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1 Notulen van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur,
1898. 1 deel

2 Affiche waarin het voorlopig bestuur van de commissie de ingezetenen 
oproept voor een bijeenkomst op 9 februari in de uitspanning Witsenburg,
1898. 1 stuk

3 Akte van vergunning tot het planten van de Wilhelminaboom op het plein 
voor het raadhuis, met overname van de boom in eigendom,
1898. 1 stuk

4 Circulaire waarin de commissie de inwoners oproept tot een bijdrage in de 
kosten van de inhuldigingsfeesten,
1898; met gecorrigeerd exemplaar. 2 stukken

5 Lijsten met namen van intekenaars op de collecte voor de 
inhuldigingsfeesten,
1898. 1 omslag

6 Missive waarin de gemeente verklaard de kosten voor de versiering en de 
verlichting van de straten voor haar rekening te nemen, met rekening,
1898; met bijlagen. 1 omslag

7 Brieven waarin G.H. Kraan en H. Verweij positief en J. Verhagen Metman 
negatief reageert op het verzoek van het comité om aan koningin Wilhelmina 
bloemen aan te bieden,
1898. 3 stukken

8 Missive waarin de burgemeester het voorlopige programma van het bezoek 
van de koningin bekend maakt, met aantekening van de namen van de 
leden van de commissie,
1898. 1 stuk

9 Feestprogramma voor de festiviteiten
1898. 1 stuk

10 Telegram waarin het comité de koningin feliciteert met haar 18e verjaardag,
1898; met bijlage. 2 stukken

11 Missive waarbij de burgemeester aan het bestuur een herdenkingspenning 
aanbiedt,
1898. 1 stuk

12 Huldigingslied gezonden door de leerlingen van de openbare lagere school,
1898. 1 stuk
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13 Rekening van inkomsten en uitgaven, goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering,
1898; met bijlagen. 1 omslag

14 Drukwerk ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina,
1898. 1 omslag

15 Inventaris van de stukken van de Commissie, met aantekening betreffende 
vermissing van de herdenkingsoorkonde, begraven in een koker bij de 
Wilhelminaboom in 1898,
1898, 1926. 2 stukken
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