendom 394-398 
verlegging voetpaden 2901, 2906-2908 
verlichtings-belasting 1251 
verlichting van schoolgebouwen 3418 
-- der wegen 2898 
verlof voor het buitenland voor landweer 3833 
-- voor militairen 3816 
verlofgangers van de militie 3727-3778, 3782, 3794 
-- registers 3727-3776 
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-- van de landweer 3833, 3835 
verloven tot verkoop van drank 2144-2246 
vermisten bij het leger 3889, 3810 
vermogens-belasting 1661 
verontreiniging van de lucht, de bodem en het water 2458-2464 
verordeningen, registers van 124-126 
verpachting, akten van 339-381 
-- van eigendom van het Armbestuur 4191-4203 
-- van eigendom van de gemeente 400 
-- van het onderhoud van wegen 276 
-- van tollen 276, 2859 
verslagen over de toestand der gemeente 176-244 
-- gasfabriek 1044-1049 
-- gemeente-bedrijven 1014-1017 
vertrokken personen 1920-1923 
verveningen 2964 
vervoer 2859-2950 
-- met autobussen 2920 
vervoermiddelen, keuring van 2931 
vervolg-onderwijs 3435-3438 
verwarming schoolgebouwen 3418 
verzamelpostenboeken van uitgaven 4105-4110 
verzekering van schoolgebouwen 3417 
verzekeringen, sociale 3091-3098 
verzonden stukken, chronologische indicateur van 169-174 
-- en ingekomen stukken 127-175 
-- van het Armbestuur 4178 
-- van het Distributie-bedrijf 4117-4125 
viering van de zondag 3461 
Vijlen, bevolkingsstaat van 1875, 1876 
Vijlenerbos, eigendomskwestie over het 1206 
-- houthak in het 1539-1589 
-- procedure over 402 
Vijlenergroeve 2966, 2967 
Vincentius à Paulo, Conferentie van de 3032 
visserij 3004 
vleeskeuring 2267-2271 
vliegdemonstratie 2950 
vloekverbod 2257 
vluchtelingen, maatschappelijke steun aan 3062 
voedsel-voorziening 51-55 
-- en water-voorziening 2468-2485 
voetpaden, onttrekking aan de openbare dienst van ( zie ook wegen) 2900-2910 
vogelstangen 2293 
vogelwet 2254 
volbrachte dienstplicht, certificaat van 3810 
volksgezondheid in het algemeen 2258-2260 
volkshuisvesting 2486-2823 
-- verslagen over de 2487-2504 
volksontwikkeling en opvoeding 3099-3460 
volkstellingen 1934-1942 
volkszang 3457 
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voorgeoefendheid van militieplichtigen 3809 
voorleiding en uitlevering 3968 
voorschotten op salarissen 4005 
voorwerpen op wegen 2911-2918 
voorzorg 3091-3098 
vorderingen 3919-3936 
vrederechters 3952 
vredesverdragen, feesten bij gelegenheid van 256 
vreemdelingen, lijsten van 19-20 
-- maatregelen t.o.v 2010-2025 
-- maatschappelijke steun aan 3061 
-- militieplicht voor 3783 
-- paspoorten voor 2021, 2022 
-- politie-reglement voor 1927 
-- registratie van 2013, 2014 
-- uitzetting van 3968 
-- verkeer, bevordering van 288 
-- wet  2010-2021 
vreemde militairen 18 
vroedvrouwen, kweekschool voor 3038 
vrouwenarbeid 3008 
vrouwenbescherming 3060 
vrijdom van port 289 
vrije dagen van het gemeente-personeel 1189 
vrijheid in woord en geschrift 1701 
vrijheidsboom 3459 
vrijstelling van de dienstplicht 3485, 3804 
-- staten van 3706-3726, 3779, 3781 
vrijwillige Landstorm 3896-3911 
vrijwilligers 3912 
vuil-ophaaldienst 2463 
vuilwater 2464 
vulkaanuitbarsting, hulp bij 3026 
vuurwapen-vergunningsrechten 1534-1538 
vuurwapenwet 1706 
 
W 
waarborgwet 2959 
waarschuwingsborden 2929 
wachtgeld voor het onderwijzend personeel 3195 
-- regelingen 3076 
wagt-patrouille 17 
wanbedrijven, register van  3947, 3948 
wapen der gemeente 289 
wapenen, hanteren der 1703 
wapenen en munitie 1706 
waterafvoer van de wegen 2897 
warenkeuring 2263-2265 
waterleiding 2472-2485 
-- bedrijf 1032-1034 
waterlevering 2481-2484 
Waterloo, Fonds van 3074 
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waterlossingen 2849 
-- leggers der 2854-2856 
-- schouw en herschouw 2857, 2858 
-- tabel der 2853 
watermolens 2851 
waterpassingen 3458 
watersnood-rampen 3023 
waterstaat 28-31, 2849-2858 
water, verkeer en vervoer te 2948 
-- voorziening 2469-2485 
-- der schoolgebouwen 3418 
weduwen-wet, i.z. onderwijzend personeel 3202 
weege beleydenisse 32-34 
weegbrug 2995 
weeggeld 2995 
weekmarkten 2991 
wegen in het algemeen 32-39 
wegenbelasting 2860 
-- kohieren der 2923 
wegenleggers 1272-1274 
weg-wedstrijden 1707 
wegwijzers 2929 
weldadigheid, bureau van 3020 
werfschelling 12 
wering van buitenlandse werklieden 3009 
-- schoolverzuim 3402, 3403 
werkloosheids besluit 3096 
-- bestrijding 3009 
-- verzekering 3095-3097 
werklozen-kassen 3098 
-- maatschappelijke steun aan  3076 
werknemers en werkgevers 3006 
werkplaatsen, zorg voor 3013 
werkrooster 3397 
werkstakingen 3014 
werkverschaffing 3009 
wetenschap, bevordering van de 3458 
wethouders, rechtspositie der 1005 
wettelijke eenheden 2957 
wettiging van kinderen 1863 
Wilhelmina, Koningin 268 
Willem I, Koning 261 
Willem II, Koning 263 
Willem III, Koning 264 
Willemsorde, militaire 3460 
winkelsluiting 3011 
Wolfhagen, bevolkingsstaat van het gehucht 1883, 1885 
wolvenjacht 3003 
woningnoodwet 2822 
Woningvereniging Vaals 2818-2821 
woningwet-woningen 2818 
woonforensen-belasting 1321 
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woonplaats, verandering van 1925 
woontoestanden, verbetering der 2816-2823 
woonwagens 2823 
wettelijke tijd 2030 
 
IJ 
ijk en herijk 2957 
 
Z 
zakelijke rechten op eigendommen 399 
zedelijke opvoeding 3460 
zedelijkheid, openbare 2037-2257 
zegel der gemeente 289 
zegel-rechten geheven door het Rijk 1669 
zekerheidsstelling door rekenplichtige ambtenaren 1190 
zetters, college van 1619-1621 
ziekenbussen 3091 
zieken en gewonden 3034-3039 
ziekenhuizen 3037 
ziekten, besmettelijke 2272-2285 
ziektewet 3093 
zondag-viering 3461 
Zuidbank 4174 
Zuid-Nederlandse Handelsbank 4140 
zuivelbereiding 2971 
zwakzinnigen 3040 
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BIJLAGE I. 
 
VOORLOPIGE INVENTARIS VAN DE OUDE-RECHTERLIJKE ARCHIEVEN EN DE 
OUD-ADMINISTRATIEVE STUKKEN DER SCHEPENBANK VAALS, DE 
GRONDBANK VIJLEN EN DE SCHEPENBANK EINRADE. 
 
Door J.M. van de Venne. 
  N.B. De inventarisatie dezer archieven draagt een voorlopig karakter. 

De archieven berusten in het Rijksarchiefdepot in Limburg te 
Maastricht. 

    Zie verder de inleiding pag. II-IX. 
 
 
ALGEMEEN. 
 
 1. "Inventaris van stucken overgelevert aen d'heeren van de hooge regeeringen 

t'sedert den jaere 1678 mense Decembris tot den jaere 1679 den 7 Januarij bij 
den secretaris Klinckenberg". 1 stuk. 

In dorso staat: "Inventaris van stucken overgelevert aen desen hooffgerecht 
door den secretaris Klinckenberg anno 1679" en is gemerkt "I". 

  N.B. Met de hoge regering zijn bedoeld de regenten van de landen van 
Overmaas. 

    Of het stuk tot het archief van Vaals of tot dat van het hoofdgerecht 
behoort, is onduidelijk. Het beschrijft ook stukken van administratieve 
aard (rekening van de schatheffers). 

 
 2. "Inventaris van de pampieren en boeken raeckende de bancke Holzet, Vaels en 

Vijlen, gevonden ten huize van Mons. Baers in dato den 29 May 1688 Coram d' 
H' Officier en schepenen Brul en van Asten". 1 stuk. 

  en 
"Inventaris van pampieren gevonden in de cas ten huyse van Joh. Baers ten 
overstaen van d' H' Officier en schepenen Brull en van Asten. Jovis 1688 Juni 
24".     1 stuk. 

  N.B. Beide inventarissen berusten bij het criminele dossier van de schepen 
Johan Baers 1688 (Vaals). 

 
 3. "Memorie van geëntameerde processen 1689" lijst van gedingen gevoerd van 

1689 tot 1696.  1 stuk. 
 
 4. "Inventaris der reeckeninge en de papieren bij den Here de Quade overgelevert 

uit de geene, die hem bij de vrouwe van Olne naer haer soon's doodt op den 8 
Januari 1692 onder inventaris overgereijkt sijn". Overgegeven aan secretaris W. 
van der Roer. 6 november 1701. 1 stuk. 

 
 5. "Inventaris der processaele stucken gehoorende totte griffie der hooghe bancke 

Holseth, Vaels en Vijllen geformeert den 8 Januarij 1706. 1 deeltje. 
  Om de omslag: "Inventaris der griffie". 
  N.B. Bevat ook stukken van administratieve aard en is in chronologische orde 

opgemaakt. 
 



 

 
324 

 6. "Inventaris over de banckspampieren berustende in de komp gemaeckt door de 
Heere van Vaelsbroick en stadhouder Brull. z.d. Laatste beschreven stuk 1706. 

       2 bladen. 
 
 7. "Inventaris der griffie der bancke Holseth Vaels en Vijlen geformeert den 17 Juli 

1710".    1 deeltje. 
  N.B. In chronologische orde. 
 
 8. "Inventaris over de bankspampieren berustende in den komp" opgemaakt 

±1712 (?) en bijgehouden tot 1747. Naar gelang de stukken in de kom werden 
neergelegd.   1 deeltje z.b. 

 
 9. "Inventaris der stucken en registers dewelcke in den buytenbanckscomp geleyt 

hebbe den 27 en 30 Meert 1748". Opgemaakt vermoedelijk door secretaris 
Brull.    1 deeltje. 

 
 10. Verklaring betreffende de verzegeling der archieven van het leenhof van 

Staats-Hertogenrade en van de schepenbank Vaals na het overlijden van Abr. 
Brull, resp. griffier en secretaris van voornoemd leenhof en schepenbank afge-
legd door F.Th. van Craen en Frans à Brassard. 8 april 1759. 

  Idem betreffende de afscheiding der archieven van gemeld leenhof en schepen 
en de opberging daarvan, met vermelding der stukken die uit de kisten waren 
gehouden. 10 mei 1759, en een verklaring betreffende de op 5 juli 1759 uit de 
kist genomen archieven welke ter hand gesteld waren aan den nieuwe secre-
taris J. Fellinger. Alles op 1 stuk geschreven. 1 stuk. 

 
 11. "Inventaris der stukken en documenten welke door mij gedeputeerden van 

desen geregte bij afsterven van wijlen den Heer Secretaris Fellinger verzegelt 
en op heden aan den modernen secretaris Hasenclever zijn overhandigt ten 
overstaan van ons onderschreven schepenen. 31 mei 1765. 1 stuk. 

 
 12. "Extract uyt de financie-boeken berustende in sijne Majesteits rekencamer tot 

Brussel" betreffende de verpanding van Vaals en Vijlen respectievelijk aan 
Adolf Bertoldt de Belven en Winand de Berlo in het jaar 1626. 1 stuk. 

  N.B. Afschrift uit de 18de eeuw van de authentieke copie uit het register der 
rekenkamer van Brabant, betreffende verpandingen uit 1636. 

 
 13. Stukken betreffende aanstelling en eedaflegging van schout, schepenen, 

secretaris en boden, alsmede instructie's voor den gerechtsbode enz. Over de 
jaren 1633, vóór 1656, 1702, 1704, 1705, 1708, 1711, 1719, 1722, 1730, 1743, 
1777.    1 omslag. 

 
 14. Afschrift der aanstelling van Peter Schutz tot momboir der heren van den drost 

Corn. van Aerssen voor het gerecht van Vaels, het hoofdgerecht en het 
leenhof, 9 december 1685. In crimineel geding c.a. Bastin Cortis. 1684-1687 
Vaals.    1 stuk. 

 
 15. Stukken betreffende de onenigheid gevoerd voor den Raad van Braband 

tussen stadhouder en schepenen en hun medeschepen Jean Rennotte die door 
eerstgenoemden was gesuspendeerd wegens beledigingen het gerecht 
aangedaan. 1711-1714. 1 dossier. 
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 16. Attesten afgegeven door schout, schepenen en secretaris en enkele door 
derden ten overstaan van schout en schepenen over de jaren 1664, 1673-1785. 

        1 omslag. 
Aanwezig de jaren 1673, 1680, 1681, 1684, 1686, 1697, 1700, 1709, 1711, 
1713, 1722, 1725, 1731, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744-1748, 
1750-1754, 1756, 1757, 1770, 1781 en 1785 (afschrift). 

  N.B. Hierbij ook attest van den secretaris aan den rentmeester der domeinen 
afgegeven betreffende de haefstoot met minuten van begeleidende 
missive en een recorduum van schepen. (1781). 

 
 17. Missiven ingekomen en minuten uitgegaan van schout, schepenen en 

secretaris. 1626-1794. 1 pak. 
Aanwezig stukken uit de jaren: 1626, 1657, 1660, 1663, 1672, 1674, 1690-
1694, 1697, 1698, 1709, 1712, 1713, 1715-1718, 1720-1725, 1728-1758, 1762-
1764, 1771, 1773, 1775, 1778-1780, 1782, 1783, 1787, 1789, 1791, 1794-3de 
jaar der Republiek nivôse 2. 

  N.B. Hierbij zijn beschrijfbrieven voor de landdagen, brieven en kladbrieven 
aan schepen Brul die los in het archief zijn aangetroffen, stukken over 
de oneenigheden met Aken 1787 (bespotting van den magistraat). Een 
brief ondertekend door H. van Clermont, rechter, waarschijnlijk gericht 
aan schout en schepenen. (Overigens is dit nummer samengesteld uit 
los in het archief aangetroffen brieven. De stukken betrekking hebbende 
op enig dossier zijn daarbij gevoegd. 

 
 18. Extract resolutien van H.H.M., plakkaten, publicatie's en notificatie's van de St. 

Generaal en den Ontvanger der goederen toebehoord hebbende aan Fransen 
of Spanjaarden, J. Martini. 1671, 1672 (aan een afschrift van een geleidebrief 
gericht aan Drost J. baron van Boetselaar) 1673, 1700, 1702, 1711, 1759 
(Extract Resoluties Staten Generaal). 1777. 1 omslag. 

 
 19. Ordonnantie's en waarschuwingen uitgegaan van den drossaard van 's-

Hertogenrade schout en schepenen. 1661, 1685, 1715, 1718, 1726, 1740, 
1745, 1775.   1 omslag. 

 
 20. Minuten van brieven en andere stukken, requesten, testamenten, contracten, 

rekeningen enz. (de meeste zeer waarschijnlijk van particulieren aard) van 
secretaris Abraham Brull. 1627 (afschrift), 1667 (afschrift)-1755. 

  Aanwezig zijn stukken uit de jaren: 1627 (afschrift), 1667 (afschrift), 1687, 1691, 
1697, 1698, 1700, 1702, 1710-1718, 1720-1722, 1724, 1727, 1729-1733, 1735-
1738, 1740, 1742, 1743, 1745-1748, 1750-1752, 1755 en enige stukken zonder 
datum, waarbij ook een aantal kladden van door hem (?) opgemaakte 
requesten enz. voor andere personen. 1 pak. 

  N.B. Deze stukken zijn voor een groot gedeelte in een pakje bijeen gevon-
den. Hiervan zijn afgescheiden de stukken die nagenoeg zeker tot het 
archief van het leenhof van Staats-Hertogenrade behoorden en de 
minuten van voor Brull gepasseerde akten als secretaris (plaatsver-
vangend notaris zie ook v. Craen). Vergelijk ook inventaris nr. 17, 
alwaar ook stukken aan den secretaris Brull gericht, en inventaris nr. 10. 
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RECHTERLIJK. 
 
 21. Resolutie betreffende het houden van de gerechtsdagen, de verdeling der 

rechten enz. 24 april 1687. 1 stuk. 
  N.B. Om een einde te maken aan de "confusiën" onder de schepenen en 

procureurs. 
 
 22. Instructie om daerover de procureurs, willende voor de Hooftbancke Holseth, 

Vaels en Vijllen practiseeren, te examineeren. Zonder datum, 18de eeuw. 
        1 stuk. 

Met een fragment van een tweede instructie enigszins verschillend van de 
eerste.    1 omslag (2 stukken). 

 
 23. Ordres voor de generaele patrouilles en jagt der vagabonden, in conformiteyt 

van Haar Hoog Moogende resolutie van den 4 december 1793 en requisitie van 
het officie fiscaal van Braband en landen van Overmaeze de dato 6 december 
daaraanvolgende op heden door de weledelgestrenge Heer Luit. Hoog-dros-
saard J.C. van Panhuys aan schout en scheepenen deeser hoofdbanke Holset, 
Vaals en Vijlen opengelegd en doorgeleesen. 14 december 1793. 1 stuk. 

 
 24. Verlof gegeven aan Brull stadhouder van Vaals om dieven te mogen vervolgen 

en aanhouden op het gebied der provincie Limburg, door Don Franco d ' 
Hernandes, Lieut. Gouverneur commandant la province de Limbourg. 17 
december 1695. 1 stuk. 

  N.B. Met een opgedrukt zegel van den voornoemden gouverneur, dat echter 
niet meer is te onderscheiden. 

 
25-30. Criminele gedingen. 1685-1795. 6 delen. 
  N.B. Bevatten zo ordinaire als extra-ordinaire "genaechtingen". 
 
 25. 15 juni 1685 - 21 februari 1709. 1 deel. 
  N.B. Bevat: Momboir des heeren, extraordinaire gedingen en ook zaken door 

den stadhouder (van de schout) vervolgt. 
 26. 21 maart 1709 - 6 maart 1721. 1 deel. 
  N.B. Gemerkt "no. 1" "sub verbo criminalis" In fine: "Divisie van rechten". 
  27. 20 maart 1721 - 19 december 1754. 1 deel. 
  N.B. Bevat ook een "Interdictie van den schout betreffende het plaatsen van 

voertuigen op wegen en voetpaden". 
 28. 9 januari 1755 - 29 november 1770. 1 deel. 
  N.B. Gemerkt: "no. 3" "sub verbo criminalis ". 
 29. 6 mei 1771-1792. 1 deel. 
  N.B. Gemerkt: "no. 4" 

Bevat o.a. ook: Instructie voor de veldboden van 15 februari 1781, 
Resolutie tegen de desorders bij de werving van recruten ten behoeve 
van de Admiraliteit der Oost- en West-Indische Maatschappij, d.d. 1 
augustus 1781 en een missive van de schepenen aan die van het Rijk 
van Aken betreffende de limieten d.d. 23 mei 1783. 

 30. 20 augustus 1792 - 20 augustus 1795. 1 deel. 
  N.B. Gemerkt "no.5." "sub verbo criminalis" Bevat ook een brief van gratie 

van Prins Willem van Oranje van 4 oktober 1792. 
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31-44. Stukken uit gedingen gevoerd door den momboir des heren, drossaard nomine 
officii tegen derden in criminele en boetstraffelijke zaken. 1615-1794. 

       14 portefeuilles. 
 
 31. 1615-1569. 1 portefeuille. 
 32. 1670-1688. 1 portefeuille. 
 33. 1688-1701. 1 portefeuille. 
 34. 1701-1709. 1 portefeuille. 
 35. 1710-1716. 1 portefeuille. 
 36. 1717-1724. 1 portefeuille. 
 37. 1725-1736. 1 portefeuille. 
 38. 1737-1757. 1 portefeuille. 
 39. 1757-1764. 1 portefeuille. 
 40. 1764-1772. 1 portefeuille. 
 41. 1774-1779. 1 portefeuille. 
 42. 1779-1784. 1 portefeuille. 
 43. 1785-1790. 1 portefeuille. 
 44. 1790-1794. 1 portefeuille. 
 
 45. Brieven van requisitoren in criminele en boetstraffelijke zaken. 1683-1789. 
       1 pak. 
  N.B. Hierbij een requisitoriaal brief van het gerecht Vaals aan dat van 

Sippenaken betreffende het door de Gedeputeerden van den Raad van 
Braband vastgestelde brand-reglement na de grote brand van de stad 
Valkenburg op 27 April 1773, en een verhoor betreffende de grote 
landweg en de justitie-plaats van Wittem en Mechelen op last van den 
Advocaat Fiscaal van Braband d.d. 1773. 

 
 46. Rolle van de decreten van aprehensie en dachvaerdiging in persoon in de 

Bancke van Holseth, Vaals en Vijlen. 16 januari 1684 - na 7 oktober 1688. 
        1 deel. 
  N.B. Op het voorste schutblad staat: "Dit register is bij mij ondergeschre-

venen als fiscael van Brabant gevisiteert desen 21 augustus 1684" en 
was getekend "D. Vleugels". 

 
 47. Mandement van cassatie geimpetreert bij den Raede van Brabant te Brussel hij 

voogd en schepenen van Vijlle ende de Abdisse van Bortschet tegens den 
Drossard van Merode. 16 januari 1646. 1 stuk. 

  N.B. Afschrift. Betreffende de jurisdictie in de grondbank van Vijlen. 
 
 48. Notarieel protest van Johan Pelser schout van Wijlre en Einrade als gevolmach-

tigde van Daniel vrijheer van Hoensbroek als heer van Einrade tegen den 
schout en schepenen van Vaals wegens het distraheeren van een stuk grond 
behoorende onder de voornoemde grondbank Einrade. 24 november 1668. 

        1 stuk. 
 
 49. Notarieel protest vanwege de grondvrouwe van Vijlen (de Abdis van Burt-

scheidt) Jean Charles, vrijheer van Haudion, heer van Gibrechi en Einrade over 
het feit, dat de schatheffer enige percelen grond voor het gerecht van Vaals 
wegens het niet betalen van schat had laten "omslaan en distraheeren", 
hetwelk voor de grondbank van Vijlen had behoren te geschieden. 27 maart 
1680.    1 stuk. 
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 50. Stukken betreffende het geschil tussen de stadhouder Brull in naam der 

gemeente van Vijlen en der grond-schepenen aldaar, betreffende het recht 
van een "zil" hout te mogen kappen uit het Vijlender bos. Met enkele stukken 
uit een proces betreffende de kosten en het geschil hierover tussen Adv. 
Raecx contra de gemeente van Vijlen. 1687-1704. 1 dossier. (incompleet?). 

   N.B. Hierbij een afschrift van een geapostilleerd request aan den Raad 
van Braband betreffende deze zaak van de Abdis van Burtscheid, 
waaruit blijkt dat de hoge en de middelbare jurisdictie van Vijlen door 
de abdij Burtscheid aan den Hertog van Braband vrijwillig was 
afgestaan. 

 
 51. Stukken betreffende het geding voor de Raad van Braband gevoerd tussen de 

Abdis van Burtscheid als grondvrouwe van Vijlen en Mr. Pieter Schaap, lands-
advocaat, wegens de jurisdictie van voornoemde abdis in civiele zaken. 1703-
1704. Met retro-acta tot 1016. 1 dossier. 

  N.B. Bijna alle stukken zijn in duplo aanwezig. Op het eerste stuk staat: "Nota 
dit zijn stucken en resolutien van Haer Hoogh Moo wegens de jurisdictie 
van Vijlen in saecke de Wed. Patroon en Regenten van Vijlen (sic.) 
contra Mevrouwe van Borschet", welk stuk vermeld staat in inventaris 
no. 6. De schepenen van Vaals waren hier tussenbeide gekomen voor 
Wed. Patroon. 

 
 52. Minuut van een request gericht aan den Raad van Staten door den Lieut. 

Drossaard van Staats-Hertogenrade en de leden der justitie van Vaals tegen 
W.A. baron de Eys, genaamd Beusdal, eigenaar van Vaalsbroeck, erfstad-
houder van de graaf van Gronsveld betreffende: 

  1) het doen verheffen van goederen te Vaals enz. gelegen, voor het leenhof 
van Gronsveld, 

  2) het doen betalen van werfschelling van goederen onder de laathof 
Vaelsbroeck, welke toekwam aan H.H.M., 

  3) het uitoefenen van criminele jurisdictie op een gedeelte van het Maelens- 
en Holzeterbos, 

  4) het zich toe-eigenen van een weg in het begin der 18de eeuw, met een 
brief van Beusdael voornoemd aan de schepenen van 15 oktober 1712 en 
andere desbetreffende stukken van 1712 en 1714. 1 omslag. 

 
 53. Notarieel protest voor de abdis van Burtscheid tegen den schout en schepenen 

van Vaals betreffende de civiele jurisdictie over de grondbank Vijlen, die de 
schepenen van Vaals uitoefenden (volgens de abdis wederrechtelijk). 17 
februari 1727. Overgegeven aan het gerecht door den schout 27 april 1727. 

        1 stuk. 
  N.B. Hierbij een verhoor betreffende de jurisdictie aldaar en het aanstellen 

van vorsters enz. z.d. 18de eeuw na 1722. 
 
 54. Requesten aan den schout en de schepenen van Vaals vanwege Corn. Bolt, 

als inkoper van de hof Winnenberg, welke verkocht was voor de justitien van 
Mechelen en Epen en waarvan de schepenen van Vaals pretendeerden dat de 
verkoop ook ten overstaan van hen had moeten geschieden en niet ten over-
staan van de grondbank van Vijlen zoals gebeurd was. Met een conventie 
tussen de schepenbank Vaals en de Grondbank Vijlen en meer andere stukken 
betreffende deze zaak en dergelijke zaken (hof Mamelis). 1706-1725. 1 dossier. 
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 55. Stukken betreffende het geschil over de jurisdictie tussen schout en schepenen 

en J.A. van Clermont, zich noemende opper-erfheer van den Maelensbos, over 
de jurisdictie over dit bos, welke genoemde van Clermont aan zich wilde 
trekken. 1792.  1 dossier. 

 
 55-75. Civiele gedingen gevoerd voor schout en schepenen van Holset, Vaals en 

Vijlen, 1656-1794. 21 delen. 
  N.B. Deze registers bevatten ook extra-ordinaire genachtingen, behande-

lingen van ingekomen missiven, commissie's voor de landdagen, verle-
ningen van burgerschap, aanschrijving en bijeenroeping der banksver-
gadering, aanbrengen van goederen bij tweede huwelijk, commissie's 
en eedsafleggingen van ambtenaren, diverse ordonnantie's enz. 

 
   55. 22 februari 1656 - 21 oktober 1660. 1 deel. 
    N.B. Bevat: Voogdgedingen, momboir des heren en extra-ordinaire 

gedingen. Na de genachting van 9 september 1660 volgen 
besluiten betreffende de verdeling der belastingen door de 
regeerders der bank. 11 februari 1657 - 29 juli 1660. 

   56 10 maart 1661 - 20 april 1664. 1 deel. 
    N.B. Bevat o.a. ook momboir des heren, extra-ordinaire gedingen en 

gedingen voor de drost van 's-Hertogenrade. 
   57. 8 mei 1664 - 16 december 1666. 1 deel. 
    N.B. Bevat: Momboir des heren, extra-ordinaire gedingen en 

gedingen door de drost zelf. 
   58. 6 januari 1667 - 3 juli 1670. 1 deel. 
    N.B. Bevat: Momboir des heren, extra-ordinaire en gedingen van de 

drost en de Lieut-drost zelf. 
   59. 17 juli 1670 - 10 december 1671. 1 deel. 
    N.B. Bevat: Luit-Drossaard en extra-ordinaire gedingen. 
   60. 7 juni 1674 - 12 september 1680. 1 deel. 
    N.B. Bevat: Extra-ordinaire gedingen, van de officier, en van de 

momboir des heren. Verder bevat het o.a. de opneming van Jan 
Kockarts tot inwoner van Vaals en daardoor tot Brabands 
onderdaan. 13 december 1679. 

   61. 26 september 1680 - 12 augustus 1683. 1 deel. 
    N.B. Bevat: Momboir des heren en extra-ordinaire gedingen. 
      Verder een "instructie voor de procureurs der banck" 
   62. 2 september 1683 - 18 november 1688. 1 deel. 
    N.B. Bevat: Gedingen van de momboir des heren (tot 1684 extra-

ordinaire gedingen en een gedeeltelijk proces gevoerd door de 
drost zelf n.o. Verder de gerechtelijke in-bezit-stelling van de 
molen te Vaalsbroek d.d. 25 oktober 1685. 

   63. 2 december 1688 - 4 december 1692. 1 deel. 
    N.B. Bevat: Extra ordinaire gedingen. Verder beschrijfbrieven van 

landdagen. 
   64. 18 december 1692 - 8 september 1701. 1 deel. 
    N.B. Voorin enige bladen verdwenen. 

     Bevat: extra-ordinaire gedingen en van den momboir  
     des heren (1693). 
     Verder het verlenen van burgerschap en het vergaderen  

    van de predikant van Vijlen met de stadhouder en schepenen  
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    aldaar betreffende armenrekeningen. 
   65. 22 september 1701 - 10 december 1711. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 2(?) Litt. C.R. 
      Bevat: extra-ordinaire gedingen. Verlening van burgerschap en  
      een akte van opnemen in ondertrouw d.d. 29 juni 1703. 
   66. voor 12 april 1712 - 20 maart 1721. 1 deel. 
    N.B. Tot 29 maart 1712 onvolledig. 
      Bevat: o.a. Extra-ordinaire gedingen. Verder in fine lijst van 
      vacatien 1715-1718. 
   67. 3 april 1721 - 16 december 1728. 1 deel. 
    N.B. Bevat: extra-ordinaire gedingen. Verder een ordonnantie 
      op de wacht d.d. 29 juli 1728 en een resolutie betreffende  
      de zitplaatsen der regenten in de Gereformeerde kerk. 
      25 juli 1726. 
   68. 13 januari 1729 - 11 september 1738. 1 deel. 
    N.B. Bevat: Extra-ordinaire gedingen. Gemerkt: "no. 5 Litt. C.R.". 
      Verder een missive betreffende de bulle "Unigenitis" d.d. 
      20 augustus 1732 en 19 september 1732, en een verzoek 
      tot tiende-verpachting d.d. 11 juli 1730 en d.d. 30 juni 1736. 
   69. 23 oktober 1738 - 3 januari 1755.  1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 6" "Litt. C.R." 
      Bevat: extra-ordinaire gedingen. 
   70. 9 januari 1755 - 26 januari 1769. 1 deel. 
   N.B. Gemerkt: "No. 7 Litt. C.R." 
    Bevat: extra-ordinaire gedingen. Verder een aanstelling tot bancks- 
    chirurgijn van Jean Massot d.d. 8 augustus 1765, een request van 
    de inwoners aan de Raad van Staten betreffende het recht van 
    "haaffstoot" d.d. 12 juli 1759, een resolutie d.d. 25 mei 1761 be- 
    treffende de laken-industrie, een approbatie van het reglement op 
    de knechten van den lakenfabrikant H.W. Ludwig en idem van J. 
    Arn. van Clermont respectievelijk d.d. 29 augustus 1765 en 15 ja- 
    nuari 1767. 
   71. 2 februari 1769 - 11 juli 1776. 1 deel. 
    N.B. Bevat: Extra-ordinaire gedingen. Gemerkt: "No. 8 (?) 
       sub Litt. C.R.". 
   72. 26 augustus 1776 - 27 februari 1783. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 9. Litt. C.R.". 
      Bevat: Extra-ordinaire gedingen. Verder o.a. een ordonnantie 
      betreffende het begraven d.d. 28 september 1781. 
   73. 13 maart 1783 - 26 juni 1788. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 10 Litt. C.R." 
      Bevat: Extra ordinaire gedingen. Verder allerhande missiven. 
   74. 10 juli 1788 - 6 oktober 1791. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. ll Litt. C.R." 
      Bevat: Extra ordinaire gedingen. Verder allerhande missiven 
      en het afschrift van een vergadering van den Lieut. Drost en 
      de commissarissen der stenden. d.d. 3 december 1788. 
   75. 30 oktober 1791 - 11 september 1794. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 12 Litt. C.R.". 
      Bevat: Extra-ordinaire gedingen en o.a. een aanstelling van 
      een vorster door J.A. Clermont zich noemende opper-erfheer 
      van de "Maelensbosch". d.d. 6 april 1792. 
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76-104. Stukken uit civiele gedingen gevoerd voor schout en schepenen van Vaals 

(meest fragmenten van dossiers). ±1610, 1621-1794. 29 portefeuilles. 
 
 76. 1610-1664. 1 portefeuille. 
 77. 1664-1677. 1 portefeuille. 
 78. 1677-1684. 1 portefeuille. 
 79. 1685-1689. 1 portefeuille. 
 80. 1689-1692. 1 portefeuille. 
 81. 1692-1695. 1 portefeuille. 
 82. 1695-1698. 1 portefeuille. 
 83. 1698-1701. 1 portefeuille. 
 84. 1701-1704. 1 portefeuille. 
 85. 1704-1708. 1 portefeuille. 
 86. 1708-1709. 1 portefeuille. 
 87. 1709-1712. 1 portefeuille. 
 88. 1712-1715. 1 portefeuille. 
 89. 1716-1719. 1 portefeuille. 
 90. 1719-1722. 1 portefeuille. 
 91. 1722-1728. 1 portefeuille. 
 92. 1729-1730. 1 portefeuille. 
 93. 1730-1735. 1 portefeuille. 
 94. 1735-1746. 1 portefeuille. 
 95. 1746-1754. 1 portefeuille. 
 96. 1754-1766. 1 portefeuille. 
 97. 1766-1769. 1 portefeuille. 
 98. 1770-1774. 1 portefeuille. 
 99. 1774-1779. 1 portefeuille. 
 100. 1779-1784. 1 portefeuille. 
 101. 1785-1788. 1 portefeuille. 
 102. 1788 1 portefeuille. 
 103. 1788-1792. 1 portefeuille. 
 104. 1792-1794. 1 portefeuille. 
 
 
 105. Formulieren van de eed af te leggen door de Israëlieten. Zonder datum. 
       4 stukken. 

Met een formulier van "Godes straffe over de meyneedigers" geschreven door 
Joh. Bart. Brull. Vaels 9 augustus 1714. 

 
 106. Verlof verleent aan die van Vaals om te Aken den geregtsdag te houden 

wegens de conjuncture van tijde, verleend respectievelijk door den meyer 
Baron Schenck de Schmitbergen en door den burgemeester der stad. 3 juli en 
6 juli 1702.   2 stukken (Verlening van territorium). 

 
 107. Brieven van requisitiën in civiele zaken aan schout en schepenen van Vaals 

door gerechten gericht. 1653-1790. 1 pak. 
  N.B. Hierbij stukken betreffende het geschil over een vordering van Kapt. 

Richard op Gemmenich gevoerd voor de Raad van Braband. 
 
 108. Verklaringen afgelegd door den gerechtsbode betreffende gedane insinuatie's 

van decreten, gedagingen enz. "Relaisen van den bode". 1693-1754. 1 omslag. 
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 109. Vliegende rolle", (Kladrolle zo crimineel als civiel dan wel vonnissen) 1655 (?) 

1661-1706.   1 deel. 
 
110-111. Voluntaire proclamatie's. 1687-1790. 2 pakken. 
   N.B. Bijgevoegd een akte van publieke verpachting d.d. 1739 en een 

bekendmaking eener dergelijke verpachting d.d. 1722. 
 
 110. 1687 - 1761. 1 pak. 
 111. 1762 - 1790. 1 pak. 
  
 112. Requesten aan den schout en de schepenen gericht om verlof tot het verkopen 

van grond, het opnemen van kapitaal het geven van judiciele verklaringen enz. 
met kantbeschikkingen. 1685-1792. 1 pak. 

  N.B. Zie ook bij momboirszaken, alwaar de requesten uitsluitend betreffende 
goederen van minderjarigen zijn ondergebracht. 

 
113-131. Akten van overdracht en verbintenis gepasseerd voor en gerealiseerd door 

schout en schepenen van Vaals. 1581-1795. 19 delen. 
   N.B. De meesten zijn getiteld "Gichtregister" 

In verschillende delen zijn in de marge kwijtingen geregistreerd van 
latere datum dan waarover het register loopt. De delen bevatten ook 
akten verleden voor de schout en schepenen van Holset, Vijlen en 
Einrade. 

 
   113. 15 augustus 1581 - 15 ....... 1655. 1 deel. 
    N.B. In fine, gedeeltelijke bladwijzer volgens folio. 
   114. 12 april 1657 -15 februari 1680. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 2 Lit. G." 
      De jaren 1674 na 4 februari tot 4 maart 1680 ontbreken. 
      In fine, aantekeningen betreffende het betalen van de 
      haeffstoot en een alfabetische index op de voornamen. 
   115. 11 oktober 1674 - 5 mei 1678. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 3 Lit. G." 
   116. 15 februari 1680 - 7 oktober 1688. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 4 Lit. G." 
   117. 12 februari 1685 - 1 mei 1705. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 5 Lit. G." 

     De eerste akten tot 1688 zijn gedeeltelijk ook in het  
    vorige nummer ingeschreven. In fine, alfabetische  
    index op de voornamen. 

   118. 9 januari 1706 - 7 maart 1722.  1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 6 Lit. G." 
   119. 2 april 1722 - 14 september 1731. 1 deel. 
    N.B. in fine alfabetische index op familienamen. 
   120. 27 september 1731 - 6 oktober 1736. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 8 Lit. G." 
      In fine, alfabetische index volgens familienamen. 
   121. 9 november 1736 - 30 januari 1743. 1 deel, 
    N.B. Gemerkt: "No. 9 Lit G." 
      In fine, alfabetische index. 
   122. 21 februari 1743 - 28 december 1751. 1 deel. 
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    N.B. Gemerkt: "No. 10 Lit. G." 
      In fine, alfabetische index. 
   123. 24 januari 1752 - 25 januari 1760. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 11 Lit. G." 
      In fine, alfabetische index. 
   124. 28 januari 1760 - 5 mei 1767. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 12 Lit. G." 
       In fine, alfabetische index. 
   125. 5 mei 1767 - 4 januari 1772. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 13 Lit. G." 
      In fine, alfabetische index. 
   126. 7 januari 1772 - 22 februari 1776. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 14 Lit. G." 
      In fine, alfabetische index. 
   127. 27 februari 1776 - 24 april 1780. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No 15 Lit. G." 
      In fine, alfabetische index. 
      Verklaring van oorsprong voor naar Portugal uit te 
      voeren laken, d.d. 22 november 1776 
   128. 29 april 1780 - 22 september 1783. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 16 Lit. G." 
      In fine alfabetische index. 
      Realisatie's der tienden-verpachtingen 9 juli 1781 v.v. 
   129. 17 januari 1784 - 27 december 1787. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 17 Lit. G." 
      In fine, een alfabetische index. 
      Verder tienden-verpachtingen van 1784-1786 op fol. 111. 
      Verder tienden-verpachtingen van 1787-1789 op fol. 443. 
   130. 9 januari 1788 - 12 mei 1792. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 18 Lit. G." 
      In fine, een alfabetische index. 
      Verder een "octroy voor Joh. Arn. van Clermont tot het maken 
      van een koolkuyle op de Klop-Driesse" d.d. 29 april 1789 
      (fol.166-172), en verpachting van tienden van 1790-1792. 
   131. 21 mei 1792 - 30 november 1795. 1 deel. 
    N.B. Gemerkt: "No. 19 Lit. G." 
      In fine een alfabetische index op de familienamen. 
      Vanaf 28 januari 1795 (fol. 348) worden de akten gepasseerd 
      voor den vrederechter, de assesseurs van het ondergerecht en 
      medeleden van de municipaliteit. 

    Op fol. 178 v.v. de verpachting van tienden van 1793,  
    1794 en 1795. 

 
 
 132. Akten van overdracht. (losse). 1568-1752. 1 pak. 
 

133-135. "Haefstootboek". Akten van overdracht van mobilaire goederen bij wijze 
van testament door ongehuwde personen en personen zonder wettige 
nakomelingen. 1657-1759.  3 deeltjes. 
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    N.B. Zie het register der civiele gedingen 1755-1769, alwaar 
geregistreerd is een resolutie van den Raad van Staten waarbij 
het recht van haefstoot wordt afgeschaft en in plaats daarvan 
een jaarlijkse rente aan de domeinen te betalen wordt ingevoerd 
(12 juli 1759). 

 
   133. 19 november 1657 - 11 maart 1689. 1 deeltje. 
     N.B. Getiteld: "Gift overdraech en verbaeringboeck aengaende den 
       haefstoet". Het bevat voorts aantekeningen van "verbaeringen" 
      tot 1707. Voorin bevindt zich een alfabetische index op de voor- 
      naam. 
   134. 6 januari 1720 - 9 januari 1741. 1 deeltje. 
    N.B. Getiteld: "Haefstootboeck der hoofftbancke Holseth, 
      Vaels en Vijllen." en gemerkt: "No. 1. Lit. H." met 
      achterin een alfabetische index volgens familienamen. 
   135. 25 januari 1741 - 3 juli 1759. 1 deeltje. 
    N.B. Getiteld: "Haefstootboek" en gemerkt: "No. 2 Lit. H." 
      In fine een alfabetische index op familienaam. 
 
 136. Extract uit een out cohier geintituleert Renten van den domeinen van haar Hoo: 

Moog. onder Holseth en Vijlen, betreffende het haefstoot-recht. Zonder datum. 
Afschrift uit de 18-de eeuw. 1 stuk. 

 
 137. Conden verhoort ten huyse van Leonardt Schroers te Vijlen ter instantie van 

den heere schoutet der bancken van Holset Vaels en Vijlen, betreffende de 
overdrachten en "verhaerenissen aengaende den haeffstoedt". Zonder datum. 
17-de eeuw.   1 stuk. 

 
 138. Stukken betreffende nalatenschappen van personen die wegens het niet 

voldoen aan de "haefstotelijke dispositie" "werden verkocht ten behoeve van de 
Ho. Mo. 1727-1753. 1 omslag. 

 
 139. Haafstotelijke dispositie's (losse akten). 1746-1759. 1 pakje. 
 
 140. Pachtrekeningen (rekeningen tussen verpachter en pachter). 1674-1729. 
       1 omslag. 
  N.B. Deze stukken zijn tot een afzonderlijke serie verenigd, omdat ze noch in 

het geding, noch in het gicht-register waren geregistreerd. Mogelijk heeft 
een gedeelte ervan tot dossiers behoord. In welk verband ze tot het 
schepenarchief staan, is onduidelijk. 

 
 141. Momboirszaken. (Rekeningen en meest requesten van voogden betreffende 

goederen van minderjarigen en over de aanstelling van voogden). 1714-1794. 
        1 pakje. 
 
 142. Stukken betreffende regeling van nalatenschappen, scheidingen en delingen, 

volmachten tot aanvaarden van nalatenschappen ook elders dan te Vaals. 
1673-1783.   1 omslag. 

 
 143. Resolutie van de schepenen betreffende het betalen der propositiën ter rolle 

door de procureurs. 26 mei 1702. 1 stuk. 
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 144. Request gericht aan den stadhouder en schepenen van Vaels door Joh. Bart 
Brull, procureur, betreffende het salaris der procureurs. Met kantbeschikking 
d.d. 15 december 1703. Afschrift. 1 stuk. 

 
 145. Lijsten van amende's. 1707-1724. 1 omslag. 
 
 146. Staten en verdelingen van kosten van door de schepenen afgedane zaken in 

criminele en civiele gedingen, overdracht, haefstoot enz., alsmede stukken 
hiermede samenhangende. 1664-1792. 3 stukken. 

  N.B. Hierbij ook verdelingen van wegenkosten. 
 
 
ADMINISTRATIEF. 
 
 147. Requesten van administratieve aard. (Om vermindering van schatting, verlof 

om zich te Vaals te mogen vestigen, bouwen van huizen, onderwijs, kerkelijke 
zaken (luiden der klokken), protestantse beurs, lakenindustrie enz. 1657-1792, 
en enkele stukken zonder datum. 1 pak. 

  N.B. Het is niet zeker of het eerste stuk (1657) tot het schepenarchief van 
Vaals behoort. 

 
 148. Requesten gericht aan de banksvergadering met bijlagen. 1706-1751, en een 

stuk zonder datum van na 1738. 6 stukken. 
 
 149. Resolutie (van de banksvergadering?) betreffende het commissariaatschap der 

bank. 29 mei 1704. (Extract of afschrift). 1 stuk. 
 
 150. Verklaring van getuigen over het feit dat Gilis Gilessen gewezen schout van 

Vaals in het publiek had uitgeroepen, dat de heren hoge regenten het recht niet 
hadden burgemeesters en gedeputeerden aan te stellen maar dat dit recht 
toekwam aan de meest-geërfden. Met relaas van afvraging door schepen 
Groffils aan Gilessen uit wiens autoriteit hij zulks deed. (tussen 8 en 11 januari)-
1679.    1 stuk. 

 
 151. Stukken betreffende het keurmeesters-ambt en het vergeven van dit ambt. 

1683 en 1725.  2 stukken. 
 
 152. Stukken die (vermoedelijk) tot de rekening en der schatheffers hebben behoord, 

bijlagen, lijsten enz. schatcedulen over de jaren 1633-1787. 1 pak. 
  
 153. Verklaring betreffende het afleggen van rekeningen door den collecteur van 

Vijlen, Gillis Bindels, voor het gerecht en ingezetenen van Holzet en niet voor 
die van Vijlen alleen afgelegd door schout, schepenen en gedeputeerden van 
Holzet te overstaan van notaris J. Reil à Lintzen. 20 april 1650.  1 stuk. 

  N.B. Met een extract uit het geding-register o.m. betreffende het afhoren van 
rekeningen d.d. 1649 en 1650. 2 stukken. 

 



 

 
336 

 154. Lijste van de vordere familien binnen de banque van Holseth, Vaels en Vijlen 
dye aldaer wonen en niet begrepen zijn in 't cohier van de twee duysent gl. 
kapitael gemaeckt in conformiteyt van het aenschrijven van sijne hoogh. Ed. 
d'Heere Drossaard deeses lands van 's-Hartogenrade op de ordres en de 
bevelen van haer Ed. Moo. de H. Gedeputeerden tot 't formeren ende 
overnemen van 't voors. cohier bij den officier, Johan Bindels ende Derck 
Merzenich beneffens den secretaris deser bancq op den 1e, 2e en 3e juni 
1665.    1 deeltje (zonder band). 

 
 155. Staet van soodaanige obligatien ende schulden, waarmede de bancke van 

Holseth, Vaels ende Vijlen voor dato van de ontpanding derselver banck is 
beswaert geweest en nu toe gebleven is, opgenomen door schout en 
schepenen. 7 juni 1663. 1 stuk. 

 
 156. Overeenkomst tussen Anne van Henderson vrij-vrouw van Daelenbroek en 

douairière van wijlen Stein Callenfels, gewezen gouverneur van Maastricht, ter 
eenre en Willem Adolf van Eys, genaamd Beusdael, heer van Vaalsbroek 
namens de bank Vaals betreffende de vordering van eerstgenoemde wegens 
niet betaald donatief aan wijlen haar echtgenoot door Vaals. 1 augustus 1689. 
Met bijbehorende stukken van 1666-1686. 1 dossier. 

  N.B. Op een omslag staat: "Papieren bij den H' ontvanger Jacobi ingedient 
voor de wed. Giesen in de Ring over seeckere pretensie van de 
donnatijven van Sijn Excellentie den Heere Rhijngrave". 

  Verwijzing. 
Besluiten betreffende en verdelingen van belasting door schout en 
schepenen van Vaals. 11 februari 1657 - 29 juli 1660. Zie inventaris nr. 55. 

 
 157. Fragment van een overeenkomst tussen de Abdis van Burtscheid c.s. en den L' 

Drost, schout, schepenen, gedeputeerden uit de ridderschap en gemeente over 
het aandeel in de belasting uit hoofde van de tienden door eerstgenoemde te 
Vijlen genoten. Zonder datum. Opgemaakt 1670. 1 stuk. 

 
 158. Verpachtingen van de hof Mamelis door de justitie, daar niemand zich als 

eigenaar bekend maakte. Met stukken hiermede in verband staande, als 
liquidatie's metingen, requesten enz. 1687-1692. 1 dossier. 

  N.B. Deze verpachtingen geschieden teneinde de schatting van de hof te 
kunnen innen. 

 
 159. Stukken betreffende het aanstellen van een nieuwen schatheffer door den 

pandheer die daartoe niet gerechtigd was, daar het aan- en afstellen van dien 
ambtenaar toekwam aan de geestelijkheid, ridderschap en gemene 
ingezetenen van Holset. 1648 en 1649. 1 omslag. 

 
 160. De E.E.H.H. Deken en Kapittel van O.L. Vrouw van Aken supplianten contra 

Lemmen Vliegen als procureur van de regeerders en gemene ingezetenen van 
Holset, betreffende het betalen van belasting. 1639, 1646. 1 stuk en 2 charters. 

 
 161. Stukken betreffende het geding tussen Jan Lousberg, in leven schout van 

Eynrade en collecteur der bank Holset nu zijn weduwe en geestelijkheid, 
ridderschap en gemeente mitsgaders schout en schepenen der bank Holset, 
betreffende een vordering van 4404 gulden en 3 stuiver, het restant van een 
rekening van eerstgenoemde. 1645-1646. 1 omslag. 
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 162. Nelis Mertzenich supl. contra de justitie van Holset betreffende restant-belasting 

aan Mertzenich voornoemd gewezen schatheffer, verschuldigd. 1652-1653. 
        1 dossier. 
 
 163. Volmacht van Hans Hendr. van Eynatten op H.D. Becker deurwaarder van de 

Raad van Braband om arrest te leggen op de vordering van wijlen Jhr. Leonardt 
van Merssen gehuwd met Jkvr. Heriberta Huyn van Amstenrade op Vaals, 
welke aan van Eynatten voor de helft toekwam. 28 juli 1659. Arrest gelegd 14 
augustus 1659, blijkens registratie in de civiele rolle. 1 stuk. 

 
 164. "De ridderschap en gemeyne ingezeetene van Holset, Vaels ende Vijlen suplt. 

contra de gemeentenaeren van Margraeten geinsinueerden". 4 (?) mei 1679. 
        1 stuk. 
  N.B. Het stuk betreft de Franse contributie. Zie ook archief Margraten, alwaar 

meer stukken hierover te vinden zijn. 
 
 165. Request aan de Staten Generaal gericht door Maria Agnes van Berge genaamd 

Trips, abdisse van Burtscheid en grondvrouw van Vijlen en consorten contra 
den schout en schepenen van Vaals wegens het heffen van te hoge belasting. 
10 november 1687. Met een bijbehorend stuk. 1 omslag. 

 
 166. De paters Jesuiten van Luik contra de Gedeputeerden dezer bank betreffende 

de belasting te betalen van de Hof(?) Vernelsberg. 1700-1701. 
        4 stukken. (Civiel geding?) 
 
 167. Last aan den gerechtsbode van Vaals gegeven door den rentmeester der 

domeinen, namens H.H.M. en de Jacobi de Cadier, vice-Hoogschout, om aan 
Johan Crutzen pachter van de hof van Vernelsberg aan te zeggen geen 
betalingen meer te doen dan aan Hunne H.M. daar voormelde hof als toebe-
hoord hebbend aan de ex-Jesuiten van Luik door hun H.M. in beslag genomen 
was. 6 oktober 1774. Met relaas van de gerechtsbode. Afschrift. 1 stuk. 

 
 168. "Reeckeninge voor Cornelis Mertzenich als schatheffer der banque Holzet van 

de extra-ordinarisse lasten in de voorsz. banque gereesen ende omgeleydt van 
den XXII november 1635 totten 9 may 1637 incluys". Afgehoord 6 februari 
1640.    1 deel. 

  N.B. Copia copiae. Zonder bijlagen. Bevat merendeels uitgaven wegens 
krijgslasten. 

 
 169. Stukken betreffende inkwartiering en fourageeren enz. van troepen. 1628-1793. 
       1 omslag. 
  N.B. Hierbij een memorie over zijn mishandeling door Franse soldaten door 

Fred. Jaeger gerechtsbode in 1676. 
 
 170. Stukken betreffende wegen en waterlopen. 1680-1712. 3 stukken. 
  N.B. Lijsten van wegenboeten vindt men bij de gerechts-jura. (inventaris nr.  

). 
 
 171. Stukken betreffende de grenzen. 1710-1783. 4 stukken. 
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  N.B. Aanwezig is o.a. een request gericht aan den drossaard van 's-
Hertogenrade (afschrift) betreffende een "attentaet tegens de jurisdictie 
van Holseth, Vaels en Vijllen" door die van Gemmenich. 

 
 172. Leggerboek van de schepenbank Holset Vaals en Vijlen. Zonder datum. 

Aangelegd voor 1700. 1 deel. 
  N.B. Het eerste blad is verdwenen. 
 
 173. "Optrekke van het leggerboek en repertorium van verscheyde jaeren. Met 

stukken hiermede in verband staande. 1740-1751. 1 dossier. 
  N.B. Dit zijn lijsten waarop pagina-gewijze het getal roeden staat vermeld en 

samengeteld. 
 
 174. Aanbrengen, metingen en specificatie's van landerijen (enkele stukken) 1697-

1752, en enige stukken zonder datum. 1 omslag. 
  N.B. Hiertussen ook extracten van het meetboek. 
 
 175. Request aan de Raad van Staten gericht door de regenten van Holset, Vaals 

en Vijlen om verlof tot het doen aanbrengen van hun goederen door de 
geerfden met toestemming. d.d. 11 maart 1707. 1 stuk. 

 
 176. Stukken betreffende het geschil tussen de regenten van Vaals en den 

procureur van het officii contra W.A. van Eijs genaamd Beusdal, heer van 
Vaalsbroek en Maelensbosch betreffende het onttrekken van goederen aan den 
aanbreng en het betalen der amende daarvoor. 1712-1713. Met retro-acta tot 
1664.    1 pak. 

  N.B. Zie ook Criminele gedingen. 
 
 177. Visitatie's der granen, lijsten van het graan dat bij de inwoners aanwezig is. Met 

enkele stukken over het vervoer van dit graan. 1698-1740. 1 omslag. 
 
 178. Verklaringen en borgstellingen van buiten de bank wonenden voor uit de bank 

te vervoeren graan en aldaar gewassen. 12 augustus 1709-11 september 1709. 
       1 omslag. 
  N.B. Deze verklaringen en borgstellingen moesten gegeven worden 

ingevolge plakkaat van H.H.M. d.d. 17 juni 1709 hetwelk het plakkaat 
van 11 april 1709 aanvulde en waarbij het uitvoeren van graan verboden 
was. 

 
 179. Verklaringen van de pachters der abdij van Burtscheidt gegeven ter requisitie 

aan M. de Swart "commis collecteur van de Admiraliteyt op de Maze te Gulpen 
resideerende" betreffende de hoeveelheid granen die de voornoemde pachters 
wegens goederen en tienden aan de voornoemde abdij moeten leveren. 1785. 
Met een resolutie van H.H.M. d.d. 29 december 1784. 1 dossier. 

 
 180. Verklaringen van personen, die paarden in Vaals gekocht buiten het territoir van 

H.H.M. voerden, deze niet aan den vijand te leveren. Met borgstelling daarvoor. 
1690-1721.   1 omslag. 

 
 181. "Lijste hoveel een jeder paarden heefft in de bancke Holseth Vaels en Vijllen en 

hoveel leedige persoonen. 16 juni 1737. 1 stuk. 
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  N.B. Waarschijnlijk opgenomen in verband met het herstel van de weg vanaf 
"den Esch" tot aan de grens van Mechelen. 

 
 182. Ordonnantie van drossaard. C. van Aerssen betreffende de jacht en een 

instructie waarop de jachtopzichters hun eed moeten doen (in duplo). 
Respectievelijk 30 april 1697 en 1780. 1 omslag. 

 
 183. Huwelijksproclamatien en inschrijvingen voor schepenen en secretaris van 

Vaals. Met bijbehorende stukken ook betreffende de goederen. 1691-1791. 
        1 omslag. 
 
 184. Informatie genomen door schout en schepenen van Vaals op aanschrijven van 

den drossaard en amptman van 's-Hertogenrade aangaande de vacatien enz. 
door officieren van de licenten in de drie Landen van Overmaas. 16 september 
1661 en 1 oktober 1661. 1 omslag. 

 
 185. Bekendmaking van Aemilius, commis generael van de convoyen en licenten, 

dat aan Leon de Groot door den Prins van Oranje het commiesschap van 
convoyen en licenten is verleend te Vaals, zoals dat vroeger te Aken bekleed 
werd. 21 december 1678. 1 stuk. 

 
186-188. Verklaringen afgelegd voor en certificaten gegeven door den secretaris der 

schepenbank betreffende de lakens verzonden naar Portugal. 1777-1794. 
       3 delen. 
 
 186. 1777 - 16 juni 1783. 1 deel. 
  N.B. Gemerkt: "No. 1. L.E.V.C." 
 187. 24 juli 1783 - 23 november 1789. 1 deel. 
  N.B. Gemerkt: "No. 2. Lit. E.V.C." 
 188. 8 februari 1790 - 2 april 1794. 1 deel. 
  N.B. Gemerkt: "No. 3. Lit. E.V.C." 
 
 189. Verklaringen afgelegd ten behoeve van Johan. Adam Klermont, fabryckmeester 

van fijne lakens, door Adam Thelen, Esaias Brull en Gerard Holcamp drapiers, 
dat voornoemde Clermont gedurende lange tijd bij hen lakens heeft laten 
maken en Clermont de bestendigsten introducteur ende aenleyder geweest is 
om de drapperye binne deze banke te introduciren ende te continueren. 12 
februari 1711.  1 stuk. 

  N.B. In torso staat: "Enige stucken raekende de Hr. Johan Adam Klermondt 
om privilegien te solliciteeren tot het introduceeren van de fabrique. 21 
februari 1711. 

 
 190. Stukken betreffende het verbod van het werkmeesters-gerecht van Aken, dat 

geen koopman te Aken laken buiten die stad mocht laten vervaardigen en geen 
wol ofschoon deze reeds verkocht was daarbuiten laten vervoeren zonder 
"passir-cedul" en betreffende het weigeren van een passir-cedul aan Mathias 
Ervens. 1737-1740. 1 omslag. 

 
 191. Attest afgelegd door den meester en oud-meester van het Drappiers-ambacht, 

dat Isac Leyendecker het voorschreven ambacht verleend heeft bij de gebroe-
ders Bartholomeus en Abraham Brull gewezen meesters van het Drappiers-
ambacht. 21 januari 1743. 1 stuk. 
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 192. Missive van schout en schepenen van Vaals aan den Magistraat van Aken 

wegens het arresteren van 7 zware stukken laken toebehorende aan J.D. 
Klefeher en J. Voss. 30 maart 1765. 1 stuk. 

 
 193. Stukken betreffende het geschil tussen het werkmeesters-gerecht te Aken en 

Phil. Hendr. Fleck over het aanhouden van wol aan laatstgenoemden toebeho-
rende, die van Eupen, waar hij zijn magazijn had door Aken naar zijn fabriek te 
Vaals werd gevoerd. 1798 en 1792. 1 dossier. 

 
 194. Goedkeuring van de oprichting van een sociëteit of beurze van ambachtslieden 

te Vaals en het reglement daarvan door de Commissarissen deciseurs; met 
bijlagen. 1790.  1 dossier. 

 
 195. Interdictie aan de E.E.H.H. Roomsche pastoors door het Hoge officie des lands 

van 's-Hertogenrade (bedoeld is de drossaard) om de pauselijke bulle "Unigeni-
tus" te aanvaarden. 2 april 1740. (Met relaas van insinuatie aan Pastoor Petrus 
Rademaecker te Vaals, Pastoor H. Aubinet te Holseth en Pastoor Nic. Charlier 
te Vijlen). 4 april 1740. 1 stuk. 

 
 196. Overeenkomst tussen de Gedeputeerden van de Staten Generaal en Gecom-

mitteerden van de burgemeesters, schepenen en raden van de koninklijke stoel 
en vrijstad Aken, over de jurisdictie van de grond waarop de kerk van Vaals 
stond, welke volgens die van Aken tot de hunne behoorde. 27 oktober 1663. 
(Met ratificatie van de Staten-Generaal d.d. 1 mei 1664. Afschrift.) 1 stuk. 

 
 197. Relaes van den stadhouder en schepenen van Vaals betreffende het antwoord 

door den E.H. Pastoor aan de Com. Dec. gegeven nopens de pastorele goede-
ren van Vaals. 7 oktober 1698. 1 stuk. 

 
 198. "Extraits uit een lanck smal boeck ten onderen bij Simon Lousbergh alwaer 

staet gelick volgt" (volgen de kerkrenten van Vaals van 1676 blijkens een 
dorsaal opschrift). 1 stuk. 

 
 199. "Conditie waerop de parochianen van de roomsche kerk tot Vaels jurisdictie van 

Haer Hoo. Moo. voor twee derde parten sullen doen de vrachten tot het optim-
meren van een nieuwe Kerck". 18 september 1749. 1 stuk. 

  N.B. Het optimmeren voor overige werd bekostigd door de E.E.H.H. Deken 
en Kapittel van O.L. Vrouwe-Munster te Aken. 

 
 200. "Interrogatoriën voor den borgemeester van Vaels n.o. om daer over onder 

eede te verhooren Gerard Jonghsleger" betreffende de "banaelklok" in de toren 
te Vaals. Zonder datum. 18de eeuw. 1 stuk. 

 
 201. "Memorie van d' Hr. Georg Ulricus Wenningius raeckende de (tweede) klocke 

tot Vaels naemens den kerckeraaedt van Vaels, (1681-1686) betreffende de 
kosten die half te dragen waren door de katholieke inwoners. Met een resolutie 
hierover van de schepenen. 16 november 1689. 1 stuk. 

 
 202. "Informatie van de goederen en inkomsten gehoorende tot de abdije te 

Borschet voor sooveel onder de hoofftbancke van Holset Vaels en Vijllen"; met 
bijbehorende citatie. 19 december 1713. 2 stukken. 
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   N.B. Deze informatie werd genomen ingevolge resolutie van Hunne H.M. d.d. 
4 december 1713, waarbij als represaille maatregel wegens het 
verbieden van den gereformeerde godsdienst te Burtscheid en het bevel 
tot afbraak der kerk aldaar, binnen 2 maanden gedreigd was de 
goederen van de abdis van Burtscheidt onder het Staatse gebied in 
beslag te nemen en waarbij de aantekening dier goederen door den 
rentmeester der geestelijke goederen in de landen van Overmaas werd 
gelast. 

 
 203. Request aan de gecommitteerden van de Raad van Staten gericht door Eger 

baron van Damminga heer van Maesbergen, drost van 's-Hertogenrade over 
het dragen der inkwartieringskosten van een aantal militairen te Vaals tot 
wering der disordres door die van Aken gepleegd wegens het wegnemen van 
een kruisbeeld te Vaals op last van den Raad van Staten, welke kosten die van 
Vaals weigerden te dragen. Met kantbeschikking. 8 september 1739. 1 stuk. 

 
  Verwijzing. 

Rapport van de bankscommissarissen betreffende de reparatie van de 
kerktoren te Vaals. 28 augustus 1793. Zie inventaris nr. 218. 

 
 204. Request gericht aan de Raad van Staten door de gedeputeerden der bank 

tegen den rentmeester der geestelijke goederen betreffende het invoeren van 
"nieuwigheden" in het betalen der kosterij-renten (gerven en brooden). Met 
kantbeschikking. 27 augustus 1725. 1 stuk. 

 204a. Idem gericht aan idem door de "principaalste ingelanden en ingezetenen der 
bank over dezelfde zaak. Zonder datum. ±1740. 1 stuk. 

 
 205. "Besteck van den kercktoren tot Holseth en de vertrecken daarin te maeken" 

aangenomen door Willem Mertzenig. 16 maart 1736. 1 stuk. 
 
 206. Stukken betreffende de reparatie van de kerktoren te Vijlen, request betreffende 

de repartitie met staat van "faljanten" en rekening betreffende de personele 
omslag voor deze reparatie gedaan. 1718-1720. (Afgehoord 1731). 1 omslag. 

 
 207. "Conditien waerop de heeren regenten der hoofftbancke Holseth, Vaels en 

Vijlen aen de minst-eysschers sullen uytgeven de hiernaer gespecificeerde 
reparatiens aen den kerckthooren en halle tot Vijllen" aangenomen door Frans, 
Lenarts van Heerlen en Joh. Conr. Bour. Met een memorie over de repartitie 
der kosten, staten en een tekening van het houtwerk van de toerenspits. 1731. 

        1 omslag. 
 
 208. Accoord tussen de Lieut. drossaard, schout en schepenen van Vaals ter eenre 

en St. Pierre Bouvrie ter andere zijde over het hergieten der "Vijllender 
Naebuyrklock". Met resoluties betreffende de repartitie der kosten. 1735. 

        3 stukken. 
  N.B. In de repartitie is tevens begrepen de kosten van reparatie van het 

uurwerk te Vaals en van het aanschaffen van brandladders en 
brandhaken en emmers. 
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 209. "Conditien waerop de ondergeteekenden heeren gedeputeerden der hoofft-
bancke Holseth, Vaels en Vijllen sullen aenbesteden het nieuwe te maken 
uyrwerck voor de parochie van Vijllen en de noodige reparatie aen het uyrwerck 
van Vaels" aangenomen door Nic. Kohl te Aken. 7 februari 1737. 1 omslag. 

  N.B. Mede in de omslag gevoegd: enige relazen van den bode betreffende 
het aanzeggen aan Kohl om de klok te Vaals weer op gang te brengen 
(1742) en een specificatie, betreffende het stellen door den voorlezer 
Schmalhausen van het uurwerk (9 november 1747) en de inteken-
briefjes van verschillende uurwerkmakers. 

 
 210. "Bestek en conditie ingevolge dewelke haar Ed. Mog. de Heeren Raaden van 

Staaten der Vereenigde Nederlanden, alsmede de Vrouwe Abdisse van 
Bortschet ende de Hoofdbanke Holseth Vaals en Vijlen door der selver Heeren 
Gedeputeerdens ingevolge resolutie van haar Ed. Mo. Heeren Raden van 
Staten der Vereenigde Nederlanden, dato 7 september 1739 aan de minst-
biedende zullen uytgeven en aanbesteden 't maken van een nieuwe clokkestoel 
tot Vijlen, met alle 't geene te leveren wat daartoe nodig is, als ook alle vragten 
niets uytgesondert in maniere als volgt", aangenomen door Mathijs van Aubel. 
10 augustus 1740. Met bijbehorende stukken. 1 omslag. 

 
 211. Attest ten wiens laste het nieuwe klok-gestoelte te Vijlen is gemaakt en de 

herstelling der muren van de kerk te Vijlen is geschied (en de attestanten weten 
niet ten wiens laste de preekstoel staat). 23 oktober 1758. Ongetekend. 
(Klad?).    1 stuk. 

 
 212. Proces van P.A. à Brassard en Leon Quodbach, dorpmeesters als gevolmach-

tigden der inwoners van Vijlen, tegen Er. Hr. Göbbels Roomsch pastoor te 
Vijlen, over de collatie der kapellanie te Vijlen. 1780-1781. 1 omslag. 

 
 213. Extract uit de resolutien van de Raad van Staten, waarbij Abr. Blaive als 

voorlezer van de Waelse gemeente te Vaals wordt Emeritus verklaard en Abr. 
Veziat in zijne plaats wordt gesteld. 9 maart 1718. 1 stuk. 

 
 214. Request gericht aan de Raad van Staten door de regenten van Holset Vaals en 

Vijlen betreffende het aandeel van den magistraat van Vijlen in de beroepson-
kosten van den predikant te Gulpen, welke twee laatste plaatsen een tijd lang 
gecombineerd waren. 1726. Met soortgelijke stukken van 1713-1726. 1 omslag. 

 
 215. Request gericht aan den Raad van Staten door schout en schepenen van 

Holset, Vaals en Vijlen over de woonplaats van Abraham Veziat schoolmeester 
der Waalse gemeente, welke zijn verblijf te Vaals moest hebben en naar elders 
was getrokken. Met kantbeschikking. 25 oktober 1720. (Met minuut). 2 stukken. 

 
 216. "Lijste der schoolkinderen van Vijlen int jaer 1698. 1 stuk. 
 
 217. Request door Ernst Gotlieb Fabritius, predikant van het regiment van Holsteyn 

Gottorp, als gevolmachtigde der Lutherse gemeente te Vaals en Burtscheidt, 
gericht aan de Raad van Staten om verlof tot het houden van school voor de 
Lutherse jeugd en om vrijdom van wacht, tocht en verdere laten voor het huis 
waarin school werd gehouden. Apostille d.d. 16 augustus 1751. (Notarieel 
afschrift 1752).  1 stuk. 
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 218. Rapport van J.A. von Clermont en J.H. Fellinger, in dezen op de banksver-
gadering van 19 juni 1792 aangestelde commissarissen, over de pogingen een 
geschikte plaats voor het bouwen van een school te kopen en deze school daar 
te bouwen en over de reparatie van de kerktoren te Vaals. 28 augustus 1793. 
(Afschrift gewaarmerkt door secretaris Hasenclever 11 oktober 1793). Met 
bijlage F. plakkaat van H.M.M. betreffende de verplichting der tiendheffers tot 
bijdragen in de reparatie der kerk. d.d. 16 januari 1778. 1 omslag. 

 
 219. Stukken betreffende de tienden toebehorende aan het domkapittel van O.L. 

Vrouwe-Munster te Aken, verpachting, specificatie's van kosten en verdeling 
daarvan, brieven en bekendmakingen. 1669-1751 en 1 stuk zonder datum van 
de 18de eeuw.  1 bundel in omslag. 

 
 220. Verklaringen van gedane visitatie's van nieuw te bouwen huizen en het aanho-

ren van bezwaren daartegen door stadhouder en schepenen, toestemmingen 
tot bouwen door belendende eigenaars enz. 1700-1751. 4 stukken. 

 
 221. Aanstelling van een vroedvrouw en stukken op dergelijke aanstellingen 

betrekking hebbende. 1725-1793. 1 omslag. 
 
 222. Lijste van getrockene looten uyt de lotterijen van Johan Joseph Remy binnen 

Vaels ten huyse van Sr. Johan Frans à Brassard op den 29 september 1745. 
(in duplo).   2 stukken. 

 
 223. "Conden verhoort voor de armen der gemeente van Vaels van de gereformeer-

de over de nalaetenschap van Elsgen Musch". 1657. 1 stuk. 
 
 224. Lijsten van de gecollecteerde penningen "in conformité" van H.H.M. plakkaten 

van den 7 februari 1699 ten behoeve van de vluchtelingen "uyt Vranckrijck, 
Piedmont ende de Paltz", gecollecteerd in de bank Holset, Vaals en Vijlen bij 
den stadhouder en de schepenen Thielen, Holtkamp en Schardinel. 26 februari 
1699.    1 stuk. 

 
 225. Stukken betreffende de collecte in de schepenbank Vaals gehouden ten behoe-

ve der kerken van Bergen op Zoom en Sas van Gent en tot ondersteuning van 
hen, die door de oorlog schade geleden hebben. 1749. 1 omslag. 

 
 226. Lijsten van ontvangst der dominiale cijnzen in de bank Holset, Vaals en Vijlen, 

vervallen respectievelijk 1692 en 1709. 1 stuk en 1 deeltje 
 
 227. Inventaris der stucken soo mijn d'heere Daniel Albert Buretti schout der bancke 

Holsett, Vaels en Vijlen heeft ter handt gesteld om aan d'Hr. Licentiaet van 
Veucht te restitueren. Met een bewijs van ontvangst getekend door van Veucht 
d.d. 9 mei 1689, waaruit blijkt, dat de stukken hem overgegeven zijn door 
stadhouder van Asten. 1 stuk 

 
 
GRONDBANK VIJLEN 
 
 228. "Vroegen" van het Vijlener bos. 1671(?). 1 stuk 
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 229. Protest van Leon Leonarts tegen de verkoop van een stuk grond hem toebe-
horend door Gelissen aan M. Brull. Met een verklaring zich voor de grondbank 
Vijlen in geen geding dienaangaande in te laten. 20 augustus 1683. 1 stuk. 

 
 230. Vergadering van het grond-gerecht over de tax der gedistraheerde goederen 

van Wijnant Breuwers. 12 juli 1683. 1 stuk 
 
 231. Attestatie van eenige nabuyre van Vijllen voor Lennert Urlichs tegen Herman 

Olijslaeger, betreffende het vorstersambt van de Vijlenerbos. 3 mei 1711. 1 stuk. 
 
 232. Stukken betreffende het geding tussen D. Frenkin en de naburen van Vijlen 

voornamelijk L. Merkelbach, wed. Thielen enz. betreffende aanspraken van 
eerstgenoemden als bezitter van de hof Mamelis op keurhout uit het Vijlener-
bos. 1711. (Met retro-acta vermoedelijk hierbij behorende d.d. 1016). 1 omslag. 

 
 233. Verklaring van enige ingezetenen van Vijlen genegen te zijn een minnelijke 

schikking aan te gaan met de drie keurders van het Vijlenderbos. 7 september 
1723.    1 stuk. 

 
 234. Akten van overdracht gerealiseerd door en gepasseerd voor voogd en 

schepenen der grondbank Vijlen. 1735, 1741 en 1750. 1 omslag. 
 
 
 
 
SCHEPENBANK EINRADE 
 
 235. "Voogt-clernisse moolenrecht met kaerte der heerligheyt Eenraede" 

bevattende: 
  a) Gewijsdom betreffende de gerechtigdheid der schepenen enz. 
  b) het molenrecht 
  c) een voogdgeding (De bovengenoemde kaart ontbreekt.) 
   Afschrift van het origineel vermoedelijk uit 1629. 1 deel. 
   N.B. Gemerkt: "No. 1. Lit. C." 
 
 236. Rolregister 14 oktober 1625 - 5 december 1667. 1 deel. 
  N.B. Gemerkt: "No. 1. C.R." 
  Het bevat verder de eeds-afleggingen van: 
  Joh. Vireschatz als schout op 30 september 1625. 
  Arret Rochs als schepen op 6 februari 1629. 
  Lenart Lenarts als schepen op 14 oktober 1631. 
  Lambert Vlegen als schepen op 8 februari 1639. 
  Lennart Merckelbach als schepen op 6 februari 1656. 
  Th. Roichs en Bindels als schepen op juni 1658. 
  Er is een lacune van 1634-1637. Het is onvolledig van 1639-1640 
 
 237. Kladrolle (?). 1650-1653. 2 stukken. 
 
 238. Stukken uit gedingen gevoerd voor schout en schepenen van Einrade en 

Vaalsbroek. 1608-1697. 1 omslag. 
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  N.B. Hierbij gevoegd 2 requesten gericht aan "schout en schepenen der 
beyde heerlichheden van Vaalsbroek en Einrade" en een ander gericht 
aan "Heer Meyer en laeten des huys Vaelsbrock" 

 
 239. Akten van overdracht enz. enkele ook ten overstaan van laatschepenen van 

Vaalsbroek. 1639-1682. 1 omslag. 
  N.B. De gicht d.d. 1654 is ook gepasseerd ten overstaan van schepenen van 

Einrade, schepenen van Holset, grondschepenen van Vijlen en 
leenmannen der mankamer van Gronsfelt. (Het "getransporteerd" goed 
was gedeeltelijk onder al deze gerechten gelegen). 

 
 240. Brieven gericht aan den schout betreffende gedingen en een betreffende het 

"scrichen" van een gicht. 1661-1664 en 1 fragment zonder datum. 4 stukken. 
  N.B. Scrichen komt bij Oudemans voor in de betekenis van "wenden". 
    Hier is het gebruikt in die van afwenden, opschorten. 
 
 241. "Carte der heerligheyt Eenraede", bevattend de cijnsen onder Oirsbagh. Zonder 

datum, 18de eeuw. 1 stuk. 
  N.B. Orsbach, thans (Rijn-provincie) Duitsland. 
 
 242-250. Ontvangst-registers der cijnsen van de heerlijkheid Einrade. 1694-1701 en 

1703.    9 deeltjes. 
   N.B. Deze deeltjes waren tot 1 pak, gemerkt: "No. 3. Litt. E", 

bijeengebonden. 
    De deeltjes zijn allen zonder band. 
 
 242. 1694. 1 deeltje. 
 243. 1695. 1 deeltje. 
 244. 1696. 1 deeltje. 
 245. 1697. 1 deeltje. 
 246. 1698. 1 deeltje. 
 247. 1699. 1 deeltje. 
 248. 1700. 1 deeltje. 
 249. 1701. 1 deeltje. 
 250. 1703. 1 deeltje. 
 
 251. Stukken behorende tot of vermoedelijk behorende tot het archief der 

schepenbank Vaals, Holset en Vijlen. 17de en 18de eeuw. 1 pak. 
  N.B. Dit zijn later gevonden stukken, welke nog geordend behoren te worden. 
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BIJLAGE II 
 
LIJSTEN VAN DOOP-, TROUW- EN STERFREGISTERS, 
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN EN BIJLAGEN DER HUWELIJKSAKTEN, 
BERUSTEND OP HET RIJKSARCHIEF IN LIMBURG TE MAASTRICHT 
 
EN VAN DE DOOP-, TROUW- EN STERFREGISTERS BERUSTEND OP DE 
PASTORIEN TE VAALS EN TE VIJLEN 
 
In het Rijksarchief-depot in Limburg te Maastricht berusten naast de akten van de 
Burgerlijke Stand van 1796-1842 (duplo's van de te Vaals berustende Registers van de 
Burgerlijke Stand) de volgende series. 
 
Lijst van Doop-, Huwelijks- en Overlijdensregisters bewaard in de Rijksarchiefbe-
waarplaats in Limburg te Maastricht (Samengesteld anno 1934) pagina 80. 
 
 
VAALS 
 
a). R.K. Parochie Vaals 
 
 601. Doop- en overlijdensregister. 1702-1797. 1 deel. fol. 
  Inhoud: D. 1702-1797. 
    O. 1702-1796. 
 
b). R.K. Parochie Vijlen 
 
 602. Doopregister 1763-1794. 1 deel, klein 4o. 
 
 603. Doop- en overlijdensregister. 1794-1799. 1 deel, klein 4o. 
  Inhoud: D. 1794-1799. 
    O. 1795-1799. 
 
c). R.K. Parochie Holset. 
 
 604. Doop- en overlijdensregister. 1704-1796. 1 deel. 12o. 
  Inhoud: D. 1704-1796. 
    O. 1720-1795. 
 
 605. Doop-, huwelijks- en overlijdensregister. 1704-1787. 1 deel. 12o. 
  Inhoud: D. 1704-1783. 
    H. 1741-1788. 
    O. 1741-1788. 
 
d.) Neder-Duits-Hervormde Gemeente 
 
 606. Doop-, huwelijks- en overlijdensregister. 1714-1798. 1 deel. 12o. 
  Inhoud: D. 1714-1798. 
    H. 1714-1797. 
    O. 1749-1798 
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 607. Overlijdensregister der gemeente Vaals. 1749-1803. 1 deel. 12o. 
 
 608. Overlijdensregister voor Vijlen. 1748-1797. 1 deel. kl. 4o. 
 
e.) Evangelisch-Lutherse Gemeente 
 
 609. Doop-, huwelijks- en overlijdensregister. 1750-1798. 1 deel. fol. 
  Inhoud: D. 1750-1798. 
    H. 1750-1798. 
    O. 1755-1798. 
 
 
f.) Waalse Kerk te Vaals 
 
 610. Extrait du régistre des naissances de l'église Walonne de Vaals. 21 april 1760 - 

24 november 1792. 
 
 
g.) Schepen-trouwboeken 
 
 610+. "Echtregister". 1705-1774. 1 deel. 12o. 

 N.B. 610++. Ondertrouw- en trouwregister door schepenen en secretaris 
van Vaals, laatste twee akten door leden en secretaris der 
municipaliteit. 

 
610++. "Trouwregister". 1774-1795. 1 deel. kl. 4o. 

 N.B. 610+.  Ondertrouw- en trouwregister door de schepenen en 
secretaris van Vaals gehouden. 

 
610.+++. Stukken vermoedelijk als bijlagen van de twee voorgaande registers te 

beschouwen. 1753-1796. 1 omslag. 
 
 N.B. De onder de voorgaande nummers 601-610 omschreven registers zijn dezelfde 

die in het "Overzigt der Pastoreele Doop-, trouw- en sterfregisters, die op de 
raadhuizen en pastorien dezer provincie aanwezig zijn, en waarvan de 
uitlevering ingevolge de wet van 20 september 1792 heeft moeten plaats 
hebben en derzelver copien. (Uittreksel uit het jaarverslag van den Rijks-
archivaris over het jaar 1889) Maastrichtsche Stoomdrukkerij 1890) op pag. 102 
en 103, onder Vaals A. voorkomen. 

  Naast deze berusten in de Rijksarchiefbewaarplaats in Limburg te Maastricht 
de volgende bij de akten van de burgerlijke stand behorende stukken, welke 
beschreven zijn in: 

  "De Inventaris der Registers van akten van de Burgerlijke Stand in de Provincie 
Limburg, met bijlagen en tafels, welke bewaard worden in het Rijksarchief te 
Maastricht. Anno 1935 en 1936, pag. 256 en 257. 

  Op pag. 256 komen de registers van de burgerlijke stand voor, welke ook te 
Vaals aanwezig zijn. 

  Op pag. 257 worden omschreven: nummers; 
 
 
9322-9362. Huwelijksafkondigingen. An V (1796/1797)-1842. 41 delen 
   N.B. De stukken van An VI (1797/1798) ontbreken. 
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 9363. Huwelijks-aangiften. 1842. 1 deel. 
  
9363a, b, c.-9371. Bijlagen der huwelijksakten. An VII (1798/1799)-1813 en 1816-

1842. 11 portefeuilles. 
 
  9363a. 1798/1799-1805/1806. 1 portefeuille. 
  9363b. 1806-1809. 1 portefeuille. 
  9363c. 1810-1813. 1 portefeuille. 
  9364. 1816-1820. 1 portefeuille. 
  9365. 1821-1823. 1 portefeuille. 
  9366. 1824-1826. 1 portefeuille. 
  9367. 1827-1829. 1 portefeuille. 
  9368. 1830-1832. 1 portefeuille. 
  9369. 1833-1836. 1 portefeuille. 
  9370. 1837-1839. 1 portefeuille. 
  9371. 1840-1842. 1 portefeuille. 
  N.B. Naast de vroeger op het raadhuis berustende Doop-, Trouw- en Sterfre-

gisters hiervoor onder de nummers 601-610 beschreven, waren ten tijde 
dat het "Overzigt der oude Doop-, Trouw- en Sterfregisters op de pasto-
rien en raadhuizen in Limburg" gedrukt werd, (1890), de volgende regis-
ters nog op de pastorien aanwezig en zullen deze althans grotendeels, 
ook thans nog daar aanwezig zijn. 

 
Wij nemen uit het genoemde boek, pag. 103 en 104 over: 
 
 
B. Op de Katholieke pastorie te Vaals. 
 
 1. Registrum baptizatorum ab anno 1600 ad annum 1677. 
 2. Registrum baptizatorum de anno 1702 ad annum 1890. 
 3. Registrum matrimonio junctorum ab anno 1677 ad annum 1890. 
 4. Registrum defunctorum ab anno 1600 ad annum 1602. 
 5. Registrum defunctorum ab anno 1645 ad annum 1677. 
 6. Registrum defunctorum ab anno 1704 ad annum 1842. 
 
 
C. Op de Katholieke pastorie te Vijlen. 
 
 1. Registrum baptizatorum ab anno 17 julii 1794 ad annum 7 december 1837. 
 2. Registrum matrimonio junctorum ab anno 13 februari 1792 ad annum 4 

september 1837. 
 3. Registrum defunctorum ab anno 27 junii 1767 ad annum 3 januari 1807. 
 
 
D. Op de Katholieke pastorie te Holset. 
Geen pastoreele registers van vóór 1797. 
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E. Op de Luthersche pastorie. 
 
 1. Register waarin doopen van 1 februari 1789 tot 12 november 1797. 
  Huwelijken van 3 mei 1789 tot 10 oktober 1797. 
  Overlijden van 25 januari 1789 tot 6 december 1797. 

(De doop-, trouw- en sterfakten zijn jaar voor jaar in dit register 
aangeteekend). 
De oude pastoreele registers van vóór 1789 bevinden zich in het Protestants 
Kerkarchief te Aken. 

 
 
F. Op de Nederduitsch hervormde pastorie 
 
 1. Doopregister van 10 april 1649 tot 27 september 1696. 
 2. Doopregister van 29 april 1714 tot 25 december 1787. 
 3. Trouwregister van 3 mei 1649 tot 3 augustus 1696. 
 4. Trouwregister van 10 juni 1714 tot 10 november 1787. 
  N.B. De huwelijken, zowel der Katholieken en Lutherschen als der 

Nederduitsch-hervormden zijn, krachtens het "Egtreglement" der Staten 
Generaal van de Vereenigde Nederlanden van 18 maart 1656 geboekt 
in de echtregisters der Nederduitsch hervormde kerk. 
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BIJLAGE III 
 
LIJSTEN VAN VERNIETIGDE STUKKEN UIT DE ARCHIEVEN DER GEMEENTE 
VAALS 
 
N.B.Zie de inleiding, daar waar gesproken wordt over het vernietigen van archiefstuk-
ken. Men trekke uit het feit dat een stuk niet in deze lijst voorkomt niet de verkeerde 
conclusie dat dus het stuk, register etc. nog aanwezig is. Vele stukken etc. zijn reeds 
voor deze ordening en inventarisatie zoekgeraakt 
 
Afschrift van het "Proces-verbaal van vernietiging" 
Burgemeester en wethouders van Vaals verklaren, d at rekening houdende met de "lijst 
van voor vernietiging in aanmerking komende stukken uit het gemeente-archief, 
dagteekenende van na 1850" de navolgende stukken voor vernietiging in aanmerking 
komen: 
 
A.Algemeen. 
 1) Geleide-brieven, apostille's, rappelbriefjes, toezendbriefjes (geld); 
 2) Periodieke opgaven en aanvragen voor opgaven (statistisch); 
 3) Verzoeken om uitreiking of aanplakking of om vergunning voor korten duur; 
 4) Inschrijvingen, aanbiedingen, toezending catalogi en prijs-couranten waarop 

niet wordt ingegaan; 
 5) Afwijzende beschikkingen op verzoeken van minder belang; 
 6) Dankbetuigingen, uitnodigingen en felicitatie's; 
 7) Algemeene voorschriften, die voor de gemeente Vaals niet van toepassing 

kunnen zijn (b.v. haven- en strandpolitie). 
 
B.Bijzonder. 
 
I.HET KERKBESTUUR. 
De stukken betrekking hebbende op verkiezingen, b.v. de processen-verbaal (niet van 
de hoofdstembureaux), ingeleverde stembriefjes, candidatenlijsten, "turflijsten", 
dubbelen van kiezerslijsten, geloofsbrieven van 1868-1917. 
Stukken betreffende het personeel, zoals sollicitatiestukken van niet benoemden met 
correspondentie, afschriften van diploma's etc. 
Periodieke opgave van salarissen, benoemingen in commissie's van 1868-1917. 
 
II.BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND 
Duplicaten van getuigschriften van verandering van woonplaats, verhuiskaarten, 
opgave en inlichtingen over personen, bewijzen van goed gedrag, uittreksels uit de 
bevolkings-registers, attestation de vita, periodieke bevolkingstatistieken (opgave) 
onkosten van de registers van de Burgerlijke Stand, tellijsten en telstaten van de 
volkstellingen tot 1917. 
 
III.GEMEENTE-EIGENDOM 
Betreffende de verzekering van glasschade, kladstaten, reclames over pachtbetalingen 
tot 1917. 
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IV.FINANCIËN 
Met uitzondering van de stukken op pagina 9 van "de lijst" 6.c. no. 1, 2, 3 en 4 vermeld, 
de bijlagen van de rekeningen van 1862-1898 (dezelfde stukken van (1899-1917) 
voorlopig nog in het Archief opgenomen. Processen-verbaal van kasopnamen van 
1862-1917. Berichten van stortingen in de gemeente-kas. 
 
V.BELASTINGEN 
Reclames belastingen 1868-1917 en stukken betreffende de invordering, de opgave en 
de vrijstelling van belastingen en het aandeel in de "kwade posten" van 1880-1917. 
 
VI.OPENBARE ORDE 
Alle stukken betrekking hebbende op vergunningen voor een korten tijd, zoals deze zijn 
opgesomd op pag. 10 van de "lijst van vernietigbare stukken". 
 
OPENBARE VEILIGHEID 
Stukken over het vervoer van ontplofbare stoffen en over het in gebruik zijn van 
stoomketels van vóór 1917. 
 
OPENBARE ZEDELIJKHEID 
Verlof- en vergunningsstukken tot verkoop van sterken drank welke meer dan 10 jaar 
zijn vervallen, tevens de stukken betreffende aanvragen om vergunning tot verkoop 
van sterken drank, waarop afwijzend is beschikt. Alledaagse vergunningen tot het 
houden van loterijen en tombola's (niet echter wat verband houdt met de vroegere 
speelbanken). 
 
VII.OPENBARE GEZONDHEID 
Stukken betreffende benoemingen in de Gezondheidscommissie. Staten van mutatie's 
in geneeskundig- en veeartsenijkundig personeel. Verloven tot begraven en 
vaccinatiebewijzen van 1873. Declaratie's over besmettelijke ziekten 1920-1927 
aangiften b.v. van typhus, mond-en klauwzeer en miltvuur etc. 1880-1917, invoer van 
mest, wol, vleesch, en vee en z.g. vergunningen tot beweiden van buitenlandsche 
weilanden. 
 
VIII.VOLKSHUISVESTING 
Niets te vernietigen uit de periode van vóór 1918. 
 
IX.WATERSTAAT 
idem. 
 
X.VERKEER EN VERVOER 
idem. 
 
XI.LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID 
Stukken over ijken en herijken van maten en gewichten. Stukken betreffende de 
verkiezingen van de kamer van Koophandel en fabrieken met uitzondering van de 
processen-verbaal van de verkiezingen. Stukken betreffende paarden- en 
veekeuringen (periodiek terugkerend). 
 
XII.ARBEID 
Niets te vernietigen van vóór 1918. 
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XIII.MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG 
Stukken betreffende steun door het Koninklijk huis, verpleging van zieken in hospitaal 
of sanatorium, verpleging van krankzinnigen etc. vanaf 1855. Stukken betreffende het 
doorgeven van steungelden aan Duitschers en Oostenrijkers 1914-1918, en het 
uitzetten van armlastigen uit Duitschland van vóór 1918. 
 
XIV.ONDERWIJS 
Stukken betreffende sollicitatie's van niet benoemden bij onderwijzers-vacaturen. 
Stukken betreffende het verkrijgen van bijdragen in de kosten van het onderwijs tot 
1917 en het toekennen van die bijdragen. Stukken betreffende benoemingen van 
commissie's en van leden dier commissies (b.v. oudercommissies en commissies tot 
wering van schoolverzuim). Stukken betreffende de aanschaffing van leermaterieel en 
schoolbehoeften, en het in gebruik geven van schoollokalen aan verenigingen e.d. 
 
XVI.LANDSVERDEDIGING 
Stukken waarvan de feitelijke inhoud te vinden is in de bewaarde registers en welke 
betrekking, hebben op bepaalde lichtingen of bepaalde recruten, lotelingen, miliciens of 
verlofgangers, (opgaven ter aanvulling van de militie-registers) betreffende 
vergoedingen aan dienstplichtigen als kostwinners. 
 
XVII.JUSTITIE 
Bevelen tot aanhouding, signalementen, gevraagde inlichtingen, opsporingsverzoeken, 
declaratie's van gevangenishuizen, processen-verbaal van aanhouding van 
smokkelaars en ontduikers van belastingen van 1888-1917. Signalementen van 
personen aan wie toegang is ontzegd in het gebied dat in staat van beleg is verklaard. 
(Limburg in mobilisatietijd 1914-1917). 
 
DISTRIBUTIE-ARCHIEF 
Alle kladden, blanco-papieren, formulieren, staten en dubbelen, een voorraadboek 
(klad), en een magazijnboek (klad). Machtigingen tot het in ontvangst nemen van 
goederen, veiling-verklaringen, inventarisatie's van meel en brood bij de bakkers en 
voorraden in magazijnen van allerhand levensmiddelen, inventarisatie-biljetten van 
tarwe, rogge en aardappelen. Staten van afgeleverde granen en peulvruchten. 
Weekstaten verantwoordend de aanwezige bloem en het voorradige meel bij bakkers. 
Bonboekjes van geleverde levensmiddelen, van teruggezonden zakken en emballage 
en van door magazijn-meesters afgegeven goederen. Ingeleverde kolenbons en 
weegbrugkaartjes van kolenvrachten. Telegrammen, bestellingen enz. 
De gehele boekhouding en het grootste gedeelte der correspondentie van het 
distributiebedrijf is bewaard. 
 
Met de vernietiging van vorenvermelde stukken hebben wij belast den bode-conciërge 
J.M. Hungs, welke vernietiging door verbranding zal plaats vinden. 
 
Vaals, den 27 maart 1959. 
Burgemeester en Wethouders van Vaals, De Secretaris, 
w.g. Rhoen    w.g. Prick 
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Burgemeester en Wethouders van Vaals hebben zich er van overtuigd, dat de 
vernietiging van vorenvermelde stukken heeft plaats gehad op MAANDAG 27 MAART 
1939. 
 
Burgemeester en Wethouders van Vaals, De Secretaris, 
w.g. Rhoen    w.g. Prick 
Afschrift van het "PROCES-VERBAAL VAN VERNIETIGING". 
(van stukken van 1917-1929) 
 
Burgemeester en Wethouders van Vaals verklaren, dat rekening houdende met de "lijst 
van voor vernietiging in aanmerking komende stukken uit het gemeente-archief dag 
teekenende van 1918-1929, de navolgende stukken voor vernietiging in aanmerking 
komen: 
 
A.  ALGEMEEN 
1)Blanco papier en formulieren, duplo's, drukwerkjes, staten welke niet werden 

ingevuld, kladden, couranten, rappelbrieven, apostillen of begeleide-brieven, 
adreswijzigingen, aanbiedingen van leveranties of aanbestedingen waarop niet werd 
ingegaan, prijscouranten, apothekers-recepten (B.A.) ziekte-verlof-briefjes van 
dokters e.d. 

2)Stukken nodig bij het opmaken van declaratie's van allerlei aard, hetzij tot de 
gemeente zelf, hetzij tot het verkrijgen van subsidies, bijdragen of vergoedingen (b.v. 
marken-bijslag, militaire vergoedingen en Duitsche-militaire vergoedingen). 

3)Gegeven inlichtingen met aanvragen daartoe (over algemene zaken) aan 
voogdijraad, over armwezen, over ambtenaren, aan justitie etc.). 

4)Periodieke en statistische opgaven welke gegevens vormen voor definitieve 
statistieken en verslagen (b.v. over pensioenen of ongevallen-verzekeringen van het 
gemeente-personeel). 

5)Uitreiking van stukken en gelden (b.v. rij- en nummerbewijzen) door het 
gemeentebestuur. 

6)Verzoeken om vergunningen en ontheffingen van allerlei aard en van korte duur, en 
afwijzende beschikkingen of inwilliging dezer verzoeken (venten, collecteren, 
musiceren, dansen, toneel, ontheffing van vermakelijkheids-belasting). 

7)Dubbelen van verslagen, rapporten en balansen. 
8)Uitnodigingen, felicitatie's, dankbetuigingen, ontvangsten e.d. 
9)Benoeming van leden van commissie's 
10)Algemene voorschriften die voor deze gemeente niet van toepassing kunnen zijn. 

(b.v. haven- en strandpolitie). 
 
B. BIJZONDER 
 
I. HET BESTUUR 
Ingeleverde stembriefjes, processen-verbaal van verkiezings-bureaus (behalve van het 
hoofdstembureau), geloofsbrieven, candidaatslijsten, bekendmakingen over de 
verkiezingen, benoeming van leden der stembureaux, statistiek der verkiezingen en 
turflijsten. 
Sollicitatie-stukken van niet benoemden bij het gemeente-personeel, kennisgeving van 
ziekte, periodieke opgaven over salaris en pensioen. 
 
II. BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND 
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Duplicaten, getuigschriften van verandering van woonplaats, inlichtingen uit de 
bevolkingsregisters en uit de registers van de burgerlijke stand, bevolkingsstatistiek- en 
volkstelling-papieren die niet meer van belang zijn, inlichtingen en verklaringen over de 
nationaliteit van inwoners, bewijzen van goed gedrag, van onvermogen en attestatien 
de vita. 
 
III. GEMEENTE-EIGENDOM 
Aanvragen om grond te kopen van de gemeente, onbelangrijke stukken over verhuur 
en verpachting van gemeente-eigendommen en de verzekering tegen storm, brand etc. 
dezer eigendommen. 
 
IV. FINANCIËN EN BELASTINGEN 
Stukken betreffende de statistiek der gemeente-financiën en schulden, de belegging 
van kasgeld, proces-verbaal van opneming van kas en boeken van den ontvanger, 
girobewijzen, postwisselstroken en dergelijke, betreffende afgeloste en geconverteerde 
leningen, de opgave, aangifte, beschrijving, vrijstelling, vermindering en invordering 
van belastingen, het aandeel in de kwade posten, de schatting en meting voor de 
grondbelasting en betreffende het college van zetters. 
 
V. A. OPENBARE ORDE 
Alle stukken betrekking hebbende op vergunningen voor korten tijd, zoals deze zijn 
opgesomd op pag. 10 van de "Lijst houdende opgaaf van de voor vernietiging in 
aanmerking komende stukken", zoals ook van de burgerwacht op dezelfde plaats 
aangegeven. 
 
V. B. OPENBARE VEILIGHEID 
Alle stukken betreffende het vervoer van ontplofbare stoffen en het toezicht op het 
stoomwezen 
 
V.C. OPENBARE ZEDELIJKHEID 
Stukken betreffende verloven en vergunningen tot verkoop van alcohol-houdende 
dranken (10 jaar nadat deze vervallen waren) en afwijzende beschikkingen in deze, en 
verder alle stukken onder C. 3-4-5 en 6 op pag. 11 van genoemde lijst aangegeven. 
 
VII. OPENBARE GEZONDHEID 
Stukken betreffende benoemingen in de gezondheidscommissie, betreffende de 
vestiging en het vertrek van genees- en verloskundigen, het aandeel in de kosten van 
vleesch- en warenkeuringsdienst, staten van verrichte keuringen en noodslachtingen, 
aangifte van en declaratie's over besmettelijke ziekten, beschikbaarstelling van 
vaccine-materiaal. 
(De vaccinatie-bewijzen en de geneeskundige verklaringen van overlijden hebben wij 
ter voorlopige bewaring in een aparte kist opgeborgen). Stukken betreffende de 
bestrijding van het mond- en klauwzeer en andere besmettelijke veeziekten, verloven 
tot invoer van vee, vleesch, wol, mest en dergelijke en vergunningen tot het beweiden 
en beakkeren van grenslanderijen. 
 
VIII. VOLKSHUISVESTING 
Vernietigd volgens de "Lijst houdende de voor vernietiging in aanmerking komende 
stukken" pag. 12. VIII. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7. 
(Het archief van de z.g. "Huurcommissie" bleef intact). 
 
IX. WATERSTAAT. 
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Niets vernietigd 
 
X. VERKEER EN VERVOER 
Stukken betreffende tijdelijke verkeersstremmingen, toezendingen en uitreikingen van 
rij- en nummerbewijzen. 
 
XI. LANDBOUW. HANDEL EN NIJVERHEID 
Stukken over het ijken en herijken van maten en gewichten, de vestiging en het vertrek 
van goudsmeden e.d. Stukken over de samenstelling van het landbouwverslag, over 
vee- en paardenkeuringen, over verkiezingen van leden van de Kamer van koophandel 
en fabrieken (met uitzondering van de processen-verbaal), jachtakten en 
verantwoording der jachtleges-gelden. 
 
XII. ARBEID 
Niets te vernietigen 
 
XIII. MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG 
Stukken betreffende de steun van het Koninklijk Huis, de verpleging van patiënten in 
sanatorium, ziekenhuis of krankzinnigengesticht, de geldelijke ondersteuning van 
behoeftigen, werklozen, gezinnen van gedemobiliseerden van vreemde nationaliteit 
(Duitsche vergoedingen) en declaratie's hierover, evenals de vergoedingen bekend als 
"markenbijslag" en de declaratie's hierover (waarbij toch genoegzaam bewaard werd 
om tot een goed inzicht in den financiëlen toestand van deze periode te geraken). 
Circulaires en beschikkingen betreffende de werkloosheidsverzekering en 
arbeidsbemiddeling, welke op de gemeente niet van toepassing zijn of kunnen worden. 
Stukken betreffende het aandeel der gemeente in de kosten der werkloosheids-
verzekering, de uitkering uit de werklozenkassen en opgaven ingevolge de ongevallen-
, de ouderdoms- en de invaliditeitswet. 
 
XIV. VOLKSONTWIKKELING EN OPVOEDING 
Betreffende de Openbare Lagere School, de Bijzondere School en het 
Vervolgonderwijs. Stukken betreffende de viseering van akten van het personeel, het 
toelaten en afschrijven van leerlingen, het verkrijgen en toekennen van bijdragen in de 
kosten van het onderwijs, de benoeming van leden van de commissies van toezicht en 
tot wering van het schoolverzuim. 
 
XVI. LANDSVERDEDIGING 
Stukken waarvan de feitelijke inhoud wordt vastgelegd in registers en andere stukken, 
welke betrekking hebben op de bepaalde lichtingen en personen (met uitzondering van 
de militie-registers, de staten en de lijsten). Stukken over inkwartiering, militaire 
vorderingen en uitbetaling van vergoedingen aan dienstplichtigen. 
 
XVII. JUSTITIE 
Stukken betreffende de taak van den burgemeester als hulpofficier van Justitie 
(inzending processen-verbaal), inlichtingen en opgaven over justitie-zaken. 
 
DISTRIBUTIE ARCHIEF 
Buiten hetgeen reeds als vernietigd werd aangegeven in het proces-verbaal van 27 
maart 1939, werden nog vernietigd enkele pakken met bonnen, facturen begeleidende 
brieven en rekeningen van b.v. kaas, visch, boter, zeep en andere distributie-
producten. De boekhouding met de kwitantie's en het grootste gedeelte der 
correspondentie van het bedrijf werd in de inventaris opgenomen. 
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Met de vernietiging van vorenvermelde stukken hebben wij belast den bode-conciërge 
J.M. Hungs, welke vernietiging door verbranding zal plaats hebben. 
Vaals den 25 juni 1940. 
Burgemeester en Wethouders van Vaals, De secretaris 
w.g. Rhoen    w.g. Prick 
 
Burgemeester en Wethouders van Vaals hebben zich ervan overtuigd, dat de vernieti-
ging van vorenvermelde stukken heeft plaats gehad op 1 juli 1940 
 
Burgemeester en Wethouders van Vaals, De secretaris, 
w.g. Rhoen    w.g. Prick 
 
Aanvullingsblad 
 
BURGEMEESTERS DER GEMEENTE VAALS, 
 
J.R. Trostdorff   1807-1813 
F.C.A. von Clermont 1814-1835 
Pelser-Berensberg  1836-1851 
A.J. van Reij   1852-1866 
L.T.H.C. Ruland   1866-1903 
W.L. van Reij   1903-1904 
Cl.C. Sträter   1904-1905 
F.V. Quadekker   1906-1917 
H.J. Rhoen    1917-1941 
F.J.W.Souren   dec. 1941- april 1944 
W.B. van de Werff (waarn.) 1944 mei-september 
H.J. Rhoen    1944-1950 
C.J.G. Becht (mr.)  1950-1951 
J.F.J. Maenen   1951-1976 
E.M. van Leent (mr.) 1977-1984 
 
M.PA. Damen   1985-1991 
L. Hoogland (waarn.) 1991-1992 
J.F. van Dijk   1992-1995 
F. Coumans (waarn.) 1995-1996 
M.J.I. Quint-Maagdenberg 1996-2005 
J.G.M. Lurvink (waarn.) 2005-2006 
R.T.L. van Loo   2006-2019 
H.M.H. Leunessen  2020- 
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LIJST VAN NIET AANWEZIGE INVENTARISNUMMERS UIT DE INVENTARIS VAN 
HET STATISCH ARCHIEF VAN DE GEMEENTE VAALS. 
 
De stukken, welke betrekking hebben op deze inventarisnummers zijn of vernietigd of 
elders opgeborgen. 
 
inventarisnummer ' 
882A t/m 911A 
1714 t/m 1855 op bevolking 
1857 t/m 1859 op bevolking 
1873 t/m 1923 op bevolking 
 
 
 
Vaals, 12 februari 1979. W. Snakkers 
 
 
Inventarisnummer 86a (bijvoegen) 
 
Notulen geheime raadsvergaderingen van 29 november 1917 t/m 13 augustus 1928. 
 
Aanvulling inventaris 
 
(1698-1929) GEMEENTE ARCHIEF VAALS 
 
Akte van verlening gemeentewapen 1890 inventarisnummer 289 
 
Op 13 februari 2041 bestaat Vaals 1000 jaar. 
 
Kerkelijke registers Hervormde Gemeente bevinden zich in Brühl. 
Adres: Personenstandsarchief Schloss Brühl 
504 BRUHL BRD 
 
Registers R.K. Kerk Vaals zie ingang. (In archiefdepot) 
Registers zijn opgeborgen bij het Rijksarchief Maastricht. Jaren zijn niet bekend. 
De ingang (op alfabet) loopt over de jaren 1600-1860 
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