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I N L E I D I N G

1. Het dorp en de heerlijkheid Petten

Petten is gelegen op de uiterste noordpunt van het oude vasteland van Holland. Petten is een zeer oud dorp.
Zijn ontstaan is niet precies te dateren, maar het verhaal wil dat de geloofsverkondiger Willibrord (658-739)
in het eerste kwart van de 8e eeuw er een kerk stichtte.1 Het dorp wordt voor het eerst in archiefbronnen
genoemd in een akte van overeenkomst tussen de bisschop van Utrecht en de abt van Echternach uit het jaar
1063, waaruit blijkt dat er in Petten een kerk aanwezig was en een aantal kapellen.2 Dàt oude Petten bestaat
niet meer, het lag meer westelijk. Door de eeuwen heen heeft het dorp herhaaldelijk blootgestaan aan de
woede van zee en storm. Als gevolg hiervan werd het dorp, onder dezelfde naam, steeds meer landinwaarts
gebouwd. Na de bedijking van de Zijpe en de Hazepolder in de 16e eeuw, noemde men de in de Hazepolder
verrezen huizen Nieuw Petten.3

Het dorp Petten heeft zijn bestaansrecht altijd aan de zee te danken gehad. Ook zijn broodwinning had de
Pettemer bevolking dank zij de zee. Aanvankelijk leefde men van de visvangst. Later kwamen mensen van
heinde en ver om aan de dijkbouw mee te werken en ging men verder de zee op ter haring- en walvisvangst.
Het loodsen van schepen langs de Noordhollandse kust vormde een aanvulling op het bestaan.4

 In het begin van de 14e eeuw was er sprake van drie dorpjes met de naam Petten. Van noord naar zuid:
"Petten bi der Sipe", "Petten dat Hontsbosch hiet" en "Petten gehete de Nolle". 5

In de 14e eeuw was de hoge heerlijkheid in handen gekomen van de heren van Egmond. In ieder geval
waren zij het die in 1317 "dat schoutambocht van Petten ende van de Zijpe" in erfleen gaven aan Claes
Jansz van Petten. Het omvatte kennelijk alleen "Petten bi der Sipe" ofwel het Noorderambacht zoals het
vanaf 1421 zou worden genoemd.6 Dit dorpje is in de loop van de 14e eeuw ondergestoven en verlaten.
Alleen Petten aan het Hondsbosch en Petten in Nolmerban, het "bestuurlijk centrum" van het Zuidambacht
van Petten, bleven over.7

 In 1405 werd Arend van Egmond (1340-1409) wegens een hooglopend conflict met de keizer vervallen
verklaard van zijn bezittingen. Ofschoon er in 1408 een verzoening plaatsvond achtte de graaf het kennelijk
nodig om het leen, dat naast Petten ook Warmenhuizen en Harenkarspel omvatte, opnieuw te omschrijven.
Dat was niet alleen in juridische, maar ook in geografische zin in dit snel veranderende kustgebied van
belang. In 1421 werd het Noordambacht in leen uitgegeven aan Jan, heer van Egmond en IJsselstein (1385-
1451). Deze kreeg toen de hoge en vrije jurisdictie.8 Maar veel profijt heeft Jan hier niet van gehad
aangezien Petten aan het Hondsbosch in hetzelfde jaar bijna geheel vernield werd door de Sint
Elisabethsvloed. Op dezelfde wijze ging ook Petten in Nolmerban verloren: het werd in 1470 door de
Allerheiligenvloed verzwolgen. Schout en schepenen van Groet werden belast met de toezicht op wat er van
Nolmerban was overgebleven. Feitelijk duurde dit tot 1570.9 Bij besluit van de Rekenkamer van Holland
van 15 maart van dat jaar werd namelijk schepenen en regeerders van "den dorpe Petten" toegestaan het
Noord- en Zuidambacht te "annexeren omme voirtaen berecht te werden mette Schout ende Schepenen van
Petten" zoals het vroeger was geweest.10

 Inmiddels was de met schulden overladen nalatenschap van de toenmalige heer van Petten, Lamoraal van
Egmond (1522-1568) door schuldeisers geconfisceerd. Bij decreet van het Hof van Holland van 22 oktober
1607 werd de verkoop van de heerlijkheid gelast. Vervolgens vond in 1612 veiling plaats. De nieuwe
eigenaar van de heerlijkheid werd toen Heijnrick Aertsz. Doedijns. Tot aan het eind van de 17e eeuw
wisselde de heerlijkheid herhaaldelijk van eigenaar totdat ze in 1691 weer in leen werd gegeven aan een telg
van het geslacht Van Egmond en wel aan Gerard van Egmond van de Nijenburg (1646-1712), burgemeester
en raad van Alkmaar.11

 Na het overlijden in 1742 van Maria van Egmond van de Nijenburg (1684-1742), de laatste nazaat van
Gerard, kwam de heerlijkheid door vererving in het bezit van het geslacht Van Foreest.12

 Deze familie behield de heerlijkheid tot 1829. Na de dood van jhr. Nanning van Foreest (1757-1828) werd
Mr. Clemens Sandenbergh Mathiessen, (1801-1854), rechter te Alkmaar, heer van Petten. Hij kocht Petten
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en Nolmerban op de veiling van de bezittingen van Van Foreest.13 Negentien jaar later, na de definitieve
afschaffing van de heerlijke rechten in 1848, werd de heerlijkheid door het Rijk teruggekocht.

2. Het bestuur

In 1750 bestond het bestuur in de heerlijkheid Petten uit een baljuw die ook schout was, zeven schepenen,
twee burgemeesters, zestien vroedschappen en een secretaris. De baljuw was tevens dijkgraaf van de
Pettemer polder en bestuurde de polderzaken met drie poldermeesters en twee schepenen.14

Over de bestuurlijke ontwikkeling na de val van de Republiek staan ons weinig gegevens ter beschikking. In
ieder geval blijkt er ten tijde van de inlijving bij het Franse Keizerrijk een gemeente Petten te bestaan. Het
grondgebied van Petten en de naburige gemeente Callantsoog was door kustafslag zo klein geworden, dat in
het begin van de 19e eeuw de gedachte opkwam om beide gemeenten samen te voegen met de Zijpe. Bij
Keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 werden Zijpe, Petten en Callantsoog inderdaad gecombineerd.15  De
vereniging ging op 1 januari 1812 in.
 Deze combinatie was kennelijk niet naar de zin van de inwoners en de eigenaar van de heerlijke rechten.
Op hun verzoek werd bij Koninklijk Besluit van 13 december 1815 de oude gemeentelijke indeling hersteld.
Dit besluit werd op 1 mei 1817 van kracht.16 Petten kreeg toen weer een eigen bestuur met een schout aan
het hoofd. De schout vervulde ook de functies van secretaris, afslager van zeevis, dijkgraaf van de Pettemer
polder en opperstrandvonder. Verder waren er 2 assessoren en 3 raadsleden.17 De schout werd op
voordracht van de heer door de Kroon benoemd.
 Bij K.B. van 23 juli 1825 werden er nieuwe reglementen vastgesteld voor het bestuur van platte-
landsgemeenten. De schout, van nu af aan burgemeester geheten, en de twee assessoren traden elke zes jaar
af, waarna ze konden worden herbenoemd. De raadsleden hadden voor het leven zitting.
 De grondwetsherziening van 1848 en de in 1851 tot stand gekomen Gemeentewet, gaf gemeentebesturen
een grotere zelfstandigheid ten opzichte van de rijksoverheid. De raadsleden waren nu ook aan periodieke
aftreding onderworpen en werden gekozen door middel van rechtstreekse verkiezingen. De benoeming van
de burgemeester bleef voorbehouden aan de Kroon. De titel assessor werd vervangen door wethouder.
 De Gemeentewet van 1851 is later nog vele malen gewijzigd, maar de samenstelling van het gemeentebe-
stuur en haar rechten en plichten bleef grotendeels hetzelfde.
 De wet van 1851 bepaalde dat 25 kiesgerechtigden het minimum was voor een zelfstandige gemeente.
Petten haalde dit niet. Er was weer sprake van samenvoeging met Zijpe of Schoorl. Deze plannen vonden
echter geen doorgang, mede door de onwil tot "onderwerping" van het gemeentebestuur. Zo bleef de
gemeente nog lange tijd zelfstandig.
 In de tweede helft van de 19e eeuw kreeg Petten te kampen met financieel sombere tijden. De gemeente
bleek toch te klein om zelfstandig verder te kunnen. Taken van de gemeente zoals onderhoud van de
infrastructuur, medische zorg, politie, armenzorg en onderwijs waren voor een gemeente van deze omvang
nauwelijks te bekostigen.18  Het gevolg hiervan was dat in deze periode toch nog enige malen gesproken
werd over een eventuele samenvoeging van Petten met een grotere gemeente. In november 1921 haalde de
minister van Binnenlandse Zaken opnieuw een plan tot vereniging van Petten met de gemeente Zijpe uit de
kast. De minister was van mening dat Petten als zelfstandige gemeente geen enkele levensvatbaarheid meer
had. Gedeputeerde Staten deelden deze mening en vroegen om het oordeel van de betrokken gemeentebe-
sturen. In Petten bleek men er niets voor te voelen. Het gemeentebestuur zag meer in de toekenning van een
jaarlijkse subsidie. Ook de gemeente Zijpe maakte bezwaar, vanwege de armlastigheid van Petten. Rijk en
provincie kwamen hieraan tegemoet door de oude schulden van Petten en ook de wachtgelden van de
Pettemer ambtenaren over te nemen. De wet van 7 februari 1929 stbl. 28 verenigde de gemeente Petten per
1 mei 1929 met de gemeente Zijpe.19

3. De archieven
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Van het dorpsarchief uit de periode tot ca. 1795 ofwel het "oud archief" is niet veel bewaard gebleven. Het
meeste is bij de inval van de Russen en Engelsen in 1799 verloren gegaan.20

 Het secretarie-archief van de voormalige gemeente Petten beslaat de periode 1808 tot 1929. Per 1 mei 1817
werden de gemeenten Zijpe, Petten en Callantsoog, die in 1812 met elkaar waren samengevoegd, weer
gescheiden en kreeg Petten een nieuw bestuur. Pas vanaf 1817 hebben we te maken met een redelijk
compleet secretarie-archief. Omdat in 1929 archiefvorming in Petten ophoudt in verband met de opheffing
van de gemeente vormt dit jaartal de einddatum.
 Over de geschiedenis van de archieven is niet veel bekend. In het gemeenteverslag van 1851 wordt
vermeld: "de gemeente-archieven zijn in goeden staat en van weinig belang".21 Een paar jaar later wordt in
antwoord op een brief van de rijksarchivaris in de provincie Noord-Holland, P. Scheltema, over de toestand
van het archief medegedeeld: "Het archief ligt in het huis van de burgemeester en is zo veel mogelijk
geregeld. Een inventaris of register bestaat daarvan niet, het oudste stuk is het doopboek beginnende met het
jaar 1640", aldus een brief d.d. 29 juni 1867 van de toenmalige burgemeester van Petten, C.J Bollee. 22 Dit
bleef kennelijk zo tot de samenvoeging van de gemeenten Zijpe en Petten. Dit valt op te maken uit de
notulen van de vergadering van de gemeenteraad d.d. 16 augustus 1926, waarin het archief ter sprake wordt
gebracht, weer naar aanleiding van een brief van de rijksarchivaris. In deze brief werd gezegd "dat de
bewaarplaats van het oud-archief zeer treurig is en voorziening bitter noodig". De burgemeester deelde
mede dat er geen andere bewaarplaats was dan op de zolder en dat door Burgemeester en Wethouders was
besloten aan Gedeputeerde Staten te verzoeken om te bemiddelen bij kosteloze inbruikleengeving aan het
Rijk.23  Na de samenvoeging met de Zijpe loste het archiefprobleem op. Het archief werd na de opheffing
van de gemeente overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Zijpe.
 Het negentiende- en twintigste-eeuwse archief is redelijk compleet bewaard gebleven. Bij ordening van het
secretarie-archief is gebleken dat er enkele hiaten in het archief voorkomen, met name in de series
begrotingen, rekeningen, journalen, belastingkohieren etc. Wanneer deze archiefstukken verloren zijn
gegaan is niet meer na te gaan. Met uitzondering van de steeds terugkerende en nietszeggende opmerking,
dat de archieven "in goede staat zijn" wordt er in de gemeenteverslagen nagenoeg niets vermeld over het
archief.24  Behalve in het verslag van 1866 waarin te lezen is: "In de gemeente bestaat geen ander archief
dan het administratieve, waarvan elken jaargang geregeld wordt afgezonderd. Oude charters bestaan hier
niet en zo zij bestaan hebben zijn dezelve met de landing der Engelsche in 1799 verloren gegaan".25 In de
verslagen van 1927 en 1928 wordt zeer tegenstrijdig bericht. Het verslag van 1927 zegt nl. dat "de toestand
van het archief tot de invoering van de gemeentewet slecht en ongeordend is" terwijl het verslag van 1928
daarentegen meldt dat "de toestand van het archief tot de uitvoering van de gemeentewet is geordend en wel
verbeterd". Hieruit blijkt dat er circa 1928 een zekere ordening van het archief heeft plaatsgevonden. Dit
valt ook af te leiden uit een opmerking van de rijksarchivaris in zijn jaarverslag over 1928. Daarin stelde hij
: 

" .... Toevallig kwam mij ter oore dat het oud archief en het nieuwere van Petten
werden geordend........ Toen ik na enige maanden weer eens informeerde hoe het
met de zaken stond werd mij geantwoord dat alles chronologisch in pakken
geborgen was: een weinig gelukkige wijze van handelen die daarenboven niet
als afdoend zal kunnen gelden ...."26

 Met de samenvoeging van de gemeenten Petten en Zijpe kwamen de archieven van de voormalige
gemeente Petten onder het beheer van de gemeentesecretaris van de Zijpe. Rond 1932 is er een inventaris
opgemaakt.27 De stukken waren toen rubrieksgewijs geordend en verpakt in pakpapier. De rubrieksgewijze
ordening was echter niet consequent doorgezet. Bij de serie ingekomen stukken werd aan de chronologische
ordening vastgehouden. Een alfabetisch ingerichte beknopte "inventaris", in feite een plaatsingslijst, werd
opgemaakt. Deze lijst vermeld:
1) de rubrieken,
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2) wat er met betrekking tot een rubriek aanwezig is, 
3) het nummer van het pak waar de stukken in zitten.
 Bij besluit van de raad van de gemeente Zijpe d.d. 23 april 1991 nr. 11 werd het archiefdepot van het
Regionaal Archief Alkmaar per 1 september 1991 aangewezen als archiefbewaarplaats van de gemeente
Zijpe. Daar men te Alkmaar bezig was met de bouw van een nieuw archiefgebouw werden de archieven van
Zijpe en Petten pas een jaar later overgebracht.

4. Verantwoording van de inventarisatie

Zoals reeds gezegd heeft er een aantal jaren voor de opheffing van de gemeente een herordening van de
archieven plaatsgevonden. In de negentiende eeuw kende Petten zoals vele andere gemeenten een seriestel-
sel. Bij de aanvang van de inventarisatie werd het archief dus in een grondig herordende staat aangetroffen.
Hoewel de plaatsingslijst redelijk bruikbaar bleek, liet de toegankelijkheid van het archief te wensen over.
Gemeten aan de huidige archivistische inzichten was de inventarisatie onvoldoende. Dit gold voornamelijk
voor de serie ingekomen stukken die, zoals gezegd, chronologisch per jaar geordend was. Er zijn geen
eigentijdse toegangen aangetroffen, zodat de serie ingekomen stukken een verzameling ontoegankelijke
informatie vormde. Om de toegankelijkheid hiervan te vergroten is het archief tijdens de inventarisatie
nogmaals herordend. De keuze werd gemaakt om de oude chronologische ordening van de serie ingekomen
stukken op te heffen en deze rubrieksgewijs te ordenen.
 Verder bleek dat ook wat de genummerde pakken betreft de beschrijvingen geen correct beeld gaven van de
stukken die onder de betreffende nummers waren ondergebracht. Met andere woorden: de oorspronkelijke
beschrijvingen dekten de lading niet. Reden waarom ook deze pakken onder handen werden genomen en
waar nodig, op een meer systematische wijze gesorteerd, ingedeeld, samengevoegd en beschreven werden.
 De archiefstukken zijn binnen rubrieken en subrubrieken over het algemeen chronologisch geplaatst. In
enkele gevallen is hiervan afgeweken en is er in plaats van een chronologische een logische ordening
toegepast. Het gaat hier om stukken die aan elkaar verwant waren en die ongeacht de chronologie in elkaars
nabijheid werden geplaatst.
 Er is bij het inventariseren onderscheid gemaakt tussen de volgende archieven:

1. Oud archief, beslaande de periode tot ca. 1795; dit archief is gevormd onder de
verantwoordelijkheid van de  baljuw/schout.

2. Archief van het gemeentebestuur; dit archief is gevormd onder de verantwoordelijkheid van
de secretaris.

3. Archieven van andere functionarissen; het gaat hier om archieven die niet onder de
verantwoordelijkheid van de secretaris zijn gevormd, maar onder de verantwoording van
andere functionarissen, evenwel ondergeschikt aan het gemeentebestuur.

De archieven hadden oorspronkelijk een omvang van ongeveer 19 strekkende meter.
Bij de inventarisatie werd het archief meteen ook geschoond aan de hand van de vigerende vernieti-
gingslijst.28  Er is 3½ meter ter vernietiging geselecteerd. Daar waar gemeend werd dat vernietiging van op
de lijst voorkomende stukken de vorming van een goed beeld van de geschiedenis van de gemeente in de
weg zou staan, is van vernietiging afgezien.

5. Aanwijzingen voor de gebruiker

Deze inventaris is een voorlopige: de gebruiker zij erop bedacht dat de uiteindelijke nummering een andere
zal zijn. Ook zullen de beschrijvingen van sommige stukken worden aangepast. De verwachting is dat de
definitieve inventaris gereed zal zijn in 1997.
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Bij het beschrijven van de archiefstukken is in het algemeen de terminologie uit het "Lexicon van
Nederlandse archieftermen" toegepast.
Bepaalde dateringen staan tussen vierkante haken: [...]. Dit geeft aan dat het archiefstuk zelf geen datering
heeft; de tussen haken vermelde datering is ontleend aan andere bronnen. Staat er ca. bij [ca...] dan is de
vermelde datum een schatting.
 De gebruiker zij erop bedacht dat informatie over een bepaald onderwerp niet alleen te vinden is onder de
desbetreffende rubrieken, maar ook in de series beschreven in de hoofdrubriek "stukken van algemene aard"
 Ten behoeve van de gebruiker is op inv.nr. 481 (Stukken betreffende de aanvraag en verlening van
bouwvergunningen, 1907-1928) een nadere toegang gemaakt die in de vorm van een bijlage volgt op de
eigenlijke inventaris.
Raadpleging van het archief is mogelijk op de studiezaal van het Regionaal Archief Alkmaar. Er zijn geen
beperkende bepalingen gesteld aan de openbaarheid van de stukken.
In publikaties kunnen de archieven als volgt worden aangehaald:
Regionaal Archief Alkmaar (R.A.A.); archieven van de gemeente Petten. Bij het noemen van
inventarisnummers erbij vermelden dat het voorlopige nummers zijn.
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I N V E N T A R I S

OUD ARCHIEF

437 Akten betreffende een in 1701 plaatsgevonden grensscheiding tussen Petten en
Callantsoog, [18e eeuw].   1 stuk (in drievoud)

439 Eedformulier voor de strandvonders, [18e eeuw]. Met aantekeningen op het stuk
van een eedsaflegging in 1729 ten overstaan van een vijftal personen. 
1 stuk

444 Rekening van ontvangst en uitgave van de 20e en 40e penning en het middel op het
trouwen en begraven, 1733.   1 katern

368 "Keure en waarschouwinge op het roven en stelen van gestrande goederen op de
stranden van de heerlijkheid Petten en Nolmerban", 1739. Met bijlagen. Gedrukt.  3
stukken

438 Stukken betreffende een grensscheiding tussen Petten en Kamp, 1758, 1786, 1792. 
3 stukken

483 Rekening van C. Joop ten laste van de schout, burgemeester en kerkmeesters van
Petten inzake de reparatie van de kerk en toren, 1788.   1 stuk

436 Akte van verlij door de Staten van Holland van de lenen het Noorderambacht van
Petten en de tienden daarvan aan Nanningh van Foreest, 1792.   1 charter

N.B. Zegel ontbreekt
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ARCHIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1. Notulen, besluiten, bekendmakingen.

446-450 Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1826 - 1929.   5 delen

446. 1826 jun 10 -1842 jun 17 
N.B. In slechte staat, bladzijden ontbreken.

447. 1843 feb 10 -1864 jul 24 
N.B. In slechte staat.

448. 1864 aug -1878 dec 11
449. 1879 mrt 05 -1922 mei
450. 1922 jun -1929 apr

277 Besluiten van de gemeenteraad en van het college van schout en assessoren, vanaf
1851 college van burgemeester wethouders, 1820 - 1928. Met lijst.  
1 pak

229-230 Bekendmakingen, 1809 - 1929.   2 pakken

229. 1809-1841
230. 1842-1929

2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

502-549, 578- Ingekomen stukken, 1810, 1811, 1814-1850, 1885-1929.   87 omslagen
616

578. 1810
579. 1811
580. 1814
581. 1815
582. 1816
583. 1817
584. 1818
585. 1819
586. 1820
587. 1821
588. 1822



Archief gemeentebestuur / Stukken van algemene aard Error! Bookmark not defined.

589. 1823
590. 1824
591. 1825
592. 1826
593. 1827
594. 1828
595. 1829
596. 1830
597. 1831
598. 1832
599. 1833
600. 1834
601. 1835
602. 1836
603. 1837
604. 1838
605. 1839
606. 1840
607. 1841
608. 1842
609. 1843
610. 1844
611. 1845
612. 1846
613. 1847
614. 1848
615. 1849
616. 1850
502. 1885
503. 1886
504. 1887
505. 1888
506. 1889
507. 1890
508. 1891
509. 1892
510. 1893
511. 1894
512. 1895
513. 1896
514. 1897
515. 1898
516. 1899
517. 1900
518. 1901
519. 1902
520. 1903
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521. 1904
522. 1905
523. 1906
524. 1907
525. 1908
526. 1909
527. 1910
528. 1911
529. 1912
530. 1913
531. 1914
532. 1915
533. 1916
534. 1917 jan-jun
535. 1917 jul-dec
536. 1918 jan-jun
537. 1918 jul-dec
538. 1919 jan-jun
539. 1919 jul-dec
540. 1920
541. 1921
542. 1922
543. 1923
544. 1924
545. 1925
546. 1926
547. 1927
548. 1928
549. 1929 jan-apr

258-267 Brievenboeken, 1826 - 1860.   10 delen

258. 1826 sep -1829 jan  
N.B. In slechte staat

259. 1829 jan -1831 apr  
N.B. In slechte staat

260. 1831 apr -1833 feb
261. 1833 feb -1835 aug  

N.B. In slechte staat
262. 1835 sep -1839 nov
263. 1839 nov -1840 okt 4
264. 1841 jan 19 -1842 nov 6
265. 1843 jan -1848 dec
266. 1849 jan -1856 jan  
267. 1856 jan -1860 apr 7

N.B. Vanaf 1860 overgang naar agenda's, zie verder de inv.nrs 268-273
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268-273 Agenda's van uitgaande stukken 1860 - 1926.   6 delen

268. 1860 apr 10 -1864 sep
269. 1864 okt -1871 mei 31
270. 1872 jan 03 -1876 dec
271. 1877 jan -1896 dec
272. 1897 jan -1917 jun
273. 1917 jul -1926 jul 1

3. Opgaven inzake de toestand van de gemeente

298-304 Gemeenteverslagen, 1831 - 1928.   7 omslagen

298. 1831 - 1865
299. 1866 - 1875
300. 1876 - 1885
301. 1886 - 1895
302. 1896 - 1905
303. 1906 - 1915
304. 1916 - 1928

495 Opgaven inzake de toestand van de gemeente, 1866-1883.   1 omslag

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

1. Grondgebied en opheffing

1.1. Grondgebied

184 Stukken betreffende de grensafbakening tussen Petten en omliggende gemeenten,
1821-1827. Met kaart en situatieschets.   1 omslag

1.2. Opheffing

228 Stukken betreffende de opheffing van de gemeente Petten, 1928.   1 omslag
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N.B. Zie inleiding.

2. Eigendommen en bezittingen

N.B. Zie ook de inv.nrs 77, 99, 109, 171, 181, 393

112 Staten van de publieke gebouwen en werken die jaarlijks onderhoud vereisen, 1818,
1819, 1830, 1831.   1 omslag

179 Bestek en proces-verbaal van aanbesteding betreffende het repareren van de
kerktoren en pastoriehuis, 1819.   1 omslag

115 Stukken betreffende de publieke verkoop van een loods, reddingsboot en een
mallejanwagen, 1819-1822.   1 omslag

N.B.: Een mallejanwagen is een wagen bestaande uit een as met twee hoge wielen en een disselboom om
bomen en andere lange, zware lasten te vervoeren.

297 Staten van gemeentelijke eigendommen, 1829-1831, 1835-1843, 1870, 1927. 
1 omslag

182 Stukken betreffende de verkoop door de gemeente aan diverse personen van huizen
en stukken grond, 1832-1891; met hiaten.   1 omslag

174 Stukken betreffende de verpachting van het grasgewas, 1854-1927.   1 omslag

178 Stukken betreffende het verhuren door de Staat der Nederlanden aan de gemeente
Petten van een gedeelte Noordzeestrand, 1922, 1927.   2 stukken

3. Bestuursorganen

3.1. Gemeenteraad

29 Stukken betreffende de voordracht en benoeming van de gemeenteraadsleden, 1817-
1850.  1 omslag
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31 Naamlijsten van het gemeentebestuur en het gemeentepersoneel, 1825, 1848.  
2 stukken

375 Roosters van aftreding van gemeenteraadsleden, 1836-1869, 1917.   3 stukken

428 Reglementen van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1854, 1873.  
3 stukken (het reglement van 1854 in tweevoud)

370,371 Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen, 1856-1927; met hiaten. 
2 omslagen

370. 1856-1859, 1867, 1884, 1889-1891 1893, 1895, 1897, 1900
371. 1907, 1909, 1911, 1915, 1917, 1919, 1923, 1927

3.2. Burgemeester

28 Stukken betreffende de benoeming van de burgemeesters, 1825-1850; met hiaten.  
1 omslag

4. Functionarissen en personeel

N.B. Zie ook de inv.nrs 31, 35, 36, 71, 90, 91, 142, 148, 150-152, 385, 388, 390, 391, 399.

188-429 Instructies voor de gemeentelijke functionarissen en personeelsleden, 1817 - 1916. 
3 omslagen en 5 stukken

425. Plaatselijke gemeenteontvanger, 1817, 1822, 1854, 1891.   1 omslag
427. Gemeentesecretaris, 1817, 1901.   2 stukken
188. Buurtmeesters in de gemeente Zijpe en Hazepolder, 1819.   1 stuk
426. Klokkenist, 1891.   1 stuk
378. Lantaarnopsteker, 1891, 1907, 1909, 1916.   1 omslag
389. Kachelstoker-lampenist, 1898, , 1907, 1909, 1916.   1 omslag
429. Waagmeester, 1903.   1 stuk

16 Stukken betreffende benoeming en ontslag van gemeenteambtenaren, 1817-1931.
1 omslag
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32 Staten van gemeenteambtenaren, 1821, 1826, 1882-1917, 1923, 1925-1929.  
1 omslag

30 Staten van bezoldiging van de gemeentambtenaren, 1830, 1831.   2 stukken

496 Stukken betreffende het personeel, 1851-1883.   1 pak

N.B. Wordt nog nader beschreven

17 Register van ambtenaren in dienst van de gemeente Petten, z.j. [na 1900].   1 deel

5. Financiën

5.1. Begrotingen en rekeningen

218-226A Begrotingen, 1817-1929; met hiaten.   9 pakken en 2 delen

218. 1817-1826
219. 1827-1838
220. 1839-1847
221. 1848-1853, 1856-1863
222. 1864-1873
222A. 1874-1885
223. 1886-1899
223A. 1900-1912
224. 1913-1923
225. 1924-1927
226. 1928 deel
226A. 1929 deel

62 Besluiten van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de begrotingen, 1829, 1832-
1834, 1836, 1845-1851.   1 omslag

365 Uittreksel van de rekening over 1816 van de gecombineerde gemeente Zijpe-Petten-
Callantsoog.  1 stuk

349-364 Rekeningen, 1817-1929; met hiaten.   10 omslagen en 6 delen
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349. 1817-1826, 1817-1820
350. 1827, 1829-1834, 1836-1845
351. 1846-1859
352. 1860-1869
353. 1870-1879
354. 1880-1883, 1885-1889
355. 1890-1899
356. 1900-1909
357. 1910-1917
358. 1918-1923
359. 1924 deel
360. 1925 deel
361. 1926 deel
362. 1927 deel
363. 1928 deel
364. 1929 deel

452-479 Bijlagen bij de rekeningen, 1817-1827, 1829-1850; met hiaten.   29 omslagen

452   1817-1820
452A. 1821            
453. 1822
454. 1823
455. 1824
456. 1825
457. 1826
458. 1827
459. 1829
460. 1830
461. 1831
462. 1832
463. 1833
464. 1834
465. 1835
466. 1836
467. 1837  
468. 1838 
469. 1839 
470. 1840 
471. 1841 
472. 1842 
473. 1843 
474. 1844 
475. 1845 
476. 1846 
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477. 1847 
478. 1848 
479. 1849 
480. 1850  
619. 1851
620. 1852
621. 1853
622. 1854
623. 1855
624. 1856
625. 1857
626. 1858
627. 1859
628. 1860
629. 1861
630. 1862
631. 1863
632. 1864
633. 1865
634. 1866
635. 1867
636. 1868
637. 1869
638. 1870
639. 1871
640. 1872
641. 1873
642. 1874
643. 1875
644. 1876
645. 1877
646. 1878
647. 1879
648. 1880
649. 1881
650. 1882
651. 1883
652. 1884
653. 1885
654. 1886
655. 1887
656. 1888
657. 1889
658. 1890
659. 1891
660. 1892
661. 1893
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662. 1894
663. 1895
664. 1896
665. 1897
666. 1898
667. 1899
668. 1900
669. 1901
670. 1902
671. 1903
672. 1904
673. 1905
674. 1906
675. 1907
676. 1908
677. 1909

63 Besluiten van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de rekeningen , 1820, 1821,
1823, 1825-1829, 1831-1849. Met geleidebrieven.   1 omslag

5.2. Grootboeken, journalen

279-291 Grootboeken, 1917-1929.   13 delen              
                                                                  

279. 1917
280. 1918
281. 1919
282. 1920
283. 1921
284. 1922
285. 1923
286. 1924
287. 1925
288. 1926
289. 1927
290. 1928
291. 1929

274-276 Journalen van ontvangsten en uitgaven, 1817-1914; met hiaten.   3 omslagen

274. 1817-1827, 1829-1834
275. 1835-1852, 1855-1859, 1863-1869
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276. 1872-1914

5.3. Controle op het financieel beheer

682 Processen-verbaal van kasopname, 1822-1850; met hiaten.   1 omslag

64 Besluiten van Gedeputeerde Staten tot het autoriseren van het gemeentebestuur tot
diverse betalingen uit de post van onvoorziene uitgaven van de begroting, 1828-
1851.  1 omslag

               5.4. Overige stukken betreffende financiën

27 Staten van de kosten van het huishoudelijk plaatselijk bestuur van Petten, 1817-
1830.  1 omslag

490, 491 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de plaatselijke financiën,
1851-1884.   2 pakken

N.B. Wordt nog nader beschreven

490. 1851-1864
491. 1865-1884

6. Belastingen



Archief gemeentebestuur / Belastingen Error! Bookmark not defined.

6.1. Gemeentelijke belastingen

6.1.1. Algemeen

35 Stukken betreffende de benoeming van de ambtenaar tot surveillance op de invorde-
ring van de plaatselijke indirecte belastingen, 1820-1825.   1 omslag

399 Instructie voor de ambtenaren belast met de surveillance van de plaatselijke
indirecte belastingen, 1824, 1834.   2 stukken

57 Staten van ontvangsten van de plaatselijke belastingen, 1826-1949; met hiaten. 
1 omslag

56 Stukken betreffende overtredingen van de plaatselijke belastingsverordeningen,
1828, 1834, 1835, 1846.   1 omslag

498, 499 Stukken betreffende belastingen, 1851-1884.   2 pakken
N.B. Wordt nog nader beschreven

498. 1851-1862
499. 1863-1884

6.1.2. Opcenten op rijksbelastingen

411 Stukken betreffende de heffing van opcenten op de rijksbelastingen, 1819-1927; met
hiaten.   1 omslag

6.1.3. Plaatselijke directe belastingen

53 Stukken betreffende de invordering van de hoofdelijke omslag, 1817-1850; met
hiaten.   1 omslag

233a, Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1824-1922; met hiaten.   3 omslagen
617-618

233a 1824, 1831-1835, 1848, 1851-1859, 1861-1875
617 1876-1901
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618 1902-1922

408 Stukken betreffende de vaststelling en latere wijzigingen van de hoofdelijke omslag,
1855-1927; met hiaten.   1 omslag

232 Kohieren van de gemeentelijke- en de rijksinkomstenbelasting, 1922/1923-
1927/1928. De kohieren van 1922/1923 en van 1924/1925 in het klad.   1 omslag

6.1.4. Plaatselijke indirecte belastingen

60 Stukken betreffende de heffing van belasting op gedestilleerd, wijn en vruchtenat,
1826-1864.   1 omslag

395 Reglement op de invordering van de plaatselijke indirecte belastingen, 1833, 1834.
Met concept.  2 stukken

396 Stukken betreffende de heffing van belasting op brandstoffen, 1834-1855.  
1 omslag

400 Verordening op de invordering van de plaatselijke belasting op voorwerpen van
verbruik, 1855.  1 stuk

397 Besluiten tot heffing van plaatselijke belasting op het gemaal, 1855, 1865, 1867.
Deels in concept.   1 omslag

6.1.5. Hondenbelasting

415 Stukken betreffende de heffing en invordering van hondenbelasting, 1836-1900;
met hiaten.   1 omslag

6.1.6. Belasting op toneelvoorstellingen en andere vermakelijkheden

401 Verordening op de heffing van belasting op het houden van openbare danspartijen
met muziek, 1912-1913. Met bijlagen   1 omslag
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418 Verordening op de heffing van een belasting op publieke vermakelijkheden, 1924.
Met bijlage,  2 stukken

6.1.7. Vergunning- en verlofrecht

414 Verordeningen regelende het heffen van vergunningsrecht voor de uitoefening van
kleinhandel in sterke drank, 1886, 1900, 1905  1 omslag

419 Verordening op de heffing van staangelden, 1900.   1 stuk

6.2. Rijksbelastingen

6.2.1. Algemeen

119 Stukken betreffende de huisvesting van de rijksbelastingsambtenaren in de
gemeente, 1835, 1839, 1843, 1846.   1 omslag

6.2.2. Grondbelasting

445 Register van eigendomsovergangen van gebouwde en ongebouwde eigendommen,
1809-1834.   1 deel

113 Stukken betreffende de invordering van de grondbelasting, 1817-1849.   1 omslag

111 Stukken betreffende het bijhouden van de eigendomsovergangen in de gemeente,
1820, 1826, 1821, 1826, 1832-1834.   1 omslag

241 "Aanwijzende tableaus der eigenaars, grond-eigendommen en derzelver grootte",
sectie A: Het Duin, sectie B: Het Dorp, sectie C: de Pettemer Polder, 1826.  
1 omslag

243 Kohier van de belastingen op de gebouwde en ongebouwde eigendommen, met
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relevé van ongebouwde eigendommen, tevens legger voor de grondbelasting, 1829,
1832. 
1 omslag

110 Stukken betreffende de invoering van het kadaster, 1829-1833.   1 omslag

305 "Oorspronkelijke aanwijzende tafel van grondeigenaren ongebouwde en gebouwde
vaste eigendommen", 1832.   1 deel

N.B. In zeer slechte staat

306 "Suppletoire aanwijzende tafel van de grondeigenaren en van de ongebouwde en
gebouwde vaste eigendommen", 1832-1863.   1 deel

N.B. In zeer slechte staat

308-312 Kadastrale leggers, 1832-1970. Inv.nr 310 met klapper.   5 delen

308. art. 1 - 67
N.B. In slechte staat

309. art. 68 - 166
N.B. In slechte staat

310. art. 167 - 277
311. art. 278 - 339
312. art. 562 - 916

320 Staten van eigendomsovergangen, opgemaakt t.b.v. het bijhouden van de kadastrale
leggers, 1836-1839.   1 omslag

117 Stukken betreffende het bijwerken van de kadastrale leggers en kaarten, 1836-1843.

1 omslag

242 Kohieren van de grondbelasting, 1837-1840, 1846-1848, 1850-1856, 1858, 1859,
1866-1871.   1 omslag

307 Register van verwijzingen van de artikelen die in de perceelsgewijze kadastrale
legger voorkomen, naar de nummer van de kadastrale plans, 1866-1897.   1 deel
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235-237 Registers van aangiften ter verkrijging van tijdelijke vrijdom of verhoging van
grondbelasting, 1845-1870, 1879-1880, 1915.   3 delen

235. 1845-1870
236. 1879-1880
237. 1915

6.2.3. Personele belasting

65 Stukken betreffende de invordering van de personele belasting, 1817-1850; met
hiaten.  1 omslag

239 Kohieren voor de belasting op het personeel, 1820, 1828, 1836-1859, 1866-1870.  
1 omslag

249 Lijst van gemaakte schattingen en tellingen i.v.m. de belasting op het personeel,
1878/1879. Met lijst van schattingen van de mobilaire belastingen.  1 omslag

6.2.4. Patentbelasting

248 Registers van uitgegeven patentbladen, 1811, 1819-1822, 1826-1860.   1 omslag

244 Ingekomen stukken betreffende de regeling van het patentrecht, 1819.  
1 omslag

68 Stukken betreffende de heffing van patentbelasting, 1818-1850.   1 omslag

245 Kohieren van het patentrecht, 1837-1844.   1 omslag

247 Registers van patentschuldigen, 1844/1845, 1852/1853, 1887/1888,
1893/1894.   1 omslag

246 Leggers van patentschuldigen, 1875/1876, 1877/1878.   1 omslag

6.2.5. Rijksinkomstenbelasting
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--- Kohieren van de rijksinkomstenbelasting, 1922/23-1927/28.

N.B. Zie inv.nr 232

6.2.6. Indirecte belastingen

366 Repertoria van akten gepasseerd door de schout, later burgemeester van Petten,
1817 - 1893. Met concept-repertorium 1817 - 1840.   1 omslag

14 Staat van testamenten en andere akten die in de periode 1778 - 1811 ter secretarie
van Petten zijn gepasseerd, opgemaakt in 1827.   1 stuk

238 Kohieren van de belasting voor het veefonds, 1818-1830, 1840-1843, 1857, 1859.  
1 omslag

34 Stukken betreffende de benoeming van leden van het college van zetters voor de
directe belastingen, 1817-1850.   1 omslag

159-163 Registers van ontvangen accijnzen, 1823-1855; met hiaten.   5 pakken

159. 1823-1825
160. 1827-1830, 1832
161. 1834-1840
162. 1841-1846
163. 1847-1851, 1855

164-168 Registers van afgegeven consentbiljetten i.v.m. de invoer van diverse goederen,
1824-1855.   5 pakken

164. 1824, 1825, 1827
165. 1829, 1830, 1834-1836
166. 1837-1842
167. 1843-1849
168. 1851-1855

169 Registers van ontvangen accijnsbiljetten betreffende de belasting op het gemaal,
1830.  1 omslag
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231 Staten van belastingschuldigen voorkomende op de kohieren van de directe
belastingen (grond- en personele belasting en patentrecht), 1851-1857, 1878-1887.  
1 omslag

7. Bevolkingsadministratie, verkiezingen

7.1. Burgerlijke stand

550-556 Geboorteregisters, 1811-1929.   7 banden

N.B. De originele registers zijn niet ter inzage. Wel fotokopieën ervan. Deze bevinden zich op de
studiezaal.

550. 1811-1830
551. 1831-1845
552. 1846-1864
553. 1865-1875
554. 1876-1890
555. 1891-1910
556. 1911-1929

557-560 Huwelijksregisters, 1811-1929.   4 banden

N.B. De originele registers zijn niet ter inzage. Wel fotokopieën ervan. Deze bevinden zich op de
studiezaal.

557. 1811-1850
558. 1851-1880
559. 1881-1904
560. 1905-1929

561-566 Overlijdensregisters, 1811-1929.   6 banden

N.B. De originele registers zijn niet ter inzage. Wel fotokopieën ervan. Deze bevinden zich op de
studiezaal.

561. 1811-1835
562. 1836-1847
563. 1848-1861
564. 1862-1875
565. 1876-1902
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566. 1903-1929

123 Stukken betreffende huwelijksafkondigingen, 1811-1847.   1 omslag

127 Staten van geboren en overleden personen alsmede huwelijken en echtscheidingen,
1817, 1820, 1821.   1 omslag

124 Stukken betreffende huwelijksaangiften, 1819-1840.   1 omslag

340 Stukken betreffende het bijhouden van de registers van de Burgerlijke Stand, 1814-
1848.  1 omslag

451 Register van huwelijksafkondigingen, 1823-1842.   1 deel

130 Staat van levenloos geboren kinderen, 1839.   1 stuk

431 Overlijdensverklaringen, 1886-1927.   1 omslag

N.B. Met opgave van doodsoorzaken

417 Verordening op de invordering van leges ter secretarie en van rechten wegens de
verrichtingen van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1900. Met bijlagen.  
3 stukken

421 Verordeningen inzake de uren waarop het bureau van de Burgerlijke Stand dagelijks
voor het publiek geopend zal zijn en de verdeling van de werkzaamheden tussen de
verschillende ambtenaren van de Burgerlijke Stand, 1904.   2 stukken

7.2. Bevolkingsregistratie

567-571 Bevolkingsregisters, 1850-1929.   5 delen

N.B. De originele delen zijn niet ter inzage. Wel microfiches ervan. Deze bevinden zich in de studiezaal

567. 1850-1860
568. 1860-1878
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569. 1878-1900
570. 1900-1917
571. 1917-1929

572-576 Klappers op de bevolkingsregisters, 1850-1929.   5 delen

N.B. De originele delen zijn niet ter inzage. Wel microfiches ervan. Deze bevinden zich in de studiezaal

572. 1850-1860
573. 1860-1878
574. 1878-1900
575. 1900-1917
576. 1917-1929

577 Dienstbodenregister, 1917-1929.   1 deel

N.B. Het originele deel is niet ter inzage. Wel microfiches ervan. Deze bevinden zich in de studiezaal

82, 256,257 Staten van de loop van de Pettemer bevolking, 1818-1928; met hiaten.  
2 pakken en 1 omslag

82. 1818, 1821, 1825, 1830, 1840, 1842          omslag
256. 1850-1865

N.B. In slechte staat
257. 1866-1877, 1926-1928

N.B. In slechte staat

129 Stukken betreffende de vestiging in c.q. het vertrek uit de gemeente van personen uit
andere provincies, 1822, 1835. Met aantekeningen over de periode 1837-1843.  
2 stukken

--- Register van ingekomen en vertrokken personen, bijgehouden t.b.v. de bepaling van
het onderstandsdomicilie, 1823-1841. Met bijlagen.   1 deel

N.B. Zie inv.nr. 254

128 Lijst van personen die in de West-Indische koloniën zijn overleden en van wie de
geboorte- of laatste woonplaats onbekend zijn z.j. [ca. 1829].  1 stuk

200 Staten van de grootte en samenstelling van de bevolking over de jaren 1839-1858 en
1893-1916, z.d. [ca. 1858 en 1916].   2 stukken
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252 "Huisregister", staat van hoofden van gezinnen met vermelding van de
huisnummers, z.j.   1 deel

N.B. In slechte staat

253 Register van kennisgevingen van verhuizingen naar andere gemeenten c.q.
vestigingen in Petten, 1876-1897.   1  katern

255 Stukken betreffende de registratie van ingekomen en vertrokken personen, 1803-
1897; met hiaten.  1 omslag

251 Register van personen die tijdelijk verblijf in de gemeente hebben gehouden, 1877-
1913.  1 deel

126 Staten van verhuizingen naar andere landen, 1907, 1925. De staat van 1907 bevat
tevens aantekeningen over de jaren 1909-1910.   2 stukken

199 Staten van de uitkomsten van de volkstelling van 1909 gespecificeerd naar
burgerlijke staat, kerkelijke gezindten en plaatselijke indeling z.d. [na 1909].
1 omslag

250 Register van vertrokken personen, 1917-1928.   1 deel

249 Register van ingekomen personen, 1917-1929.   1 deel

7.3. Verkiezingen

373 Stukken betreffende de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten, 1825-
1927; met hiaten.   1 omslag

313 Kiezerslijsten, 1850-1915, 1919-1927.   1 pak

374 Stukken betreffende de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer, 1887-
1917.  1 omslag
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423 Verordening tot aanwijzing van de raadkamer in het gemeentehuis tot stemlokaal
voor het stemdistrict Petten, 1897.   1 stuk

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

492 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende openbare werken, 1860-
1884.  1 pak

N.B. Wordt nog nader beschreven

234 Register van nieuwe, veranderde of gesloopte gebouwen, 1889-1929.   1 deel

403 Verordening op het bouwen en wonen in de gemeente Petten, 1904-1927; met
hiaten. Met bijlagen.   1 omslag

432 Verslagen van hetgeen met betrekking tot de verbetering der volkshuisvesting in de
gemeente werd verricht, 1906-1919, 1925-1928.   1 omslag

481 Stukken betreffende de aanvraag en verlening van bouwvergunningen, 1907-1928.  
1 pak

N.B. Zie voor een lijst van de hierin voorkomende bouwtekeningen de bijlage van de inventaris.

9. Openbare orde en zedelijkheid, openbare veiligheid, justitie

9.1 Openbare orde

387 Reglement voor de nachtwacht in Petten en de Hazepolder, 1810.   1 stuk

186 Roosters voor de nachtwachten, 1811, 1830. Het rooster van 1830 in tweevoud.  
3 stukken

189 Besluit van de Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof inzake het toezicht op
vreemdelingen, 1820.   1 stuk
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7 Stukken betreffende de overlast van loslopende honden, 1826.   1 omslag

385 Instructie voor de veeschutter, 1837.   1 stuk

4 Stukken betreffende het loslopen van vee, 1837.   2 stukken

8 Verordeningen inzake het vastleggen van honden gedurende de maanden maart en
april van elk jaar, 1845, 1868.   1 omslag

424 Verordening bepalende de wijze van afkondiging van verordeningen, 1851.   1 stuk

493 Stukken betreffende de handhaving van de openbare orde, 1851-1884.   1 pak

N.B. Wordt nog nader beschreven

406 Stukken betreffende de vijfjaarlijkse vaststelling van strafverordeningen, 1861-
1927; met hiaten.  1 omslag

388 Instructie voor de buitengewone veldwachter, 1875.   1 stuk

402 Algemene Politieverordening, 1878, 1911, 1918. Met bijlagen.   1 omslag

9.2. Openbare zedelijkheid

442 Register van vergunningen tot verkoop van sterke drank in het klein, 1882-1905.  
1 katern

197 Staten van gelegenheden waar krachtens vergunning alcohol wordt verkocht en
staten van gelegenheden waarvoor vergunning is verleend of ingetrokken, 1886,
1901, 1912-1917, 1926-1928.   1 omslag

441 Registers van houders van hondekarren, 1911, 1928.   1 omslag



Archief gemeentebestuur / Openbare orde en zedelijkheid, openbare veiligheid en justitieError!
Bookmark not defined.

443 Staat van afgegeven en ingetrokken vergunningen tot verkoop van sterke drank in
het klein, 1927.  1 stuk

9.3. Openbare veiligheid

1 Stukken betreffende de aanschaf van brandweermateriaal en de hulpverlening bij
brand, 1820-1824.   1 omslag

384 Brandreglement, 1823.   1 stuk

10 Stukken betreffende het plaatsen van bliksemafleiders in de gemeente, 1836. 
2 stukken

494 Stukken betreffende de handhaving van de openbare veiligheid, 1851-1868.  
1 omslag

N.B. Wordt nog nader beschreven

9.4. Justitie

5-6 Processen-verbaal en rapporten van misdrijven en ongevallen binnen de gemeente,
alsmede verzoeken van justitie tot het verrichten van onderzoek en het opmaken van
processen-verbaal hieromtrent, 1810-1850.   2 pakken

5. 1810, 1817-1825, 1827, 1829-1840
6. 1840-1850

10. Gezondheidszorg

10.1. Algemene gezondheidszorg

71 Stukken betreffende de beoefenaren van de geneeskunst in de gemeente, 1818-1830.
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 1 omslag

36 Stukken betreffende de benoeming van de gemeentelijke vroedvrouw of
vroedmeester, 1818, 1819, 1821 1826, 1829, 1848, 1881.   1 omslag

73 Stukken betreffende maatregelen tot handhaving van de algemene gezondheid in de
gemeente, 1819- 1866; met hiaten.   1 omslag

9 Stukken betreffende het toezicht op loslopende honden i.v.m. mogelijke
hondsdolheid, 1837, 1838, 1846.   1 omslag

487 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende volksgezondheid, 1856-
1880.  1 omslag

N.B. Wordt nog nader beschreven

10.2. Toezicht op waren

404 Verordeningen op de keuring van waren in de gemeente, 1921, 1927.  
1 omslag

405 Stukken betreffende de participatie van de gemeente Petten in de vleeskeu-
ringsdienst  "Kring Barsingerhorn", 1922, 1927, 1928.   1 stuk

412 Verordening tot heffing van keurloon, 1923-1925. Met bijlagen.   1 omslag

10.3. Bestrijding besmettelijke ziekten

13 Stukken betreffende het verrichten van koepokinentingen, 1817-1836  
1 omslag

195 Staten van verrichte vaccinaties in de gemeente, 1820-1842.   1 omslag

70 Stukken betreffende maatregelen ter voorkoming van het uitbreken van de cholera,
1832-1833.   1 omslag
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382 Verordeningen tot wering van veeziekte, 1865.   2 stukken

10.4. Drinkwatervoorziening/riolering

190 Stukken betreffende de aanleg van riolering in de gemeente, 1824. Met tekening.  
1 omslag

175 Akte van overeenkomst met Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland
betreffende de wijze waarop de waterleiding in Petten zal worden geëxploiteerd,
1924. Met tekening van het buizennet.  2 stukken

10.5. Begraafplaatsen

77 Stukken betreffende de begraafplaats te Petten, 1827-1841.   1 omslag

379 Reglement en verordening inzake de begraafplaatsen en het begraven van lijken,
1869. Het reglement van 1833 in tweevoud.   3 stukken

679 Akte van ruiling tussen het gemeentebestuur en de kerkvoogden en notabelen van de
hervormde gemeente Petten, waarbij het gemeentebestuur het kerkhof te Petten
verkrijgt, 1871.   1 stuk

416 Verordening op de heffing van begrafenisrechten, 1900. Met bijlagen.  
3 stukken

11. Waterstaat

2 Stukken betreffende de toestand van de zeewering, 1820-1846.   1 omslag

105 Stukken betreffende de schadeloosstelling van particulieren voor het ter beschikking
stellen van eigendommen ter verbreding van de zeewering, 1822, 1825, 1835-1837,
1843.   1 omslag
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114 Missive van de burgemeester van Petten aan de Staatsraad Gouverneur van Holland
betreffende de benaming der Pettemer polders en onder welke polderbesturen zij
behoren, 1826. Minuut.   1 stuk

12 Stukken betreffende de sollicitatie van diverse personen naar de functie van hoog-
heemraad van de Hondsbossche en Duinen tot Petten, 1827.   1 omslag

118 Stukken betreffende de beplanting van de duinen, 1836, 1838, 1847.  
2 stukken

172 Bestek en voorwaarden van aanbesteding inzake het graven van een sloot, 1880.  
1 stuk

12. Verkeer en vervoer

120 Missive aan de Staatsraad-Gouverneur van Holland met kennisgeving dat er vanuit
de gemeente geen voer- of vaartuigen vertrekken, 1824.   1 stuk

11 Stukken betreffende de postbestellingen, 1826-1850.   1 omslag

121 Tabel betreffende de bestaande middelen van vervoer door veer- en volksschuiten,
1846.   1 stuk

133B Tabel betreffende de toestand van de verbindingswegen tussen het dorp en de
overige bevolkingskernen, 1868.   1 stuk

181 Stukken betreffende de overdracht door A. Eriks en A. Nottelman aan de gemeente
van wegen, 1870.   2 stukken

680 Bestek, tevens akte van aanbesteding betreffende de aanleg van een rijweg "met
scheidingsloten", 1870. Met bevelschrift tot betaling.   2 stukken

170 Stukken betreffende de aanbesteding van straatverlichting, 1893-1916.  
1 omslag
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482 Leggers van wegen, 1897.   1 omslag

13. Economische aangelegenheden

13.1. Algemeen

488 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende economische
aangelegenheden, 1867-1882.   1 pak

N.B. Wordt nog nader beschreven

13.2. Bodemproduktie, veeteelt

55 Stukken betreffende de toestand van de landbouwgronden en de daarop verbouwde
gewassen, 1813-1847.   1 omslag

22 Staten van de veehouders en van het aantal runderen, paarden en schapen bij elk in
bezit of gebruik, 1819-1825, 1840-1848   1 omslag

23 Tabel van de bevindingen van de Commissie van landbouw in Noord Holland bij de
stierenkeuring te Petten, 1822, 1847, 1848. Met bijlagen  1 stuk

386 Verordeningen met betrekking tot de veeteelt, 1833, 1837, 1847, 1857, 1923.  
1 omslag

54 Staten van het aantal bunders met verschillende veldgewassen bebouwd, 1842-
1850.  1 omslag

314-317 Landbouwverslagen, 1851-1902.   4 omslagen

N.B. Zie ook inv.nr. 318

314. 1851-1870
315. 1871-1883
316. 1884-1893
317. 1894-1902
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318 Staten betreffende de landbouw opgemaakt ten behoeve van de landelijke
landbouwverslagen, 1902-1927.   1 omslag

296 Register van afgegeven mandaten betreffende de bestrijding van schadelijk gedierte,
1853.   1 deel

N.B. In slechte staat.

319 Staten van het grondgebruik en de veestapel, opgemaakt i.v.m. de landelijke land-
bouwtelling, 1921. Met bijlagen.   1 omslag

13.3. Handel en nijverheid

15 Staat van de "fabrieken en werkwinkels" in Petten, 1819.   1 katern

21 Stukken betreffende de jaarlijkse herijking van lengtematen en gewichten, 1820-
1838.  1 omslag

61 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de broodzetting, 1821-
1850.  1 omslag

293 Verordeningen, reglementen en instructie inzake de broodzetting, 1823, 1826, 1854.
De stukken van 1826 zijn gedrukt.   1 omslag

59 Staten van de vastgestelde broodprijzen, 1824-1856; met hiaten.   1 omslag

292 Register van grondslagen ter bepaling van een maximum broodprijs, 1827-1828.  
1 katern

191 Register van ontvangen waaggelden, 1904-1907.   1 deel

176 Stukken betreffende een overeenkomst met de gemeente Zijpe tot het leveren van
elektriciteit, 1923-1924. Met tekening.   1 omslag
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13.4. Jacht en visserij

58 Stukken betreffende de visserij, 1818-1849.   1 omslag

434 Staten van uitgereikte consenten voor de kustvisserij, 1920, 1923, 1925-1929. 
1 omslag

14. Arbeid

108 Verzoekschrift van K. de Jongh te Koedijk aan de burgemeester van Petten tot het
sturen van 4 steenzetters om mee te werken aan de Schutdam te West-Graftdijk,
1843.  1 stuk

202 Staten met betrekking tot de naleving van de Arbeidswet, 1899-1910, 1914, 1926,
1927.  1 omslag

422 Verordening op het correspondentschap van de arbeidsbemiddeling, 1927.   1 stuk

15. Maatschappelijke zorg

15.1 Armenzorg

15.1.1 Algemeen

74-75 Stukken betreffende de gemeentelijke zorg voor armlastigen, 1818-1850.   2
pakken

74. 1818-1836
75. 1837-1850

254 Register van ingekomen en vertrokken personen, bijgehouden t.b.v. de bepaling van
het onderstandsdomicilie, 1823-1841. Met bijlagen.   1 deel

132 Staat van overledenen die minderjarigen of andere toezichtbehoevenden achterlaten,
1826.  1 stuk
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109 Stukken betreffende de verkoop van het weeshuis, 1830.   1 omslag

500, 501 Stukken betreffende armenzorg, 1851-1885.   2 pakken

N.B. Wordt nog nader beschreven

500. 1851-1863
501. 1864-1885

192 Verslag aan Gedeputeerde Staten over de werking van de artikelen 20 t/m 22 der
Armenwet. Minuut. 1898. Met aantekeningen betreffende de jaren 1899-1912.  
1 stuk

227 Lijsten van instellingen van liefdadigheid in de gemeente, 1898, 1911, 1914, 1917,
1918, 1927, 1929.   1 omslag

193 Staten van inlichtingen opgemaakt t.b.v. de samenstelling van het provinciaal
verslag inzake de verrichtingen van de armbesturen, 1913-1927.   1 omslag

15.1.2. Kerkelijke armenzorg

76 Stukken betreffende de kerkelijke zorg voor armlastigen, 1819-1850.   1 omslag

206,207 Staten inzake de armenzorg door de diaconie van de hervormde gemeente,
1823-1926; met hiaten.   2 omslagen

 206. 1823-1845, 1850, 1851, 1854, 1860-1862, 1865-1900
207. 1901, 1902, 1904-1914, 1916, 1919-1926

15.2. Bijzondere hulpverlening

79 Stukken betreffende de zorg voor krankzinnigen, 1817-1842.   1 omslag

80 Stukken betreffende de zorg voor wezen, 1822-1831.   1 omslag
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38 Stukken betreffende een collecte voor de noodlijdenden als gevolg van de stormen
van 29 november en 25 december 1836, 1837-1838.   1 omslag

16. Onderwijs

16.1. Algemeen

376,377,435 Staten betreffende de toestand van het lager onderwijs, 1823-1927; met hiaten.
3 omslagen

376. 1823, 1824,1827, 1853, 1858-1869
377. 1870-1876
435. 1890-1904, 1906-1922, 1925-1929

92 Stukken betreffende de benoeming van de leden van de plaatselijke commissie van
schooltoezicht, 1848.   2 stukken

143 Verslagen inzake de toestand van het onderwijs, opgemaakt door de voorzitter van
de plaatselijke schoolcommissie, 1859-1878, 1880-1884.   1 omslag

145 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de toestand van het lager
onderwijs, 1870-1878; met hiaten.   1 omslag

16.2. Openbaar lager onderwijs

16.2.1. Organisatie van het onderwijs

146 Stukken betreffende de vaststelling c.q. wijziging van de vrije dagen voor de school-
gaande jeugd, 1858, 1871, 1876.   1 omslag

149 Lijst van besluiten genomen door de gemeenteraad tot regeling van het lager onder-
wijs, 1861.   1 stuk

394 Leerplannen voor de openbare lagere school, 1880-1922 en z.j. Met bijlagen. 
1 omslag
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420 Verordening inzake het openbaar lager onderwijs, 1887-1920; met hiaten. Met
bijlagen.  1 omslag

433 Leerplannen voor het herhalingsonderwijs (sinds 1921 vervolgonderwijs), 1902-
1911.  1 omslag

392 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het herhalingsonderwijs,
1902-1920.   1 omslag

16.2.2. Financiën

144 Staten van ontvangsten en uitgaven t.b.v. het lager onderwijs, 1858, 1859, 1861-
1863, 1866-1869, 1871, 1877-1880.   1 omslag

153 Stukken betreffende aanvragen voor subsidies in de kosten van het lager onderwijs
ingevolge art. 36 van de wet op het lager onderwijs, 1859, 1861.  1 omslag

413 Verordeningen op de heffing van schoolgeld, 1859-1928. Met hiaten.  
1 omslag

678 Kohieren van het schoolgeld, 1862-1866, 1878-1880, 1882-1884, 1886, 1888-1893,
1895.   1 omslag

16.2.3. Schoolgebouw, benodigdheden en hulpmiddelen

99 Stukken betreffende de onderhoud van het schoolgebouw en onderwijzerswoning,
1819-1885.   1 omslag

155 Stukken betreffende de aanschaf van leermiddelen en schoolbehoeften, 1858-1877. 
1 omslag

156 Stukken betreffende het in gebruik geven door de hervormde gemeente van een
ruimte in de Hervormde kerk t.b.v. het geven van onderwijs, 1873-1875.  1 omslag
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393 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe school te Petten, 1881/1882.  
1 omslag

147 Stukken betreffende de gehouden redevoeringen n.a.v. de sluiting van het oude
schoolgebouw en de verhuizing naar het nieuwe, 1882.   3 stukken

16.2.4. Leerkrachten

91 Stukken betreffende de bezoldiging van het onderwijzend personeel, 1818-1845;
met hiaten.  1 omslag

391 Plaatselijke reglementen voor de onderwijzer van de openbare lagere school, 1834. 
2 stukken

90 Stukken betreffende de benoeming van leerkrachten, 1834-1834. 
1 omslag

152 Stukken betreffende de verlening van gratificaties aan het onderwijzend personeel,
1853-1861.   1 omslag

151 Stukken betreffende de pensioenen van het onderwijzend personeel, 1858-1875. 
1 omslag

390 Verordening tot regeling van de salarissen het onderwijzend personeel van de
openbare lagere school, 1915-1920.   1 omslag

150 Stukken betreffende de bezoldiging van het onderwijzend personeel, 1858-1883.  
1 omslag

148 Stukken betreffende benoeming en ontslag van leerkrachten, 1834-1882.   1 pak

142 Staten van onderwijzend personeel, 1910, 1915, 1918, 1919.   1 omslag

16.2.5. Leerlingen
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683 Staten van schoolgaande en (deels) van niet-schoolgaande kinderen, 1826, 1881-
1889.   1 omslag

93 Staten van het aantal kinderen uit de Zijpe die in Petten onderwijs genieten, 1834
2 stukken

185 Stukken betreffende overeenkomsten met de gemeente Zijpe omtrent het toelaten
van kinderen uit Zijpe op de openbare lagere school te Petten, 1875, 1885, 1886.  
1 omslag

177 Akte van overeenkomst tussen enerzijds de gemeente Petten en de gemeente Zijpe
en anderzijds de gemeente Alkmaar betreffende het toelaten van kinderen uit Petten
tot de openbare lagere scholen voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs in
Alkmaar, 1924.  1 stuk

17. Kerkelijke aangelegenheden

--- Proces-verbaal, bestek en voorwaarden betreffende het repareren van de kerktoren
en pastoriehuis, 1819.   1 omslag.

N.B. Zie inv.nr 179

86 Staat van het aantal pastoors en kapelaans in de gemeente, 1822  1 stuk

85 Staten van het aantal leden van de verschillende godsdienstige gezindten in de
gemeente, 1822-1831.   1 omslag

87 Stukken betreffende predikantsvacatures te Petten, 1825, 1827.   2 stukken

89 Stukken betreffende gratificaties en uitkeringen verleend aan predikanten, 1827,
1848, 1850.  1 omslag

84 Circulaire van de Minister van Staat belast met de generale directie voor de zaken
van de hervormde kerk inzake het houden van een algemene bededag op 14
augustus 1831.   1 stuk
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489 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende kerkelijke aangele-
genheden, 1838-1878.   1 omslag

N.B. Wordt nog nader beschreven

88 Stukken betreffende het onderhoud van het kerkgebouw, 1843, 1845, 1846. 
3 stukken

171 Proces-verbaal van aanbesteding en inschrijvingsbiljetten inzake het bepleisteren
van de buitenmuren van de kerk en het verrichten van enkele andere werkzaamhe-
den aan de kerk en schoolgebouw, 1864.   1 omslag

18. Militaire zaken

18.1. Nationale Militie

125 Uittreksels van het kerkelijk doopregister opgemaakt t.b.v. de militaire conscriptie,
1808, 1809.  2 stukken

294 Inschrijvingsregister (van personen die in 1788 geboren zijn) t.b.v. de militaire con-
scriptie, opgemaakt op grond van een publikatie van de prefect van de departement
van de Zuiderzee, 1811.   1 deeltje

45 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de Nationale Militie,
1816-1883.   1 omslag

N.B. Wordt nog nader beschreven

46 Stukken betreffende personen die voor vrijstelling van Nationale Militie in
aanmerking willen komen, 1819-1834.   1 omslag

37 Stukken betreffende verzoeken tot ontslag uit de Nationale Militie, 1832-1833. 
1 omslag



Archief gemeentebestuur / Militaire zaken Error! Bookmark not defined.

42 Staten van door vrijwilligers bij de marine uit hun soldij afgestane maandgelden
t.b.v. hun in Petten woonachtige bloedverwanten, 1834.   1 omslag

140 Stukken betreffende de loting voor de Nationale Militie, 1856-1876.   1 omslag

321,322 Verlofgangersregisters, 1861-1908.   2 omslagen

321. 1861-1896
322. 1896-1927

324-327, 348 Inschrijvingsregisters, 1862-1929; met hiaten.   5 omslagen

324. 1872-1875, 1877-1882
325. 1862-1871
326. 1895-1912
327. 1883-1894
348. 1914-1929

139 Stukken betreffende het toekennen van vrijstelling van dienstplicht, 1863-1879. 
1 omslag

136 Stukken betreffende militairen die met verlof zijn gegaan, 1863-1880.   1 omslag

339 Registers van voor de Nationale Militie ongeschikt verklaarde personen, 1916-1918.
 1 omslag

18.2. Landweer

323 Inschrijvingsregisters, 1903-1912, 1907-1916.   1 omslag

18.3. Landstorm

338 Inschrijvingsregisters, 1832, 1833, 1896-1922.   1 omslag

47 Stukken betreffende de benoeming van W. Siewerts tot 2e Luitenant bij de
landstorm, 1833.   1 omslag
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343 Staten van de strekte van de landstorm, 1915-1918.   1 omslag

18.4. Schutterij

44 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de rustende schutterij,
1817-1854.   1 omslag

N.B. Wordt nog nader beschreven

328-337 Inschrijvingsregisters, algemene en bijzondere rol van manschappen voor de
rustende schutterij, 1828-1902; met hiaten.   10 omslagen

328. 1828
329. 1828-1835
330. 1836-1848
331. 1849-1856
332. 1857-1863
333. 1864-1868
334. 1869-1876, 1879, 1880
335. 1890-1902

336, 337 Algemene en bijzondere staten van manschappen aangewezen voor de rustende
schutterij, 1828-1848.   2 pakken

336. 1828-1835 
337. 1836-1848 

133,133A Staten van manschappen behorende tot de eerste ban van de rustende schutterij,
1836-1884.   2 omslagen

133. 1836-1838, 1840-1860
133A. 1861-1880

40 Staten van de gesteldheid van de lichting van de 1e ban van de dienstdoende en
rustende schutterij in Noord-Holland, 1837-1838.   3 stukken

138 Stukken betreffende mutaties in de staten van de rustende schutterij, 1851-1879. 
1 omslag
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135 Lotingsregister van ingeschreven personen voor de rustende schutterij, 1898. Met
klapper.   2 stukken

18.5. Overige militaire aangelegenheden

141 Stukken betreffende de inkwartiering van manschappen, 1870, 1871, 1908, 1914,
1916 en z.j.   1 omslag

345 Stukken betreffende eventueel te vorderen paarden, 1893-1929; met hiaten.  
1 omslag

347 Stukken betreffende eventueel te vorderen motorrijtuigen, 1925-1928.  
1 omslag

487 Stukken betreffende de regeling van het militair gezag bij eventuele binnenlandse
onlusten, 1924-1927.   1 omslag
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ARCHIEF VAN DE ARMVOOGDEN DER ALGEMENE ARMEN, LATER
HET BURGERLIJK ARMBESTUUR

485 Stukken betreffende de uitbetaling van een jaarlijkse uitkering aan het armbestuur,
het weeshuis en de diakenen ingevolge testamentaire dispositie van Claes Jurriaans
d.d. 24 mei 1669, 1824-1838. Met afschriften van het testament d.d. 1815 en [1930].
  1 omslag

215-216 Begrotingen van de Armvoogden der Algemene Armen, later het Burgerlijk Armbe-
stuur, 1827-1951, 1915-1929.   2 omslagen

215. 1827-1851
216. 1915-1929

208-214 Rekening en verantwoording van de Armvoogden der Algemene Armen, later het
Burgerlijk Armbestuur, 1814-1929; met hiaten. Deels met bijlagen.   7 pakken

208. 1814-1828
209. 1829-1837
210. 1838-1844
211. 1845-1864
212. 1865-1887

N.B. Over de jaren 1881-1887 alleen de bijlagen
213. 1888-1902
214. 1913-1917, 1919-1927, 1929

N.B. Over 1914 alleen de bijlagen.

203-205 Staten inzake de armenzorg de Armvoogden der Algemene armen, later het
Burgerlijk Armbestuur, 1827-1928; met hiaten.  3 omslagen

203. 1827-1848, 1850
204. 1851-1855, 1857, 1860-1890
205. 1891-1904, 1908, 1913, 1916, 1917, 1919-1928

486 Proces-verbaal van nalatenschap van Baafje Siewers, weduwe van Arie Witlok.
Afschrift. 1842.   1 stuk
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430 Reglementen voor de Armvoogden der Algemene armen, later het Burgerlijk
Armbestuur, 1855, 1890, 1913.   1 omslag

217 Naamregister van bedeelde personen, 1905-1908.   1 deel
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ARCHIEF VAN DE BURGEMEESTER ALS STRANDVONDER

50 Stukken betreffende aangespoelde goederen en de verkoop daarvan, 1816-1849.
1 omslag

39 Instructies inzake de strandvonderij, 1822, 1838. Gedrukt.   1 omslag

48 Staten van gestrande schepen, aangespoelde goederen en de berging hiervan, 1827-
1830, 1832-1838.   1 omslag

52 Rekening en verantwoording van de opperstrandvonder wegens ontvangsten en
uitgaven m.b.t. gestrande goederen, met bijlagen, 1827, 1828, 1830, 1834-1838. 
1 omslag

295 Stukken betreffende de berging van aangespoelde lijken, 1844-1921.   1 omslag

497 Stukken betreffende de strandvonderij, 1852-1884.   1 omslag

N.B. Wordt nog nader beschreven

367 Strandvonderijregister, 1875-1908.   1 deel

51 Staat van aangespoelde lijken. Fragment. 1909-1916.   1 stuk
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STUKKEN WAARVAN HET VERBAND MET DE ARCHIEVEN NIET
GEBLEKEN IS

484 Akte van verkoop door J. van Elst, J. Hijnis, B.Schagen in hun kwaliteit als
voogden van A. Schagen, aan J. Appel van een stuk land gelegen in de Polder van
Petten, 1780.   1 stuk

187 Akte van schuldbekentenis ten behoeve van J. van der Veen, koopman te
Leeuwarden van H. Harp inzake de aankoop van een stuk weiland in de polder H. in
de Zijpe, met kwitantie betreffende de aflossing op de rugzijde, 1809.   1 charter

N.B. Zegel ontbreekt

107 Verzoekschrift van Pieter Jongerling, Pieter Delver en Jan  Jirans, landbouwers, aan
de dijkgraaf en hoofdingelanden en hoogheemraden van de Hondsbossche en
Duinen tot Petten tot verkoop of verhuur van de vlakte aan de westzijde van de
Dromerdijk, z.d. [1e helft 19e eeuw].  1 stuk

116 Bekendmaking van een publieke verkoop van een particulier woonhuis, sectie B
nummer 12, 1832. Concept.   1 stuk

681 Rekenkundige opgaven, [eerste helft 19e eeuw].   1 stuk
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BIJLAGE

LIJST VAN BOUWTEKENINGEN BEHORENDE BIJ AANVRAGEN VAN BOUWVERGUNNINGEN
(INV. NR. 481).

N.B. 1. Het volgnummer correspondeert met het kadastraal perceelnummer.
N.B. 2. Soms ontbreekt ofwel de aanvraag, ofwel de bouwtekening(en). De bouwtekeningen

waarbij geen verzoekschrift is aangetroffen zijn door middel van een sterretje (*)
gekenmerkt. De verzoeken waarbij geen tekening is aangetroffen liggen op hun kadastraal
nummer bij de andere stukken van inv.nr. 481.

N.B. 3. De bouwtekeningen die niet van een kadastraal nummer zijn voorzien, zijn op naam van de
eigenaar van het pand geborgen.

Sectie A: Het Duin

nr. 13. Bouwtekening van een woonhuis, behorende bij een aanvraag van J. Timmerman, 1914.

nr. 29. Bouwtekening van een woonhuis, behorende bij een aanvraag van N. Blom, 1928.

nr. 71. Bouwtekening van een landhuisje, behorende bij een aanvraag van T. de Boone, 1926.

nr. 80.   * Bouwtekening van een woonhuis, voor rekening van P. Kuiper, 1926.

nr. 92.   * Bouwtekening van een woonhuis, voor rekening van C. Hoveling, 1928.

nr. 95. Bouwtekening van een woonhuis, behorende bij een aanvraag van A. v.d. Vlies, 1915.

nr. 96. Bouwtekening van de uitbreiding van een houten wagenloods staande op de Pettemer
Zeewering, behorende bij een aanvraag van de Ingenieur van de Waterstaat, G.
Rooseboom, 1908.

nr. 109. Bouwtekening van een arbeiderswoning bij de Pettemer Zeewering, behorende bij een
aanvraag van de Ingenieur van de Waterstaat, G. Rooseboom, 1908.

nr. 109. Bouwtekening van een schuurtje bij de arbeiderswoning bij de Pettemer Zeewering,
behorende bij een aanvraag van de Ingenieur van de Waterstaat, A.L. de Gelder, 1914.
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nr. 111. Bouwtekening van een stenen schuur, behorende bij een aanvraag van J.A. van Steyn,
1918.

nr. 122. Bouwtekening van een woonhuis, behorende bij een aanvraag van Ph. de Graaf, 1913.

nr. 122.   * Bouwtekening van een uitbreiding van een woonhuis, voor rekening van Ph. de Graaf,
1915.

nr. 126. Bouw- en situatietekening van een woonhuis in de duinen, behorende bij een aanvraag van
P.H. Tutein Nolthenius, 1915.

nr. 132. Bouwtekening van een boerderij, behorende bij een aanvraag van H. Eriks, 1924.

nr. 136. Bouwtekening van de uitbreiding van een vuurpijlloods van de Noord- en Zuidhollandse
Reddingsmaatschappij, behorende bij een aanvraag van het plaatselijk bestuur van de
eerder vermelde maatschappij, 1926.

nr. 335. Bouwtekening van een woonhuis, behorende bij een aanvraag van P. Koopman en F. de
Waard, 1926.

Sectie B: Het Dorp

nr. 125. Bouwtekening van een werkplaats (magazijn), behorende bij een aanvraag van J.
Timmerman, 1909.

nr. 184. Bouwtekening van de uitbreiding van een woonhuis, behorende bij een aanvraag van A.
Siewertsen, 1915.

nr. 192. Bouwtekening van een woonhuis, behorende bij een aanvraag van C. Vriendjes, 1928.

nr. 235-236. Bouwtekening van een magazijn, behorende bij een aanvraag van W. Zwaan, 1908.

nr. 267. Bouwtekening van een rijwielwinkel, behorende bij een aanvraag van J. Bellis, 1917.

nr. 279. Bouwtekening van de uitbreiding van het woonhuis van de opzichter van Rijkswaterstaat,
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behorende bij een aanvraag van de Ingenieur van de Waterstaat, G. Rooseboom, 1907.

nr. 301. Bouwtekening van de verbouwing van een woonhuis, behorende bij een aanvraag van K.
Kossen, 1910.

nr. 312. Bouwtekening van een woonhuis, behorende bij de aanvraag van C. van der Vlies, 1907.

nr. 316. Bouwtekening van een schuur, behorende bij de aanvraag van D. Glas, 1926

nr. 317. Bouwtekening van een woonhuis, behorende bij de aanvraag van J. Rijs, 1924.

nr. 317. Bouwtekening van een woonhuis, behorende bij de aanvraag van P. Kuiper, 1928.

Sectie C: de Pettemer Polder

nr. 18.  * Tekening van het bijgebouw bij het huis van C. Bellis,  z.j.

nr. 88. Bouwtekening van een boerderij, behorende bij een aanvraag van H.S. Eriks, 1918.

nr. 163. Bouwtekening voor een verbetering aan een molenaarswoning, behorende bij een aanvraag
van H.G. Mann, 1909.

nr. 169. Bouwtekening van een woonhuis, behorende bij een aanvraag van L. Kuiper, 1914.

nr. 183. Bouwtekening van een boerderij aan een bestaand woonhuis, behorende bij een aanvraag
van D. van Essen, 1925.

nr. 197. Bouwtekening van de verbouwing van een stroloods, behorende bij een aanvraag van het
Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, 1928

Zonder perceelaanduiding
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Bouwtekening door timmerman E. Roozing van een woonhuis voor burgemeester A. Eriks,
behorende bij een aanvraag d.d. 25 augustus 1907.

         * Bouwtekening van een woonhuis en winkelhuis voor D. Glas, 1  november 1908.

Bouwtekening van de uitbreiding van een woonhuis met een caféruimte,  behorende bij een
aanvraag van A. Siewertsen, 24 oktober 1911.

Bouwtekening van een verbetering van de woning in het magazijn in de Leihoek,
behorende bij een aanvraag van H.G. Mann, 10 juli 1913.

         * Bouwtekening van een woonhuis voor rekening van A. Eriks, 7 maart 1914.

Bouwtekening van de uitbreiding van een woonhuis met een dubbele veestalling en een
keuken, behorende bij de aanvraag van K. Nottelman, 21 oktober 1915.

         * Bouwtekening van een schuur, te bouwen voor rekening van A. Eriks, 27 oktober 1915.

         * Bouwtekening van een te verbouwen en uit te breiden woonhuis van E. Roozing,
11 september 1916.

         *   Bouwtekening van een wagenhuis, te bouwen voor rekening van P. Hollander, 1924.

Bouwtekening van een landhuisje, behorende bij een aanvraag van S. Reyden, 1925.

Bouwtekening van de uitbreiding en verbetering van een slachtplaats, behorende bij een
aanvraag van W. de Beurs, 1926.


