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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Collectie Metting van Rijn

Archiefbloknummer:
D26074

Omvang:
8 inventarisnummer(s); 0,24 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is in het Engels.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Kolonel K. Metting van Rijn, , 1896-1948

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De verzameling van kolonel K. Metting van Rijn bevat allen stukken betreffende zijn 
werkzaamheden voor en tijdens een aantal Rode Kruis Conferenties welk plaatsvonden tussen 
1934 en 1947.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Metting van Rijn, nummer toegang 2.13.62.10, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Metting van Rijn, 2.13.62.10, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Inleiding

INLEIDING
Kornelis Metting van Rijn 1 , legernummer 96.03.02.000, werd geboren te Amsterdam op 1 maart 
1896 als Kornelis van Rijn en is overleden op 2 april 1948 te 's-Gravenhage. Bij beschikking van de 
Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie d.d. 13-9-1941, nr. 1578 werd goedgekeurd 
dat de geslachtsnaam werd gewijzigd in Metting van Rijn. Bij KB van 23-8-1939, nr. 28 werd hij 
benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Hij was onder andere voorzitter van de commissie ter bestudering van de 328e circulaire van het 
Internationale Rode Kruis-Conferentie, welke werd ingesteld door het ministerie van Defensie op 
2 juli 1937 2 . Het eindrapport van deze commissie verscheen op 7 mei 1938. In de Tweede 
Wereldoorlog zat Van Rijn krijgsgevangen in Duitsland.

In 1946 werd de (toenmalige) kapitein (tijdelijk majoor) Metting van Rijn overgeplaatst naar de 
Generale Staf. In 1947 werd Metting van Rijn vanwege het ministerie van Oorlog aangewezen als 
deskundig specialist voor de conferentie ter wijziging van het Rode Kruisverdrag-krijgsgevangenen
en oorlogsrecht. Deze werd gehouden te Genève van 3-15 maart 1947.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De precieze herkomst van het archief is niet bekend.

Na inventarisatie is de verzameling in 1993 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Zij omvat 
0,15 m'

Overbrenging van een overheidsarchief

1 Ministerie van Defensie (MvD), Centraal Archievendepot (CAD), archief van het ministerie van Oorlog, verbalen 
van 22 januari 1947, nr. 123, 15 februari 1946 nr N 25 en 7 mei 1948, nr W 85 Geheim, alsmede 23 april 1948, Zeer 
Geheim nr. 15-10. Zie ook: Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, archief van de Inspecteur (-Generaal) van de 
Geneeskundige Dienst der Land- (en Zee)macht 1828-1940(1948) en de daarbij gedeponeerde bescheiden 1821-
1940 (nummer toegang 2.13.62.06) inv.nr. 208.

2 Voor dossiers van eerdere Rode Kruis-Conferenties, zie ook: MvD/CAD, archief van het ministerie van 
Oorlog/Defensie 1914-1945 en het archief van het Hoofdkwartier Generale Staf, 1945 - 1972.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Tijdens de inventarisatie is 11 centimeter archiefbescheiden, voornamelijk documentatie van 
Internationale Rode Kruis archieven, vernietigd. Na selectie resteerde 4 centimeter archief.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Formeel gezien zou een deel van de stukken, gevolg gevend aan het bestemmingsbeginsel, 
teruggeplaatst dienen te worden in het archief van het Algemeen Hoofdkwartier van de Generale 
Staf (stukken voor 1945) respektievelijk het Hoofdkwartier van de Generale Staf (1945 en later). 
Hiervoor is echter niet gekozen. Dit is gedaan uit praktische redenen. Voor een deel van de 
verzameling is niet meer met zekerheid vast te stellen of het betreffende stuk door Metting van 
Rijn is ontvangen en opgemaakt als officier van de Generale Staf dan wel als zelfstandig 
archiefvormer. Deze stukken terugplaatsen zou niet correct zijn. De (kleine) collectie zou aldus in 
drie stukken worden opgesplitst. Gehandhaafd in zijn totaliteit biedt de verzameling de 
onderzoeker een overzicht van een aantal Rode Kruis-Conferenties.

De verzameling is geïnventariseerd in het kader van het project inventarisatie van archieven van 
militair geneeskundige onderdelen 1894-1940, aanwezig bij het Centraal Archievendepot 3 . De 
verzameling kon niet worden opgenomen in de onderdeelsinventaris geneeskundige troepen, 
aangezien Metting van Rijn formeel en hiërarchisch geen binding had met de Inspecteur der 
Geneeskundige Dienst der Koninklijke Landmacht. Vandaar dat gekozen is voor een aparte 
plaatsingslijst.

3 Inmiddels overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling: zie archieven van militair 
geneeskundige onderdelen 1894-1940, nummer toegang 2.13.62.09.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 Instructie voor de vertegenwoordiger van de Nederlandse en Nederlands-Indische 
regering betreffende de standpuntbepaling ten aanzien van enkele agendapunten 
van de 15e Rode Kruis-Conferentie.
[1934] 1 stuk

2 Brief van de gezant van de Nederlandse regering te Bern aan de minister van 
Buitenlandse Zaken betreffende de bescherming en beveiliging van burgerlijke 
ziekenhuizen in tijd van oorlog. Afschrift. Met bijlage.
1936 1 stuk

3 Stukken betreffende de commissie ter bestudering van de 328e Rode Kruis 
circulaire met het oog op de 16e Rode Kruis-Conferentie.
1937-1938 1 omslag

4 Stukken betreffende de 16e Rode Kruis-Conferentie.
1938 1 omslag

5 Stukken betreffende de uniformering van het Nederlandse Rode Kruis. Met 
bijlagen.
1945 2 stukken

6 Verslag van de vergadering inzake de vertegenwoordiging van ministeries in het 
hoofdbestuur en commissies van het Nederlandse Rode Kruis.
1946 1 stuk

7 Circulaire van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis betreffende een 
perscommuniqué omtrent een incident tussen de Nederlandse en het Russische 
Rode Kruis op een conferentie te Oxford.
1946 1 stuk

8 Stukken betreffende de verschillende commissies en delegaties ter herziening van 
verschillende verdragen tijdens een conferentie te Genève van 16 tot en met 27 april
1947.
1946-1947 1 omslag
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