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Verzameling J.J.W. IJsselmuiden

 
 2.Bwijs van Nederlanderschap, van Josephina Wilhelmina Elisabeth Brons.

afgegenven te Arnhem op 29 mei.  1931
 
 3.Diploma, uitgereikt door de Nederlandsen Rooms-Katholieden Bond van "Groote

“Schrijvers St. Genesius" aan Jacques P.M.B. IJsselmuiden. Met uitslag van het
examen Machineschrijven.  1932-07-16

 
 4.Oorkonde, Bewijs van dankbaarheid en erkenning van het Duitse Roodkruis voor de

heer J.J.W. IJsselmuiden.  1924-08-25
 
 5.flyer met het programma voor het concert "St. Caecilia" en Arnhemsche

Kamermuziekvereniging.  1936-12-21
 
 6.Brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Arnhem en Omstreken aan

de leden van de raad der gemeente Arnhem inzake de gastroon kamer,05-09-1928.
Met bijlages.  1928

 
 7.Agenda van vergaderingen, bijeenkomsten van gemeente Arnhem en het bestuur

van verchillend Middenstandsorganisaties. Met bijlage.  1919-1928
 
 8.Brieven van Arnhemse voetbal en Atletiek-club en Gemeentelijke commissie voor

lichamelijke opvoeding te Arnhem aan J.J.W IJsselmuiden voorzitter gemeentelijke
sportcommissie houdende exploitatiebegroting, belastingen, tentoonstelling op
sportgebied (T.O.S.A.). Met bijlagen.  1923-1925

 
 9.Correspondentie tussen de Gemeentelijke commissie voor lichamelijke opvoeding

en A.V. en A.C. Eendracht. Met bijlage.  1924
 
 10.Uitnodigingen en Programma voor sport demonstratie en lezing met lichtbeelden.

Met bijlage.  1924-1928
 
 11.Toegangskaart van Burgers Dierenpark Arnhem voor J.J.W. IJsselmuiden per 1 Mei.

  1934
 
 12.Afschriften van B.H.P.Resenboom, advocaat procureur architect te Amsterdam aan

de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren houdend exploitatierekening van de
bouw van 76 woningen te Arnhem, met bijlage.  1924

 
 13.Blauwdruk, bouwtekening van gemeentewerken voor uitbreiding sportterreinen te

Arnhem.  1924
 
 14.Bouwtekening voor landarbeiderswoningen van diverse proventies, onderandere

Gelderland, Groningen, Noord Brabant, Limburg, Friesland, Drente en Betuwe.
  1924

 
 15.Nota van burgemeester en wethouder betreffende een door de gemeente Arnhem

aan te gane geldlening tot consolidering van vlottende schuld en ter voorziening in
de kosten van werken en buitengewone aard.  1920

 
 16.Krantenknipsels over de actie van de middenstandsorganisaties tegen gaswinkel.

  1924-1928
 
 17.Stukken betreffende conferentie met chef van afdeling geldbelegging en de

rijksverzekeringsbank. Met bijlage  1922
 
 18.Verslag van de gemeente commissie voor lichamelijke opvoeding in de gemeente

Arnhem, over het jaar 1922  1922
 
 19.Brochure in opdracht van het bestuur der vereniging voor openluchtscholen te

Amsterdam, samengesteld door R. Hoogland, secretaris van de bond van
Nederlandse Onderwijzers en B.H. Sajet Arts.  z.j.

 
 20.Verslagen omtrent de toestand van het middelbaar onderwijs te Arnhem over de

jaren 1930,1931 en 1932  1930-1932
 
 21.Taalboekje Au Pas, een eerste kennismaking met de franse taal.  1961
 
 22.Studienordnung, der akademie der bildenden kunste in Wien. Opgericht 12 februari

1925.  1925
 
 23.Uitreksel van het novenboekje Sint Jozef ons patroon. Hees-Nijmegen.  1932
 
 24.Folder, gemeenschap voor doopsgezind broederschapswerk te Kampen 1964.  1964
 
 25.Flyer van de N.V. Larensche Manége.  1929
 
 26.Folder, zomer dienstregeling, gemeente elecrische tram te Arnhem 1933.  1933
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Verzameling J.J.W. IJsselmuiden

 27.Periculum in Mora, een aders aan de bestuurders van 's-Gravenhage tegen overheid
bemoeiing.  1926

 
 28.Boek, voorrede bij den vijftienden verbeterden druk van de moderne

schoolspraakkunst Nederland.  z.j.
 
 29.Envelop zonder brief van (onbekend) aan J.J.W. IJelmuiden. Met vijf Bilder-Schecks

uit de periode 1936.  1936
 
 30.Stukken betreffende begroting, financiële commissie, marktwezen, verkeersregeling

straatpolitie, gemeentelijke gaswinkel, trambedrijf en Electro centrale van gemeente
Arnhem.  1928-1934

 
 31.Aantekeningen over diverse financiële stukken, van J.J.W. IJsselmuiden.  1932-1933
 
 32.Aantekeningen over diverse onderwerpen, van J.J.W. IJsselmuiden.  1918-1924
 
 33.Correspondentie tussen het bestuur van gemeente Arnhem en J.J.W. IJsselmuiden

over leerlingen van het gymnasium.  1930-1932
 
 34.Landkaart, van het gebied Hilversum en Amersfoort.  z.j.
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