Inventaris van het archief van de
Commissie voor de Viering van het 2525-jarig
Koningschap van Z.M. Willem III
12 Mei 1874
1873 - 1874
1874

INLEIDING
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in mei 1874 van Willem III als koning der
Nederlanden werden overal in het rijk uitgebreide feesten georganiseerd. Ook in Wageningen was dat het geval. Eind 1873 werd een commissie benoemd met als taak
"het onderzoek naar de beste middelen, en voorbereidselen te maken om van eene
zoo heugelijke gebeurtenis feestelijk en plechtig herinnering te vieren". De commissie
bestond uit maar liefst 22 personen; tot bestuur van de commissie werden benoemd:
E.J. Haspels (president), D. Vreede (vice-president), W.W.L. van Goudoever (secretaris), en Mr. H.J. Wunder (penningmeester).
De heren gingen voortvarend te werk, zodat op 12 mei 1874 uitgebreide feestelijkheden konden plaatsvinden. De commissie besloot haar werkzaamheden op 17 juli
1874 tijdens een laatste vergadering, waar tevens werd besloten het archief aan het
gemeentebestuur aan te bieden "ter nederlegging in het Gemeentearchief".
De secretaris heeft gedurende zijn werkzaamheden alle uitgaande stukken in een
schrift (inv. nr. 2) overgeschreven, en daar tussenin alle ingekomen stukken beschreven en voorzien van een volgnummer. Dat nummer werd op de ingekomen
stukken vermeld als "Bijlage [nummer]". De ingekomen stukken zijn daarom in de
volgorde gelaten zoals die in het schrift staat, met uitzondering van de notulen en het
feestverslag, die apart zijn geïnventariseerd.
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INVENTARIS
1.

Notulen van vergaderingen der commissie, 24 nov. 1873 - 17 juli 1874.
1 katern
N.B. In inv. nr. 3 vermeld als "Bijlage No. 61".

2.

Register met afschriften van uitgaande stukken en opsomming van
ingekomen stukken, 1873-1874. 1 katern

3.

Ingekomen stukken, genummerd "Bijlage No. 1" t/m "Bijlage No. 65".
1 omslag
N.B. Bijlage No. 19 ontbreekt, voor bijlage 61 zie inv. nr. 1, voor bijlage 62 zie inv.
nr. 6.
N.B. Voor een inventaris van de ingekomen stukken, zie inv. nr. 2.
N.B
In geval een ingekomen stuk bijlagen had, zijn die van hetzelfde nummer
voorzien.

4.

Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven van de commissie, 1874, met bijlagen. 1 omslag

5.

Bij de penningmeester ingekomen rekeningen en kwitanties, 1874.
1 omslag

6.

Feestverslag, opgesteld door de secretaris, 1874. 1 katern
N.B. "Bijlage No. 62".

2

