Gemeentearchief Wageningen

Inventaris van het archief van

G. V. Mühlenfeld
1901 - 1910
Inleiding
George Victor Mühlenfeld werd op 6 november 1876 te 's-Gravenhage geboren. Van
1899 tot 1901 was hij als volontair (vrijwilliger) verbonden aan het politiekorps te 'sHertogenbosch, om vervolgens van juni 1901 tot mei 1903 als inspecteur van politie in
Wageningen werkzaam te zijn.
Van 1903 tot 1909 diende Mühlenfeld in dezelfde functie te Kampen, maar van zijn
verdere carrière is mij niet veel bekend. In 1910 is hij onbezoldigd rijksveldwachter te
Veenhuizen. In 1913 trouwt hij te Norg met Anna Busscher, en in de huwelijksakte
heet hij dan "onderdirecteur". Het echtpaar woont te Veenhuizen, waar in 1914 en
1916 hun kinderen worden geboren.
Anna Mühlenfeld-Busscher overlijdt in 1961 in Arnhem, maar van haar man heb ik
verder geen gegevens gevonden.
P.M. Kernkamp
19 september 2008

Inventaris
1.

Afschrift van een brief van de commissaris van politie te Den Bosch aan de
commissaris van politie te Wageningen, waarbij hij G.V. Mühlenfeld aanbeveelt. 1901, 1 stuk

2.

Programma van het bezoek van Koningin Emma aan Wageningen op 11
september 1901, met per gebeurtenis vermelding van aanwezig politietoezicht. 1901, 1 stuk

3.

Akte waarbij de arts L. Vinkenborg te Wageningen verklaart dat G.V.
Mühlenfeld goed gezond is. 1903, 1 stuk

4.

Brief aan G.V. Mühlenfeld, ingekomen van zijn ambtsopvolger te Wageningen. 1903, 1 stuk
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5.

Concept van een brief van G.V. Mühlenfeld [aan de gemeentesecretaris van
Gorinchem] waarin hij solliciteert naar een positie als volontair op de
gemeentesecretarie. 1909, 1 stuk

6.

Concept van een brief van G.V. Mühlenfeld aan P.C. van Lennep, diplomatiek agent te Caïro, in verband met zijn sollicitatie naar de positie van
"gardien sanitaire" te Alexandrië. 1910, 1 stuk

7.

"Brevet voor 10-jarigen trouwen politiedienst", namens de Algemeene
Nederlandsche Politiebond uitgereikt aan G.V. Mühlenfeld. 1910, 1 stuk

8.

Foto van een groep heren. z.d. [ca. 1900-1930], 1 stuk

9.

Foto's van oorlogsschade te Wageningen, mei 1940. 4 stukken

