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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam van het archief:
archief van burgemeester g. van baren, 1918-1962.

Nummer van het archief:
478

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Ingekomen stukken,
z.d. [1918]-1946, z.d. 1 omslag

2 Krantenartikelen over de burgemeester,
1920-1947. 1 omslag

3 Register met handtekeningen van leden van de Anti-Revolutioniare 
kiesvereniging te Schiedam ter gelegenheid van de benoeming van G. van 
Baren tot burgemeester,
1920. 1 deel

4 Register met handtekeningen van het ere en het uitvoerende comité en 
diverse Delftse verenigingen en corporaties ter gelegenheid van de intrede 
van de burgemeester,
1920. 1 deel

5 "Tekst van de liederen uit te voeren door....ter gelegenheid van de ontvangst 
van G. van Baren als burgemeester van Delft op 6 november 1920".
1920. 1 stuk

6 "Het geïllustreerd Gemeenteblad", met een artikel over de benoeming van G. 
van Baren tot burgemeester,
1920. 1 stuk

7 Ingekomen gelukwensen bij het 12,5 jubileum,
1933. 1 omslag

8 Register met redevoeringen en telegrammen,
1933. 1 deel

9 Register met handtekeningen van de genodigden op de receptie, 
aangeboden door de leden van de Gemeenteraad,
1933. 1 deel

10 Register met handtekeningen van diegene die hebben bijgedragen tot het 
huldeblijk, een geschilderd portret van H.M. de Koningin, aan de 
burgemeester,
1933. 1 deel

11 Register met handtekeningen van het personeel van de distributiedienst,
1945. 1 stuk

12 Stukken betreffende het afscheid van de burgemeester,
1947. 1 omslag

13 Redevoering gehouden op de receptie ter gelegenheid van het afscheid van 
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G. van Baren als burgemeester van Delft,
1947. 1 stuk

14 Redevoeringen gehouden in de gemeenteraad en bij begrafenis,
1952. 2 stukken

15 Plakboek met foto en krantenknipsels rond het overlijden en de begrafenis,
z.d. [1952]. 1 deel

16 "Gids 1957 ten behoeve van het leven in en rond de Gereformeerde Kerk 
van Delft".
Gereformeerde Kerk van Delft,1957. 1 stuk

17 "De uitvaart van koningin Wilhelmina".
1962. 1 stuk

18 "Welvaart en levensarmoede".
z.d. [1968]. 1 stuk

19 "Onthulling van het Wilhelmina-raam in de Nieuwe Kerk te Delft"
1927. 1 stuk

20 Drukwerk ter gelegenheid van het overlijden van koningin-moeder Emma,
1934. 1 omslag

21 "Alfabetische lijst van namen van straten, pleinen, enz. en verdere 
bijzonderheden als musea, ten dienste van de Gemeentepolitie te Delft" door 
C. Borstlap,
1934. 1 stuk

22 "Alfabetische stratenlijst",
z.d. 1 stuk

23 "Hulde van de stad Delft aan H.M. Koningin Wilhelmina op haar 40 jarig 
regeringsjubileum, 1898-1938" door H. Huijbers,
1938. 1 stuk

24 "Onthulling van het monument ter nagedachtenis van de in Delft 
gesneuvelde Nederlandse militiaren, mei 1940".
1940. 1 stuk

25 "Rede van de burgemeester tot de tijdelijke Gemeenteraad"
Veritas, 1945. 1 stuk

26 "In memoriam, Kees Chardon, 31 augustus 1919 - april 1945".
z.d. [1946]. 1 stuk

27 "Feestgids. Zeven eeuwen Delft, 1246-1946".
1946. 1 stuk
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28 "Delft zeven honderd jaar".
z.d.; in tweevoud. 2 stukken

29 " 7 eeuwen Delft stad. Een spel van strijd om vrijdom ter gelegenheid van 
het zevende eeuwfeest van Delft 's verheffing tot stad" door E.Veterman,
z.d. 1 stuk
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