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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:
Eerste Kamer der Staten-Generaal [1814-1945]

Periodisering:
archiefvorming: 1814-1945
oudste stuk - jongste stuk: 1814-1950

Archiefbloknummer:
H28000

Omvang:
758 inventarisnummer(s)54,20 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands en een klein gedeelte in het Frans.

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, , 1814-1815
Eerste Kamer der Staten-Generaal, , 1815-heden
Commissie tot Onderzoek der Geloofsbrieven
Commissie van Beroep voor de Ambtenaren der Stenografische Inrichting
Commissie voor de Huishoudelijke Aangelegenheden
Commissie voor de Verzoekschriften

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Wetgeving en controle van het regeringsbeleid vormen de hoofdtaken van de Staten-Generaal. 
Omdat de beide hoofdtaken van de Staten-Generaal in principe alle beleidsterreinen van de 
rijksoverheid betreffen, komen in het archief stukken voor over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Het archief bestaat hoofdzakelijk uit series, zoals agenda's, notulen, ingekomen 
stukken. De serie 'ingekomen officiële bescheiden en overgelegde stukken' bevat de informatie die
de Kamers ontvingen van de ministeries en de hoge colleges van staat, zoals de door de minister 
van Buitenlandse Zaken ingezonden verdragen met andere staten. Ook is er een serie 
geloofsbrieven van nieuw verkozen Kamerleden. Een aparte serie vormen de ingekomen 
verzoekschriften van particuliere personen. In de serie 'Gedrukte stukken' kunnen voorkomen: 
memories van antwoord van de regering, nota's van inlichtingen en andere stukken betreffende de
behandeling van wetsontwerpen. Stukken die in de series zijn opgenomen, kan veelal via het 
register op de Handelingen opsporen. Het archief bevat ook een aantal dossiers, onder meer over 
de regeling van de werkzaamheden, de rechtspositie van kamerleden, het gebouw en de 
huisvesting van de Kamer, en het griffiepersoneel.
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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, Eerste Kamer der Staten-Generaal [1814-1945], nummer toegang 
2.02.13, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Eerste Kamer 1814-1945, 2.02.13, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De Staten-Generaal 1814-1815

DE STATEN-GENERAAL 1814-1815
Na het vertrek der Fransen en het herstel van de onafhankelijkheid in november 1813, oefende de 
soevereine vorst Willem Frederik zowel de wetgevende als de uitvoerende macht uit. Dat was een 
overgangssituatie. De soevereine vorst wenste alleen te regeren "onder waarborging eener wijze 
constitutie". De grondwetscommissie, ingesteld bij besluit van 21 december 1813, nr. 1, had vrij snel
een ontwerp gereed. Op 29 maart 1814 werd het aan vertegenwoordigers van het Nederlandse 
volk ter goedkeuring voorgelegd. Deze vertegenwoordigers, door de soevereine vorst opgeroepen,
kwamen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam in vergadering bijeen en keurden het ontwerp met grote
meerderheid goed. Nog dezelfde dag verklaarde de soevereine vorst dat de Grondwet 
aangenomen was en dat deze onmiddellijk ingevoerd zou worden. De Grondwet van 1814 hield 
onder meer in dat de soevereine vorst de wetgevende macht zou delen met een Staten-Generaal.

samenstelling

SAMENSTELLING
Deze Staten-Generaal, bestaande uit één kamer van 55 leden, vertegenwoordigden het gehele 
Nederlandse volk. De leden zouden benoemd worden door de Staten der provincies, in of buiten 
hun midden, en zoveel mogelijk uit alle delen van hun provincie. Elke provincie zou het aantal 
leden in evenredigheid met het inwonertal benoemen: Holland 22, Braband 7, Gelderland 6, 
Vriesland 5, Overijssel en Groningen elk 4, Zeeland en Utrecht elk 3 en Drenthe 1. De leden zouden 
zitting hebben gedurende drie jaren, waarbij jaarlijks eenderde zou aftreden, voor het eerst op 1 
november 1817. De Staten der provincies, behoudens die van Noord-Brabant, hebben nooit van 
deze bevoegdheden gebruik kunnen maken. Op 6 april 1814 werden de leden der Staten-Generaal 
door de soevereine vorst benoemd, omdat op dat tijdstip de Staten der provincies zich nog niet 
geconstitueerd hadden. Nog voor de eerste datum van aftreding waren de Staten-Generaal al 
vervangen door de nieuwe, uit twee kamers bestaande Staten-Generaal van 1815.

Tot leden waren verkiesbaar alle (mannelijke) Nederlanders, mits tenminste 30 jaar oud en tevens 
ingezetenen van de provincie waaruit zij werden benoemd. Zij mochten tot elkaar niet nader staan 
dan in de derde graad van bloedverwantschap of zwagerschap. Evenmin mochten zij het 
lidmaatschap combineren met dat van enig rechterlijk college of van de Rekenkamer, danwel met 
de functie van rekenplichtig rijksambtenaar. Een lid van de Staten-provinciaal hield op lid te zijn 
van dat college zodra hij tot de Staten-Generaal werd verkozen. Officieren van land- en zeemacht 
beneden de rang van hoofdofficier konden niet verkozen worden. Bij het aanvaarden van hun 
functie legden de verkozen leden de eed van zuivering en de ambtseed af in handen van de 
soevereine vorst in de Raad van State, of, bij diens afwezigheid, in de handen van de Raad van 
State zelf. Van de beëdiging diende vanwege de soevereine vorst aan de vergadering van de 
Staten-Generaal kennisgegeven te worden, waarna het nieuw verkozen lid dadelijk zitting nam.

procedures

PROCEDURES
De Staten-Generaal behoorden tenminste eenmaal per jaar te vergaderen, en verder op 
beschrijving (uitnodiging) van de soevereine vorst, zo dikwijls als hij dat nodig achtte. In 
buitengewone omstandigheden of bij dreigend oorlogsgevaar moesten de Staten-Generaal 
bijeengeroepen worden. De gewone zitting werd geopend op de eerste maandag in november. De 
eerste opening evenwel vond plaats op de eerste maandag in mei 1814, zijnde dus een 
buitengewone, door de soevereine vorst beschreven zitting. De enige gewone zitting werd 
geopend op maandag 7 november 1814. Op 8 augustus 1815 kwamen de Staten-Generaal in 
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dubbele getale in een buitengewone zitting bijeen in verband met de wijziging van de Grondwet. 
De zittingen werden door de soevereine vorst met groot ceremonieel geopend. De sluiting 
geschiedde door een commissie vanwege de soevereine vorst.

De voorzitter werd voor de duur van een zitting benoemd door de soevereine vorst, uit een 
nominatie van drie leden, door de Staten-Generaal opgemaakt. De Staten-Generaal benoemden 
hun griffier, maar de overige ambtenaren werden door de soevereine vorst uit het personeel van 
zijn Staatssecretarie ter beschikking gesteld.

Alle leden der Staten-Generaal dienden te stemmen voor zichzelf en zonder last of ruggespraak 
met de vergadering door welke ze benoemd zijn. Zij deden alle zaken af bij meerderheid van 
stemmen. Slechts bij wijziging van de Grondwet was een gekwalificeerde meerderheid van 
tweederde vereist. Bovendien behoorde ook in zo'n geval de Staten-Generaal in dubbele getale 
bijeengeroepen te worden, evenals bij de regeling van de erfopvolging en de benoeming van een 
regent. Slechts in augustus 1815, bij de grondwetsherziening, heeft de dubbele bijeenroeping 
plaats gevonden.

bevoegdheden

BEVOEGDHEDEN
De Grondwet van 1814 regelde ook de bevoegdheden van de Staten-Generaal. Zo bezaten de 
Staten-Generaal het zelfstandig recht om, met ingang van de in de Grondwet vastgestelde dag, 
jaarlijks bijeen te komen, dus buiten de wil van de soevereine vorst om. De inhuldiging en 
beëdiging van de soevereine vorst diende plaats te vinden in de vergadering van de Staten-
Generaal.

Een aantal regelingen moesten bij wet worden vastgesteld. Naast de herziening van de Grondwet 
betrof dat de erfopvolging, voogdij en regentschap, evenals de instelling van een ridderorde. De 
staatsbegroting, de rechtsspraak en de rechterlijke organisatie, de belastingheffing, de 
comptabiliteit, de militie (dienstplicht), de wijziging der provinciegrenzen en de financiële 
tegemoetkoming aan kerkgenootschappen dienden eveneens bij wet vastgesteld of geregeld te 
worden. De middelen (rijksinkomsten) en de nationale schuld moesten jaarlijks door de Staten-
Generaal in overweging genomen worden.

Voorts moest de soevereine vorst aan de Staten-Generaal kennis geven van oorlogsverklaring en 
vredessluiting, het sluiten van verdragen en van dispensatieverlening van wettelijke bepalingen, 
voor zover niet al in de wet vastgelegd. Jaarlijks moest door of namens de soevereine vorst verslag
worden gedaan van de staatsuitgaven, van de staat der hoge, middelbare en lagere scholen en van
de staat van het armbestuur.

De Staten-Generaal hadden het recht van initiatief en mochten verzoekschriften van de 
provinciale besturen in behandeling nemen. Tenslotte bezaten de Staten-Generaal het 
nominatierecht van leden van het Hooggerechtshof, van het College van Raden en 
Generaalmeesters der Munt en van de Algemene Rekenkamer. De soevereine vorst benoemde dan
de leden uit de drie personen, die de Staten-Generaal, ingeval van een vacature, hadden 
voorgesteld.

Als bijzonder individueel recht kan nog gemeld worden het recht van de leden van de Staten-
Generaal om voor het Hooggerechtshof te recht te staan in geval van misdrijven in de waarneming
van hun functies begaan.

In de korte tijd van hun bestaan hebben de Staten-Generaal niet al deze bevoegdheden kunnen 
uitoefenen. De inhuldiging van Willem Frederik als soevereine vorst in december 1813 kon 
uiteraard niet plaatsvinden in de Staten-Generaal, omdat deze toen nog niet bestonden. Doch na 
de aanneming van de koninklijke waardigheid vond de plechtige inhuldiging op 16 maart 1815 wel 
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plaats in de Staten-Generaal in de Trèveszaal. Een aantal wetten is in deze periode tot stand 
gekomen, evenwel niet alle in de Grondwet genoemde. Van het recht van initiatief is slechts 
tweemaal gebruik gemaakt, en wel bij de schenking van een winterverblijf aan de soevereine vorst 
en bij de dotatie van het domein van Soestdijk aan de erfprins. Ook de jaarlijks verslagen 
betreffende de stand van het armwezen en het onderwijs hebben de Staten-Generaal niet bereikt. 
Dat geschiedde pas in 1816 voor de eerste maal. Eenmaal is van het nominatierecht gebruik 
gemaakt kunnen worden, en wel bij een vacature in de Algemene Rekenkamer.

De samenvoeging van de zuidelijke Nederlanden met het noorden betekende het einde van deze, 
uit één kamer bestaande Staten-Generaal. Op 19 augustus 1815 werd de vergadering gesloten.

De Eerste Kamer der Staten-Generaal 1815-1848

DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 1815-1848
samenstelling

SAMENSTELLING
De aanhechting van België aan de noordelijke Nederlanden maakte de invoering van een nieuwe 
Grondwet noodzakelijk. De door de Koning benoemde grondwetscommissie bestond uit twaalf 
noordelijke en twaalf zuidelijke leden. Op aandrang van de leden uit het zuiden werd het 
tweekamerstelsel opgenomen in het ontwerp van de Grondwet. De adel in België, die veel 
omvangrijker en invloedrijker was dan in het noorden, wenste terug te keren naar de periode van 
vóór 1794, waarin de adel een bijzonder aandeel in de regering bezat. Door een afzonderlijke 
kamer voor de aristocratie, zoals in Engeland en Frankrijk, meende men dit te bereiken.

De Grondwet van 1815 bepaalde dan ook dat de Staten-Generaal, die het gehele Nederlandse volk 
vertegenwoordigden, waren samengesteld uit twee kamers. De Eerste Kamer bestond uit niet 
minder dan veertig en niet meer dan zestig leden, elk ouder dan veertig jaar en door de koning 
voor het leven benoemd. Na de afscheiding van België in 1830 werd het aantal leden gehalveerd: 
niet minder dan twintig en niet meer dan dertig. In de Grondwet van 1840 is deze wijziging 
gelegaliseerd. De leden werden gekozen uit Nederlandse ingezeten, geboren binnen het Rijk of in 
de overzeese bezittingen, uit ouders aldaar gevestigd, en die door diensten aan de Staat bewezen, 
door hun geboorte of gegoedheid onder de aanzienlijken van het land behoorden. Zij konden niet 
tegelijk lid zijn van de Tweede Kamer, van de Algemene Rekenkamer, van Provinciale Staten, noch 
enige van rijkswege bezoldigde functie bekleden. Bij het aanvaarden van hun benoeming legden 
de leden in de handen van de koning de ambtseed en de eed van zuivering af. De leden genoten 
voor reis- en verblijfkosten jaarlijks fl. 3000.

procedures

PROCEDURES
De Staten-Generaal, en dus ook de Eerste Kamer vergaderden tenminste eenmaal per jaar, en 
verder kon de Koning, zo dikwijls als hij dat nodig achtte, een buitengewone vergadering 
bijeenroepen. De gewone zitting werd geopend op de derde maandag in oktober, en wel in een 
verenigde vergadering van beide kamers, door de koning, of door een commissie namens hem. De
zittingen van de Staten-Generaal werden -tot 1830 - beurtelings om het andere jaar in ''s-
Gravenhage en in Brussel gehouden: die beginnend in de oneven jaren in ''s-Gravenhage en de 
zittingen, beginnend in de even jaren in Brussel. De sluiting geschiedde door een commissie 
vanwege de koning.

De voorzitter werd voor de duur van een zitting door de koning benoemd. De voorzitter van de 
Eerste Kamer leidde ook de verenigde vergadering. De griffier werd door de Eerste Kamer 
benoemd, maar het overige personeel werd weer door de koning benoemd.
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Als niet meer dan de helft der leden aanwezig was, kon de Kamer geen besluiten nemen. Alle 
besluiten werden bij volstrekte meerderheid van stemmen opgemaakt. Men stemde mondeling en
bij hoofdelijke oproeping, behalve bij het doen van keuzen en voordrachten van personen, dan bij 
gesloten en ongetekende briefjes.

Lijst van voorzitters

LIJST VAN VOORZITTERS
Ontleend aan Parlement en kiezer 63 ('s-Gravenhage 1981)

periode lidmaatschap namen der voorzitters

1814 jhr J.E.N. van Lynden van Hoevelaken

1814 - 1815 G.K. van Hogendorp

1815 jhr mr N. Steengracht van Oosterland

1815 - 1818 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombize

1818 - 1819 jhr W.F. Röell

1819 - 1820 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombize

1820 - 1821 W.F. baron Röell

1821 - 1822 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombize

1822 - 1823 W.F. baron Röell

1823 - 1824 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombize

1824 - 1825 W.F. baron Röell

1825 - 1826 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombize

1826 - 1827 W.F. baron Röell

1827 - 1828 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombize

1828 - 1829 W.F. baron Röell

1829 - 1830 Ch.I.Ph. graaf de Thiennes de Lombize

1830 Ch.A.F.R. prins de Gavre

1830 - 1832 W.F. baron Röell

1832 - 1833 W.F. graaf van Reede

1833 - 1834 W.F. baron Röell

1834 - 1838 W.F. graaf van Reede

1838 - 1845 mr A. van Gennep

1845 - 1848 H.R. Trip

1849 - 1850 L.G.A. graaf van Limburg Stirum

1850 - 1851 D. Blankenheym

1851 - 1852 jhr mr J.C. Martens van Sevenhoven

1852 - 1870 mr J.A. Philipse

1870 - 1871 dr H. van Beeck Vollenhoven

1871 - 1874 mr E.J.A. graaf van Bylandt

1874 - 1880 mr J.A.G. baron de Vos van Steenwijk
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periode lidmaatschap namen der voorzitters

1880 - 1888 jhr mr F.J.J. van Eijsinga

1888 - 1889 mr W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye

1889 - 1902 mr A. van Naamen van Eemnes

1902 - 1914 J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye van 
Hoevelaken

1914 - 1929 J.J.G. baron van Voorst tot Voorst

1929 - 1946 mr W.L. baron de Vos van Steenwijk
Lijst van leden van de Staten-Generaal 1814 - 1815

LIJST VAN LEDEN VAN DE STATEN-GENERAAL 1814 - 1815
De adellijke titels zijn in deze lijst vermeld, zoals ze waren bij de sluiting van de vergadering. Het 
sterretje (*) geeft aan dat de naam van het lid ook in de ledenlijst van de volgende periode 
voorkomt.

namen der leden periode lidmaatschap

Alberda van Ekenstein, jhr mr O.R. 1814 - 1815*

Alberda van Rensuma, jhr mr O.T. 1814 - 1815*

Alewijn, mr F. 1815

Alphen, mr D.F. van 1815

Aulnis de Bourouill, jhr mr J.H. d' 1815

Aylva, jhr mr H.W. van 1814 - 1815*

Bentinck van Nijenhuis, jhr mr A.C. 1815

Bleiswijk, mr H.A. van 1814 - 1815*

Boetzelaer van Kijfhoek, jhr mr D. 
van

1814 - 1815

Bommel, jhr mr G.A.M. van 1814 - 1815

Borret, mr A.J.L. 1815

Bouwer, mr A.H. van Markel 1814 - 1815

Bowier, jhr mr M. 1814 - 1815*

Brakell tot den Brakell, jhr D.L. van 1815

Brantsen, mr J. 1815

Brienen van de Groote Lindt, jhr 
W.J. van

1815*

Brugghen van Croy, jhr mr J.C.G. 
van der

1814 - 1815

Busch, J. 1814 - 1815

Bijleveld, mr C.G. 1815*

Calkoen, mr N. 1814 - 1815

Carbasius, mr H. 1815

Citters, jhr mr A.C. van 1815
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namen der leden periode lidmaatschap

Clifford, mr G. 1814 - 1815

Clifford, mr P. 1815

Collot d'Escury, J.M. baron 1814 - 1815

Crommelin, mr J.P. van Wickevoort 1814 - 1815*

Cuypers, P.J. 1814 - 1815

Decker, mr F. van Harencarspel 1815

Dedel, mr P.S. 1815

Deutz van Assendelft, jhr mr A.A. 1814 - 1815*

Drabbe, Th.L. 1815

Duyn van Maasdam, jhr mr A.F.J.A. 1815*

Engelen, mr W. 1815

Ermerins, mr F. 1815

Eijsinga, jhr S.H.R. van 1814 - 1815

Gael, D. van Leyden 1815

Gevers, mr C.P. 1814 - 1815

Gockinga, mr C.H. 1814 - 1815

Goes, jhr mr H.M. van der 1815*

Groeninx van Zoelen, mr O.P. 1815

Halfwassenaer van Onsenoort, jhr 
mr J.W.

1814 - 1815

Heeckeren tot de Cloese, jhr L. van 1815

Heeckeren van Kell, jhr W.H.A.C. 
van

1814 - 1815

Heerdt tot Eversberg, jhr T.C. van 1814 - 1815*

Hees, F. van 1814 - 1815

Heiden Reinestein, jhr S.J. van 1814 - 1815

Heim, mr P. van der 1814 - 1815*

Heyden van Baak, J.H.A.A.J.J. van 
der

1814 - 1815

Hoeufft, jhr D. 1815

Hofstede, mr P. 1815

Hogendorp, jhr mr G.K. van 1814 - 1815

Hogendorp, J.F. 1814 - 1815*

Hondebeek Heerkens, mr E.J.B. 1815

Hoogstraten, S. van 1814 - 1815

Hoop, A. van der 1815*

Hope, A. 1814 - 1815
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namen der leden periode lidmaatschap

Hoyer, mr W. 1815

Huydecoper van Maarsseveen, jhr 
mr J.

1815

Huyssen van Kattendijke, jhr mr 
W.J.

1814 - 1815

Iddekinge, mr T.J. van 1815

Ingen Housz, A.J. 1815

Jarges, jhr mr J. 1814 - 1815*

Jonge, mr F.C. de 1814 - 1815*

Lidth de Jeude, mr C. Ph. van 1814 - 1815

Loon, mr J. van 1815

Lycklama à Nijeholt, T.M. 1814 - 1815*

Lynden van Hoevelaken, jhr mr 
J.E.N. van

1814 - 1815

Lynden van Blitterswijk, jhr W.C.H. 
van

1814 - 1815*

Mulert tot de Leemcule, jhr W.J. 1815

Onderwater, mr H. 1815

Pallandt van Eerde, jhr A.W. van 1814 - 1815*

Pesters, jhr mr W.N. 1814 - 1815*

Ram, mr Ph. 1814 - 1815

Reigersman, mr A. 1814 - 1815

Rengers, jhr B.W. van Welderen 1815

Repelaer, mr J. 1814 - 1815

Rhemen van Rhemenshuizen, jhr 
mr A. van

1815

Roest van Alkemade, jhr mr Th.J. 1814 - 1815

Rijckevorsel, V.A. van 1815

Sandberg, mr S.J. 1815

Sandoz, mr E. 1815

Sasse van Ysselt, jhr L.F.J.J.J. van 1814 - 1815

Schuylenburch, jhr mr F.P.W. van 1814 - 1815

Schwartzenberg en Hohenlansberg,
J.S.T.C. baron thoe

1815

Slicher, jhr mr J. 1814 - 1815

Sloet tot Warmelo, jhr F.W. 1814 - 1815*

Sminia, mr H. van 1814 - 1815

Snouck van Loosen,S. 1815
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namen der leden periode lidmaatschap

Spaen tot Biljoen, jhr J.W.F. van 1815*

Steengracht van Oosterland, jhr mr 
N.

1814 - 1815*

Straalman, P. 1815

Stralen, mr H. van 1814 - 1815*

Suchtelen tot de Haere, A.J.B. van 1814 - 1815

Sweerts de Landas, jhr J.D. 1814

Sytzama, mr W.H. baron van 1814 - 1815

Tuyll van Serooskerken van Heeze, 
J.D. baron van

1814 - 1815

Tuyll van Serooskerken van Zuylen, 
W.R. baron van

1814 - 1815*

Umbgrove, J.L. 1815

Utenhove, jhr J.M.C. van 1815

Vegelin van Claerbergen, jhr V.L. 1815

Verheijen, mr A.J.J.H van 1815

Verheyen, J.B. 1814

Verschuir, mr G. Fontein 1815*

Voet van Winssen, mr P.E. 1815

Voocht, jhr A.J.J.C. de 1815

Vredenburch, mr J.W. van 1815

Wassenaer van Sint Pancras, J.N.A. 
baron van

1814 - 1815

Wendt, mr L. de 1815

Wesselman, jhr mr C.F. 1815

Westrenen van Leeuwenberg, mr 
A.J. van

1815

Willinge, mr J.A. 1815

Wijghel, H.L. 1815
Lijst van leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1815 - 1848

LIJST VAN LEDEN VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 1815 - 1848
De adellijke titels zijn in deze lijst vermeld, zoals ze waren bij de sluiting van de vergadering. Het 
sterretje (*) geeft aan dat de naam van het lid ook in de ledenlijst van de volgende periode 
voorkomt.

namen der leden periode lidmaatschap

Akerlaken, jhr mr P. van 1847 - 1848

Alberda van Ekenstein, jhr mr O.R. 1815 - 1821

Alberda van Rensuma, O. T. baron 
van

1824 - 1829
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namen der leden periode lidmaatschap

Anethan, F.F.H.J. baron d' (de vader) 1815 - 1824

Arschot Schoonhoven, Ph.J.M. 
graaf d'

1824 - 1830

Asbeck, G.F. baron van 1815 - 1836

Aylva van Waardenburg en 
Neerijnen, H.W. baron van

1815 - 1827

Berlaymont, F.Th.M.L. graaf de 1815 - 1825

Béthune, M.A.B.A.J.E.M. graaf de 1823 - 1830

Bleiswijk, mr H.A. van 1815 - 1821

Blochausen, J. baron de 1815 - 1816

Boers, F.W. 1815

Boetzelaer van Dubbeldam, C.V. 
baron van

1816 - 1829

Borchgrave d'Altena, J.G.M.P. graaf 
de

1815 - 1818

Borssele van der Hooghe, Ph.N.J. 
baron van

1815 - 1829

Bowier, jhr mr M. 1815 - 1830

Brienen van de Groote Lindt, A.W. 
baron van

1840 - 1848

Brienen van de Groote Lindt, W.J. 
baron van

1815 - 1839

Brouckère, jhr Ch. de 1828 - 1830

Brugmans, mr P.A. 1841 - 1848

Burch, Ch.A.L.A.H. graaf van der 1819 - 1830

Bylandt, J.Ch. graaf van 1831 - 1841

Bylandt, O.A. graaf van 1848

Bijleveld, mr C.G. 1835 - 1848

Cambier, mr J.J. 1816 - 1831

Carnin de Staden, J.Ch. graaf de 1816 - 1826

Chassé, D.H. baron 1839 - 1848

Chastel, R.Ch.H.M. graaf du 1815 - 1825

Clifford, jhr mr G.G. 1833 - 1847

Crommelin, J.I.H. van Wickevoort 1840 - 1841

Crommelin, mr J.P. van Wickevoort 1825 - 1837

Dedel, mr J.W. 1821 - 1848

Deutz van Assendelft, jhr mr A.A. 1831 - 1833

Dussen, jhr J. van der 1815 - 1820
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namen der leden periode lidmaatschap

Duyn van Maasdam, mr A.F.J.A. 
graaf van der

1848

Faille de Leverghem, jhr J.Ch.H.J.N. 
della

1815 - 1822

Feltz, G.A.F. baron de 1817 - 1820

Gavre, Ch.A.F.R. prins de 1815 - 1830

Gennep, mr A. van 1826 - 1846

Goër, L.Ph.M.J. baron de 1825 - 1830

Goes, jhr mr H.M. van der 1828 - 1830

Goes van Dirxland, mr M. baron van
der

1815 - 1826

Goltz, F.A. graaf van der 1818 - 1848

Goubau d'Hovorst, M.J.F.Gh. baron 1826 - 1830

Hall, mr M.C. van 1842 - 1848

Hane Steenhuyse, J.B.M.J.F.Gh. 
graaf d'

1815 - 1826

Harchies de Vlamertinghe, 
L.F.G.J.M. markies de

1815 - 1822

Heeckeren van Enghuizen, E.F. 
baron van

1816 - 1831

Heeckeren van Enghuizen, H.J.C.J. 
baron van

1848*

Heerdt tot Eversberg, T.C. graaf van 1824 - 1844

Heim, jhr mr P. van der 1815 - 1823

Hemricourt de Ramioul, J.E.Ph.A. 
graaf de

1824 - 1830

Hinlopen, mr J.G. 1845 - 1848

Hogendorp, J.F. graaf van 1815 - 1831

Holvoet, jhr mr B.J. 1826 - 1830

Hoop, A. van der 1839 - 1848

Houven, H.Chr. van der 1846 - 1848

Hugenpoth tot Aerdt, mr A.W.J.J. 
baron van

1838 - 1848

Huyssen van Kattendijke, mr J.W. 
baron

1844 - 1848

Jarges, jhr mr J. 1831 - 1845

Jonge, jhr mr F.C. de 1826 - 1834

Junius van Hemert, jhr mr W.J. 1845 - 1848

Keverberg van Aldengoor, Ch.F.J. 
baron de

1817 - 1830
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namen der leden periode lidmaatschap

Kock, H. baron Merkus de 1842 - 1845

Lampsins, mr A.J.C. baron 1815 - 1822

Lens, baron van Meulebeke, 
Ph.B.M.Gh. graaf de

1815 - 1819 en 1826 - 1830

Leyden van Westbarendrecht, jhr 
mr F.A. van

1817 - 1821

Liedekerke Beaufort, prins de 
Gavre, M.F.H. graaf de

1822 - 1830

Liedel de Well, P.W. baron de (de 
vader)

1840 - 1848

Limburg Stirum, L. graaf van 1833 - 1840

Limburg Stirum, L.G.A. graaf van 1848*

Limburg Stirum, S.J. graaf van 1819 - 1824

Limburg Stirum, W.A.W. graaf van 1840 - 1848

Loën d'Enschede, J.B. baron de 1821 - 1830

Lycklama à Nijeholt, jhr T.M. 1835 - 1844

Lynden van Blitterswijk, jhr W.C.H. 
van

1815 - 1816

Lynden van Hemmen, F.G. baron 
van

1818 - 1845

Lynden van Lunenburg, jhr J.H. van 1831 - 1848

Marnix, Ch.Gh.M. graaf de 1824 - 1830

Martini, jhr mr H.B. 1823 - 1848

Méan, F.A.M.C. prins de 1815 - 1830

Meere, Ch.A.E. graaf van der 1824 - 1830

Membrède, jhr A.Ch. 1828 - 1831

Mist, mr J.A. Uitenhage de 1820 - 1823

Moreau de Bioul, J.M.R.Gh. ridder 1821 - 1830

Nes van Meerkerk, mr J.G. van 1844 - 1848

Néverlée de la Fortelle, Ch.J.R. 
baron de

1816 - 1821

Nicolaï, mr P.F. 1826 - 1830

Noot, markies d'Assche, M.L. van 
der

1815 - 1830

Obert de Quevy, burggraaf Z.V.J. 1815 - 1820

Osy de Zegwaart, C.B.Gh. baron 1816 - 1830

Oudermeulen, F. van der 1848*

Pallandt van Beerse, mr A.W. baron 
van

1822 - 1848
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namen der leden periode lidmaatschap

Pallandt van Eerde, A.W. baron van 1815 - 1822

Pesters van Cattenbroek, jhr mr 
W.N.

1824 - 1831

Piepers, M. 1841 - 1848

Poll, jhr mr W.G. van de 1827 - 1836

Preud'homme d'Hailly, burggraaf 
van Nieuwpoort, C.F.A.J. de

1815 - 1830

Rappard, mr W.L.F.Chr. ridder van 1844 - 1848

Reede, W.F. graaf van 1825 - 1838

Renesse-Breidbach, C.W.F.Ch.C.C.J.-
N. graaf de

1815 - 1830

Rengers, mr S. van Welderen baron 1845 - 1848*

Riquet, graaf de Caraman, prins van
Chimay, J.F.P.de

1820 - 1830

Röell, mr W.F. baron 1817 - 1835

Schimmelpenninck, G. graaf 1837 - 1848

Schimmelpenninck, mr R.J. 1815 - 1825

Schimmelpenninck van der Oye van
den Poll, W.A. baron

1846 - 1847*

Sevenstern, mr P.G. 1848

Sloet tot Warmelo, F.W. baron 1815 - 1838

Spaen la Lecq, W.A. baron van 1815 - 1817

Spaen tot Biljoen, J.F.W. baron van 1825 - 1827

Spangen, F.L.A. graaf de 1815 - 1826

Steengracht van Oosterland, jhr mr 
N.

1815 - 1840

Stockhem de Heers, Ch.F. baron de 1815 - 1830

Stralen, mr H. van 1815 - 1822

Swinderen van Rensuma, jhr mr O. 
van

1840 - 1848

Sypkens, mr T. 1834 - 1842

Thiennes de Lombize, Ch.I.Ph. graaf
de

1815 - 1830

Thiennes de Rumbeke, 
Chr.Ch.M.J.Gh.C. graaf de

1826 - 1830

Tour van Bellinchave, mr M.C.W. 
baron du

1836 - 1848

Trazegnies, G.Ph.M.J.G.Gh. markies 
de

1815 - 1830

Trip, H.R. 1840 - 1848
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namen der leden periode lidmaatschap

Tuyll van Serooskerken van Zuylen, 
W.R. baron van

1815 - 1830

Vaernewyck d'Angest, 
C.C.M.B.C.Gh. burggraaf de

1827 - 1830

Verheyen, mr A.G. 1831 - 1848

Verschuir van Heilo, Oesdom en ter 
Coulster, jhr mr G. Fontein

1831 - 1838

Vinck de Westwezel, I.J.J. baron de 1825 - 1830

Vos van Steenwijk, C. baron de 1816 - 1830

Wael, mr A.J. Vos de 1848*

Warin, jhr mr N. 1815

Wassenaer Starrenburg, 
W.L.Worbert graaf van

1816 - 1833

Weede van Dijkveld, jhr E. van 1842 - 1844

Weerts, mr J. 1840 - 1842

Wijck, jhr mr H.M.A.J. van Asch van 1840 - 1843
Lijst van leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1849 - 1945

LIJST VAN LEDEN VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 1849 - 1945
De adellijke titels zijn in deze lijst vermeld, zoals ze waren bij de sluiting van de vergadering. De 
getallen in de laatste kolom verwijzen naar de geloofsbrieven in het archief van de Eerste Kamer, 
inventarisnummers 201-212.

namen der leden periode lidmaatschap nummer

Ablaing van Giessenburg, J.D.C.C.W.baron d' 1851 - 1859 188

Akerlaken, jhr mr D. van 1874 - 1892 240

Alberda van Ekenstein, jhr mr W.C.A. 1888 - 1902 300

Alphen, F.H.P. van 1890 - 1904 307

Amelink, H. 1925 - 1926 057

Andriessen, W.J. 1933 - 1937 084

Anema, mr A. 1921 - 1960 023

Arntz, J.F.C. 1921 - 1932 022

Barge, mr C.A.H. 1909 - 1913 395

Barge, dr J.A.J. 1937 - 1949 110

Batenburg, mr W.H.J.Th. van Basten 1901 - 1903 en 1907 - 1923 392

Bavinck, dr H. 1911 - 1921 410

Beaufort, mr W.H. de 1884 274

Beaufort, jhr mr K.A. Godin de 1893 - 1910 322

Beckman, dr H.B. Wiardi 1937 - 1940 108

Beelaerts van Blokland, jhr J. 1921 - 1923 461
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namen der leden periode lidmaatschap nummer

Beerenbroek, L.F.H. 1849 - 1884 169

Beken Pasteel, jhr mr M.A.J. van der 1849 - 1859 134

Bella, S. de la 1935 - 1942 091

Berckel, mr A.H.M. van 1903 - 1907 365

Berg, mr L.W.C. van den 1911 - 1923 409

Bergh jr, S. van den 1923 - 1938 039

Bergmann, mr E.H.J.M. van Zinnicq 1892 - 1908 312

Bergsma, E.J. 1913 - 1922 424

Bergsma, mr W.A. 1894 - 1901 327

Berkhout, jhr mr A.V. Teding van 1877 - 1884 248

Bevers, mr J.G.S. 1902 - 1908 364

Beyma, jhr mr P.J. van 1904 - 1910 378

Biesen, mr J.W. van den 1896 - 1917 331

Bilt, Chr.W.J. van de 1937 - 1945 096

Binnerts, mr H. 1916 - 1922 438

Blankenheym, D. 1849 - 1872 147

Bloembergen Ezn, R. 1907 - 1914 389

Bloembergen Ezn, mr A. 1901 354

Blomjous, H.M.J. 1920 - 1946 019

Blussé, mr A. 1874 - 1890 239

Blijdenstein, A.J. 1878 - 1895 250

Boer, K.Czn. de 1910 - 1922 401

Bogaard, B. Verheij van den 1849 - 1853 136

Bönninghausen, jhr mr E.J.B.M. von 1937 - 1945 113

Boreel van Hogelanden, jhr mr W. 1860 - 1866 209

Borsius, mr W.Chr. 1871 - 1883 233

Borski, D. 1849 - 1860 154

Bosch, mr J.W.H. 1849 - 1851 159

Bosch van Drakestein, jhr mr F.L.H.J. 1850 - 1866 181

Bosch van Drakestein, jhr H.P.C. 1901 - 1914 353

Bosch van Oud-Amelisweerd, jhr mr J.M.W. 1914 - 1923 432

Boxman, mr A. 1850 - 1856 176

Brantsen van Zijp, mr W.G. baron 1897 - 1899 337

Brauw, jhr mr W.M. de 1850 - 1853 177

Breebaart Kzn., J. 1892 - 1913 316

Breggen Azn, J. van der 1884 - 1894 275
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namen der leden periode lidmaatschap nummer

Bressers, C.L. 1918 - 1919 445

Breuning, D. 1881 - 1896 262

Briët, mr P.E. 1923 en 1925 - 1946 053

Brouwers, J.S.H. 1902 - 1908 363

Bruineman, J.A.M. 1937 - 1945 101

Bruijn, A.C. de 1929 - 1952 066

Bruijn, F.J.T. de 1850 - 1856 173

Bruijn, mr J.G. de 1883 - 1892 267

Büchner, dr E.Chr. 1873 - 1882 237

Bultman, H.F. 1888 - 1907 297

Bylandt, mr E.J.A. graaf van 1868 - 1874 226

Carsten, mr H.J. 1875 - 1884 244

Citters, jhr dr S. van 1929 - 1942 070

Clercq, mr C. van der Lek de 1849 - 1871 157

Coenen, F.J.P.M. 1902 362

Coenen, jhr H.A.D. 1870 - 1876 en 1877 - 1896 247

Colijn, dr H. 1914 - 1920 en 1926 - 1929 
en 1939 - 1944

062

Coppello, mr J. Kappeyne van de 1888 - 1893 en 1916 - 1920 437

Cramer, ir Ch.G. 1923 - 1925 047

Cremer, J.Th. 1912 - 1922 415

Cremers, mr E.J.J.B. 1891 - 1896 310

Cremers, mr J.J. 1850 - 1877 en 1879 - 1882 253

Cremers, mr W.C.J.J. 1893 - 1904 320

Croles, mr J. 1922 - 1929 033

Dam van Isselt, E.W. van 1852 - 1860 189

Danz, P. 1925 - 1937 056

Deventer, mr C.Th. van 1911 - 1913 412

Diemont, mr Chr. 1849 - 1850 151

Diepen, R.J.A. 1915 - 1920 435

Diepenhorst, dr P.A. 1920 - 1946 021

Dobbelmann, P.T.H.M. 1922 - 1932 029

Dojes, R.P. 1903 - 1922 367

Donker, C. 1887 - 1891 283

Douwes jr, J. 1922 - 1923 470

Dries, H.P. van den 1850 - 1863 172
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Droogleever Fortuyn, mr P. 1932 - 1938 078

Drucker, mr H.L. 1913 - 1917 421

Dumbar, mr G. 1873 - 1878 238

Duyl, G. van 1937 112

Dijckmeester, mr A.J. 1900 - 1904 347

Elout van Soeterwoude, jhr mr P.J. 1886 - 1887 281

Embden, dr D. van 1918 - 1946 012

Engelberts, mr D. 1893 - 1897 319

Engelkens, mr H.J. 1849 - 1850 167

Eijsinga, jhr mr F.J.J. van 1850 - 1894 182

Faure, mr R.T.H.P.L.A. van Boneval 1894 - 1904 325

Feltz, mr G.W. baron van der 1904 - 1922 382

Fennema,H. 1896 - 1904 336

Ferf, P.B.J. 1912 - 1916 414

Fisenne, jhr P.M.G. von 1904 - 1910 370

Fleskens, A.N. 1935 - 1946 090

Fock, mr D. 1929 - 1935 067

Fokker, mr A.J. 1913 - 1922 423

Fokker, mr E. 1892 - 1896 318

Foreest, jhr mr C. van 1850 - 1853 179

Fransen Jzn, W. 1922 - 1929 030

Franssen, dr H. 1904 - 1926 001

Geertsema, C.J. 1864 - 1879 219

Geertsema, mr dr C.C. 1917 - 1922 443

Geertsema, mr J.H. 1894 - 1902 328

Gelderman, J. 1928 - 1937 en 1938 - 1946 064

Gennep, mr J. van 1888 - 1894 290

Gevers van Endegeest, jhr mr D. Th. 1849 - 1850 143

Gilissen, A.J.A. 1914 - 1923 431

Gleichman, mr J.G. 1901 - 1904 355

Goes van Dirxland, M.H.M.A. baron van der 1888 - 1890 291

Goltstein, mr J.K. baron van 1870 - 1872 228

Goltstein, mr W. baron van 1872 - 1874 235

Goltstein van Oldenaller, H.R.W. baron van 1853 - 1862 191

Groeninx van Zoelen, mr R.F. baron 1849 - 1850 149

Gijselaar, jhr mr dr N.C. de 1915 - 1937 007
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Haar jr, J. ter 1930 - 1941 074

Haazevoet, P.J.J. 1922 - 1928 036

Haffmans, O.M.F. 1908 - 1932 003

Hall, mr M.C. van 1896 - 1900 334

Hardenbroek van Hardenbroek, G.C.D. d'Aumale baron
van

1910 - 1923 403

Hartevelt Jzn, A. 1856 - 1863 198

Hartsen, jhr C. 1859 - 1877 204

Havelaar, J.P. 1902 - 1913 356

Heeckeren van Enghuizen, H.J.C.J. baron van 1849 - 1850 137

Heeckeren van Kell, mr J.D.C. baron van 1905 - 1910 384

Heeckeren van Wassenaar tot Twickel, mr J.D.C. baron 
van

1849 - 1867 165

Heek, G.J. van 1895 - 1903 330

Heerkens, Th.E.F. 1904 - 1909 380

Heim van Duivendijke, mr J.A. baron van der 1862 - 1865 212

Hein, J.W. 1865 - 1880 220

Hein, mr B.M. Vlielander 1888 - 1904 292

Heldring, dr E. 1938 - 1946 115

Hendrix, J.N. 1929 - 1931 071

Hengst, mr J.B.J. 1863 - 1890 214

Hermans, L.M. 1925 - 1937 055

Hiemstra, P. 1937 - 1946 102

Hoeven, mr A. van der 1914 - 1937 010

Hoffman, mr M.A.F.H. 1849 - 1850 144

Holthe tot Echten, jhr mr G.H. van 1914 - 1919 434

Hooft, mr J.Corver 1849 - 1850 153

Hooft, mr P.C. 't 1899 - 1921 344

Hooft van Benthuizen, O.B. 't 1849 - 1865 148

Houten, D.J. van 1913 - 1922 422

Houten, mr S. van 1904 - 1907 377

Hovy, W. 1901 - 1915 351

Huydecoper van Maarsseveen, jhr mr J. 1858 - 1887 en 1888 - 1890 293

Idenburg, A.W.F. van 1920 - 1924 018

Insinger, A.F. 1849 - 1859 150

Insinger, M.H. 1881 - 1891 261

IJsselmuiden, J.J.W. 1932 - 1933 081
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Jacob, F.B. s' 1898 - 1904 341

Jansen, mr F.I.J. 1922 - 1946 024

Janssen de Limpens, mr C.H.J.A. 1932 - 1948 077

Jong, M. de 1893 - 1913 321

Jong, P.W. de 1923 - 1943 040

Jonge, jhr W.C. de 1923 - 1925 041

Jonge van Ellemeet, mr W.C.M. de 1849 - 1853 156

Jordens, mr W.H. Cost 1849 - 1873 164

Jurgens Hzn., A.J. 1919 - 1921 450

Kempenaer, jhr T.A.M.A. van Andringa de 1850 - 1865 183

Ketwich Verschuur, mr dr E. van 1923 - 1924 046

Kieft, J. van de 1945 - 1952 118

Kist, mr H.J. 1891 - 1912 311

Knottenbelt, mr H.J. 1933 - 1937 085

Kol, H.H. van 1913 - 1922 en 1923 - 1924 038

Kolff, mr G. 1935 - 1959 087

Koster, ir J. 1926 - 1933 060

Kranenburg, mr R. 1929 - 1935 en 1937 - 1951 068

Kraus, dr J. 1911 - 1922 411

Kropman, mr G.C.J.D. 1935 - 1963 092

Kun, E.A.M. van der 1910 - 1914 397

Kuyper, dr A. 1913 - 1920 419

Laan, D. 1897 - 1905 338

Laan, J.A. 1905 - 1918 385

Lamsweerde, A.M.J.E. baron van 1904 - 1919 369

Lande, J.C.L. van der 1913 - 1916 en 1920 - 1932 017

Lanschot, mr W.M. van 1911 - 1941 006

Leeuwen, mr W.F. van 1902 - 1911 358

Lely, dr C. 1910 - 1913 404

Lidth de Jeude, mr C.C. van 1849 - 1853 142

Lier, mr H. van 1888 - 1904 302

Lightenvelt, mr L.A. van 1849 - 1850 135

Limburg Stirum, mr C.W. graaf van 1904 - 1905 368

Limburg Stirum, L.G.A. graaf van 1849 - 1850 en 1880 - 1884 254

Lindeijer, G.F. 1925 - 1929 054

Lohman, jhr mr A.F. de Savornin 1892 - 1894 315
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Lohman, jhr mr B.C. de Savornin 1926 - 1946 059

Loon, dr J.A.A.M. van 1919 - 1923 447

Loopuyt, mr P. 1856 - 1862 199

Lotsy, mr J.S. 1853 - 1856 192

Lucasse, mr C. 1910 - 1913 en 1915 - 1922 436

Lynden, mr R. Melvil baron van 1887 - 1901 287

Lynden van Hemmen, F.G. baron van 1890 - 1892 306

Lynden van Sandenburg, mr C.Th. graaf van 1883 - 1885 271

Maarsingh, J. 1937 - 1945 103

Maesen de Sombreff, jhr mr L.H.L.J. van der 1909 - 1926 005

Magnée de Horn, L.H.A. 1884 - 1902 279

Malefijt, J.H. de Waal 1917 - 1925 011

Marchant et d'Ansembourg, M.V.E.H.J.M. graaf de 1935 - 1937 095

Marle, mr H.R. van 1895 - 1899 329

Martens van Sevenhoven, jhr mr J.C. 1849 - 1857 158

Meeuwen, jhr mr E.J.P.Ch.E. van 1856 - 1871 197

Meinesz, mr S.A. Vening 1884 - 1904 en 1904 - 1909 376

Mendels, mr M. 1919 - 1937 013

Merkelbach, W. 1890 - 1911 304

Merkes van Gendt, jhr F.G.E. 1879 - 1884 251

Meurs van Hulsthorst, mr H.F. van 1849 - 1852 141

Michiels van Kessenich, jhr A.H.J.H. 1899 - 1922 346

Michiels van Kessenich, jhr mr F.B.H. 1859 - 1881 207

Michiels van Kessenich, jhr mr G.A.H. 1926 - 1946 058

Mierlo H.Ezn, J.C. van 1849 - 1850 138

Moltmaker, P. 1923 - 1941 049

Moolenburgh, mr J. 1883 - 1892 270

Mortel, J.C.A.M. van de 1939 - 1947 116

Muller Szn, H. 1881 - 1898 260

Muralt, jhr ir R.R.L. de 1923 - 1929 044

Naamen van Eemnes, mr A. van 1880 - 1902 258

Nagell van Ampsen, mr A.J. baron 1924 - 1928 051

Nagell van Ampsen, mr J.E.H. baron van 1888 - 1893 288

Nebbens Sterling, mr H.A. 1891 - 1904 309

Nierop, mr F.S. van 1899 - 1922 345

Nispen tot Pannerden, jhr mr C.E.J.F. van 1849 - 1870 139
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Nispen tot Pannerden, jhr F.X.J. van 1889 - 1899 303

Nispen tot Sevenaer, jhr mr L.C.C.O.M.M.van 1887 - 1901 285

Nivard, F.L.D. 1931 - 1945 075

Nobel, mr C.J.R. 1862 - 1884 210

Nijkamp, H. Chr. 1940 - 1957 117

Nijssingh, mr A.E.J. 1890 - 1904 308

Ossendorp, F.L. 1924 - 1937 052

Otten, ir J.M.L. 1934 - 1937 086

Oudegeest, J. 1929 - 1935 072

Oudermeulen, F. van der 1853 - 1864 193

Oyens, mr J.C. de Marez 1910 - 1911 398

Pallandt van Eerde, R.Th. baron van 1910 - 1913 405

Pallandt van Keppel, mr F.J.W. baron van 1884 - 1887 273

Pallandt van Waardenburg en Neerijnen, H.W. baron 
van Aylva van

1849 - 1880 140

Pallandt van Waardenburg en Neerijnen, mr W.C. baron
van

1887 - 1904 282

Paspoort van Grijpskerke, jhr mr M.C. 1853 - 1859 194

Peletier, mw mr A.E. Ribbius 1937 - 1947 104

Pelinck, mr E. 1907 - 1914 390

Philipse, mr J.A. 1849 - 1871 145

Pické, mr C.J. 1877 - 1887 243

Pincoffs, L. 1872 - 1879 234

Pité, jhr L.L.G.M. de Villers de 1850 - 1880 187

Polak, dr H. 1913 - 1922 en 1923 - 1937 042

Pollema, mr R. 1928 - 1965 065

Pont, mr D.F. 1937 097

Posthuis-Smit, mw W.C.B. 1920 - 1937 015

Prins, A. 1871 - 1880 en 1892 - 1899 317

Prins, J. 1888 - 1896 296

Prinzen, W.J.H. 1890 - 1913 305

Putte, I.D. Fransen van de 1880 - 1902 256

Putte, J. Fransen van de 1859 - 1875 205

Pyls, W.H. 1880 - 1899 259

Pijnacker Hordijk, mr C. 1894 - 1902 324

Pijnappel, mr M.J. 1882 - 1887 en 1888 - 1894 295

Quintus, jhr mr J.W. 1862 - 1864 213
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Raadt, mr G.A. de 1871 - 1883 231

Rahusen, mr E.N. 1891 - 1910 313

Rahusen, H.J. 1866 - 1875 223

Rappard, mr A.G.A. ridder van 1935 - 1946 088

Raymakers, C.A.M. 1907 - 1911 387

Reekers, mr F.J.M.A. 1896 - 1922 332

Regout, H.G.L. 1881 - 1904 263

Regout, mr L.H.W. 1904 - 1909 en 1913 - 1915 417

Regout, P.D. 1849 - 1859 170

Reinalda, M.A. 1937 - 1947 098

Rengers, dr J.E. van Welderen baron 1922 462

Rengers, mr S. van Welderen baron 1849 - 1850 161

Rengers, Th.M.Th. van Welderen baron 1914 - 1916 433

Rengers, mr W.J. van Welderen baron 1888 - 1913 299

Reymer, mr P.J. 1928 - 1929 063

Rhemen van Rhemenshuizen, mr C.H. baron van 1850 - 1880 174

Rink, mr P. 1923 - 1932 037

Röell, jhr mr J. 1887 - 1888 en 1898 - 1901 
en 1910 - 1912

400

Roijen, mr A.J. van 1856 - 1862 200

Royen, mr B. van 1882 - 1893 265

Royen, mr I.A. van 1902 - 1904 360

Royen, mr I.A.S. van 1850 - 1853 184

Romme, mr C.P.M. 1937 099

Rugge, E. 1923 - 1937 045

Rutgers van Rozenburg, jhr mr J.W.H. 1898 - 1902 342

Ruijter, H. 1932 - 1937 082

Rijckevorsel Hzn, A. van 1850 - 1862 175

Rijckevorsel, mr C.J.A. van 1871 - 1883 229

Rijk, G.J. de 1849 - 1850 171

Rijke, mr W. de 1937 - 1945 114

Rijsterborgh, L. 1859 - 1864 203

Sasse van Ysselt, jhr mr A.F.O. van 1929 - 1939 069

Sasse van Ysselt, jhr L.J.B. van 1849 - 1883 133

Sassen, mr A.M. 1892 - 1907 314

Sassen, mr N.F.C.J. 1853 - 1871 190
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Schimmelpenninck van der Oye, W.A. baron 1860 - 1872 208

Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken, J.E.N. 
baron

1894 - 1914 323

Schimmelpenninck van der Oye van de Poll, mr 
W.A.A.J. baron

1876 - 1877 en 1880 - 1889 255

Schoemaker, A.J. 1932 - 1946 079

Scholten, J.E. 1902 - 1910 361

Schönfeld, mr H.J. 1922 - 1923 479

Schot, mr G. 1865 - 1881 222

Sels, C.M.E. van Löben 1905 - 1914 386

Serrarens, P.J.S. 1929 - 1937 073

Sichterman van den Brake, mr M. 1855 - 1856 196

Sickenga, mr J. 1902 - 1911 359

Sickesz, mr C.J. 1884 - 1888 en 1896 - 1898 333

Sikkes, P. 1937 - 1946 105

Sitter, J. de 1850 - 1855 185

Sitter, mr W. de 1877 - 1888 249

Six, jhr mr W. 1888 - 1893 298

Slingenberg, mr M. 1920 - 1935 020

Slotemaker de Bruine, dr J.R. 1922 - 1926 032

Smeenge, mr H. 1919 - 1935 014

Smit, mr H.J. 1864 - 1881 218

Smits, mr A.J.I.M. 1911 - 1923 407

Smits, H.M. 1888 - 1890 286

Smits van Oyen, J.Th. 1883 - 1892 268

Smitz, mr P.J.A. 1877 - 1896 246

Staal, H.P. 1907 - 1920 388

Steger, dr A.M.A.A. 1922 - 1923 en 1926 - 1945 061

Stenhuis, R. 1923 - 1925 050

Stork, C.Th. 1867 - 1895 225

Stork, D.W. 1903 - 1910 en 1916 - 1920 439

Straeter, B.T.C. 1920 452

Swaay, G.J. van 1913 - 1922 420

Sweerts de Landas Wyborgh, E.C. baron 1910 - 1911 399

Swinderen, jhr G.R.G. van 1849 - 1879 162

Swinderen, jhr mr J.H.F.K. van 1879 - 1902 252

Sijtsma, S. 1922 - 1923 474
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Taets van Amerongen tot Natewisch, P.H. baron 1849 - 1850 146

Taets van Amerongen van Natewisch, mr J. baron 1859 - 1870 206

Tak van Poortvliet, mr J.P.R. 1884 - 1888 en 1901 - 1904 350

Tex, jhr mr C.J.A. den 1875 - 1882 242

Thooft, mr J. 1873 - 1893 236

Tienhoven, mr G. van 1880 - 1891 en 1894 - 1897 326

Thijssen, mr J.N.J.E. Heerkens 1922 - 1935 031

Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, jhr mr E. 1910 - 1917 406

Tonckens, mr W.J. 1849 - 1875 168

Twist, mr A.J. Duymaer van 1865 - 1881 221

Veer, mr A.A. de 1922 - 1932 034

Veld, mr J. in 't 1937 - 1964 107

Velzen, S. van 1901 - 1910 349

Verheyen, jhr mr F.X.A 1908 - 1929 004

Verheyen, jhr mr J.B.A.J.M. 1883 - 1898 266

Verkouteren, mr H. 1922 - 1930 026

Vermeulen, dr P.J.F. 1904 - 1913 373

Verschoor, H.E. 1864 - 1877 216

Verschuer, B.A. baron van 1849 - 1850 155

Verschuir van Heilo, jhr D.C. de Dieu Fontein 1866 - 1874 224

Vessem, mr A.J. van 1935 - 1945 094

Viëtor, mr J. Fresemann 1849 - 1850 166

Viruly, Th.P. 1862 - 1902 211

Visser, M. 1931 - 1935 076

Visser van Hazerswoude, mr D. 1883 - 1886 269

Vliegen, W.H. 1917 - 1922 444

Vlugt, dr W. de 1922 - 1939 035

Vollenhoven, J. van 1863 - 1888 215

Vollenhoven, dr H. van Beeck 1849 - 1871 152

Vollenhoven, mr J. Messchert van 1864 - 1873 217

Voorst tot Voorst, J.J.G. baron van 1908 - 1931 002

Voorst tot Voorst, L.F.J.M. baron van 1937 - 1939 106

Voorthuysen, mr E. du Marchie van 1857 - 1858 en 1874 - 1881 241

Vorrink, J.J. 1935 - 1946 093

Vos van Steenwijk, mr G.W. baron de 1884 - 1890 278

Vos van Steenwijk, mr J.A.G. baron de 1853 - 1880 195
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Vos van Steenwijk, J.W.J. baron de 1932 - 1935 080

Vos van Steenwijk, mr W.L. baron de 1913 - 1946 008

Vries, L.W. de 1922 - 1928 025

Vries Czn, mr S. 1922 - 1923 477

Vijlbrief, N. 1936 - 1946 100

Wael, mr A.F. Vos de 1871 - 1883 230

Wael, mr A.J. Vos de 1849 - 1850 163

Waller, H. 1904 - 1913 371

Wassenaar tot Catwijck, mr O.J.E. baron van 1914 - 1932 009

Wassenaer van Rosande, J.D. baron van 1904 - 1914 374

Waterschoot van der Gracht, mr W.S.J. van 1904 - 1916 372

Weel Dzn, A. van 1850 - 1868 178

Welt, D.K. 1888 - 1911 301

Werker, mr W.H.M. 1935 - 1937 089

Wertheim, A.C. 1886 - 1897 280

Wessem, J.C. van 1850 - 1864 180

Westerdijk, J.B. 1916 - 1919 en 1922 - 1934 028

Wibaut, dr F.M. 1922 - 1935 027

Wichen, F.H. van 1916 - 1920 440

Willebois, jhr P.J.J.S.M. van der Does de 1898 - 1923 339

Willinge, mr J.J. 1904 - 1907 381

Wit, P.J.J. de 1923 - 1929 043

Wittert van Hoogland, dr E.B.F.F. baron 1920 - 1926 016

Woltjer, dr J. 1902 - 1917 357

Woltjer, dr R.H. 1937 - 1952 111

Wijck, S.M. van 1899 - 1901 343

Wijck, jhr C.H.A. van der 1904 375

Wijck, jhr mr H.A.M. van Asch van 1933 - 1947 083

Wijck, jhr mr H.M.J. van Asch van 1901 - 1910 352

Wijck, jhr mr T.A.J. van Asch van 1896 - 1901 335

Zeeuw, A.B. de 1923 - 1945 048

Zuylen van Nijevelt, mr J.P.P. 1888 - 1890 289

Zijlma, G. 1911 - 1916 413

Zwaan, dr J. de 1937 - 1956 109
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Lijst van griffiers en commiezen ter griffie

LIJST VAN GRIFFIERS EN COMMIEZEN TER GRIFFIE

van de Staten-Generaal

1814 - 1815 jhr J.M. van Pabst van Bingerden, griffier

1814 - 1815 mr L. de Witte van Citters, commies-griffier

1814 - 1815 B.H.W. Gevers, commies-griffier

1814 - 1815 H. Nieuwenhuizen, adjunct-commies

1814 - 1815 B. Surmont, adjunct-commies

1814 - 1815 J. Washington, adjunct-commies

van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

griffier

1815 - 1817 jhr J.M. van Pabst van Bingerden

1817 - 1842 jhr E. van Weede van Dijkveld

1842 - 1850 J.L.W. baron de Geer van Jutphaas

1850 - 1877 jhr mr J.A. Singendonck

1877 - 1880 jhr mr J.K.J. de Jonge

1880 - 1899 mr O.W. Star Numan

1900 - 1927 mr H. Zillesen

1927 - 1935 jhr dr W.A. Beelaerts van Blokland

1935 - 1957 mr A.L. de Block

commies van Staat, waarnemende de dienst van commies-griffier

1815 - 1817 B.H.W. Gevers

1817 - 1823 mr C. Huughe

1823 - 1826 jhr Th.J.F. Diert van Kerckwerve

1826 - 1830 H.J.A. graaf de Baillet

1830 jhr E.M.Gh. Joos de ter Beerst

1836 - 1838 mr C.Th.J. baron de Constant Rebecque

1838 - 1841 jhr mr J.G.H. van Tets

1841 - 1843 mr W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg

1843 - 1850 jhr mr J.A. Singendonck

commies-griffier

1851 - 1858 jhr mr H.J. van der Heim

1858 - 1877 jhr mr J.K.J. de Jonge

1878 - 1880 mr O.W. Star Numan

1880 - 1889 mr A.J.W. van Roijen

1890 - 1899 mr H. Zillesen
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commies-griffier

1900 - 1905 mr H.J. Romeijn

1906 - 1919 jhr mr E.B.F.F. Wittert van Hoogland

1919 - 1927 jhr mr W.A. Beelaerts van Blokland

1927 - 1935 mr A.L. de Block

1935 - 1955 mr J. van Andel Gzn.

commies-translateur

1815 - 1830 J.L.J. Le Fevre

adjunct-commies ter griffie

1815 - 1824 H. Nieuwenhuizen

1824 - 1827 A.J. Ravekes

1827 - 1835 A.J. Kuijpers

(hoofd)commies ter griffie

1835 - 1862 A.J. Kuijpers

1862 - 1884 G. Dijkmans

1884 - 1925 W.F. Pfeiffer

referendaris ter griffie

1926 - 1933 J.A. van Lakerveld

1934 - 1947 C. Chr. J. Kiewit
Lijst der zittingen

LIJST DER ZITTINGEN
Ontleend aan G.W. Bannier, Grondwetten van Nederland (Zwolle 1936) en aan de archieven van de 
Staatssecretarie 1813 - 1840 en van het Kabinet des Konings / der Koningin vanaf 1841.

zitting tijdvak bijzonderheden

1814 2 mei - 5 november 
1814.

Eerste buitengewone zitting van de Staten-Generaal, 
geopend krachtens souverein besluit van 6 april 1814, nr.3 en 
gesloten krachtens souverein besluit van 3 november 1814, nr.
69.

1814-1815 7 november 1814 - 7 
augustus 1815.

Eerste en enige gewone zitting van de uit één kamer 
bestaande Staten-Generaal. Krachtens Koninklijk besluit van 
6 augustus 1815, nr. 53 werd de zitting gesloten op 7 augustus 
1815.

1815 8 - 19 augustus 1815. Buitengewone zitting in dubbele getale wegens herziening 
van de Grondwet, geopend krachtens Koninklijk besluit van 
15 juli 1815, nr.75 en gesloten krachtens Koninklijk besluit van 
19 augustus 1815, nr. 1.

1815 21 - 29 september 
1815.

Buitengewone zitting te Brussel na inwerkingtreding van de 
nieuwe Grondwet, ter inhuldiging van de Koning. Geopend 
krachtens Koninklijk besluit van 1 september 1815, nr. 106 en 
gesloten krachtens Koninklijk besluit van 28 september 1815, 
nr. 39.

1815-1816 16 oktober 1815 - 3 te 's-Gravenhage
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oktober 1816

1816-1817 21 oktober 1816 - 30 
januari 1817

te Brussel

1817-1818 20 oktober 1817 - 13 
maart 1818

te 's-Gravenhage

1818-1819 19 oktober 1818 - 22 
mei 1819

te Brussel

1819-1820 18 oktober 1819 - 12 
juni 1820

te 's-Gravenhage

1820-1821 16 oktober 1820 - 12 
juli 1821

te Brussel

1821-1822 15 oktober 1821 - 24 
augustus 1822

te 's-Gravenhage

1822-1823 21 oktober 1822 - 29 
maart 1823

te Brussel

1823-1824 20 oktober 1823 - 5 
juni 1824

te 's-Gravenhage

1824-1825 18 oktober 1824 - 5 
maart 1825

te Brussel

1825-1826 17 oktober 1825 - 25 
maart 1826

te 's-Gravenhage

1826-1827 16 oktober 1826 - 8 
mei 1827

te Brussel

1827-1828 15 oktober 1827 - 1 
april 1828

te 's-Gravenhage

1828-1829 20 oktober 1828 - 20 
mei 1829

te Brussel

1829-1830 19 oktober 1829 - 2 
juni 1830

te 's-Gravenhage

1830 13 september - 2 
oktober 1830.

Buitengewone zitting te 's-Gravenhage wegens de 
ongeregeldheden in België, geopend krachtens Koninklijk 
besluit van 28 augustus 1830, nr. 56 en gesloten krachtens 
Koninklijk besluit van 1 oktober 1830, nr. 75.

1830-1831 18 oktober 1830 - 15 
oktober 1831

1831-1832 17 oktober 1831 - 13 
oktober 1832

1832-1833 15 oktober 1832 - 17 
juni 1833

1833-1834 21 oktober 1833 - 29 
april 1834

1834-1835 20 oktober 1834 - 29 
april 1835
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1835-1836 19 oktober 1835 - 26 
april 1836

1836-1837 17 oktober 1836 - 11 
mei 1837

1837-1838 16 oktober 1837 - 3 
april 1838

1838-1839 15 oktober 1838 - 22 
juli 1839

1839-1840 21 oktober 1839 - 15 
juni 1840

1840 4 augustus - 5 
september 1840.

Buitengewone zitting (Tweede Kamer in dubbele getale) 
wegens herziening van de Grondwet, geopend krachtens 
Koninklijk besluit van 7 juli 1840, S. 40 en gesloten krachtens 
Koninklijk besluit van 4 september 1840, nr. 80.

1840-1841 19 oktober 1840 - 15 
oktober 1841

1841-1842 18 oktober 1841 - 11 
juli 1842

1842-1843 17 oktober 1842 - 10 
oktober 1843

1843-1844 16 oktober 1843 - 26 
juni 1844

1844-1845 21 oktober 1844 - 28 
juni 1845

1845-1846 20 oktober 1845 - 11 
mei 1846

1846-1847 19 oktober 1846 - 11 
augustus 1847

1847-1848 18 oktober 1847 - 14 
oktober 1848

1848-1849 16 oktober 1848 - 13 
februari 1849.

Laatste zitting van de oude kamers. Ingevolge art. 1 van het 
Voorlopig Kiesreglement, opgenomen in additioneel art. 7 
van de Grondwet van 1848, hielden deze kamers op te 
bestaan met ingang van de dag der opening van de zitting der
nieuwe kamers, zijnde 13 februari 1849. Deze zitting is niet 
formeel in een verenigde vergadering gesloten. De Eerste en 
Tweede Kamer hielden hun laatste vergadering op 21 resp. 20
december 1848.

1849 13 februari - 20 
augustus 1849.

Eerste zitting der nieuwe kamers, gekozen krachtens het 
Voorlopig Kiesreglement. Bij Koninklijk besluit van 11 januari 
1849, S. 2, werd de opening van de zitting der nieuwe kamers 
bepaald op 13 februari 1849.

1849-1850 17 september 1849 - 
20 augustus 1850.

Bij Koninklijk besluit van 9 augustus 1850, S. 50, werden 
beide kamers der Staten-Generaal met 20 augustus 1850 
ontbonden, teneinde de nieuwe Kieswet zo spoedig mogelijk 
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in werking te laten treden.

1850-1851 7 oktober 1850 - 13 
september 1851.

Eerste zitting der kamers, gekozen krachtens de nieuwe 
Kieswet. Overeenkomstig art. 95 der Grondwet had deze 
zitting geopend moeten worden op de derde maandag van 
de maand september, de 16e dus. Wegens vertraging bij de 
verkiezingen werd de opening bij Koninklijk besluit van 12 
september 1850, S. 59, uitgesteld tot 7 oktober 1850.

1851-1852 15 september 1851 - 
18 september 1852

1852-1853 20 september 1852 - 
21 april 1853.

Krachtens Koninklijk besluit van 20 april 1853, nr. 66, werd de 
zitting op 21 april 1853 gesloten wegens ontbinding van de 
Tweede Kamer.

1853 14 juni - 10 
september 1853.

Bij Koninklijk besluit van 26 april 1853, S. 22, werd de opening
van deze zitting bepaald op 14 juni 1853.

1853-1854 19 september 1853 - 
4 september 1854

1854-1855 18 september 1854 - 
23 augustus 1855

1855-1856 17 september 1855 - 
5 juli 1856

1856-1857 15 september 1856 - 
26 augustus 1857

1857-1858 21 september 1857 - 
28 augustus 1858

1858-1859 20 september 1858 - 
14 september 1859

1859-1860 19 september 1859 - 
6 september 1860

1860-1861 17 september 1860 - 
3 september 1861

1861-1862 16 september 1861 - 
13 september 1862

1862-1863 15 september 1862 - 
19 september 1863

1863-1864 21 september 1863 - 
17 september 1864

1864-1865 19 september 1864 - 
16 september 1865

1865-1866 18 september 1865 - 
15 september 1866

1866-1867 17 september - 1 
oktober 1866.

Krachtens Koninklijk besluit van 28 september 1866, S. 162, 
werd de zitting op 1 oktober 1866 gesloten wegens 
ontbinding van de Tweede Kamer.

1866-1867 19 november 1866 - Tweede zitting. Bij Koninklijk besluit van 28 september 1866, 
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(II) 16 augustus 1867. S. 161, werd de opening van deze zitting bepaald op 19 
november 1866.

1867-1868 16 september - 27 
december 1867.

Krachtens Koninklijk besluit van 22 december 1867, nr. 45, 
werd de zitting op 27 december 1867 gesloten wegens 
ontbinding van de Tweede Kamer.

1867-1868 
(II)

25 februari - 19 
september 1868.

Tweede zitting. Bij Koninklijk besluit van 3 januari 1868, S. 3, 
werd de opening van deze zitting bepaald op 25 februari 
1868.

1868-1869 21 september 1868 - 
16 september 1869

1869-1870 20 september 1869 - 
17 september 1870

1870-1871 19 september 1870 - 
15 september 1871

1871-1872 18 september 1871 - 
14 september 1872

1872-1873 16 september 1872 - 
13 september 1873

1873-1874 15 september 1873 - 
19 september 1874

1874-1875 21 september 1874 - 
18 september 1875

1875-1876 20 september 1875 - 
16 september 1876

1876-1877 18 september 1876 - 
15 september 1877

1877-1878 17 september 1877 - 
13 september 1878

1878-1879 16 september 1878 - 
13 september 1879

1879-1880 15 september 1879 - 
18 september 1880

1880-1881 20 september 1880 - 
17 september 1881

1881-1882 19 september 1881 - 
16 september 1882

1882-1883 18 september 1882 - 
14 september 1883

1883-1884 17 september 1883 - 
13 september 1884

1884-1885 15 september - 11 
oktober 1884.

Krachtens Koninklijk besluit van 5 oktober 1884, S. 209, werd 
de zitting op 11 oktober 1884 gesloten wegens ontbinding van
de beide kamers der Staten-Generaal in verband met de 
voorgenomen herziening van de Grondwet.



2.02.13 Eerste Kamer 1814-1945 39

zitting tijdvak bijzonderheden

1884-1885 
(II)

17 november 1884 - 
19 september 1885.

Tweede zitting. Bij Koninklijk besluit van 5 oktober 1884, S. 
209, werd het samenkomen der nieuw verkozen kamers 
bepaald op 17 november 1884.

1885-1886 21 september 1885 - 
18 mei 1886.

Krachtens Koninklijk besluit van 11 mei 1886, S. 105, werd de 
zitting op 18 mei 1886 gesloten wegens ontbinding van de 
Tweede Kamer.

1885-1886 
(II)

14 juli - 18 september
1886.

Tweede zitting. Bij Koninklijk besluit van 11 mei 1886, S. 105, 
werd de opening van deze zitting bepaald op 14 juli 1886.

1886-1887 20 september 1886 - 
17 augustus 1887.

Krachtens Koninklijk besluit van 13 augustus 1887, S. 155, 
werd de zitting gesloten op 17 augustus 1887 wegens 
ontbinding van de beide kamers der Staten-Generaal in 
verband met de voorgenomen herziening van de Grondwet.

1887-1888 19 september 1887 - 
27 maart 1888.

Bij Koninklijk besluit van 13 augustus 1887, S. 155, werd de 
opening van deze zitting bepaald op 19 september 1887. 
Ingevolge additioneel artikel VI van de Grondwet van 1887 en
het Koninklijk besluit van 21 maart 1888, nr. 6, werd de zitting
op 27 maart 1888 gesloten.

1888 1 mei - 15 september 
1888.

Eerste zitting der kamers gekozen volgens de Grondwet van 
1887 en de Kieswet, zoals die bij additioneel artikel VII van die
Grondwet voorlopig was gewijzigd. Ingevolge additioneel 
artikel VI en het Koninklijk besluit van 24 april 1888, S. 75, 
werd de opening van deze zitting bepaald op 1 mei 1888.

1888-1889 18 september 1888 - 
14 september 1889

1889-1890 17 september 1889 - 
13 september 1890

1890-1891 16 september 1890 - 
12 september 1891

1891-1892 15 september 1891 - 
17 september 1892

1892-1893 20 september 1892 - 
16 september 1893

1893-1894 19 september 1893 - 
20 maart 1894.

Krachtens Koninklijk besluit van 17 maart 1894, nr. 36, werd 
de zitting gesloten op 20 maart 1894 wegens ontbinding van 
de Tweede Kamer.

1894 16 mei - 15 
september 1894.

Bij Koninklijk besluit van 20 maart 1894, S. 47, werd de 
opening van deze zitting bepaald op 16 mei 1894.

1894-1895 18 september 1894 - 
14 september 1895

1895-1896 17 september 1895 - 
12 september 1896

1896-1897 15 september 1896 - 
18 september 1897

1897-1898 21 september 1897 - 
17 september 1898
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1898-1899 20 september 1898 - 
16 september 1899

1899-1900 19 september 1899 - 
15 september 1900

1900-1901 18 september 1900 - 
14 september 1901

1901-1902 17 september 1901 - 
13 september 1902

1902-1903 16 september 1902 - 
12 september 1903

1903-1904 15 september 1903 - 
23 juli 1904.

Krachtens Koninklijk besluit van 19 juli 1904, nr. 23, werd de 
zitting gesloten op 23 juli 1904 wegens ontbinding van de 
Eerste Kamer in verband met de verwerping door die kamer 
van het wetsontwerp tot wijziging der Hooger-Onderwijswet.

1904-1905 20 september 1904 - 
16 september 1905.

Bij Koninklijk besluit van 19 juli 1904, S. 194, werd de opening 
van deze zitting bepaald op 20 september 1904.

1905-1906 19 september 1905 - 
15 september 1906

1906-1907 18 september 1906 - 
14 september 1907

1907-1908 17 september 1907 - 
12 september 1908

1908-1909 15 september 1908 - 
18 september 1909

1909-1910 21 september 1909 - 
17 september 1910

1910-1911 20 september 1910 - 
16 september 1911

1911-1912 19 september 1911 - 
14 september 1912

1912-1913 17 september 1912 - 
13 september 1913

1913-1914 16 september 1913 - 
12 september 1914

1914-1915 15 september 1914 - 
18 september 1915

1915-1916 21 september 1915 - 
16 september 1916

1916-1917 19 september 1916 - 
24 mei 1917.

Krachtens Koninklijk besluit van 19 mei 1917, S. 402, werd de 
zitting gesloten op 24 mei 1917 wegens ontbinding van de 
beide kamers der Staten-Generaal in verband met de 
voorgenomen herziening van de Grondwet.

1917 28 juni - 15 
september 1917.

Bij Koninklijk besluit van 19 mei 1917, S. 402, werd de opening
van deze zitting bepaald op 28 juni 1917.
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1917-1918 18 september 1917 - 
14 september 1918

1918-1919 17 september 1918 - 
13 september 1919

1919-1920 16 september 1919 - 
18 september 1920

1920-1921 21 september 1920 - 
17 september 1921

1921-1922 20 september 1921 - 
22 mei 1922.

Krachtens Koninklijk besluit van 16 mei 1922, S. 295, werd de 
zitting gesloten op 22 mei 1922 wegens ontbinding van de 
beide kamers der Saten-Generaal in verband met de 
voorgenomen herziening van de Grondwet.

1922 25 juli - 16 
september 1922.

Bij Koninklijk besluit van 16 mei 1922, S. 295, werd de 
opening van deze zitting bepaald op 25 juli 1922.

1922-1923 19 september 1922 - 
15 september 1923

1923-1924 18 september 1923 - 
13 september 1924.

Eerste zitting der Eerste Kamer, gekozen volgens de 
Grondwet van 1922 en de Kieswet en de Provinciale wet, 
zoals gewijzigd bij de wet van 23 juni 1923, S. 294.

1924-1925 16 september 1924 - 
12 september 1925

1925-1926 15 september 1925 - 
18 september 1926

1926-1927 21 september 1926 - 
17 september 1927

1927-1928 20 september 1927 - 
15 september 1928

1928-1929 18 september 1928 - 
14 september 1929

1929-1930 17 september 1929 - 
13 september 1930

1930-1931 16 september 1930 - 
12 september 1931

1931-1932 15 september 1931 - 
17 september 1932

1932-1933 20 september 1932 - 
6 mei 1933.

Krachtens Koninklijk besluit van 15 februari 1933, S. 49, werd 
de zitting gesloten op 6 mei 1933 wegens ontbinding van de 
Tweede Kamer.

1933 9 mei - 16 september
1933.

Bij Koninklijk besluit van 15 februari 1933, S. 49, werd de 
opening van deze zitting bepald op 9 mei 1933.

1933-1934 19 september 1933 - 
15 september 1934

1934-1935 18 september 1934 - 
14 september 1935
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1935-1936 17 september 1935 - 
12 september 1936

1936-1937 15 september 1936 - 
5 juni 1937.

Krachtens Koninklijk besluit van 17 april 1937, S. 384, werd de 
zitting gesloten op 5 juni 1937 wegens ontbinding van de 
beide kamers der Staten-Generaal in verband met de 
voorgenomen herziening van de Grondwet.

1937 8 juni - 18 september
1937.

Bij Koninklijk besluit van 17 april 1937, S. 384, werd de 
opening van deze zitting bepaald op 8 juni 1937.

1937-1938 21 september 1937 - 
17 september 1938

1938-1939 20 september 1938 - 
16 september 1939

1939-1940 19 september 1939 - 
10 mei 1940.

De laatste vergadering van de Eerste Kamer vond plaats op 
29 april 1940. De Tweede Kamer ging op 10 mei 1940 als 
gevolg van de oorlogsomstandigheden, tot nadere oproeping
uiteen. Bij Verordening van de Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandse gebied van 21 juni 1940 nr. 22 werd 
bepaald dat de werkzaamheden der beide kamers der 
Staten-Generaal tot nader order moesten blijven rusten.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De griffier was, krachtens zijn instructie, belast met het beheer van het archief. De feitelijke 
beheerswerkzaamheden zullen grotendeels zijn uitgevoerd door ambtenatern ter griffie. Zo heeft 
in 1910 "eene reeds lang voorziene ordening, gepaard gaande met eene schifting plaats gehad". 
Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de kamerbewaarder, de bode en de assistentbode, 
onder toezicht van de commies-griffier.

In de loop der tijd zijn dus archiefbescheiden vernietigd. Wat er is afgevoerd, is niet meer te 
achterhalen, omdat er geen proces-verbalen van vernietiging zijn opgemaakt. Zo is in 1941 
ongeveer 3200 kg "gebruikt papier' vernietigd, dat verpakt is geweest in ruim 800 portefeuilles. 
Ook hier is niet vast te stellen om welk materiaal het gaat. Zeker is dat het archief niet volledig is. 
Met name het griffiearchief van voor 1855 vertoont hiaten.

Het archief van de Eerste Kamer is in 1981 overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief, gevolgd 
door enkele kleinere aanvullingen in de daarop volgende jaren.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Wetgeving en controle van het regeringsbeleid vormen de hoofdtaken van de Staten-Generaal. Zo 
beoordeelde de Eerste Kamer de wetsontwerpen die door de Tweede Kamer al waren 
aangenomen. Ook de Staatsbegroting moet bij wet worden vastgesteld. Om de regering te kunnen
controleren heeft de Kamer onder meer het recht van interpellatie, het recht om vragen te stellen 
en het enquêterecht. Omdat de beide hoofdtaken van de Staten-Generaal in principe alle 
beleidsterreinen van de rijksoverheid betreffen, komen in het archief stukken voor over de meest 
uiteenlopende onderwerpen.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Bij een, overigens terughoudende vernietiging, kon ruim twintig meter archief worden afgevoerd 
ter vernietiging. Hierdoor reduceerde de omvang van het archief van 70 tot 48 strekkende meter 
plankruimte. Het 400 meter grote bestand van gedrukte stukken is hierbij buiten beschouwing 
gelaten. Dat bestand is beschreven in archiefinventaris 2.02.21.02.

Lijst van vernietigde stukken

categorie periode
omvan
g motivering

Dubbelen, en afschriften waarvan 
het origineel aanwezig is

1814 - 1945 0,5 m bevat geen informatie die niet 
elders in het archief te vinden is.

Geschreven agenda's van de 
vergaderingen

1849 - 1940 0,6 m bevat geen informatie die niet ook
in de net-notulen of Handelingen 
is te vinden.

Minuut-notulen zonder de 
bijlagen

1849 - 1940 2,0 m net-notulen veel uitgebreider.

Presentielijsten 1821 - 1940 2,8 m gegevens vermeld in net-notulen 
en in Handelingen.

Lijsten van bij de vergadering 
ingekomen stukken

1849 - 1940 1,8 m gegevens vermeld in net-notulen 
en in Handelingen.

Ingekomen berichten van 
verhindering

1818 - 1940 1,3 m gegevens vermeld in net-notulen 
en in Handelingen.

Ingekomen brieven van het 
Kabinet des Konings / der 
Koningin houdende mededeling 
van bekrachtiging van 
wetsontwerpen door de 
koning(in), zgn. Kabinetsmissives

1849 - 1940 2,5 m formulieren; gegevens vermeld in 
net-notulen, Handelingen, archief 
van het Kabinet en in dat van de 
betrokken minister.

Ingekomen regeringsmissives ten 
geleide van boekwerken en 
andere stukken

1816 - 1945 2,0 m gegevens vermeld in net-notulen 
en in Handelingen: de begeleide 
stukken bevinden zich gedeeltelijk
in het archief en zijn gedeeltelijk 
teruggezonden; de kaarten 
berusten grotendeels bij de 
Kaartenafdeling van het Algemeen
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categorie periode
omvan
g motivering

Rijksarchief, terwijl de drukwerken
naar de bibliotheek van de Kamer 
zijn overgebracht en daar voor het
merendeel zijn afgevoerd.

Van de Tweede Kamer ontvangen 
gedrukte wetsontwerpen, waarbij 
amendementen met de pen in de 
tekst zijn aangebracht

1849 -1905 2,5 m bevinden zich ook in de net-
notulen; stukken van na 1906 zijn 
al ter griffie vernietigd.

Lijsten van trekking der 
afdelingen, van verkozen 
voorzitters en ondervoorzitters 
der afdelingen, van commissies en
van rapporteurs over 
wetsontwerpen

1849 - 1940 0,4 m gegevens vermeld in net-notulen 
en in Handelingen.

Minuut-voorlopige en 
eindverslagen

1849 - 1878 1,0 m ernstig beschadigd wegens 
gebruik als kopij voor gedrukte 
stukken; stukken na 1878 zijn al ter
griffie vernietigd.

Ingekomen memories van 
antwoord

1849 - 1878 0,5 m ernstig beschadigd wegens 
gebruik als kopij voor de gedrukte 
stukken; stukken na 1878 zijn al ter
griffie vernietigd.

Stemlijsten 1849 - 1940 0,3 m 'turf'-lijsten, gegevens vermeld in 
net-notulen en Handelingen.

Handtekeningenlijsten behorend 
bij een verzoekschrift

1925 0,1 m restant van overigens aan de 
inzendende organisatie 
teruggezonden lijsten.

Stukken betreffende verzoeken 
om plaatskaarten voor en 
toewijzing van zitplaatsen in de 
Ridderzaal bij de opening van de 
Staten-Generaal

1904 - 1939 1,0 m stukken betreffende de 
organisatie van de opening blijven
bewaard.

Triplicaat-declaraties wegens 
leveranties aan de Eerste Kamer 
en reis- en verblijfkosten der leden

1834 - 1945 1,0 m comptabele registers en 
overzichten blijven bewaard; 
eerste en tweede exemplaren zijn 
al vernietigd bij de Algemene 
Rekenkamer.

Aanvragen om décharge wegens 
het beheer van gelden ter goede 
rekening

1918 - 1945 0,5 m akten van décharge blijven 
bewaard.

Ingekomen circulaires van 
ministeries, houdende 
voorschriften op het gebied van 
financieel en materieel beheer en 
rijkspersoneel voorzover niet van 
toepassing geweest op de griffie 
van de Eerste Kamer

1923 - 1944 0,2 m gegevens niet relevant voor de 
Eerste Kamer en bovendien in 
ministerie-archieven te vinden.
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VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het archief van de Eerste Kamer was vermengd met het archief van de Staten-Generaal uit de 
jaren 1814-1815. Bij de inventarisatie is deze archiefvermenging ongedaan gemaakt. De 
inventarisnummers 1 - 13 vormen het archief van de Staten-Generaal 1814-1815, terwijl het 
eigenlijke Eerste Kamer-archief begint met inventarisnummer 14. Niettemin zijn, ter wille van 
praktisch depotbeheer, de inventarisnummers 1 - 13 wel voorzien van het etiket "Eerste Kamer" op 
portefeuille en omslag.

Als einddatum is juni 1945 genomen, het tijdstip waarop de griffie de hervatting van de 
werkzaamheden van de Staten-Generaal begon voor te bereiden. Een enkel archiefbestanddeel 
loopt verder dan juni 1945 (b.v. inventarisnummer 641), andere bestanddelen zijn niet 
overgedragen, omdat ze gegevens van zowel vóór als na juni 1945 bevatten (b.v. 
inventarisnummers 198 en 572). In het algemeen is de scheiding strikt doorgevoerd en zijn 
stukken, jonger dan juni 1945 teruggebracht naar de griffie.

De aangetroffen ordening in het archief van de Eerste Kamer was in hoofdlijnen de volgende. Drie 
hoofdbestanddelen waren te onderscheiden: een omvangrijk bestand van Handelingen en 
gedrukte stukken (c. 400 m.), een klein onderwerpsgewijs geordend deel (c. 10 m.) en een 
chronologisch geordend deel, bestaande uit enkele series (c. 60 m.).

Het bestand 'gedrukte stukken', hoewel niet compleet, bevatte van vrijwel elk gedrukt kamerstuk, 
zowel van de Eerste als van de Tweede Kamer, meer dan één exemplaar: gemiddeld zo'n zes stuks. 
Uit dit bestand is een zo goed als complete serie gedrukte stukken van de Eerste Kamer 
samengesteld (inventarisnrs. 413-454), waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van het 
exemplaar met de ondertekeningen in handschrift. De rest is buiten de inventarisatie gelaten en is,
als zijnde dubbel, ter vernietiging afgevoerd.

Het was echter vrij snel duidelijk dat de series de kern van het archief vormen: de bescheiden 
betreffende de eigenlijke werkzaamheden van de Kamer waren in deze series terug te vinden. Een 
tiental series kon worden onderkend:

a. gedrukte agenda's (1908-1940)
b. net-notulen (1814-1940)
c. kopie net-notulen (1814-1830)
d. Franse notulen (1815-1830)
e. notulen van het zgn. comité-generaal (1849-1940)
f. minuut-notulen (1814 -1940)
g. geloofsbrieven (1849-1940)
h. overgelegde stukken (1887-1940)
i. kabinetsmissives (1888-1907)
j. diverse registers, lijsten en klappers (1814-1940)

Van de gemeenschappelijke griffie voor de verzoekschriften is in 1982 nog de serie 
verzoekschriften (1849-1940) overgenomen. Deze series zijn voor het merendeel in deze inventaris 
terug te vinden in het hoofdstuk 'Stukken geordend naar hun formele kenmerken'. Niet de inhoud 
van de stukken is bepalend geweest voor hun plaats in het archief, maar gelijkheid van 
redaktionele vorm (agenda's, notulen, ingekomen stukken) en van ontwikkelingsstadium (net-
notulen, minuut-notulen, gedrukte stukken). De series vermeld onder c en i zijn niet in deze 
inventaris terug te vinden, omdat ze vernietigd zijn (zie Lijst van vernietigde stukken, categorie 1 en
7).

De omvangrijkste serie was die der minuut-notulen (serie f). Toch zal men ook die niet meer als 
zodanig terugvinden in deze inventaris. De minuut-notulen hebben een intensieve bewerking 
ondergaan. Zoals hiervoor beschreven is de term 'minuut-notulen' eigenlijk de benaming voor de 
verzameling stukken die in de vergadering behandeld zijn. In een omslag per vergadering zaten 
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materieel bijeengevoegd de geschreven agenda's, de presentielijsten, de lijsten van ingekomen 
stukken, de ingekomen stukken zelf voor zover nog aanwezig, de wetsontwerpen in afschrift (de 
originelen, ondertekend en wel, bevinden zich in het archief van het Kabinet des Konings / der 
Koningin!), de memories van antwoord, de voorlopige en eindverslagen, de stemlijsten, alsmede 
enkele andere categorieën van stukken. Het geheel werd redactioneel bijeen en in volgorde 
gehouden door de kale minuut-notulen, de verbindende tekst tussen deze stukken. Deze serie 
minuut-notulen was inhoudelijk vrijwel identiek aan de serie net-notulen. Een groot deel van de 
stukken, behorend tot de minuut-notulen is in de net-notulen afgeschreven. Omdat het weinig zin
had twee identieke, chronologische series naast de eveneens chronologische Handelingen in stand
te houden, en omdat uit de minuut-notulen het een en ander vernietigd kon worden, zijn de te 
bewaren stukken uit de minuut-notulen gelicht en tot specifieke series geordend (inventarisnrs. 
214-412). Wat overbleef, is vernietigd, met inbegrip van de kale minuut-notulen. Deze bescheiden 
zijn in de lijst van vernietigde stukken vermeld onder de categorieën 2-14. Aldus zijn de volgende 
specifieke series gevormd resp. aangevuld:

– geloofsbrieven, met verslagen van de commissies voor de geloofsbrieven;
– verzoekschriften, met nota's van inlichtingen en verslagen van de commissies voor de 

verzoekschriften;
– door de regering overgelegde en toegezonden officiële bescheiden;
– geschriften, en terzijde gelegde verzoekschriften, van particulieren;
– adressen van de Staten-Generaal aan de koning(in);
– voorstellen en moties;

Hiervan waren de drie eerste categorieën al grotendeels ter griffie als afzonderlijke serie uit de 
minuut-notulen gelicht. De overgelegde officiële bescheiden zijn eveneens seriematig geordend: 
eerst naar afzender en vervolgens naar periodieke reeks. Niet-periodiek overgelegde of 
toegezonden stukken zijn ook per afzender bijeengebracht. In toelichtingen bij de beschrijvingen 
zijn deze categorie stukken nader beschreven. Daartoe was temeer aanleiding toen bleek dat het 
grootste deel van dit soort stukken niet meer in het archief aanwezig is. Vaak bleken ze te zijn 
teruggestuurd naar de betrokken minister, of te zijn vernietigd. Gedrukte overgelegde of 
toegezonden stukken zijn in de bibliotheek terecht gekomen en daaruit voor een groot deel 
inmiddels ook weer afgevoerd. Nu kan men, als men b.v. via de Handelingen of de gedrukte 
stukken van het bestaan van een overgelegd stuk weet, via deze toelichtingen nazien of dit stuk 
nog in het archief aanwezig is. Het voorkomt nodeloos raadplegen van de betreffende bundels in 
het archief zelf.

Het onderwerpsgewijs geordende deel van het archief bleek de correspondentie van de voorzitter 
en de griffier te bevatten, als ook de boekhouding. Deze correspondentie handelt over de 
organisatie van de Eerste Kamer, over de financiën, over de materiële voorzieningen en over het 
griffiepersoneel. Dit onderwerpsgewijs geordende deel is in hoofdlijnen intact gelaten. Wel zijn te 
omvangrijke bundels, die bovendien te vaag omschreven waren - b.v. 'ambtenaren' - gesplitst en 
nauwkeuriger beschreven. Bundels, bestaande uit slechts enkele stukken, zijn meestal gevoegd bij 
andere. De ordening van deze bundels is wel gewijzigd: van een in feite nogal willekeurige 
alfabetische ordening is overgegaan naar een systematische ordening, welke gebaseerd is op de .
07- en .08-rubrieken (organisme en personeel) van de standaardarchiefcode. Daar de 
administratie van de Eerste Kamer nogal afweek en afwijkt van die van een gemiddeld 
overheidsorgaan, zou strikte toepassing van die code met name in de .07-rubriek een nogal 
gewrongen en onlogische indeling opgeleverd hebben. Deze rubriek is danook niet ongewijzigd 
overgenomen, maar in overeenstemming met de specifieke organisatie en taken van de Eerste 
Kamer gebracht.

Een 300-tal documenten bleken door waterschade (schimmel) ernstig te zijn aangetast, waardoor 
restauratie noodzakelijk was. Van enkele documenten zijn tekstdelen verloren gegaan. Deze 
stukken bevinden zich vooral in de bundels met incidenteel overgelegde of toegezonden stukken 
(zie rubriek 1.3 van de inventaris).
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Na voltooiing der inventarisatie (1995) zijn nog enkele bestanddelen uit het jongere archief van de 
Eerste Kamer tevoorschijn gekomen. Deze zijn fysiek achter het archief geplaatst, doch in de 
inventaris op een logische plaats vermeld. Het betreft de inventarisnummers 743-757.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Het archief van de Eerste Kamer is verdeeld in twee afdelingen: A. Stukken geordend naar hun 
formeele kenmerken B. Stukken geordend naar hun inhoud.

De eerste afdeling is het meest omvangrijk en bevat de series, zoals de agenda's, notulen, 
ingekomen stukken. De serie 'ingekomen officiële bescheiden en overgelegde stukken' bevat de 
informatie die de Kamers ontvingen van de ministeries en de hoge colleges van staat, zoals de 
door de minister van Buitenlandse Zaken ingezonden verdragen met andere staten. Ook is er een 
serie geloofsbrieven van nieuw verkozen Kamerleden. Een aparte serie vormen de ingekomen 
verzoekschriften van particuliere personen.

De serie wetsontwerpen beslaat alleen de jaren 1815-1848 en 1905-1906: in de jaren 1849-1905 zijn
de ontwerpen geborgen bij de bijlagen van van de notulen en na 1906 zijn ze niet bewaard 
gebleven. Bij de 'Gedrukte stukken' kunnen voorkomen: memories van antwoord van de regering, 
nota's van inlichtingen en andere stukken betreffende de behandeling van wetsontwerpen.

De tweede afdeling van het archief bevat onder meer stukken over de regeling van de 
werkzaamheden, de rechtspositie van kamerleden, het gebouw en de huisvesting van de Kamer, 
en de zorg voor het griffiepersoneel.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Raadpleeg voor het archief van de Eerste Kamer van ná 1945 de archiefinventaris 2.02.25.

Een volledige verzameling gedrukte stukken van de Eerste en Tweede Kamer over de periode 1814-
1940 is beschreven in archiefinventaris 2.02.21.02.

De Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer zijn beschreven in archiefinventaris 2.21.02.01. De
Handelingen zijn ook in digitale vorm te raadplegen op de website statengeneraaldigitaal.nl .

Publicaties

PUBLICATIES
A. Postma, B.J. Bonenkamp, et al., Aan deze zijde van het Binnenhof : gedenkboek ter gelegenheid van het 
175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 's-Gravenhage 1990

J.Th. de Ruwe, De Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1957

M.J. Kramer, De Eerste kamer in Nederland, Amsterdam 1918

C.C.W. Vis, De Eerste Kamer der Staten-Generaal in de praktijk, Utrecht 1885

http://www.statengeneraaldigitaal.nl/
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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

ARCHIEF VAN DE STATEN-GENERAAL 1814 - 1815

ARCHIEF VAN DE STATEN-GENERAAL 1814 - 1815

1-2 Net-notulen van de vergaderingen van de Staten-Generaal, met bijlagen en 
klapper.
1814 mei 2 - 1815 augustus 19 2 pakken.
De bijlagen zijn in de notulen volledig afgeschreven.
1 1814
2 1815

3 Minuut-notulen van de vergaderingen van de Staten-Generaal, zonder bijlagen.
1814 mei 2 - 1815 augustus 19 1 pak.

--- Beknopte notulen van de vergaderingen van de Staten-Generaal, vermeldende de 
behandelde stukken en zaken en de daarop genomen besluiten.
1814 november 23 - 1815 augustus 19 [1835]
Zie inventarisnummer 190.

4 Officiële bescheiden, bij de Staten-Generaal ter behandeling ingekomen.
1814-1815. 1 omslag.
Bevat de volgende ingekomen stukken:

– Vredestractaat van Parijs, 30 mei 1814 (exh. 14 juni 1814).
– Dankbetuiging van de souvereine vorst voor de verjaardagswens van de president van de 

Staten-Generaal, 30 augustus 1814 (exh. 31 okt. 1814).
– Mededeling van de Staten van het Landschap Drenthe dat deze zich heeft geconstitueerd, 

20 september 1814 (exh. 31 okt. 1814).
– Mededeling van de souvereine vorst dat de Provinciale Staten zich hebben geconstitueerd, 

31 oktober 1814 (exh. 31 okt. 1814).
– Verslag door de secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken omtrent de toestand van 

het land gedaan aan de Staten-Generaal op 30 november 1814.
– Mededeling van de algemene secretaris van Staat omtrent de aanvaarding van de 

koninklijke waardigheid door de souvereine vorst, 15 maart 1815 (exh. 15 mrt. 1815).
– Ingekomen stukken betreffende ontslag, sollicitatie en benoeming van een lid van de 

Algemene Rekenkamer, 23 maart - 8 augustus 1815 (exh. 11 apr. - 14 aug. 1815).
– Mededeling van de koning omtrent zijn aanvaarding van de titel groothertog van 

Luxemburg, 8 mei 1815 (exh. 11 mei 1815).
– Geratificeerde conventie met Engeland omtrent de koloniën, 29 augustus/1 september 1814 

(exh. 16 juni 1815).
– Dankbetuiging van de prins van Oranje voor de dotatie van het domein van Soestdijk, 12 

augustus 1815 (exh. 18 aug. 1815.

5-6 Wetsontwerpen, door de souvereine vorst, later koning aan de Staten-Generaal ter 
behandeling toegezonden, met geleidebrieven.
1814 mei 3 - 1815 augustus 4 2 pakken
5 1814 mei 3 - november 1
6 1814 november 8 - 1815 augustus 4

7 Ontwerp-besluiten tot dispensatie van wettelijke bepalingen met betrekking tot 
huwelijk en echtscheiding, en ten aanzien van boedelscheidingen, nalatenschappen
en de verkoop van vaste goederen, door de souvereine vorst, later koning aan de 
Staten-Generaal ter behandeling toegezonden, met geleidebrieven.
1814-1815 1 pak
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8 Rapporten van gedeputeerden uit de Staten-Generaal over ontwerp-wetten en 
-besluiten.
1814-1815 1 omslag

9 Uitgaande brieven van de Staten-Generaal aan de souvereine vorst, later koning 
ten geleide van aangenomen wetsvoorstellen en besluiten, minuten.
1814-1815 1 omslag

10 'Gedrukte stukken', stukken welke ten behoeve van de leden bij de behandeling in 
de Staten-Generaal zijn gedrukt.
1814-1815 1 band

11-13 Stukken betreffende organisatorische aangelegenheden van de Staten-Generaal.
1814-1815 3 omslagen
11 Opening, reces, hervatting der werkzaamheden en sluiting.
12 Benoeming van leden en voorzitter, met ledenlijsten.
13 Huishoudelijke aangelegenheden en personeel der griffie.
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ARCHIEF VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 1815 - 1945

ARCHIEF VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 1815 - 1945
A. Stukken geordend naar hun formele kenmerken

A. STUKKEN GEORDEND NAAR HUN FORMELE KENMERKEN
A.1 Agenda's en notulen

A.1 AGENDA'S EN NOTULEN

14-26 Agenda's van de vergaderingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedrukt.
1908-1940 12 delen, 1 pak.
Agenda's 1908 - 1934 zijn ingeplakt in registers.
14 1908-1909 - 1912-1913
15 1910-1911 - 1914-1915
16 1915-1916 - 1919-1920
17 1920-1921 - 1924-1925
18 1925-1926
19 1926-1927
20 1927-1928
21 1928-1929
22 1929-1930
23 1930-1931
24 1931-1932
25 1932-1933, 1933 en 1933-1934
26 1934-1935 - 1939-1940, 1 pak

27 Net-notulen van de verenigde vergaderingen van de beide kamers der Staten-
Generaal, met bijlagen.
1815 september 21 - 1848 oktober 16 1 pak.
De bijlagen zijn in de notulen van 1815 - 1818 volledig afgeschreven; vanaf 1819 liggen de bijlagen, 
voor zover deze zijn gedrukt, ingevouwen in de notulen.

28-62 Net-notulen van de vergaderingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met 
bijlagen en klapper.
1815 september 21 - 1848 december 21 26 omslagen, 8 pakken, 1 deel
De bijlagen zijn in de notulen van 1815 - 1818 volledig afgeschreven; vanaf 1819 liggen de bijlagen, 
voorzover deze zijn gedrukt, in chronologische volgorde achter de notulen.
28 1815 sep. 21 - dec. 30
29 1816
30 1817
31 1818
32 1819, 1 pak
33 1820
34 1821
35 1822, 1 pak
36 1823
37 1824
38 1825
39 1826
40 1827
41 1828
42 1829
43 1830
44 1831
45 1832, 1 pak
46 1833, 1 pak
47 1834
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48 1835
49 1836, 1 pak
50 1837
51 1838
52 1839
53 1840
54 1841
55 1842
56 1843 feb. 1 - okt. 9
57 1843 okt. 26 - 1844 juni 25
58 1844 okt. 22 - 1845 juni 27, 1 pak
59 1845 okt. 21 - 1846 mei 9
60 1846 okt. 20 - 1847 aug. 9, 1 pak
61 1847 okt. 19 - 1848 okt. 11, 1 pak.

p.10-56 (26 nov. 1847 - 5 sep. 1848) ontbreken
62 1848 okt. 17 - dec. 21, 1 deel

63-135 Net-notulen van de verenigde vergaderingen van de beide kamers der Staten-
Generaal en van de vergaderingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met 
bijlagen, per zittingsjaar bijeengebonden.
1849-1905 73 banden
63 1849
64 1849-1850
65 1850 verenigde zitting
66 1850-1851
67 1851-1852
68 1852-1853
69 1853
70 1853-1854
71 1854-1855
72 1855-1856
73 1856-1857
74 1857-1858
75 1858-1859
76 1859-1860
77 1860-1861
78 1861-1862
79 1862-1863 notulen en bijlagen, 1862 sep. 15 - 1863 jan. 26
80 1862-1863 notulen en bijlagen, 1863 apr. 22 - sep. 19
81 1863-1864 notulen en bijlagen, 1863 sep. 21 - 1864 jan. 26
82 1863-1864 notulen en bijlagen, 1864 apr. 14 - sep. 17
83 1864-1865 notulen (volledig) en bijlagen, 1864 sep. 19 - 1865 jan. 2
84 1864-1865 bijlagen, 1865 mei 18 - 1865 aug. 3
85 1865-1866 notulen (volledig) en bijlagen, 1865 sep. 18 - dec. 23
86 1865-1866 bijlagen, 1866 apr. 4 - sep. 13
87 1866-1867
88 1866-1867 tweede zitting, notulen (volledig) en bijlagen, 1866 nov. 

20 - dec. 27
89 1866-1867 tweede zitting, bijlagen, 1867 apr. 9 - juli 5
90 1867-1868
91 1867-1868 tweede zitting
92 1868-1869
93 1869-1870
94 1870-1871
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95 1871-1872
96 1872-1873
97 1873-1874
98 1874-1875
99 1875-1876
100 1876-1877
101 1877-1878
102 1878-1879
103 1879-1880
104 1880-1881
105 1881-1882
106 1882-1883
107 1883-1884
108 1884 verenigde zitting
109 1884-1885
110 1884-1885 tweede zitting
111 1885-1886 gewone en tweede zitting
112 1886-1887
113 1887-1888
114 1888
115 1888 verenigde zitting
116 1888-1889
117 1889 verenigde zitting
118 1889-1890
119 1890 verenigde zitting
120 1890-1891
121 1891-1892
122 1892-1893
123 1893-1894
124 1894
125 1894-1895
126 1895-1896
127 1896-1897
128 1897-1898
129 1898-1899
130 1899-1900
131 1900-1901
132 1901-1902
133 1902-1903
134 1903-1904
135 1904-1905

136-172 Net-notulen van de verenigde vergaderingen van de beide kamers der Staten-
Generaal en van de vergaderingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
zonder de gedrukte bijlagen.
1905-1940 37 delen.
Een gedeelte van de niet-gedrukte bijlagen is in de notulen volledig afgeschreven.
136 1905-1906
137 1906-1907
138 1907-1908
139 1908-1909
140 1909 verenigde zitting
141 1909-1910
142 1910-1911
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143 1911-1912
144 1912-1913
145 1913-1914
146 1914-1915
147 1915-1916
148 1916-1917
149 1917
150 1917-1918
151 1918-1919
152 1919-1920
153 1920-1921
154 1921-1922
155 1922-1923
156 1923-1924
157 1924-1925
158 1925-1926
159 1926-1927
160 1927-1928
161 1928-1929
162 1929-1930
163 1930-1931
164 1931-1932
165 1932-1933 en 1933
166 1933-1934
167 1934-1935
168 1935-1936
169 1936-1937 en 1937
170 1937-1938
171 1938-1939
172 1939-1940

173 Franstalige net-notulen van de verenigde vergaderingen van de beide kamers der 
Staten-Generaal, met bijlagen.
1815 september 21 - 1830 oktober 18 1 omslag.
De bijlagen liggen, voorzover deze zijn gedrukt, ingevouwen in de notulen; enkele bijlagen zijn niet 
in het Frans verschenen.

174-189 Franstalige net-notulen van de vergaderingen van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal, met bijlagen en klapper.
1815 september 21 - 1830 september 30 12 omslagen en 4 pakken.
De bijlagen liggen, voorzover deze zijn gedrukt, in chronologische volgorde achter de notulen; 
enkele bijlagen zijn niet in het Frans verschenen.
174 1815 sep. 21 - dec. 30
175 1816, 1 pak
176 1817
177 1818, 1 pak
178 1819, 1 pak
179 1820
180 1821
181 1822, 1 pak
182 1823
183 1824
184 1825
185 1826
186 1827
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187 1828
188 1829
189 1830 mei 24 - sep. 30

190 Beknopte notulen van de vergaderingen van de Staten-Generaal (1814-1815) en van 
de Eerste Kamer, vermeldende de behandelde stukken en zaken, en de daarop 
genomen besluiten.
1814 - 1835 1 deel

191-194 Minuut-notulen van de verenigde vergaderingen van de beide kamers der Staten-
Generaal en van de vergaderingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
zonder bijlagen.
1815 september 21 - 1848 december 21 4 pakken.
De Franstalige minuut-notulen 1815 - 1830 liggen ingevouwen in de Nederlandstalige exemplaren.
191 1815 sep. 21 - 1819 mei 22
192 1819 nov. 23 - 1827 mei 8
193 1827 okt. 15 - 1835 apr. 29
194 1835 okt. 19 - 1848 dec. 21

195 Net-notulen van de vergaderingen met gesloten deuren (comité-generaal) van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal.
1849-1940 1 pak

196-197, 755-756
Minuut-notulen van de vergaderingen met gesloten deuren (comité-generaal) van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met uitgewerkte stenografische verslagen 
van enige vergaderingen.
1849-1940 4 pakken
Naast politiek vertrouwelijke onderwerpen zijn in het Comité-Generaal vooral de jaarlijkse 
huishoudelijke begrotingen en de benoeming van het hogere griffiepersoneel behandeld.
196 1849-1883
197 1884-1915
755 1916-1928
756 1929-1940

198 Register van vergaderingen met gesloten deuren (comité-generaal), houdende 
aantekeningen omtrent behandelde zaken en de daarop genomen besluiten, 1849 -
1946, fotokopie.
1983 1 stuk.
Het origineel, bevattende ook gegevens van na 1946 bevindt zich in het archiefdeel 1945-2002, 
archiefinventaris 2.02.25, inv.nr. 1524.

199 Notulen van de vertrouwelijke vergadering van de commissie van rapporteurs over 
het VIIIe hoofdstuk der staatsbegroting voor 1889 met de minister van Oorlog op 
22 januari 1889, met enige andere stukken.
1889 1 omslag

200 Stenografische aantekeningen van vergaderingen van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal.
1854, 1861, 1908 1 omslag.
Als voorbeeld bewaard.

A.2 Geloofsbrieven

A.2 GELOOFSBRIEVEN

201-212 Ingekomen geloofsbrieven van verkozen leden van de Eerste Kamer, met 
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bijbehorende verklaringen.
1849-1939 12 pakken.
De geloofsbrieven van de leden die in 1945 in de kamer zijn teruggekeerd, bevinden zich in het 
archiefdeel 1945-2002 (toegang 2.02.25, inv.nr. 431).
Een alfabetische namenlijst is beschikbaar.
201 133 - 156
202 157 - 175
203 176 - 210
204 211 - 239
205 240 - 262
206 263 - 294
207 295 - 328
208 329 - 362
209 363 - 409
210 410 - 481 en 1 - 6
211 007 - 038
212 039 - 114

213 Verslagen van de commissies voor de geloofsbrieven, minuten.
1849-1939 1 pak

A.3 Ingekomen officiële bescheiden en overgelegde stukken

A.3 INGEKOMEN OFFICIËLE BESCHEIDEN EN OVERGELEGDE STUKKEN
A.3.01 van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

A.3.01 VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL:

214 Ingekomen brieven van de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
meedelende de benoeming van griffier en commies-griffier.
1817-1849 5 stukken

215 Ingekomen stukken, incidenteel door de voorzitter van de Tweede Kamer aan de 
Eerste Kamer toegezonden.
1915, 1920 4 stukken.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Besluiten van het algemene Zweedse vredescongres, gehouden op 25 -27 juni 1915 te 
Varberg, gedrukt, 1915.

– Adres van de Nederlandsche Bond van Huis- en Grondeigenaren en Bouwkundigen te 
Amsterdam houdende bezwaren tegen de wetsontwerpen tot wijziging der 
Huurcommissiewet, tot aanvulling der Woningnoodwet en tot invoering van een 
Huuraanzeggingswet, gedrukt, 1920.

A.3.02 van de Algemene Rekenkamer:

A.3.02 VAN DE ALGEMENE REKENKAMER:

216 Ingekomen stukken, incidenteel door de Algemene Rekenkamer aan de Eerste 
Kamer toegezonden.
1863-1939 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Memorie van de Algemene Rekenkamer over de toepassing van het 5e artikel der instructie 
van de Algemene Rekenkamer (Wet van 5 oktober 1841 S. 40) in verband met de 
verantwoordelijkheid van de minister van Financiën, 1863.

– Briefwisseling tussen de Algemene Rekenkamer en de minister van Buitenlandse Zaken 
omtrent de bevordering van een ambtenaar van het Departement van Buitenlandse Zaken, 
afschriften, 1924.

– Briefwisseling tussen de Algemene Rekenkamer en de minister van Economische Zaken 
betreffende de verrekening van schulden en vorderingen der Crisis-organisaties, 
afschriften, 1938.

– Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Economische Zaken betreffende 
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het begrotingskrediet voor gratificaties, afschrift, 1938.
– Briefwisseling tussen de Algemene Rekenkamer en de ministers van Landbouw en Visserij 

en van Economische Zaken inzake de verdeling van uitgaven voor proeven in het belang 
van de landbouw tussen de departementale begrotingen en die van het 
Landbouwcrisisfonds, afschriften, 1938.

– Briefwisseling tussen de Algemene Rekenkamer en de minister van Economische Zaken 
inzake het Fonds voor pluimveebelangen, afschriften, 1938.

– Briefwisseling tussen de Algemene Rekenkamer en de minister van Sociale Zaken inzake het
wetsontwerp tot wijziging van de Invaliditeitswet, afschriften, 1939.

A.3.03 van de secretaris van Staat, sedert 1841 van de directeur van het Kabinet des Konings / der Koningin:

A.3.03 VAN DE SECRETARIS VAN STAAT, SEDERT 1841 VAN DE DIRECTEUR VAN HET 
KABINET DES KONINGS / DER KONINGIN:

217 Lijsten van dispensaties van wetten door de koning bij absentie van de Staten-
Generaal verleend ingevolge art. 68, later 67 der Grondwet.
1815-1848 1 omslag.
Na 1840 ingezonden door de verantwoordelijke minister.

218 Koninklijke besluiten houdende de benoeming van de voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal.
1815-1939 1 pak.
Zie voor de benoemingsbesluiten van de voorzitter van de Eerste Kamer inventarisnummer 505.

219 Koninklijke besluiten houdende instelling en ontbinding van staatscommissies en 
benoeming en ontslag der leden.
1820-1939 1 omslag

220 Koninklijke besluiten houdende benoeming en ontslag van de secretaris van Staat 
en van de directeur van het Kabinet des Konings / der Koningin.
1822-1921 1 omslag

221 Koninklijke besluiten houdende benoeming en ontslag van ministers en 
benoemingen tot minister van Staat.
1825-1939 1 pak

222 Koninklijke besluiten houdende instelling, wijziging van taken en opheffing van 
departementen van algemeen bestuur.
1826-1928 1 omslag

223 "Kabinetsmissiven", ingekomen brieven van de secretaris van Staat, later directeur 
van het Kabinet, mededelende dat de koning(in) voorstellen van wet heeft 
bekrachtigd.
1827-1940 1 omslag.
Formulieren, als voorbeeld bewaard.

224 Koninklijke besluiten houdende benoemingen van prinsen tot admiraal van de 
vloot, tot kolonel-generaal en tot grootmeester der artillerie.
1830-1879 1 omslag

225 Koninklijke besluiten houdende benoemingen tot lid van de Raad van State.
1862-1866 5 stukken

226 Koninklijke besluiten houdende benoeming en ontslag van de voorzitters, leden en 
secretarissen van de Pensioenraad voor burgelijke ambtenaren, de Pensioenraad 
voor gemeenteambtenaren en de Militaire Pensioenraad.
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1862-1939 1 omslag

227 Koninklijke besluiten houdende benoeming en ontslag van leden van de Algemene 
Rekenkamer.
1868-1938 1 omslag

228 Koninklijke besluiten houdende benoeming en ontslag van de kanselier der 
Nederlandse Orden.
1870-1939 1 omslag

229 Koninklijke besluiten houdende instelling van de Raad van Defensie en wijziging 
van dat besluit.
1908-1939 1 omslag

230 Koninklijke besluiten houdende benoeming en ontslag van de directeur en 
commissarissen van het weduwen- en wezenfonds voor burgerlijke ambtenaren.
1910-1922 1 omslag

231 Koninklijke besluiten houdende benoeming en ontslag van commissarissen van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
1922-1937 1 omslag

232 Koninklijke besluiten en brieven, incidenteel door de koning of door de secretaris 
van Staat, later directeur van het Kabinet aan de Eerste Kamer toegezonden.
1824-1916 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Koninklijk besluit (van 28 november 1824 nr. 72) houdende ontslag van A. de Stappers als 
inspecteur der wateren en bossen wegens het uitgeven van een geschrift waarin 
onbetamelijke uitdrukkingen zijn gebezigd jegens de leden van de Staten-Generaal, 1824.

– Koninklijk besluit (van 8 mei 1828 nr. 119) houdende de benoeming van L. Visser tot 
administrateur der Directe belastingen, In- en uitgaande rechten en Accijnzen in plaats van 
jhr C. van der Fosse, 1828.

– Brief van de koning aan de Eerste Kamer houdende mededeling dat de regering zich 
voortaan geheel uitsluitend tot de noordelijke provincies zal bepalen en dat de Staten-
Generaal alleen de noordelijke provincies vertegenwoordigen, 1830.

– Verklaring van de minister van Financiën vanwege de koning in de Tweede Kamer afgelegd 
inzake de begroting voor het dienstjaar 1832, afschriften, 1831.

– Koninklijk besluit (van 1 september 1855 nr. 37) houdende bevel tot uitzetting van de Belg 
P.I.F. de Geest wegens verstoring van de openbare orde, 1855.

– Koninklijk besluit (van 12 mei 1866 nr. 48) houdende vaststelling van de samenstelling en 
werkkring van de Hoge Raad van Adel, 1866.

– Koninklijke besluiten (van 25 februari 1874 nr. 14 en 4 september 1874 nr. 20) bepalende 
reorganisatie van de Algemene Landsdrukkerij, 1874.

– Koninklijk besluit (van 14 december 1893 nr. 17) regelende het beheer van het archief van 
het Kabinet der Koningin, 1893.

– Koninklijk besluit (van 13 november 1916 nr. 37) houdende wijziging van bepalingen voor het
opruimen van archieven der Algemene Rekenkamer, 1916.

A.3.04 van de voorzitter van de Raad van Ministers:

A.3.04 VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN MINISTERS:

233 Ingekomen stukken, incidenteel door de voorzitter van de Raad van Ministers aan 
de Eerste Kamer toegezonden of overgelegd.
1848-1938 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Regeringsverklaring door de voorzitter van de Raad van Ministers op 25 maart 1848 in de 
vergadering van de Tweede Kamer gedaan, gedrukt, 1848.

– Regeringsverklaring door de tijdelijke voorzitter van de Raad van Ministers op 18 mei 1848 
in de vergadering van de Eerste Kamer gedaan, 1848.
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– Overzichten van de salariëring van verschillende hoge ambtenaren en van de 
rijkswerklieden, 1924.

– Regeringsverklaring van de voorzitter van de Raad van Ministers op 31 mei 1933 in de 
vergadering van de Eerste Kamer gedaan, gedrukt, [1933].

– Brief van de voorzitter van de Raad van Ministers houdende mededeling dat de regering in 
verband met de gebeurtenissen in Oostenrijk, de oefentijd van elf maanden van toepassing 
doet zijn op de lichting 1938, 1938.

A.3.05 van de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid:

A.3.05 VAN DE MINISTER VAN ARBEID, HANDEL EN NIJVERHEID:
Zie ook inventarisnummer 313 en 314

234 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
aan de Eerste Kamer toegezonden of overgelegd.
1922-1929. 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Rapport van de Commissie van onderzoek naar de arbeidstijden in de industrie in 
Duitsland, gestencild, 1922.

– Staat van voorschotten aan vakverenigingen verleend in verband met steunregelingen voor
de jaren 1920 - 1922, 1923.

– Gegevens nopens de inkomsten en de vermogenstoestand der Kamers van Koophandel en 
Fabrieken, c. 1926.

– Verslag van de Commissie tot herziening van de bakkerijparagraaf der Arbeidswet 1919, 
gestencild, 1927.

– Verslag van de Commissie voor de Economische Politiek inzake het vraagstuk der valuta-
concurrentie en communiqué van de Nijverheidsraad, gedrukt, 1927.

– Verslag van de verrichtingen van het Bouwbureau "Watersnood", ingesteld in verband met 
de gevolgen van de watersnood in de winter van 1926 in de provincie Gelderland, gedrukt, 
1927.

– Rapport van de voorzitter van de Gezondheidsraad betreffende de vaccinatie, 1928.
– Uittreksel uit een brief van de Rijksverzekeringsbank aan de minister van Arbeid, Handel en 

Nijverheid betreffende een aantal uitkeringen ten gevolge van bedrijfsongevallen, 1929.

A.3.06 van de minister van Binnenlandse Zaken:

A.3.06 VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN:
Zie ook inventarisnummer 217, 305, 306 en 317

235-237 Verslagen van de verrichtingen aangaande het armbestuur over de jaren 1816 - 
1826, 1829 - 1831 en 1847.
1817-1849 3 pakken
235 over 1816 - 1824
236 over 1825, 1826, 1829, 1830
237 over 1831 en 1847.

238-239 Verslagen van de staat der hoge, middelbare en lagere scholen over de jaren 1816 - 
1826, 1829 - 1831, 1847 en 1895/6 (aanvulling).
1817-1897
238 over 1816 - 1826, 1 pak
239 over 1829 - 1831, 1847 en 1895/6 (aanvulling), 1 omslag

743 Verslagen van de verrichtingen aangaande het armbestuur over de jaren 1837-1839 
en van de staat der hoge, middelbare en lagere scholen over 1838-1839.
1838-1840 1 pak.
Van het armverslag over 1837 zijn slechts de bijlagen 1-20 aanwezig.

240 Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het bijzonder fonds tot voldoening 
der uitgaven voortvloeiende uit de kolonisatie van behoeftigen in de koloniën der 
Maatschappij van Weldadigheid over de jaren 1844 - 1859, afschriften.
1847-1861 1 pak
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241 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Binnenlandse Zaken aan de 
Eerste Kamer toegezonden of overgelegd.
1841-1939 1 pak.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Reglementen op het bestuur ten platte lande, voor het bestuur der steden en omtrent de 
samenstelling der Staten van de provincie Limburg, gedrukt, 1824 - 1825, overgelegd 1841.

– Memorie van beantwoording der aanmerkingen op het ontwerp van wet betrekkelijk de 
zaken der Maatschappij van Weldadigheid, 1841.

– Derde verzameling van staten, uitgegeven door de Commissie voor de Statistiek, ingesteld 
bij Koninklijk besluit van 3 juli 1826 nr. 52, gedrukt, 1843.

– Staten van uit het Fonds der Nationale Nijverheid verleende voorschotten en van 
deelnemingen voor rekening van dat fonds in naamloze vennootschappen, 1846.

– "Ontwerp van 1848 der gewijzigde Grondwet van 1815, reeds herzien in 1840, zooals het 
door den Raad van Ministers is voorgesteld, en vanwege den Koning aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal is aangeboden", gedrukt, 1848.

– Lijsten der hoogstaangeslagenen in de rijksdirecte belastingen in de provincies Gelderland, 
Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Drenthe en Limburg, 1848.

– Brief mededelende de tekst van art. 7 van de instructie van de rijksarchivaris, 1856.
– Begrotingen van kosten voor spoorwegbruggen over het Hollands Diep tussen Willemsdorp

en Moerdijk, over het Sloe, nabij Rotterdam en nabij Dordrecht, 1859.
– Overzicht der sommen die voor de jaren 1852, 1853, 1856 en 1860 voor de kosten van 

gewone armenzorg uit de fondsen der burgerlijke gemeenten betaald zijn, met vermelding 
van het aantal ondersteunden, 1863.

– Verslag betreffende de exploitatie der Staatsspoorwegen over 1863, 1864.
– Provinciale verordening omtrent de jaarwedden der onderwijzers bij de openbare scholen 

voor het lager onderwijs ten platte lande in Friesland, afschriften en gedrukt, 1866, 
overgelegd in 1867 en 1869.

– Nadere overeenkomst tussen de directie der Amsterdamse Kanaalmaatschappij en de 
aannemer der werken van het Noordzeekanaal gesloten, met twee telegrammen, 
afschriften, 1868.

– Verordeningen der gemeenten Opsterland en Weststellingwerf tot heffing van opcenten op 
de personele belasting, afschrift, 1895.

– Rapport van jhr mr R. de Marees van Swinderen, secretaris bij het Nederlandse Gezantschap
te Wenen, nopens de "Prix de Rome", gedrukt, 1895.

– Verslag van de Nederlandse vertegenwoordiger op de zesde bijeenkomst van het 
Internationaal Statistisch Instituut, gehouden te Bern van 26 tot 31 augustus 1895, gedrukt, 
1895.

– Reglement van orde voor de Raad van Ministers, gedrukt, en Koninklijk besluit houdende 
de benoeming van een voorzitter van de Raad van Ministers voor onbepaalde tijd, afschrift, 
1901.
Zie ook inventarisnummer 276. 

– Rapport omtrent het onderwijs voor zwakzinnige, achterlijke en spraakgebrekkige 
kinderen, afschrift, [1903/1904].

– Nota van inlichtingen omtrent de exploitatie der vluchtoorden te Nunspeet, Ede, Uden en 
Gouda, gedrukt, 1917.

– Brief van de Afdeling voor de wis- en natuurkunde van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam, inzake het voorstel tot wijziging van art. 133 van de Hoger 
Onderwijswet, afschrift, 1917.

– Koninklijke besluiten houdende aanwijzing van de verblijfplaatsen van de voormalige 
Duitse keizer en de kroonprins, afschriften, 1920.

– Brief inzake het uitstel van de behandeling van het wetsontwerp tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigendommen te Wassenaar voor de uitbreiding der 
Duinwaterleiding der gemeente 's-Gravenhage, 1920.

– Advies van de Afdeling voor de wis- en natuurkunde van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen nopens het voorkomen van artesisch water in duingronden, afschrift, 1921.

– Overzicht van de adviezen van derden aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake de 
zomertijd, 1923.

– Brief geleidende een staat van uitgaven voor werkverschaffing en steunverlening aan 
werklozen in het dienstjaar 1925, 1927.

– Staat van aantallen personen die in 1925 hun stemplicht niet hebben nagekomen en 
deswege vervolgd zijn, 1927.

– Stukken betreffende het trekhondenvraagstuk 1926 - 1927, afschriften, 1928.
– Rapport van een commissie van rijkslandbouwconsulenten betreffende de cultuur van 
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suikerbieten, 1928.
– Brief houdende mededeling van het advies van het Centraal Stembureau omtrent de 

methode van het tellen der stemmen, 1930.
– Staat van onverkochte voorraden aardappelmeel bij het Aardappelmeel-Verkoop-Bureau 

over de jaren 1930/31 en 1931/32, 1932.
– Stukken betreffende de van rijkswege gesubsidieerde werkverschaffingen en 

steunregelingen, deels gestencild, 1932 - 1933.
– Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen betreffende 

de bouw van woningen voor grote gezinnen, gestencild, 1938.

A.3.07 van de minister van Buitenlandse Zaken:

A.3.07 VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN:

242-257 Verdragen en overeenkomsten, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
andere staten, ingevolge bepalingen der Grondwet aan de Staten-Generaal 
medegedeeld, afschriften en gedrukt.
1815-1940 16 pakken
242 1815-1820
243 1821-1833
244 1834-1837
245 1837-1839
246 1840-1842
247 1842-1847
248 1847-1853
249 1853-1855
250 1855-1865
251 1865-1879
252 1879-1895
253 1895-1927
254 1927-1935
255 1935-1937
256 1937-1938
257 1938-1940

258-260 Documenten en nota's inzake de Belgische kwestie.
1831-1846 3 pakken
258 1831
259 1832
260 1833-1846

261 Overzichten der voornaamste door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
behandelde en voor openbaarmaking geschikte aangelegenheden over juli 1914 - 
juni 1919, gedrukt.
1915-1919 1 omslag

262 Beschikkingen houdende dispensatie van het verbod van invoer van goederen uit 
Italië krachtens artikel 4 van de Sanctiewet 1935, gestencild.
1935-1936 1 omslag

263 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Buitenlandse Zaken aan de 
Eerste Kamer toegezonden of overgelegd.
1866-1937 1 pak.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Brief betreffende de afdamming der Oosterschelde, 1866.
– Parliamentary Papers houdende "Reports respecting the Practice and Regulations of 

legislative Assemblies in foreign Countries and in Colonies possessing responsible 
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Government", gedrukt, 1881.
– Brief van de Société Française des Amis de la Paix, gericht aan de minister van Buitenlandse 

Zaken en aan de voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal, afschrift, 1887.
– Geheime nota over een verklaring aan de Spaanse regering afgegeven inzake het niet 

afstaan aan een derde mogendheid van eilanden ten noorden van Celebes en de Molukken,
1888.

– Briefwisseling tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en van Koloniën en de 
commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer inzake de bevoegdheid van de 
scheidsrechter in het aanhanging geschil betreffende de grensscheiding tussen Suriname en
Frans Guyana, afschriften, 1890.

– Uitspraak van de scheidsrechter in het geschil tussen Nederland en Groot-Brittannië en 
Ierland inzake de gevangenneming en voorlopige gevangenhouding van de gezagvoerder 
der Costa Rica Packet, afschrift, 1897.

– Bescheiden betreffende de gevangenhouding der Tweede Nederlandse Ambulance in Zuid-
Afrika, afschriften, 1900.

– Adres van het Zweedse parlement aan de koning gericht, inzake het Zweeds-Noorse 
vraagstuk, gedrukt, 1905.

– Bescheiden inzake de moeilijkheden met Venezuela, afschriften en gedrukt, 1908 - 1909.
– Parliamentary papers houdende "Correspondence and documents respecting the 

International Naval Conference, held in London, December 1908 - February 1909", gedrukt, 
1909.

– Tweede Nederlandse memorie inzake het geschil tussen de Nederlandse en Griekse 
regering nopens het pandrecht van wijlen de Nederlandse beschermeling Edmond Narik, 
gedrukt, 1915.

– "Diplomatieke bescheiden betreffende den verscherpten duikbootoorlog", gedrukt, 1917.
– "Diplomatieke bescheiden betreffende de toelating van oorlogsschepen en bewapende 

handelsvaartuigen der oorlogvoerenden binnen het Nederlandsche rechtsgebied", gedrukt, 
1917.

– "Doorvoer door Nederland uit Duitschland naar België, en in omgekeerde richting. 
(Briefwisseling met de Britsche en Duitsche regeeringen)", gedrukt, 1917.

– "Diplomatieke bescheiden betreffende de toelating van bewapende handelsvaartuigen der 
oorlogvoerenden en onzijdigen binnen het Nederlandsche rechtsgebied. Augustus 1914 - 
November 1917", gedrukt, 1917.

– Nota houdende een overzicht van het ontstaan en de geschiedenis der Nederlandse rechten
op de Schelde, Zeeuws-Vlaanderen en Limburg, samengesteld door H.T. Colenbrander, 
1918.

– "Opbrenging van de Nederlandsche schepen Elve en Bernisse", gedrukt, 1918.
– Nota nopens de stand der onderhandelingen betreffende een economische regeling met de

"geassocieerde regeringen", zijnde de geallieerden en de Verenigde Staten, afschrift, 1918.
– Bescheiden betreffende de beslaglegging door de geassocieerde landen op een deel der 

Nederlandse handelsvloot, 1918.
– "Doorvoer door Nederland uit Duitschland naar België en in omgekeerde richting. 

(Briefwisseling met de Britsche en Duitsche regeeringen). Tweede vervolg.", gedrukt, 1918.
– Nota nopens de tussen Nederland en Duitsland gevoerde onder handelingen betreffende 

de doorvoer door Nederland van goederen tussen Duitsland en België, afschrift, 1918.
– "Diplomatieke bescheiden betreffende de uitzending van een convooi naar Nederlandsch-

Indië", gedrukt, 1918.
– Bescheiden betreffende de Commissie van voorbereiding voor de Derde Vredesconferentie 

nopens de vorming van een Volkenbond, afschrift en gedrukt, 1919.
– Brieven van de Commission des Réparations aan de Duitse delegatie bij de 

vredesconferentie te Parijs en aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, 
afschriften, 1920.

– Aanvulling op het oranjeboek betreffende de exploitatie der Djambi-terreinen, gedrukt, 
1921.

– Bescheiden betreffende de Internationale Economische Conferentie, van 9 april tot 19 mei 
1922 te Genua gehouden, afschrift en gestencild, 1922.

– Bescheiden betreffende het vraagstuk der militaire garantieverdragen, afschriften, 1923.
– Briefwisseling tussen de Nederlandse regering en de Volkenbond betreffende het 

ontwerpverdrag tot wederkerige bijstand, afschriften, 1924.
– Ontwerp-verdrag met België, met toelichtend verslag, 1920, overgelegd in 1927.
– Verslag van de Nederlandse regeringsdeskundige omtrent de werkzaamheden der van 22 

tot 31 oktober 1928 te Genève gehouden conferentie inzake dubbele belasting en 
belastingontduiking, met Volkenbondsdocument C.216 M.85.1927.II, 1928.

– Verslag van de Nederlandse delegatie ter Internationale Conferentie voor Economische 
Statistiek, gehouden te Genève van 26 november - 15 december 1928, met 
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Volkenbondsdocument C.606 M.184, 1929.
– Brief inzake een verklaring nopens de samenwerking tussen Europese staten door tijdige 

gedachtenwisseling, 1932.
– Redevoering van de minister van Buitenlandse Zaken, gehouden in de vergadering van de 

Volkenbond op 7 februari 1933, gedrukt, 1933.
– Nota van de Nederlandse regering aan de Volkenbond ten aanzien van het denkbeeld van 

herziening van het Volkenbondverdrag,gestencild, 1934.
– Staat van kosten van voorlichting omtrent het buitenland en verbreiding in den vreemde 

van kennis over Nederland, 1935.
– Richtlijnen voor de economische samenwerking tussen Nederland en Nederlandsch-Indië, 

gestencild, 1936.
– Rapport van de Commissie van advies voor volkenrechtelijke vraagstukken betreffende vrij 

luchtverkeer boven een bepaalde hoogtegrens, gestencild, 1937.
– Besluit van 11 juni 1937 strekkende om het dienstnemen bij één der strijdende partijen in 

Spanje te beletten, gedrukt, 1937.
– "Report of the Brussels Conference, dated November 24th, 1937", gedrukt, 1937.

A.3.08 van de minister van Defensie, vóór 1928 van de ministers van Marine en van Oorlog:

A.3.08 VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE, VÓÓR 1928 VAN DE MINISTERS VAN MARINE EN 
VAN OORLOG:

264, 744 Algemene verslagen nopens de werken, welke voor de voltooiing van het 
vestingstelsel tot stand gekomen of in uitvoering zijn, alsmede nopens de 
opgeheven verdedigingswerken, ingevolge art. 6 van de Wet van 18 april 1874, S. 
64, afgeschriften, deels gedrukt.
1875-1939 2 pakken
264 1875-1899
744 1900-1939

265 Beknopte verslagen betreffende de toestand van de Koninklijke Militaire Academie 
over de jaren 1878 - 1937, afschriften.
1878-1938 1 omslag.
Over de jaren 1914 - 1915 is geen verslag uitgebracht.

266 Ingekomen brieven mededelende de instelling van de Vlootcommissie, alsmede 
benoeming en ontslag der leden, afschriften.
1922-1932 1 omslag

267 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Defensie aan de Eerste Kamer
toegezonden of overgelegd.
1930-1939. 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Opgave van de op 1 januari 1930 voorhanden onmisbare grondstoffen, verband houdende 
met de industriële en verdere economische mobilisatie, 1930.

– Vertaling van het Deense wetsontwerp tot omvorming van leger en vloot in Denemarken 
tot een wachtkorps en een rijksmarine, afschrift, 1930.

– Advies van de Legercommissie over de plannen tot wijziging van de vredessamenstelling 
van de infanterie en artillerie, afschrift, 1933.

– Verslag van de Commissie - 't Hooft inzake de reorganisatie der Rijkswerf te Willemsoord, 
gestencild, 1933.

– Staten betreffende de bewapening van de landmacht en betreffende de leveringen van 
militaire aard door particulieren, afschriften, 1933.

– Verslag van de Commissie voor bestudering der Rijksloods- en Gemeentelijke 
Haventarieven, gestencild, 1934.

– Instructie voor de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, gestencild, 1939.
– "Mobilisatie-vergoedingsbeschikking", regeling van de kostwinnersvergoedingen, gedrukt, 

1939.
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A.3.09 van de minister van Economische Zaken (en Arbeid), van 1935 - 1937 van de ministers van Landbouw en Visserij en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart:

A.3.09 VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EN ARBEID), VAN 1935 - 1937 VAN 
DE MINISTERS VAN LANDBOUW EN VISSERIJ EN VAN HANDEL, NIJVERHEID EN 
SCHEEPVAART:
Zie ook inventarisnummer 314

268 Lijsten van Koninklijke besluiten tot uitvoering en toepassing van de artt. 9, 10, 11 
en 12 der Landbouw Crisiswet 1933.
1933-1940 1 omslag

269 Verslagen betreffende de toepassing der Ondernemersovereenkomstenwet 1935 
over de periode 14 oktober 1935 - 31 december 1939, gedrukt.
1936-1940 1 omslag

270 Verslagen betreffende de toepassing der Bedrijfsvergunningenwet 1938 over de 
periode 10 juni 1938 - 31 december 1939, gedrukt.
1939-1940 1 omslag

271 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Economische Zaken (en 
Arbeid) aan de Eerste Kamer toegezonden of overgelegd.
1932-1939 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Stukken betreffende wettelijke maatregelen inzake de opslag, het vervoer, de verkoop en 
het afleveren van spijsvetten, verband houdende met de kwestie Jamin/Unilever, 
afschriften, 1932.

– Overzicht van de voor de uitvoering der Ongevallenwet 1921 door de Rijksverzekeringsbank,
de Raden van Arbeid en de Verzekeringsraad over 1930 gemaakte administratiekosten, 
1933.

– Verslag over het tijdvak 15 augustus - 1 november 1933 ingevolge art. 38 lid 2 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, 1933.
Volgende verslagen zijn gedrukt. 

– Nota naar aanleiding van paragraaf 13 (contrôle op crisisorganisaties) van het verslag der 
Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over 1934, afschrift, 1935.

– Nota van de rijkslandbouwconsulent te London inzake de overeenkomst tussen de 
regeringen van Groot-Brittannië en Nederland van 19 september 1936 betreffende de 
invoer van melkprodukten in Groot-Brittannië, afschrift, 1937.

– Nota betreffende de tot medio september 1939 genomen buitengewone maatregelen op 
economisch gebied, gedrukt, 1939.

– Brief houdende mededelingen betreffende de toekomstige verslaglegging over de 
economische verdediging van de Nederlandse volkhuisvesting, 1939.

A.3.10 van de minister van Financiën:

A.3.10 VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN:
Zie ook inventarisnummer 217

272-273 Verslagen van de resultaten van de werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer 
over de jaren 1842 - 1850.
1843-1852 2 pakken
272 over 1842 - 1847
273 over 1848 - 1850

274 Verslagen omtrent de toestand van het Kroondomein over de jaren 1863 - 1873, 
afschriften.
1864-1874 1 omslag

275 Staten van kredieten ten laste van de hoofdstukken der Rijksbegroting en der 
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fondsen over de jaren 1929 - 1939.
1929-1939 1 omslag

276 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Financiën aan de Eerste 
Kamer toegezonden of overgelegd.
1818-1936 1 pak.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Koninklijke besluiten houdende regeling der kerkelijke pensioenen, en gratificaties, 
afschriften, 1818.

– Geheime nota inzake hoofstuk X van de staatsbegroting 1836, 1835.
– Financiële overzichten, behorende bij de staatsbegroting voor 1841, afschriften, 1840.
– Staten behoren bij de wetsontwerpen inzake de opheffing van het Amortisatiesyndicaat en 

tot voorziening in de geldelijke behoeften, afschriften, 1840.
– Overzichten van de uitslag der inschrijvingen voor de lening en vrijwillige bijdrage, 

krachtens de Wet van 6 maart 1844 (S. 14), 1844 - 1845.
– Verklaringen van de erfgenamen van Koning Willem I en van Koning Willem II inzake de 

toezeggingen, die door hen zijn gedaan ter gelegenheid van de beraadslagingen over het 
wetsontwerp tot regeling en dekking van de achterstand over 1840 en vroeger, afschriften, 
1844.

– Uittreksel uit een brief van de Algemene Rekenkamer betreffende de procedure van al dan 
niet goedkeuring van declaraties voor leveranties en diensten ten laste van de 
staatsbegroting, afschrift, 1844.

– Staat van in-, uit- en doorvoer over 1843 en 1844, gedrukt, 1845.
– Koninklijke besluiten inzake bekrachtiging van het nieuwe tarief van scheepvaartrechten op

de Rijn, vastgesteld door de Centrale commissie voor de Rijnvaart te Mainz, afschriften, 
1845.

– Koninklijk besluit houdende voorwaardelijke verhoging van rechten op in- en uitvoer, 
afschrift, 1846.

– Koninklijke besluiten betreffende de administratie van de Hoge Raad van Adel, 1815 - 1821 
afschriften, c. 1850.

– Supplementen op de zesde aflevering der door de Belgische regering openbaar gemaakte 
bescheiden betrekkelijk de muntkwestie, gedrukt, 1874.

– Stukken betreffende het wetsontwerp tot conversie van de 4% in 3½% rentegevende 
schuld ten laste van de staat, gedrukt, 1886.

– Overeenkomst krachtens de Wet van 9 mei 1886 (S. 102) met Rothschild frères te Parijs van 
27 mei 1886, afschrift, 1887.

– Overzicht van hetgeen krachtens de bepalingen van de Wet van 26 juli 1885 (S. 169) aam de 
voornaamste gemeenten (met meer dan 10.000 inwoners) is uitbetaald en van hetgeen 
anders uitbetaald zou zijn geweest, 1888.

– Verslag van de bij resolutie van de minister van Financiën van 6 februari 1891 nr. 11 
vastgestelde plannen voor het beheer van het Mastbos onder Ginneken en Prinsenhage, 
gedrukt, 1891.

– Instructie voor de commandant van de "Friesland" en van de divisiecommandant van het 
Nederlands eskader in de Chinese wateren, afschrift, 1900.

– Koninklijk besluit houdende vaststelling van een reglement van orde voor de Raad van 
ministers, afschrift, 1905.
Zie ook inventarisnummer 241. 

– Rapport inzake molestverzekering van staatswege, uitgebracht door de Commissie van 
voorlichting inzake monopolisering van het brandverzekeringsbedrijf, met nota van mr 
W.H.A. Elink Schuurman, gedrukt, 1918.

– Brief van de Raad van Beheer van het Jaarbeursgebouw aan de Nijverheidsraad betreffende
de financiële opzet van het vaste Jaarbeursgebouw, afschrift, 1919.

– Brief van de ministers van Financiën, van Landbouw, Nijverheid en Handel en van 
Buitenlandse Zaken inzake een kredietovereenkomst met Duitsland ten bedrage van 
maximaal 200 miljoen gulden, 1920.

– Koninklijk besluit houdende machtiging aan de minister van Financiën enige verslagen en 
rekeningen voortaan rechtstreeks aan de Staten-Generaal mede te delen, afschrift, 1920.

– Nota van de regeringscommissaris bij de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en 
Staalfabrieken inzake de ontwikkeling van het bedrijf, 1921.

– Rapport van de Commissie voor de in- en uitvoerkeuring van vlees, ingesteld bij besluit van 
22 mei 1922, gedrukt, 1924.

– Opgaven van kapitalen, voorschotten en sommen die in Staatsbedrijven zijn vastgelegd en 
voor welke de Staat in particuliere bedrijven deelneemt, 1924.

– Brief inhoudende de uitslag van het onderzoek van de minister van Financiën naar de 
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bescherming, genoten door enkele industrieën bij de bestaande tariefwetgeving, 1925.
– Brief van de directie der Nederlandse Bank aan de directie der P.T.T. van 19 februari 1927 

betreffende het vervoer van goud per post, afschrift, 1928.
– Rapport van de Interdepartementale Suikercommissie, 1928.
– Circulaire van de minister van Financiën inzake het compenserend invoerrecht op sommige 

soorten suiker, 1930.
– Koninklijk besluit (van 4 februari 1889, nr. 28) houdende de instructie voor de Koninklijke 

commissaris bij de Nederlandse Bank, afschrift, 1932.
– Akte van verpachting van een boerderij door de Staat der Nederlanden aan de Stichting 

"Joodsche Arbeid" voor de periode november 1936 tot en met oktober 1938 met Reglement 
op het Joodsche Werkdorp Nieuwersluis, afschrift, 1936.

A.3.11 van de minister van Justitie:

A.3.11 VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE:
Zie ook inventarisnummer 217

277 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Justitie aan de Eerste Kamer 
toegezonden of overgelegd.
1881-1939 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Opgaven van de aantallen veroordelingen wegens kapitale misdrijven in 1880 en in de 
tijdvakken 1860 - 1869 en 1871 - 1880, 1881.

– Staat van rechtsgebouwen die in verband met de nieuwe strafwetgeving verandering en 
verbetering behoeven, 1887.

– Koninklijke besluit van (11 maart 1908, nr. 57) inzake de jaarlijkse toelage ten behoeve van 
gerechten en ambtenaren van het Openbaar Ministerie, afschrift, 1908.

– Brief van de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken geleidende een staat 
houdende reacties op een uitnodiging van de Nederlandse regering voor de bijwoning van 
een internationale conferentie tot het ontwerpen van een uniform wisselrecht, alsmede 
een vragenlijst in de Franse taal, gedrukt, 1909.

– Brief betreffende de ontwerpen van wet tot wijziging van de wet op de rechterlijke 
organisatie tot regeling der klassen en samenstelling der gerechten en tot regeling van de 
heffing der griffierechten, 1910.

– Koninklijke besluiten houdende uitzetting van de Engelsman Richard Bolten Tinsley, en de 
intrekking van die uitzetting, afschriften, 1911.

– Nota betreffende roekeloos schieten op openbare wegen, 1918.
– Circulaires van de minister van Justitie aan de colleges van regenten over de gevangenissen 

betreffende lezingen en zanguitvoeringen, 1918 - 1919.
– Brief van de Inspecteur der Koninklijke Marechaussee aan de minister van Justitie 

betreffende het verloop van het personeel bij dat wapen, afschrift, 1921.
– Advies van de Centrale commissie voor Georganiseerd Overleg aan de minister van Justitie 

betreffende opneming en rangschikking in het bezoldigingsbesluit van de voorzitter, de 
leden en het personeel bij de Verzekeringskamer, met het antwoord van de minister van 
Justitie, afschriften, 1923.

– Brief betreffende de wenselijkheid van het al of niet handhaven van de Vreemdelingenwet 
1918, 1927.

– Circulaire aan de procureurs-generaal bij de gerechtshoven inzake de bestrijding van 
pornografie en bezwaarschriften van de Kerkeraad der Nederlandse Hervormde gemeente 
te Hoorn tegen de benoeming van een gereformeerd predikant als godsdienstleraar in de 
Rijkswerkinrichting te Hoorn, afschriften, 1927 - 1928.

– Drie nummers van het communistische dagblad "De Tribune" bevattende bepaalde voor 
godsdienstige gevoelens krenkende uitingen, 1930 - 1931, gedrukt, 1932.

– Circulaire aan de procureurs-generaal bij de gerechtshoven inzake het zgn. 
"uniformverbod", gedrukt, 1933.

– Overzicht van de wijze, waarop de naturalisatie in de voornaamste landen is geregeld, 1933.
– Briefwisseling tussen de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken betreffende 

verzoeken om kosteloze naturalisatie, afschriften, 1935.
– Staten houdende opgave van respectievelijk het jaarlijkse aantal naturalisaties in de 

periode 1911 - 1935, de periode 1918 - 1935 met zoveel als mogelijk de vorige nationaliteit en
de periode 1856 - 1935 per decennium, 1936.

– Circulaires inzake van stukken van strafrechtelijk onderzoek ten behoeve van civiele 
doeleinden, gedrukt, 1937.

– Circulaire inzake naturalisatie, gedrukt, 1937.
– Brief inzake het strafrechtelijk onderzoek tegen de vroegere hoofdcommissaris van politie 
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te 's-Gravenhage, met bijlagen, 1938.
– Circulaire aan de procureurs-generaal betreffende bezoek van vreemdelingen aan familie of

vrienden hier te lande, gedrukt, 1938.
– Circulaire inzake ambtelijk onderzoek met betrekking tot naturalisatieaanvragen, gedrukt, 

1918.
– Besluit tot instelling van de Commissie inzake notariële tarieven, gestencild, 1939.

A.3.12 van de minister van Koloniën:

A.3.12 VAN DE MINISTER VAN KOLONIËN:

278 Verslagen van het beheer en de staat der koloniën en bezittingen van het Rijk in 
andere werelddelen (Koloniaal verslag) over de jaren 1840 - 1849.
1840-1850 1 pak

279 Algemene en suppletoire rekeningen der Oostindische remises in goederen en geld 
en het gebruik daarvan gemaakt over de jaren 1841 - 1848.
1844-1850 1 omslag

280-283 Verslagen van de handel, de scheepvaart en de inkomende en uitgaande rechten op
Java en Madoera over de jaren 1838 en 1844 - 1873, gedrukt.
1839-1876 4 pakken
280 over 1838 en 1844 - 1846
281 over 1847 - 1853
282 over 1854 - 1863
283 over 1864 - 1873

284 Overzichten van de handel en de scheepvaart en de in- en uitvoerrechten in de 
bezittingen buiten Java en Madoera over de jaren 1846 - 1869, gedrukt.
1850-1870 1 pak

285 Statistiek van de handel en de scheepvaart en de in- en uitvoerrechten in de 
bezittingen buiten Java en Madoera over de jaren 1870 - 1873, gedrukt.
1871-1875 1 omslag

286 Statistiek van de handel, de scheepvaart en de in- en uitvoerrechten in 
Nederlandsch-Indië over de jaren 1874 - 1879, gedrukt.
1877-1881 1 pak

287 Publicaties van de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië houdende verbod 
of toelating tot in- en uitvoer van goederen, krachtens art. 5 van de Wet van 8 
augustus 1850 S. 47, afschriften.
1852-1855 1 omslag

288-289 Contracten met Indische vorsten gesloten, afschriften en gedrukt.
1856-1939 2 pakken
288 1856-1890
289 1906-1939

290 Besluiten van de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië waarbij het verblijf 
aan personen in Nederlandsch-Indië wordt ontzegd of beperkt, afschrifen.
1864-1937 1 omslag

291 Ordonnanties van de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië inzake invoer 
van goederen, afschriften.
1857-1862 1 omslag
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292 Akten van dading tot beëindiging van geschillen over vorderingen van de Staat 
betreffende het beheer der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, afschriften.
1871-1917 1 omslag

293 Koninklijke besluiten houdende af- en overschrijvingen tussen hoofdstuk I en II van 
de begroting van uitgaven van Nederlandsch-Indië over de jaren 1869 - 1930.
1869-1930 1 omslag

294 Koninklijke besluiten houdende verhoging en verlaging van artikelen van de 
begroting van uitgaven van Nederlandsch-Indië over de jaren 1932 - 1939, 
afschriften.
1932-1939 1 omslag

295 Brieven van de minister van Koloniën mededelende dat de rekeningen van 
ontvangst en uitgaven in Nederlandsch-Indië over de jaren 1867 - 1892 niet tijdig 
aan de Staten-Generaal kunnen worden aangeboden.
1869-1894 1 omslag

296 Koninklijke besluiten houdende goedkeuring van de door de gouverneur van 
Curaçao vastgestelde en gewijzigde koloniale huishoudelijke begroting voor de 
dienstjaren 1929 - 1937, afschriften.
1929-1937 1 omslag

297-300 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Koloniën aan de Eerste 
Kamer toegezonden of overgelegd.
1835-1940 4 pakken.
297 1835-1875

Bevat de volgende overgelegde stukken:
– Brief houdende opgave van de afbetaling van leningen ten behoeve van 

de overzeese bezittingen, krachtens de wetten van 23 maart 1826, 22 
december 1827 en 27 december 1828, per ultimo 1834, 1835.

– Stukken inzake de financiële toestand van Nederlandsch-Indië, alsmede 
het wetsontwerp betreffende een lening van fl. 56.000.000,- ten laste 
van de overzeese bezittingen, 1839.

– Kapitalisatie- en consignatiekontrakten, alsmede van additionele 
overeenkomsten, gesloten met de Nederlandse Handel Maatschappij, 
afschriften, 1841.

– Overeenkomst van het gouvernement met J.F. Loudon en V.G. baron van 
Tuyll van Serooskerken wegens ontginningen van gronden op het eiland 
Billiton, afschrift, 1853.

– Brief inzake toezegging tot het toezenden aan de Staten-Generaal van de 
begrotingen van Nederlandsch-Indië, van Suriname, van Curaçao en van 
de Nederlandse bezittingen ter kuste van Guinea, 1862.

– Staten van ontvangsten en uitgaven in Nederland door de koloniale 
administratie, zijnde nadere inlichtingen omtrent het werk van J.W.B. 
Money getiteld: Java, or how to manage a colony, gedrukt, 1866.

– Brief van de minister aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-
Indië houdende voorschriften betreffende het plantloon voor koffie, 
afschrift, 1868.

– Extract uit het dagregister, gehouden te St. George d'Elmina betreffende 
onlusten tussen Elminezen, Ashantijnen en Fantijnen in 1869 en 1870, 
1871.

– Brieven houdende dankbetuiging voor de dankbare hulde, door de Eerste
Kamer gebracht voor de vaderlandsliefde, de moed en het beleid in 
Atchin (Atjeh) betoond, 1874.

– Geheime brieven van de commandanten der zee- en landmacht in 
Nederlandsch-Indië omtrent het door de commissie van enquête nopens 
het beloop der eerste expeditie tegen Atjeh uitgebrachte verslag, 1874, 
gedrukt, 1875.
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298 1886
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Tabellarisch overzicht van de eigendomsovergangen der suikerfabrieken 
op Java, met opgave van koopsommen en bijzondere voorwaarden, over 
de periode 1 maart 1855 - c. 1885, afschrift, 1886.

– Geheime brieven van de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, 
met bijlagen, betreffende de toestanden en gebeurtenissen op het land 
Tjomas in 1885 en 1886, afschriften, 1886.

299 1887-1928
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Rapport van de Commissie tot het doen van voorstellen omtrent de 
regeling der staatsrechtelijke verhouding tussen het leger in het 
moederland en dat in Indië, afschrift, 1887.

– Brief van de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië ter aanbieding 
van het rapport van de directeur van Binnenlands Bestuur G. Scherer 
inzake het gebeuren op Lombok, afschrift, 1893.

– Overzicht van de opbrengst der middelen in Suriname over 1892 en 1893, 
gedrukt, 1894.

– Memorie van prof. dr P. van Geer betreffende de pensioenen van de 
officieren van het Nederlandsch-Indisch leger, gedrukt, 1894.

– Brief aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië inzake het 
tractaat van handel en scheepvaart met Japan en de daarmee in verband 
staande toepassing van de ordonnantie op het passenstelsel in Atjeh, 
afschrift, 1899.

– Uittreksel uit de brief van de gouverneur van Curaçao van 25 april 1894 nr.
767/127 inzake de toekenning van het kiesrecht aan de inwoners van het 
eiland Curaçao, 1900.

– Staat houdende opgave van de exploitatiekosten van de tinmijnen op 
Banka, de uitgaven voor garnizoenen, verloven, pensioenen etc., 
afschrift, 1903.

– Brieven van het Eerste Kamerlid Scholten en van de Nederlandse Handel 
Maatschappij aan de minister van Koloniën inzake de kosten voor de 
behandeling van de gouvernementskoffie, afschriften, 1905, gedrukt, 
1905 - 1906.

– Brieven van de Kamers van Koophandel en Nijverheid te Batavia, Padang,
Soerabaja, Semarang alsmede de handelsvereniging te Semarang aan de 
directeur van Financiën inzake verhoging van het tarief van 
invoerrechten, afschriften, 1905.

– Brief van de Nederlandse Handel Maatschappij houdende reactie op het 
voorlopig verslag betreffende de begroting van Nederlandsch-Indië voor 
1906, met bijlagen, afschrift, 1905.

– Circulaire van de Algemene Secretaris te Batavia betreffende het gebruik 
van inheemse beleefdheidsvormen (hormat), afschrift, 1905.

– Verordening regelende het onderwijs in de kolonie Curaçao, afschrift, 
1906.

– Concept-Koninklijk besluit, ontworpen door de Commissie tot herziening 
en codificatie van de voor de gouvernementslanden op Java en Madoera 
geldende voorschriften van agrarische aard, houdende regels nopens de 
vereisten waaraan de eigenaars van particuliere landerijen in Nederlands-
Indië zouden moeten voldoen, met nota van toelichting, afschrift, 1910.

– Nota's van C.A.J. Struycken de Roysancour en J.W. Gonggrijp naar 
aanleiding van het advies over het "Balata vraagstuk in Suriname" 
uitgebracht aan de minister van Koloniën, gedrukt, 1912.

– Brief houdende mededeling, dat de gouverneur-generaal ten behoeve 
van de petroleummaatschappij Gaboes als houdster van de 
mijnconcessie Bapo de verschuldigde cijns heeft verminderd van vier tot 
een procent van de bruto opbrengst, 1913.

– Brief van de houtvester in Suriname J.W. Gonggrijp, met bijlage, 
houdende nader cijfermateriaal betreffende de toestand van de 
bolletriebomen als gevolg van de balata-exploitatie, gedrukt, 1913.

– Telegram van inwoners van Amboina, aan de "States General Hague" 
gericht, betreffende een door de ingezetenen naar de gouverneur-
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generaal afgevaardigde, doch door deze niet ontvangen commissie, met 
nadere brief, afschriften, 1917.

– Verzoekschriften van de gemeenteraad van Batavia aan de minister van 
Koloniën en aan de Staten-Generaal inzake de overbrenging van te 
Batavia gevestigde departementen en andere landskantoren naar 
Bandoeng, gedrukt, 1917 - 1918.

– Stukken betreffende de externering door de gouverneur-generaal van 
Nederlandsch-Indië van H.J.F.M. Sneevliet, 1918, afschriften, 1919.

– Brief houdende de tekst voor een motie van de Volksraad inzake de 
instelling van een meerhoofdig bestuur bij de Staatsspoorwegen, 1920.

– Rapport van de Commissie de Roo de la Faille - Dijkstra - Wolterbeek 
Muller aan de Indische regering uitgebracht, betreffende de 
gebeurtenissen nabij Garoet in juli 1919, 1920.

– Overeenkomst van 29 september 1919 tussen de Kolonie Curaçao en de 
Cultuurmaatschappij der Nederlandsche Antillen, afschrift, 1920.

– Nota betreffende de verlening van een concessie tot ontginning van 
bauxiet op de voormalige plantage Rorac aan de te Paramaribo 
gevestigde naamloze vennootschap Nederlandse Mijnexploratie en 
Exploitatie Maatschappij, 1920.

– Stukken betreffende de toepassing van de Curaçaose buitengewone 
inkomstenbelasting, 1918-1920, afschriften, 1921.

– Stukken betreffende de externering van A. Baars door de gouverneur-
generaal van Nederlandsch-Indië, afschriften, 1921.

– Uittreksel uit het van de Indische regering ontvangen verslag van 20 
oktober 1921 van de adjunct-inspecteur der Algemene Politie J.H. Misset 
houdende inlichtingen over enige politiebeambten, 1921.

– Statistische overzichten nopens de geldmiddelen van de kolonies 
Suriname en Curaçao in de jaren 1890, 1900 en 1910, 1922.

– Brief betreffende de invoer in Nederlandsch-Indië van automatische 
sigarenaanstekers, 1924.

– Verslag van het onderzoek inzake de wantoestanden bij de politie te 
Batavia en elders, 1924.

– Brief houdende inlichtingen omtrent de anti-communistische aktie van 
de Java Suiker Werkgeversbond en de Politiek-Economische Bond, en 
inzonderheid nopens het optreden van de Regeringsgemachtigde voor 
algemene zaken mr J.J. Schrieke, 1926.

– Brief inzake de verhoging van het invoerrecht op sigarettenpapier, 1926.
– Brief houdende inlichtingen omtrent het aantal gevallen van preventieve 

hechtenis en de daarop gevolgde veroordelingen, 1927.
– Opgave van het aantal in 1923 en 1924 ter zake van spreek- en 

persdelicten ingestelde strafvervolgingen in Nederlandsch-Indië, 1928.
– Overzicht van de voorstellen der Commissie voor het onderzoek naar de 

oorzaken van de in november 1926 voorgevallen ongeregeldheden in 
Bantam op Java, met vervolgcorrespondentie, 1928.

300 1929-1940
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Brief houdende inlichtingen omtrent de behandeling der gevangen 
genomen communisten als politieke delinquenten en omtrent de 
ongeregeldheden in de strafgevangenis te Tjipinang in 1928, 1929.

– Verslagen van de gouverneur van Curaçao en van de 
troepencommandant inzake de overval te Willemstad door revolutionaire
Venozolanen, afschriften, 1929.

– Rapport van de Commissie van onderzoek naar de overval op Curaçao, 
afschrift, 1929.

– Ontwerpen van een nieuwe koelie-ordonnantie en een ordonnantie 
betreffende de oprichting en werking van een Kamer voor de Immigratie 
te Medan, met memories van toelichting, afschrift en gedrukt, 1930.

– Verslagen der Commissie van advies, ingesteld door het Algemeen 
Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië, inzake 
maatregelen, mede in het algemeen belang der bevolking, in het rayon 
der betrokken ondernemingen over de jaren 1926 - 1927 en 1928, 
alsmede de nota Kampongbouw en hygiëne op suikerfabrieken, 1930.

– Brieven van de waarnemend voorzitter van het Algemeen Syndicaat van 
Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indië en van de eerste 
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gouvernements-secretaris inzake het niet uitbrengen van jaarverslagen 
over 1930 en 1931 door de "Commissie van advies inzake maatregelen, 
mede in het algemeen belang der bevolking in het rayon der betrokken 
ondernemingen", afschriften, 1931.

– Vervolgnota inzake de voedselsituatie op Java en Madoera in de 
maanden september en oktober 1931 in de ernstig bedreigde en 
geteisterde streken, gestencild, 1932.

– Voorlopige rekening van ontvangsten en uitgaven van Nederlandsch-
Indië over 1929, gedrukt, 1932.

– Verslag van de gouverneur van Suriname inzake de ongeregeldheden te 
Paramaribo op 7 februari 1933, afschrift, 1933.

– Nota inzake de gezondheidszorg in Nederlandsch-Indië in de periode 
1911-1938, met bijlagen, gestencild, 1938.

– Brochure van mr C.C.J. Maassen "De Javaansche landbouwkolonisatie in 
de Buitengewesten, tweede druk", gedrukt, 1938.

– Koninklijk besluit (van 16 november 1938 nr. 40) inzake een conferentie 
ter bespreking van de mogelijkheid Nederlandsch-Indië een zekere mate 
van zelfstandigheid toe te kennen, afschrift, 1938.

– Samenvatting van het rapport van de Commissie voor economische 
samenwerking over de besprekingen nopens de economische 
samenwerking tussen Nederlandsch-Indië en Nederland, gestencild, 
1939.

– Brief aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië betreffende 
het ontwerp van wet inzake de bouw van slagkruisers, met bijlage, 
afschriften, 1940.

A.3.13 van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel:

A.3.13 VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL:

301 Circulaires der Rijks Kolendistributie houdende vaststelling van rantsoenen en 
prijzen van huisbrandkolen en turf, gedrukt.
1917-1920 1 omslag

302 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel aan de Eerste Kamer toegezonden of overgelegd.
1907-1921 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Nota van het bestuur der Rijksverzekeringsbank inzake de administratiekosten der 
Rijksverzekeringsbank, 1907.

– Brief inzake het overleggen, alleen voor de leden en geheim, van brieven van de Mijnraad, 
1908.

– Communiqué aan de leden der "Vereeniging tot verbreiding van kennis over Nederland in 
den vreemde", 1916.

– Nota inzake de bestrijding van het mond- en klauwzeer, 1916.
– "Verslag levensmiddelenvoorziening 1 November 1915 - 1 Juni 1916", met bijlagen, 

uitgebracht door het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de distributie van 
levensmiddelen, gedrukt, 1916.

– Lijst van de tot 1 april 1918 uitgevaardigde kapverboden, 1918.
– Instructie voor de arbeiders-controleurs in de mijnen, afschrift, 1918.
– Contract tussen de Staat der Nederlanden en de handelsvennootschap onder firma Vlessing

& Co te 's-Gravenhage inzake de levering van gedroogde aardappelen en groenten, 1918, 
afschrift, 1919.

– Lijst van kapverboden, opgelegd van september 1918 tot maart 1919, 1919.
– Brief inzake de wijziging van de datum, genoemd in artikel 7 van de ontwerpovereenkomst 

behorende bij het wetsontwerp tot vaststelling van regels ten aanzien van de invoer, 
aanmaak en verkoop van buskruit en springstoffen, 1921.

A.3.14 van de minister van Marine:

A.3.14 VAN DE MINISTER VAN MARINE:
Zie ook inventarisnummer 266

303 Aanvullingsbladen op de reglementen voor het Koninklijk Instituut voor de Marine 
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te Willemsoord, voor de opleiding van adspirant-administrateurs bij de Koninklijke 
Nederlandse Zeemacht en voor de opleiding van adspirantmachinisten, gedrukt.
1898-1907 1 omslag

304 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Marine aan de Eerste Kamer 
toegezonden of overgelegd.
1852-1927 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Koninklijk besluit (van 27 augustus 1817 nr. 48) betreffende de overbrenging van de kosten 
van het eskader in Oost-Indië ten laste van die kolonie, afschrift, 1852.

– Brief inzake de vraag of oorlogsschepen al of niet gepantserd moeten worden, 1862.
– Rapport van de chef der Hydrografie houdende overzicht van de hydrografische 

opnemingen van de Nieuwe Rotterdamse Waterweg, afschrift, 1873.
– Verslag betreffende de aanvaring, het zinken en het lichten van Zr. Ms. ramschip 

Schorpioen, met bijlagen, 1886.
– Vonnis van het Hoog Militair Gerechtshof naar aanleiding van het onderzoek naar de 

handelingen van kapitein-luitenant ter zee G.J. Buyskes als commandant van Zr. Ms. 
ramschip Schorpioen, afschrift, 1887.

– Regeling van het korps zeeofficieren, met memorie van toelichting, 1900.
– Brief betreffende de aanduiding van de oorlogsmarine in Nederland en Nederlandsch-Indië 

met de benaming Koninklijke Marine respectievelijk Indische Militaire Marine, 1906.
– Rapport van de Commissie inzake samenwerking van land- en zeemacht betreffende de 

herziening en aanvulling der defensiemiddelen aan de zeezijde, gedrukt, 1908.
– Rapport van de Commissie tot onderzoek van het ongeval gedurende het gevechtsschieten 

aan boord van Hr. Ms. hertog Hendrik, met bijlagen, afschrift, 1911.
– Processen-verbaal inzake het ongeval voorgevallen tijdens de schietoefeningen aan boord 

van Hr. Ms. Zeeland, afschrift, 1912.
– Koninklijk besluit (van 4 januari 1916 nr. 45) inzake tegemoetkomingen voor verhuiskosten 

aan bij 's Rijkswerf te Amsterdam ontslagen ambtenaren, afschrift, 1916.
– Rapport inzake de ongeregeldheden onder het marinepersoneel te Soerabaja in het begin 

der maand mei 1916, 1916.
– Brief van de minister van Marine aan het hoofdbestuur van de Bond van minder 

marinepersoneel inzake het verenigingsrecht van militairen, gedrukt, 1917.
– Brief ter mededeling van de opheffing van het internaat van adspirant-adelborsten bij de 

zeemacht te Dordrecht, 1919.
– Brief ter mededeling van de opheffing van de adspirantenschool der Marine te Dordrecht, 

1923.
– Brief houdende mededeling van de bedragen sedert 1896 door Nederlandsch-Indië ten 

behoeve van de Marine betaald, 1924.
– Verslag van de Vlootcommissie inzake de opleiding van matrozen van de Koninklijke 

Marine te Gorinchem, afschrift, 1926.
– Rapport van de Commissie ter bestudering van de samenvoeging van de Marine-

Luchtvaardienst en de Luchtvaartafdeling van het leger, met bijbehorende nota's, 1927.

A.3.15 van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, vóór 1919 van de minister van Binnenlandse Zaken:

A.3.15 VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, VÓÓR 1919 
VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN:

305-306 Verslagen omtrent de toestand der Rijks Academie van Beeldende Kunsten te 
Amsterdam over de jaren 1870 -1932, afschriften en gedrukt.
1871-1933 2 omslagen
305 over 1870 - 1899
306 over 1900 - 1932

307 Verslagen van de werkzaamheden en bevindingen en van de geldelijke toestand 
van de Nederlandse centrale organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek over de jaren 1932 - 1938, gedrukt.
1933-1939 1 omslag

308 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Onderwijs, Kunsten en 
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Wetenschappen aan de Eerste Kamer toegezonden of overgelegd.
1920-1940 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Verordening regelende de heffing, invordering en verantwoording der schoolgelden aan de 
Rijks hogere burgerscholen, gedrukt, 1920.

– Brochure van prof. dr A. Kluyver en prof. dr J.W. Muller getiteld "Ontwerp voor een 
vereenvoudigde regeling van de spelling en van het grammatisch geslacht in het 
Nederlands, aanwijzende in hoeverre die regeling van het stelsel van De Vries en Te Winkel 
zou afwijken", gedrukt, 1921.

– Brief van de Bezuinigingsinspectie aan de thesaurier-generaal inzake de aankoop van grond
voor een nieuw provinciaal gouvernementsgebouw te Haarlem, afschrift, 1922.

– Opgave van het aantal en de grootte der schoollokalen in de gemeente Haarlem, 1924.
– Rapport van de Onderwijsraad betreffende de pedagogische organisatie, gedrukt, 1931.
– Circulaire van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de inspecteurs 

van het lager onderwijs betreffende de invoering van het vak lichamelijke oefening op de 
lagere scholen, gestencild, 1931.

– Advies van de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën betreffende een 
bronnenpublicatie over de politieke crises in Nederland vóór 1913, afschrift, 1934.

– Brief houdende nieuwe voorschriften betreffende de schrijfwijze van de Nederlandse taal, 
1936.

– Eerste voorlopige verslag betreffende de stand der werkzaamheden van de 
kunstbescherming tegen oorlogsgevaren, gedrukt, 1940.

A.3.16 van de minister van Oorlog:

A.3.16 VAN DE MINISTER VAN OORLOG:
Zie ook inventarisnummer 217, 264 en 265

309 Opgaven van de vuurmonden, projectielen, affuiten, voertuigen, buskruit, 
draagbare wapenen, paardetuigen, torpedo's enz. ten behoeve van de bewapening 
en uitrusting der korpsen en verdedigingswerken in bruikbare staat voorhanden, 
met aanduiding van de waarde van een en ander per 1 januari 1902 - 1905, gedrukt.
1902-1905 1 omslag

310-312 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Oorlog aan de Eerste Kamer 
toegezonden of overgelegd.
1845-1927 1 omslag en 2 pakken.
310 1845-1898, 1 omslag

Bevat de volgende overgelegde stukken:
– Stukken betreffende de aanmerkingen in het verslag van de Algemene 

Rekenkamer over 1843 inzake overschrijvingen op art. 5, XIXe afd. van 
hoofdstuk X van de staatsbegroting 1843, afschriften, 1845.

– Koninklijke besluiten betreffende het verlaten of vereenvoudigen van 
vestingwerken, afschriften, 1850.

– Koninklijk besluit (van 21 november 1850 nr. 70) inzake de reorganisatie 
van de Infanterie, met bijlagen, gedrukt, 1850.

– Plan, aangevend de kringen waarbinnen niet of onder voorwaarden 
gebouwd mag worden, behorend bij het wetsontwerp omtrent het 
bouwen, planten etc. binnen zekere afstand van vestingwerken, gedrukt, 
1853.

– Rapport van de Commissie belast met het onderzoek of het rivierbelang 
de aanleg van een verdedigingswerk op de hoofddam tussen het 
Pannerdense Kanaal en de Waal verbiedt, met bijlage, afschrift, 1867.

– Verslag van het Permanent Technisch Comité voor artillerie- en 
geniezaken betreffende de beginselen van inrichting en bewapening van 
verdedigingsliniën en versterkingen, gedrukt, 1889.

– Beknopt verslag betreffende de vrijwillige oefeningen in de wapenhandel 
over de periode 1891 - 1892, 1893.

– Staat houdende opgave van het aantal deelnemers aan en uitgereikte 
getuigschriften bij de vrijwillige oefening in de wapenhandel over de 
periode 1891 - 1893, 1893.

– Rapport van de Commissie tot onderzoek omtrent een uitbreiding van de 
stelling van Amsterdam naar zee, met bijlagen, 1893.
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– Akte van overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden (Oorlog) en het 
hoogheemraadschap Delfland betreffende de bouw van de nieuwe sluis 
"de Vijfsluizen" als inundatiesluis, 1898.

311 1900-1916
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Staat houdende opgave van aantallen geweren en karabijnen van het 
type M/95 benodigd voor de respectievelijke wapens en 
dienstvakken/legeronderdelen, 1900.

– Nota getiteld "Grondslagen voor het Verdedigingsstelsel van Nederland", 
1900.

– Statistische overzichten omtrent in diensttreding, dienstvervulling en 
bevordering van het reservekader bij Infanterie en Vestingartillerie vanaf 
de oprichting tot en met 1901, 1902.

– Vergelijkende staten betreffende de inkomsten van onderofficieren in 
binnen- en buitenland, alsmede een vergelijkend overzicht van de 
maatregelen om vrijwillige dienstneming te bevorderen, 1902.

– Verslag van de Commissie ingesteld bij beschikking van de minister van 
Oorlog van 20 januari 1906 nr. 1 inzake de artillerie-inrichtingen, gedrukt, 
1906.

– Verslag van de Commissie ingesteld bij beschikking van de minister van 
Oorlog van 10 maart 1906 nr. 161 inzake de geneeskundige dienst van de 
Landmacht, afschrift, 1906.

– Verslag van de Commissie ingesteld bij beschikking van de minister van 
Oorlog van 30 januari 1906 nr. 232 inzake de genie, afschrift, 1906.

– Verslag van de Commissie ingesteld bij beschikking van de minister van 
Oorlog van 1 december 1905 nr. 10 inzake militaire kleding en uitrusting, 
afschrift, 1906.

– Brief inzake de door de Tweede Kamer in de vergadering van 20 
november 1907 aangenomen motie betreffende de beperking van het 
blijvend gedeelte bij de onbereden wapens voor 1907/1908, 1907.

– Nota's betreffende de garnizoensindeling van het leger en het 
samendringen van verweermiddelen, afschriften, 1907.

– Staat houdende opgave van de sterkte van infanterieafdelingen van de 
tweede ploeg van het blijvende gedeelte, met en zonder versterking, 
1908.

– Brief inzake de door het kamerlid Staal gemaakte aanmerkingen 
betreffende het overleggen van een in het eindverslag op wetsontwerp 
nr. 242 gevraagde staat, 1908.

– Brief houdende mededeling van een door de Raad van Defensie 
uitgebracht advies inzake de regeling van de hogere bevelvoering in het 
leger, 1908.

– Kabinetsnota betreffende belangrijke onderwerpen, die aan de orde zijn 
gekomen bij de behandeling van hoofdstuk VIII van de staatsbegroting 
1909, alsmede het daarop uitgebrachte advies van de Raad van Defensie, 
gestencild, 1908.

– Nota inzake de bewapening van het leger, 1911.
Foutief gedateerd 31 mei 1900. 

– Dagorders, welke sinds 1905 na afloop van manoevres uitgegeven zijn, 
gedrukt, 1911.

– Advies en een nota van de Raad van Defensie inzake de samenstelling van
krijgsraden, afschrift, 1912.

– Rapport van de Commissie inzake het landweeronderzoek, alsmede 
afzonderlijke rapporten van luitenant-kolonel jhr L.M.A. von Schmid, 
luitenant-generaal b.d. W.G.F. Snijders, en luitenant-kolonel P. 
Bodemeijer, gedrukt, 1912, alsmede een brief van luitenant-generaal b.d. 
W.G.F. Snijders geleidende een nader rapport, afschrift, 1912.

– Verslag van de zakelijke inhoud van de rede uitgesproken op 27 augustus 
1914 door ds. de Jong uit Veghel in het verenigingslokaal van protestantse
jonge mannen te Stratum, gedrukt, 1914.

– Nota van de ministers van Oorlog en van Financiën naar aanleiding van 
het eindverslag over het ontwerp van wet tot verhoging van de 
staatsbegroting voor 1914 (buitengewoon krediet oorlogsbegroting), 
1914.

– Nota betreffende de uitgaven van het Departement van Oorlog in 
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verband met de mobilisatie, 1916.

312 1917-1927
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Grafisch overzicht van het plan van inlijving en aflossing van de 
militielichtingen en landstormjaarklassen, 1917.

– Geheime bijlage bij het verslag van de Commissie, ingesteld bij 
beschikking van 13 augustus 1915 nr. 325 teneinde de regering in te lichten
omtrent de werking van het dienstvak der militaire intendance, gedrukt, 
1917.

– Eindrapport van de Commissie van onderzoek naar de toestanden bij het 
Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen, met een nota, 1917.

– Staten houdende statistische gegevens betreffende de smokkelhandel, 
1917.

– Rapport, opgemaakt krachtens art. 6 van de Wet van 23 mei 1899 (S. 128) 
inzake de staat van beleg in Bodegraven, met bijlagen, 1918.

– Overzicht van de data van opkomst en van vertrek van lichtingen en 
jaarklassen van de militie, de landweer en de landstorm, alsmede van de 
duur van het verblijf onder de wapenen tijdens en vóór de mobilisatie, 
gedrukt, 1918.

– Verslag van de Legercommissie betreffende de voorzieningen in de 
behoeften aan geschut, mitrailleurs, geweren, munitie en vliegtuigen, 
gedrukt, 1918.

– Aanplakbiljet houdende bekendmaking der bepalingen ter ondersteuning
van dienstplichtigen die in de burgermaatschappij terugkeren, met 
registratiekaarten, gedrukt, 1918.

– Nota van de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht inzake de 
gevechtswaarde van het leger, en instructie voor de opperbevelhebber, 
afschrift, 1918.

– Brief houdende aankondiging van een ontwerp van wet tot nadere 
bepaling van de uiterste datum voor de afsluiting van de begroting 1917 
op 30 juni 1920, 1920.

– Rapport van de Commissie tot onderzoek naar de organisatie en werking 
van de Militaire Pharmaceutische Dienst, gedrukt, 1920.

– Verslag van de Legercommissie betreffende het rantsoen der 
legerpaarden, 1924.

– Verslag van de Legercommissie inzake het onderzoek omtrent de lakense 
kleding, welke is opgelegd geweest in het barakkenkamp te Zeist, 1924.

– Verslag van de Legercommissie betreffende de regeling van het militair 
onderwijs, afschrift, 1924.

– Verslag van de Legercommissie betreffende de veterinaire dienst bij het 
Nederlandse leger, gedrukt, 1924.

– Verslag inzake de herhalingsoefeningen in 1924 en de daarbij 
voorgekomen ongeregeldheden, 1925.

– Verslag van de Legercommissie betreffende bezuiniging op de kosten van 
de gewone vrijwillige landstorm, gedrukt, 1925.

– Verslagen van de Legercommissie betreffende de aan verschillende 
categorieën van officieren toegekende toeslagen; betreffende het houden
van eigen dienstpaarden door officieren en de instelling der 
paardenoppassers; betreffende het remontdepot te Milligen en de zorg 
voor remontering; betreffende de vervanging van paardentractie door 
autotractie; betreffende de vereniging van de opleiding der militie in een 
ploeg; de samensmelting van het dienstvak der Intendance en dat van de 
Militaire Administratie en omtrent de werking van laatstbedoeld 
dienstvak, alle gedrukt, 1925.

– Rapport van de Commissie van onderzoek naar de toestanden bij de 
luchtvaartafdeling, gestencild, 1927.

A.3.17 van de minister van Sociale Zaken, van 1932 - 1933 van de minister van Economische Zaken en Arbeid, van 1923 -1932 van de minister van Arbeid Handel en Nijverheid en van 1918 - 1922 van de minister van Arbeid:

A.3.17 VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN, VAN 1932 - 1933 VAN DE MINISTER VAN 
ECONOMISCHE ZAKEN EN ARBEID, VAN 1923 -1932 VAN DE MINISTER VAN ARBEID 
HANDEL EN NIJVERHEID EN VAN 1918 - 1922 VAN DE MINISTER VAN ARBEID:
Zie ook inventarisnummer 271
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313 Resumé mensuel des travaux de l'Organisation Internationale du Travail, gedrukt.
1927-1931, 1934 1 omslag

314 Aanbevelingen van de Internationale Arbeidsconferenties, afschriften en gedrukt.
1921-1938 1 pak

315 Verslagen betreffende de emigratie en de transmigratie over 1937 en 1938, afschrift 
en gedrukt.
1938-1939 4 stukken

316 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Sociale Zaken aan de Eerste 
Kamer toegezonden of overgelegd.
1933-1937 1 omslag.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Circulaire aan de gemeentebesturen betreffende vermindering van het onderhoudsbedrag 
voor woningwetwoningen, gestencild, 1933.

– Overzicht van de stand van ratificaties der conventies van de internationale 
Arbeidsconferenties door de lidstaten, gedrukt, 1934.

– Voorontwerp van wet, ontworpen door de Hoge Raad van Arbeid, tot vervanging van 
vrouwelijke door mannelijke arbeidskrachten, gedrukt, 1935.

– Advies van de Hoge Raad van Arbeid inzake het voorontwerp van een 
personeelfondsenwet, gedrukt, 1937.

A.3.18 van de minister van Waterstaat, van 1877 - 1906 van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid en vóór 1878 van de minister van Binnenlandse Zaken:

A.3.18 VAN DE MINISTER VAN WATERSTAAT, VAN 1877 - 1906 VAN DE MINISTER VAN 
WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID EN VÓÓR 1878 VAN DE MINISTER VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN:

317-318 Rekeningen van de voor en ten laste van de fondsen voor de vernieuwing van 
spoorstaven, dwarsliggers, wissels en draaischijven der Staatsspoorwegen en van 
het reservefonds gedane ontvangsten en verevende vorderingen over de jaren 1867
- 1869 en 1874 - 1889, afschriften.
1868-1890 2 omslagen
317 over 1867 - 1869, 1874 - 1879
318 over 1880 - 1889

319 Rekeningen van inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie, met bijlagen over de jaren 1915 - 1928, afschriften.
1918-1930 1 pak

320 Ingekomen stukken, incidenteel door de minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, later van Waterstaat aan de Eerste Kamer toegezonden of overgelegd.
1885-1939 1 pak.
Bevat de volgende overgelegde stukken:

– Nota van inlichtingen betreffende het voorstel van de heer Reekers tot herziening van de 
wet op de zeevisserijen, 1885.

– Bijlagen behorend bij de memorie van antwoord op het voorlopig verslag aangaande het 
wetsontwerp tot onteigening ten behoeve van een spoorweg ter verbinding van het station
Delftse Poort met het station Maas te Rotterdam, afschriften, 1894.

– Lijst van waterstanden, gemeten langs het Noordzeekanaal van 4 tot 12 december 1895, 
(1895).

– Akten van overeenkomst met de Haarlemsche Bankvereeniging betreffende 
kredietverlening ten behoeve van de verkoop van vis van rijkswege in de vissershaven te 
IJmuiden, afschrift, 1900.

– Brief inzake de behandeling van het wetsontwerp tot toekenning van enige bevoegdheden 
aan de besturen van waterschappen, 1902.

– Rapporten inzake plannen tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee, 
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afschriften, 1905.
– Brief inzake de verlenging van de termijn met betrekking tot de aankoop van grond ten 

behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1916.
– Brief van de ministers van Waterstaat en van Financiën inzake de verhoging van pensioenen

van pensioengerechtigden van de Nederlandse Spoorwegen, 1920.
– Rapport van de Commissie van onderzoek inzake het functioneren van de N.V. Centrale 

Bouwmaterialen Voorziening (C.B.V.) te 's-Gravenhage, gestencild, 1921.
– Brieven inzake de afschaffing van portvrijdom, 1921.
– Brief van de raad van commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen inzake de financiële

resultaten van het spoorwegbedrijf, afschrift, 1922.
– Brief inzake de dienstverlening en financiering van de postcheque-en girodienst, 1924.
– Brief van de minister van Waterstaat aan de Bezuinigingscommissie inzake de organisatie 

van het departement, gestencild, 1924.
– Brief betreffende de voorgenomen intrekking van art. 74 D.A.P.T.T., regelende uitkering bij 

ziekte aan P.T.T.-ambtenaren, 1925.
– Adviezen van Gedeputeerde Staten van Zeeland inzake het Nederlands-Belgisch Verdrag, 

afschriften, 1926.
– Memorie van de Nederlandse Spoorwegen betreffende de naasting van de spoorweg 

Enschedé - Pruisische grens in de richting Ahaus, 1927.
– Brief houdende mededeling, dat gegadigden hebben bericht van ontginning van het 

mijnveld bij Vlodrop af te zien, 1927.
– Overeenkomst betreffende de uitvoering der werken tot afsluiting der Zuiderzee en 

indijking van de Wieringermeer, met bijlage, 1930.
– Lijst van automatische telefooncentrales met opgave van capaciteit, prijs per aansluiting en 

jaar van bestelling, 1931.
– Overzicht van de regeling van de radio-omroep in het buitenland, gestencild, 1931.
– Tekstuitgave van het Koninklijk besluit van 15 augustus 1932 nr. 30 tot vaststelling van 

nadere regelen inzake het verlenen van geldelijke tegemoetkomingen krachtens de 
Zuiderzeesteunwet, gedrukt, 1932.

– Opgave van de opbrengsten en uitgaven van de wekelijkse luchtdienst Amsterdam-
Bandoeng v.v. in 1932, 1933.

– Rapport van de Staatscommissie voor het vervoer betreffende onteigening ten behoeve 
van mijnspoorwegen, gestencild, 1932.

– Correspondentie betreffende het vraagstuk van de politiek in de ether, gestencild, 1933.
– Correspondentie gewisseld tussen de minister van Waterstaat en de directie van de 

Nederlandse Spoorwegen inzake de N.V. Spoorhout, gestencild, 1935.
– Uittreksel uit en samenvatting van het rapport van mr T.J. Verschuur van 17 september 1935 

inzake de toestand in de Nederlandse mijnbouw en de methodes om daarin verbetering te 
brengen, gestencild, met overzicht van de kosten van het onderzoek, 1936.

– Rapport van prof. ir J.A.G. v.d. Steur en dr ir G.W. van Heukelom inzake beschuldigingen 
voortkomende in de brochure "Schande voor Nederland" van V.H.J. Troupin, betrekking 
hebbend op de bouw van de Wilhelminabrug te Maastricht, gestencild, 1936.

– Verslag van de Commissie inzake de bruggen in Zuid-Oost Drenthe, gestencild, 1938.
– Rapport omtrent de invloed van de wierziekte op de achteruitgang van de wierbedrijven, 

met bijlagen, gestencild, 1939.
– Rapport van de Rijksaccountantsdienst betreffende de financiële toestand van de N.V. 

Rotterdamsche Tramweg Maatschappij te Rotterdam, met bijlagen, 1939.

A.3.19 van semi-overheidsorganen:

A.3.19 VAN SEMI-OVERHEIDSORGANEN:

321 Jaarverslagen der N.V. Maatschappij voor Industrie-financiering over de jaren 1936 -
1939, met een brochure inzake de credietverlening.
1937-1940 1 omslag

322 Begrotingen van de Stichting Nationaal Luchtvaartlaboratorium voor de jaren 1937 
- 1940.
1937-1940 1 omslag

323 Jaarverslagen van de Stichting Waterbouwkundig Laboratorium over de jaren 1937 
en 1938, met begroting voor het jaar 1939.
1938-1939 1 omslag
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A.3.20 registers van ingezonden en overgelegde stukken:

A.3.20 REGISTERS VAN INGEZONDEN EN OVERGELEGDE STUKKEN:

324 Lijst van verdragen, door de minister van Buitenlandse Zaken aan de Eerste Kamer 
overgelegd, nrs. 1 - 35.
1814-1824 1 katern

325 Register van stukken, ter vertrouwelijke kennisneming ter inzage van de leden van 
de Eerste Kamer door ministers overgelegd.
1887-1933 2 katerns

326 Register van stukken, door ministers ter inzage van de leden van de Eerste Kamer 
overgelegd.
1933-1946 1 katern

A.4 Ingekomen bescheiden van particulieren en lagere overheden

A.4 INGEKOMEN BESCHEIDEN VAN PARTICULIEREN EN LAGERE OVERHEDEN

327-373 Verzoekschriften van lagere overheden en particuliere organisaties en personen, 
ingezonden ter betuiging van steun aan of afkeuring van aanhangige 
wetsontwerpen, alsmede om bemiddeling bij bijzondere individuele belangen; met 
nota's van inlichtingen van betrokken ministers en verslagen van de commissies 
voor de verzoekschriften.
1849-1940 47 pakken.
De verzoekschriften zijn per zitting doorlopend genummerd, doch liggen niet op dat nummer, maar 
ingevouwen in de verslagen van de commissies voor de verzoekschriften op datum (exhibitum) van 
het eindverslag. Verzoekschriften die aan het eind van een zitting nog niet waren afgedaan, werden 
in de volgende zitting opnieuw ingebracht onder een nieuw (laag) nummer. In de Handelingen is, als 
onderdeel van het register, steeds een klapper op de verzoekschriften opgenomen, primair op 
onderwerp en, vanaf 1854 - 1855 secundair ook op namen der inzenders. De nummers van de 
verzoekschriften, waar naar in het register op de Handelingen wordt verwezen, komt niet steeds 
overeen met die op de verzoekschriften zelf in het archief. Dit is veroorzaakt doordat de griffier en 
de redacteur van de Handelingen elk zelfstandig nummers toekenden aan de verzoekschriften. 
Indien in een zittingsjaar meer dan honderd verzoekschriften zijn ingediend, zijn ten aanzien van een
of twee onderwerpen of wetsvoorstellen veel adhaesiebetuigingen ingediend. Deze onderwerpen 
zijn dan tussen haakjes vermeld.
327 1849 nr. 1 - 6

1849-1850 nr. 1 - 24
1850-1851 nr. 1 - 38

328 1851-1852 nr. 1 - 49
1852-1853 nr. 1 - 4
1853 nr. 1 ... 232, t.e.m. exh. 6 september 1853 nr. 9

329 1853 nr. 9 ... 279, vanaf exh. 6 september 1853 nr. 10 (wet op de 
kerkgenootschappen)

330 1853-1854 nr. 1 - 132 (wet op de kerkgenootschappen)
1854-1855 nr. 1 - 18
1855-1856 nr. 1 - 6

331 1856-1857 nr. 1 - 199 (belasting op het binnenlands gedistilleerd; 
wijziging Armen-wet)

332 1857-1858 nr. 1 - 36
1858-1859 nr. 1 - 100

333 1859-1860 nr. 1 ... 202, t.e.m. exh. 20 december 1859 nr. 46 (aanleg 
van staatsspoorwegen)

334 1859-1860 nr. 91 ... 371, vanaf exh. 24 december 1859 nr. 11 (aanleg 
van staatsspoorwegen)

335 1860-1861 nr. 1 - 31
1861-1862 nr. 1 - 253 (tarief van rechten van in-uit- en doorvoer)
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336 1862-1863 nr. 1 - 79
1863-1864 nr. 1 - 42

337 1864-1865 nr. 1 - 63
338 1865-1866 nr. 1 - 175 (onschadelijk making van door de veetyphus 

aangetast en daarvan verdacht vee)
339 1866-1867 tweede zitting nr. 1 - 47

1867-1868 nr. 1 - 7
1867-1868 tweede zitting nr. 1 - 14
1868-1869 nr. 1 - 44

340 1869-1870 nr. 1 - 158 (afschaffing van de doodstraf)
341 1870-1871 nr. 1 - 5, 7 - 9

1871-1872 nr. 1 - 12
1872-1873 nr. 1 - 169 (voorziening tegen besmettelijke ziekten)

342 1872-1873 nr. 170 - 223
1873-1874 nr. 1 - 25
1874-1875 nr. 1 - 30

343 1875-1876 nr. 1 - 195 (rechterlijke organisatie; kerkelijke inkomsten)
344 1876-1877 nr. 1 - 193 (rechtelijke organisatie)
345 1877-1878 nr. 1 - 138, 921, 922 (belasting op het recht van successie)
346 1877-1878 nr. 139 - 299 (lager onderwijs)
347 1877-1878 nr. 300 - 499 (lager onderwijs)
348 1877-1878 nr. 500 - 674 (lager onderwijs)
349 1877-1878 nr. 675 - 920 (lager onderwijs)
350 1877-1878 nr. 923 - 1049 (lager onderwijs)
351 1877-1878 nr. 1050- 1219 (lager onderwijs)
352 1878-1879 nr. 1 - 8 en 1 - 26

1879-1880 nr. 1 - 10
1880-1881 nr. 1 - 34
1881-1882 nr. 1 - 24

353 1882-1883 nr. 1 - 46
1883-1884 nr. 1 - 28
1884 verenigde zitting nr. 1
1884-1885 nr. 1 - 21
1884-1885 tweede zitting nr. 1 - 45

354 1885-1886 nr. 1 - 34
1885-1886 tweede zitting nr. 1 - 6
1886-1887 nr. 1 - 33
1887-1888 nr. 1 - 47
1888 nr. 1 - 4
1888-1889 nr. 1 - 17

355 1889-1890 nr. 1 - 375, 378 - 404, exh. 1 - 6 december 1889 
(onderwijswet)

356 1889-1890 nr. 376, 377, 405 - 425, vanaf exh. 28 december 1889)
1890-1891 nr. 1, 3, 6, 8 - 12
1891-1892 nr. 1 - 39
1892-1893 nr. 1 - 7
1893-1894 nr. 1 - 10
1894 nr. 1 - 3
1894-1895 nr. 1 - 17, 19 - 37, 40 - 64

357 1895-1896 nr. 1 - 17
1896-1897 nr. 1 - 12
1897-1898 nr. 1 - 5
1898-1899 nr. 1 - 9, 12 - 18
1899-1900 nr. 1 - 224 (ongevallenwet; deze adhaesiebetuigingen 
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ontbreken echter)
1900-1901 nr. 1 - 46
1901-1902 nr. 1 - 4
1902-1903 nr. 1 - 5

358 1903-1904 nr. 1 - 40
1904-1905 nr. 1 - 14
1905-1906 nr. 1 - 13
1906-1907 nr. 1 - 22

359 1907-1908 nr. 1 - 33
1908-1909 nr. 1 - 12
1909-1910 nr. 1 - 8
1910-1911 nr. 1 - 47

360 1911-1912 nr. 1 - 25
1912-1913 nr. 1 - 43
1913-1914 nr. 1 - 16
1914-1915 nr. 1 - 4
1915-1916 nr. 1 - 27
1916-1917 nr. 1 - 53
1917 nr. 2 - 13

361 1917-1918 nr. 1 - 29, 31, 34
1918-1919 nr. 1 - 140 (gelijkstelling bijzonder en openbaar onderwijs)

362 1919-1920 nr. 1 - 43, 45 - 49
1920-1921 nr. 1, 2, 4 - 55 (nr. 3 in inventarisnr. 375)

363 1921-1922 nr. 1 - 98
1922-1923 nr. 1 - 59, 201, 202, 244, 258, 259, 333, 334, 336, 337, 341, 
342, 347 - 379

364 1922-1923 nr. 260 - 332, 335, 338 - 340, 343 -346 (afschaffing 
zomertijd)

365 1923-1924 nr. 1 - 62
1924-1925 nr. 1 - 42, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55 - 57, 60, 61, 195, 203, 
268, 357 - 388

366 1924-1925 nr. 43, 44, 47, 50, 52, 54, 58, 59, 62 - 194, 196 - 200, 204 - 
267, 269 - 356 (zomertijd)

367 1925-1926 nr. 1 - 19
1926-1927 nr. 1 ... 171

368 1926-1927 nr. 5 ... 157 (tegen het verdrag met België)
369 1927-1928 nr. 1 - 24, 26 - 47, 49 - 51 (nr. 25 in inventarisnr. 375)
370 1928-1929 nr. 1 - 31

1929-1930 nr. 1 - 43, 46, 47
1930-1931 nr. 1 - 74

371 1931-1932 nr. 1 - 44
1932-1933 nr. 1 - 40, 47, 48 (nr. 41 - 46 in inventarisnr. 706)
1933 nr. 1, 2, 4, 6
1933-1934 nr. 1 - 40
1934-1935 nr. 1 - 58, 60 (nr. 64 in inventarisnr. 704)

372 1935-1936 nr. 2 - 5, 18, 27, 31, 33, 34, 37 - 50, 52 - 55 (nr.1 in 
inventarisnr. 375; nr. 6 - 17, 19 - 26, 28 - 30, 32, 35, 36 in inventarisnr. 
704)
1936-1937 nr. 1 - 15, 18 - 27, 30 - 32, 35 - 37 (nr. 28 in inventarisnr. 705)
1937 en 1937-1938 nr. 1 - 7, 9 - 38 (inclusief de. zaak Vrijman; nr. 8 in 
inventarisnummer 375)

373 1938-1939 nr. 1 - 3, 5 - 15, 17 - 23 (nr. 4 in inventarisnr. 713; nr.16 in 
inventarisnr. 718)
1939-1940 nr. 2 - 16, 18 - 20 (nr. 1 in inventarisnr. 375; nr.17 in 
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inventarisnr. 713)

374 Lijsten van ingekomen verzoekschriften gedurende de zittingsjaren 1885-1886 - 
1939-1940.
1885-1940 1 pak

375 Adressen en telegrammen van de Koloniale Staten van Suriname, van de Koloniale 
Raad van Curaçao en van de Volksraad in Nederlandsch-Indië.
1891-1939 1 pak

376-390 Verzoekschriften die als ongetekend, ongezegeld of ingediend door niet wettig 
erkende lichamen terzijde zijn gelegd, voorts afschriften van verzoekschriften 
gericht aan de Tweede Kamer, aan de koning(in) en aan ministers, alsmede andere 
geschriften, alle ingezonden door lagere overheden en particuliere instellingen en 
personen.
1816-1940 15 pakken
376 1816-1848
377 1849-1871
378 1871-1886
379 1886-1900
380 1900-1911
381 1911-1915
382 1915-1919
383 1919-1922
384 1922-1925
385 april 1925 (geschriften e.d. inzake de zomertijd)
386 1925-1928
387 1928-1931
388 1931-1934
389 1934-1937
390 1937-1940

391 Register van geschriften, door lagere overheden en particulieren ter kennisneming 
door de leden van de Eerste Kamer ingezonden.
1933-1946 1 katern

A.5 Wetsontwerpen, verslagen en moties

A.5 WETSONTWERPEN, VERSLAGEN EN MOTIES

392-403 Wetsontwerpen, door de Tweede Kamer aangenomen en ter verdere behandeling 
aan de Eerste Kamer toegezonden, geschreven en gedrukt.
1815-1848 en 1905 - 1906 12 pakken.
Vanaf 1819 zijn bijna alle wetsontwerpen gedrukt; tot 1830 zijn ook Franstalige wetsontwerpen 
aanwezig. Zie voor de periode 1849 - 1905 de inventarisnummers 63 - 135; uit de periode 1907 - 1940
zijn deze stukken niet in het archief van de Eerste Kamer bewaard gebleven. Zie hiervoor de 
archiefcollectie Gedrukte Stukken Tweede Kamer, archiefinventaris 2.02.21.02.
392 1815-1816
393 1816-1818
394 1818-1820
395 1820-1822
396 1822-1824
397 1824-1825
398 1825-1827
399 1827-1829
400 1829-1833
401 1833-1840
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402 1840-1848
403 1905 dec. - 1906 dec.

404 Wetsontwerpen die wegens de ontbinding der Tweede Kamer in 1853 vervallen zijn 
en onafgedaan zijn gebleven.
1853 1 omslag

405 Adressen van de Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk aan de koning wegens de 
overwinning te Palembang, de toestand van de landbouw, 233 verzoekschriften met
klachten, de Belgische opstand en de toestand van de kolonie Suriname.
1821-1845 1 omslag

406-410 Voorlopige en eindverslagen van de afdelingen van de Eerste Kamer, concepten.
1815-1848 5 pakken.
Tot september 1830 liggen de Franstalige verslagen ingevouwen in de Nederlandstalige exemplaren. 
Vanaf 1849 zijn deze stukken gedrukt, zie inv.nrs. 413-453.
406 1815-1820
407 1820-1825
408 1825-1830
409 1830-1841
410 1841-1848

411 Stukken houdende voorstellen en moties, door de leden bij de Kamer ingediend.
1825-1940 1 omslag.
Incompleet.

412 Uitgaande brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer aan de koning ter 
geleiding van door de Staten-Generaal aangenomen wetsontwerpen, minuten.
1816-1840 1 omslag

748 Stukken betreffende de behandeling van nota's van mr J.C.D. baron van Heeckeren 
naar aanleiding van het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk III der 
Staatsbegroting voor het dienstjaar 1910.
1910 1 omslag

A.6 Gedrukte stukken

A.6 GEDRUKTE STUKKEN

413-453 'Gedrukte stukken van de Eerste Kamer der Staten-Generaal', stukken welke ten 
behoeve van de leden bij de behandeling in de Eerste Kamer zijn gedrukt.
1849-1940 41 pakken.
Vóór 1849 werden de stukken, die bij de Eerste Kamer behandeld werden, niet gedrukt. Vanaf het 
zittingsjaar 1849 zijn vrijwel alle stukken die in de Eerste Kamer behandeld werden, gedrukt en 
genummerd in een per zitting doorlopende nummering, die niet parallel loopt met de nummering 
van de Tweede Kamer. In deze serie gedrukte stukken bevinden zich dus de voorlopige en 
eindverslagen van de Eerste Kamer, de memories van antwoord van de regering, alsmede de 
incidenteel opgemaakte nota's van wijzigingen, gewijzigde ontwerpen van wet, nota's van 
inlichtingen en alle andere stukken die bij de behandeling van een wetsontwerp zijn opgemaakt of 
ingezonden. De wetsontwerpen zelf zijn reeds gedrukt bij de Tweede Kamer en zijn niet herdrukt. 
Die bevinden zich dan ook niet in deze serie, maar in de archiefcollectie Gedrukte Stukken Tweede 
Kamer, archiefinventaris 2.02.21.02.
413 1849; 1849-1850
414 1850-1851; 1851-1852
415 1852-1853; 1853; 1853-1854
416 1854-1855; 1855-1856
417 1856-1857; 1857-1858
418 1858-1859; 1859-1860
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419 1860-1861; 1861-1862
420 1862-1863; 1863-1864
421 1864-1865; 1865-1866
422 1866-1867; 1866-1867 tweede zitting; 1867-1868; 1867-1868 tweede 

zitting
423 1868-1869; 1869-1870
424 1870-1871; 1871-1872; 1872-1873; 1873-1874
425 1874-1875; 1875-1876; 1876-1877
426 1877-1878; 1878-1879; 1879-1880
427 1880-1881; 1881-1882; 1882-1883
428 1883-1884; 1884-1885; 1884-1885 tweede zitting; 1885-1886; 1885-

1886 tweede zitting
429 1886-1887; 1887-1888; 1888
430 1888-1889; 1889-1890; 1890-1891
431 1891-1892; 1892-1893; 1893-1894; 1894
432 1894-1895; 1895-1896
433 1896-1897; 1897-1898; 1898-1899
434 1899-1900; 1900-1901
435 1901-1902; 1902-1903; 1903-1904
436 1904-1905; 1905-1906; 1906-1907
437 1907-1908; 1908-1909
438 1909-1910; 1910-1911
439 1911-1912; 1912-1913
440 1913-1914; 1914-1915
441 1915-1916; 1916-1917; 1917
442 1917-1918; 1918-1919
443 1919-1920; 1920-1921
444 1921-1922; 1922
445 1922-1923; 1923-1924
446 1924-1925; 1925-1926; 1926-1927
447 1927-1928; 1928-1929
448 1929-1930; 1930-1931
449 1931-1932; 1932-1933; 1933
450 1933-1934; 1934-1935
451 1935-1936
452 1936-1937; 1937-1938
453 1938-1939; 1939-1940

454 'Gedrukte stukken van de verenigde zittingen van de beide kamers der Staten-
Generaal', stukken welke ten behoeve van de leden bij de behandeling in de 
verenigde zittingen zijn gedrukt.
1850, 1888, 1889, 1890 en 1909 1 omslag

455-459 Lijsten van gedrukte stukken van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
1881-1933 2 delen en 3 pakken
455 1881-1882 - 1899-1900, 1 deel
456 1900-1901 - 1911-1912, 1 deel
457 1912-1913 - 1917-1918
458 1918-1919 - 1924-1925
459 1925-1926 - 1932-1933

460-461 Lijsten van gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
1814-1869 2 delen.
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De nummering verwijst naar een verzameling gedrukte stukken, aangelegd ter griffie van de Eerste 
Kamer, doch stemt niet overeen met de nummering van de stukken zelf. Vanaf de zitting 1851-1852 
zijn ook de Tweede Kamernummers vermeld.
460 1814 mei - 1848 dec., nrs. 1 - 1069
461 1849 feb. - 1869 juli, nrs. 1 - 2475

462-463 Klappers op de lijsten van gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal.
1849-1907 2 delen.
De nummering verwijst naar een verzameling gedrukte stukken, aangelegde ter griffie van de Eerste 
Kamer, en gedeeltelijk beschreven in inv.nr. 461. De nummering heeft geen enkele relatie met de 
nummering van de stukken zelf.
462 1849 - 1890 nrs. 1 - 8214
463 1890 - 1907 nrs. 8215 - 11999

464-489 Indices op de gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
ingedeeld naar begrotingshoofdstuk.
1916-1940 26 delen.
Deze indices verwijzen tevens naar het Staatsblad waarin de wet is geplaatst en, vanaf 1917-1918, 
naar de bijbehorende Eerste Kamer-stukken, met data van afdoening.
464 1916-1917
465 1917
466 1917-1918
467 1918-1919
468 1919-1920
469 1920-1921
470 1921-1922
471 1922 en 1922-1923
472 1923-1924
473 1924-1925
474 1925-1926
475 1926-1927
476 1927-1928
477 1928-1929
478 1929-1930
479 1930-1931
480 1931-1932
481 1932-1933
482 1933
483 1933-1934
484 1934-1935
485 1935-1936
486 1936-1937 en 1937
487 1937-1938
488 1938-1939
489 1939-1940

490 Register op de behandeling in de Eerste Kamer van wetsontwerpen welke door de 
Tweede Kamer zijn aangenomen, kaartregister.
1936-1940 1 doos
Dit register verwijst, uitgaande van de nummering van de gedrukte stukken van de Tweede Kamer 
naar de gedrukte stukken van de Eerste Kamer, data van behandeling in de Eerste Kamer (inbreng, 
onderzoek afdeling, voorlopig verslag, eindverslag, openbare behandeling), namen van de 
rapporteurs, Handelingen van de Tweede Kamer en nummer van het Staatsblad. Indien een 
wetsontwerp in een zittingsjaar niet is afgedaan, is de kaart van dat wetsontwerp in dit register, 
evenals het wetsontwerp zelf naar het volgende zittingsjaar onder een nieuw nummer overgebracht.

– 1936-1937: nummers Tweede Kamer 1 - 370
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– 1937-1938: nummers Tweede Kamer 1 - 500
– 1938-1939: nummers Tweede Kamer 1 - 543
– 1939-1940: nummers Tweede Kamer 2 - 284
– 1939-1940: onafgedaan gebleven wetsontwerpen.

A.7 Correspondentieregisters

A.7 CORRESPONDENTIEREGISTERS

491-495 Agenda's van ingekomen en uitgaande brieven.
1888-1945
Tot sept. 1933 zijn in deze registers uitsluitend brieven ingeschreven inzake financiële, materiële en 
personele aangelegenheden. Vanaf sept. 1933 zijn ook ingekomen wetsontwerpen en officiële 
bescheiden in deze registers vermeld. De overgelegde stukken, verzoekschriften en sommige 
geschriften van particulieren zijn afzonderlijk geregistreerd gebleven (zie inventarisnummers 326, 
374 en 391).
491 1888 apr. 23 - 1905, 4 katerns
492 1906 - 1922 sep. 15, 1 deel
493 1922 sep. 20 - 1933 sep. 16, 1 pak
494 1933 sep. 16 - 1937 sep. 20, registratienrs. 1-2328, 1 deel
495 1937 sep. 22 - 1945 juni 7, registratienrs. 2329-4575, 1 deel

B. Stukken geordend naar hun inhoud

B. STUKKEN GEORDEND NAAR HUN INHOUD
B.1 Zorg voor het functioneren van de Eerste Kamer

B.1 ZORG VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DE EERSTE KAMER
B.1.1 Regeling der werkzaamheden

B.1.1 REGELING DER WERKZAAMHEDEN
B.1.1.1 Reglement van orde

B.1.1.1 Reglement van orde

496 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het Reglement van orde van de
Eerste Kamer.
1815-1939 1 pak

497 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het Reglement van orde voor 
de verenigde vergadering der Staten-Generaal.
1850-1935 1 omslag

B.1.1.2 Opening en sluiting van de zitting der Staten-Generaal

B.1.1.2 Opening en sluiting van de zitting der Staten-Generaal

498-499 Stukken betreffende de inrichting van de Ridderzaal voor en de voorbereiding van 
de verenigde vergadering ter opening van de zitting van de Staten-Generaal.
1891-1939 2 pakken
498 1891-1919
499 1920-1939

500 Stukken betreffende de uitzending per radio van een ooggetuigeverslag van de 
opening en van de troonrede.
1932-1939 1 omslag

501 Programma's voor de opening van de zittingen der Staten-Generaal, met 
troonrede.
1815-1939 1 pak

502 Stukken betreffende de beantwoording door de Eerste en Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van de troonrede.
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1815-1848 1 pak

503 Stukken betreffende de aanbieding aan de koning(in) van het adres van antwoord 
op de Troonrede.
1853-1939 1 omslag

504 'Wederantwoorden', brieven van de koning(in) ter beantwoording van het adres 
van de Eerste Kamer ter beantwoording van de troonrede.
1838-1938 1 omslag.
Met hiaten.

749 Programma's voor de opening van de zittingen der Staten-Generaal, troonredes, 
ontwerp-adressen van antwoord en 'wederantwoorden'.
1874-1939 3 banden

505 Ingekomen Koninklijke besluiten houdende de benoeming van de voorzitter van de 
Eerste Kamer.
1815-1939 1 pak

506 Redevoeringen, uitgesproken door de nieuwbenoemde voorzitter van de Eerste 
Kamer bij de aanvaarding van het voorzitterschap.
1815-1938 1 omslag.
Met hiaten.

507 Ingekomen brieven van de koning waarbij hij de Eerste Kamer toestemming 
verleent om voor bepaalde tijd met reces te gaan.
1815-1816 1 omslag

508 Ingekomen Koninklijke besluiten houdende sluiting der zittingen van de Staten-
Generaal.
1816-1939 1 pak

509 Redevoeringen van de minister van Binnenlandse Zaken bij de sluiting van de 
zittingen van de Staten-Generaal.
1815-1878 1 omslag

510 Ingekomen Koninklijke besluiten houdende ontbinding en bijeenroeping van de 
Staten-Generaal, alsmede vaststelling van de datum der verkiezingen na 
ontbinding.
1848-1937 1 omslag

B.1.1.3 Aanwezigheid der leden, ambtsgebed

B.1.1.3 Aanwezigheid der leden, ambtsgebed

511 Convocaties voor de leden van de Eerste Kamer tot het bijwonen der 
vergaderingen, minuten.
1818-1842 1 omslag

512 Presentielijsten van de leden tijdens de vergaderingen van de Eerste Kamer.
1896, 1897, 1899 - 1940 1 pak.
Deze lijsten bevatten gegevens over langere perioden en zijn ter griffie opgemaakt aan de hand van 
de lijsten die per vergadering zijn opgemaakt, welke laatste zijn vernietigd.

513 Stukken betreffende onjuiste mededelingen in het dagblad De Standaard over het 
absenteïsme van de leden van de Eerste Kamer, en de rectificatie ervan.
1916 4 stukken
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514 Stukken betreffende verbetering van de reisgelegenheid voor de leden der Eerste 
Kamer.
1917-1918 1 omslag

515 Ingekomen brieven van leden van de Eerste Kamer,verzoekende wijziging van 
tijdstip en data van vergaderingen der Kamer ter voorkoming van afwezigheid van 
leden.
1921, 1936 2 stukken

516 Stukken betreffende een poging tot invoering van het ambtsgebed in de Staten-
Generaal.
1938-1939 1 omslag

517 Stukken betreffende het waarborgen van de reisgelegenheid van kamerleden 
tijdens de mobilisatie.
1939-1940 1 omslag

B.1.1.4 Behandeling van interpellaties, vragen en wetsontwerpen

B.1.1.4 Behandeling van interpellaties, vragen en wetsontwerpen

518 Stukken betreffende de toezending aan ministers van het voorlopig of eindverslag, 
en de behandeling ervan.
1825-1937 1 omslag

519 Ingekomen Koninklijke besluiten aanwijzende de commissarissen tot bijstand van 
de minister bij de behandeling van wetsontwerpen in de Staten-Generaal.
1827-1829 en 1898 - 1924 1 omslag

520 Stukken betreffende het mondeling overleg tussen kamercommissies en ministers 
en betreffende verzoeken aan ministers om bij de openbare behandeling 
tegenwoordig te zijn.
1831-1936 1 omslag

521 Correspondentie met ministers inzake overlegging van bescheiden ter (meestal 
vertrouwelijke) mededeling aan de leden, en de terugzending van die bescheiden.
1841-1940 1 omslag.
De geleidebrieven betreffende de nog in het archief berustende overgelegde bescheiden bevinden 
zich bij die bescheiden (inventarisnrs. 214 -323).

522 Stukken betreffende verzoeken van ministers tot spoedige behandeling van 
wetsontwerpen, of tot uitstel.
1844-1939 1 omslag

523 Ingekomen berichten van verhindering tot het bijwonen der vergaderingen van de 
Eerste Kamer door ministers.
1846-1940 1 omslag

524 Stukken betreffende interpellaties van ministers door leden van de Eerste Kamer.
1866-1938 1 omslag

525 Stukken betreffende de intrekking door ministers van wetsontwerpen die in de 
Eerste Kamer aanhangig zijn.
1871-1938 1 omslag
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526 Correspondentie betreffende de verdediging van initiatief-wetsontwerpen in de 
Eerste Kamer door leden van de Tweede Kamer.
1887-1932 1 omslag

527 Stukken betreffende het verbeteren van fouten in wetsontwerpen die reeds bij de 
Eerste Kamer zijn ingekomen.
1893-1922 1 omslag

528 Stukken betreffende de overbrenging van wetsontwerpen na de behandeling in de 
Eerste Kamer naar het Kabinet der Koningin.
1897-1921 1 omslag

529 Correspondentie betreffende de vervanging van een zoekgeraakt originele, reeds 
volledig getekende wet.
1915 3 stukken

530 Stukken betreffende het stellen van schriftelijke vragen door kamerleden aan 
ministers.
1918-1940 1 omslag

531 Stukken betreffende de toelating van ambtenaren tot de vergaderzaal bij de 
behandeling van wetsontwerpen.
1919 5 stukken

532 Stukken betreffende het vaststellen door de Centrale Afdeling van de volgorde 
waarin enige wetsontwerpen zullen worden behandeld.
1921-1934 3 stukken

533 Stukken betreffende de rantsoenering van de spreektijd bij de behandeling van de 
Rijksbegroting 1934.
1933 1 omslag

534 Aantekeningen van de griffier mr A.L. de Block over het contraseign.
1936-1937 1 omslag

B.1.1.5 Parlementair drukwerk

B.1.1.5 Parlementair drukwerk

535 Stukken betreffende het doen drukken van stukken voor de leden van de Eerste 
Kamer.
1820-1931 1 omslag

536 Stukken betreffende gratis verstrekking aan de Kamer en aan de leden van 
Staatsbladen, Staatscouranten, Handelingen met bijlagen, Kort Verslag en de 
beëindiging van deze gratis verstrekking.
1830-1942 1 omslag

537 Stukken betreffende correctie van drukfouten in de gedrukte stukken en in de 
Handelingen en schrapping van woorden uit de Handelingen.
1840-1940 1 omslag

538 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het Reglement voor de 
openbaarmaking van het verhandelde in de beide kamers der Staten-Generaal door
middel der stenografie.
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1849-1919 1 omslag

539 Stukken betreffende de uitwisseling van parlementaire stukken met 
volksvertegenwoordigingen in het buitenland.
1852-1929 1 omslag

540 Correspondentie betreffende verzoeken van Eerste Kamerleden aan ministers om 
toezending van teksten van in de Tweede Kamer gehouden redevoeringen.
1855-1865 3 stukken

541 Stukken betreffende de afwijzing van verzoeken om gratis toezending aan derden 
van exemplaren van de Handelingen en de gedrukte stukken.
1859-1934 1 omslag

542 Stukken betreffende de uitgave van de Handelingen van de Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en van het Kort Verslag.
1859-1939 1 omslag

B.1.1.6 Openbaarheid der vergadering, tribune

B.1.1.6 Openbaarheid der vergadering, tribune

543 Stukken betreffende de regeling voor het wederzijds gebruik door de leden der 
Staten-Generaal van de tribune van de Eerste en Tweede Kamer.
1825-1927 1 omslag.
Zie ook inventarisnummer 538.

544 Stukken betreffende de inrichting van tribunes in de vergaderzaal en van een 
kamertje voor journalisten.
1850-1933 1 omslag

545 Stukken betreffende de regeling van de toegang van ambtenaren en diplomaten tot
de tribunes van de Kamer.
1862-1927 1 omslag

546 Stukken betreffende de erkenning van journalisten, rechtgevend op toegang tot de 
perstribune en op toezending van de agenda's.
1872-1939 1 omslag

547 Stukken betreffende de verstrekking van agenda's en gedrukte stukken van de 
Eerste Kamer aan journalisten.
1876-1932 1 omslag

548 Register van ingekomen en uitgaande brieven betreffende pers, journalisten, 
perstribune en gratis abonnementen op dagbladen.
1907-1932 1 katern

549 Briefwisseling met de gemeentesecretaris van Rotterdam over het recht van leden 
tot introductie van personen op de tribune en het recht van de voorzitter tot 
verwijdering van personen van de tribune.
1922-1923 4 stukken

550 Ingekomen brief van het lid H. Verkouteren zich verontschuldigende over zijn 
bewering dat het dagblad Het Volk het geheim van het Comité Generaal zou 
hebben geschonden.
1924 1 stuk
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551 Briefwisseling met de redactie van het dagblad 'De Nederlander' over een klacht 
van de griffier inzake gebrekkige verslaggeving van vergaderingen van de Eerste 
Kamer in die krant.
1930 2 stukken

B.1.2 Rechtspositie der leden

B.1.2 RECHTSPOSITIE DER LEDEN
B.1.2.1 Benoeming, ontslag en overlijden

B.1.2.1 Benoeming, ontslag en overlijden

552 Ingekomen Koninklijke besluiten houdende benoemingen tot en ontslag als lid van 
de Eerste Kamer.
1816-1849 1 pak

553 Uittreksels uit het register van beëdigingen van de Staatssecretarie en het Kabinet 
des Konings wegens de eedsaflegging in handen van de koning door benoemde 
leden van de Eerste Kamer.
1815-1848 1 pak

554 Ingekomen Koninklijk besluit houdende voorschriften voor het ontslag nemen door
leden der Staten-Generaal, met geleidebrief.
1819 4 stukken

555 Ingekomen berichten van overlijden van (oud-)leden van de Eerste Kamer, met 
minuten van condoleancebrieven.
1822-1942 1 pak

556 Stukken betreffende het ontslag van leden van de Eerste Kamer.
1822, 1830, 1849 - 1940 1 omslag

557 Stukken betreffende de vaststelling van de verenigbaarheid van het ambt van 
burgemeester met het lidmaatschap van de Eerste Kamer.
1850-1880 1 omslag

558 Roosters van aftreding der leden van de Eerste Kamer.
1851-1923 1 omslag

559 Stukken betreffende benoeming van leden en voorzitters van de Gemengde 
commissie voor de stenografie en van de Commissie van beroep voor de 
ambtenaren der Stenografische Inrichting.
1852-1939 1 omslag.
Hierbij ook stukken van de griffier als secretaris van de Commissie van beroep.

560 Stukken betreffende de benoeming van leden tot lid van de huishoudelijke 
commissie en van de commissie voor de verzoekschriften.
1852-1937 1 omslag

561 Ingekomen Koninklijke besluiten machtigende de voorzitter tot het afnemen van de
eed, belofte en verklaring van nieuw benoemde leden.
1887-1940 1 pak

562 Brieven van de griffier aan de gekozen leden van de Eerste Kamer, verzoekende de 
inzending van de geloofsbrieven, minuten.
1888, 1890 2 stukken
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563 Brieven van de griffier aan de minister van Binnenlandse Zaken kennisgevende de 
inzending door de gekozen leden van hun geloofsbrieven, minuten.
1900-1940 1 omslag

564 Briefwisseling met enkele provinciale besturen over de al dan niet aanvaarding van 
de benoeming door de benoemd verklaarde leden.
1922 5 stukken

565 Processen-verbaal van de zittingen van het Centraal Stembureau voor de 
vaststelling van de uitslag der verkiezing van de leden van de Eerste Kamer.
1923-1937 1 omslag

566 Ingekomen brieven van het Centraal Stembureau mededelende de aanneming of 
niet-aanneming door de benoemd verklaarde leden van die benoeming.
1923-1940 1 omslag

567 Processen-verbaal van de zittingen van het Centraal Stembureau ter tussentijdse 
benoeming van leden van de Eerste Kamer.
1924-1940 1 omslag

B.1.2.2 Ledenadministratie

B.1.2.2 Ledenadministratie

568 Naamlijsten der leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
1821-1939 1 omslag
Met hiaten.

569 Stukken betreffende de verstrekking van gegevens ten behoeve van de 
Staatsalmanak en van het Adresboek van de gemeente Amsterdam.
1859-1874 1 omslag

570 Stukken betreffende het vervaardigen van foto's van de leden der Kamer.
1863-1923 1 omslag

571 Correspondentie betreffende het verstrekken van inlichtingen omtrent het 
lidmaatschap van leden die zijn betrokken in een strafzaak.
1866-1886 1 omslag

572 Register van leden van de Eerste Kamer, nrs. 1 - 118, 1923-1940, gefotokopieerd 
kaartsysteem.
1983 1 omslag
Het origineel, bevattende ook gegevens van na 1945 bevindt zich in het archiefdeel 1945-2002, 
archiefinventaris 2.02.25, inv.nr. 3829.

B.1.2.3 Vergoeding van reis- en verblijfkosten

B.1.2.3 Vergoeding van reis- en verblijfkosten

573 Stukken betreffende de uitbetaling van reis- en verblijfkosten aan de leden der 
Staten-Generaal behorende tot de zuidelijke provinciën.
1831, 1839 5 stukken

574 Stukken betreffende het afzien van een tegemoetkoming in de reis- en 
verblijfkosten door nieuwbenoemde leden van de Eerste Kamer.
1848 3 stukken
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575 Stukken betreffende de regeling van de vergoeding van reis- en verblijfkosten voor 
de leden van de Eerste Kamer.
1849-1935 1 omslag

576-582 Registers van reis- en verblijfkosten der leden van de Eerste Kamer.
1849-1918
576 1849-1859, 1 deel
577 1860-1867, 1 deel
578 1868-1874, 7 katerns
579 1875-1883, 1 deel
580 1888-1893, 8 katerns
581 1894-1908, 1 pak
582 1916 - 1918 mei, 1 omslag

583-585 Registers van verblijfkosten der leden van de Eerste Kamer.
1918-1929
583 1918 juni - 1919, 5 katerns
584 1920-1925, 24 katerns
585 1926 - 1929 maart, 13 katerns

586 Staten van verblijfkosten van de leden van de Eerste Kamer.
1929 april - 1940 april 1 pak

587 Stukken betreffende de uitbetaling van declaraties wegens reis- en verblijfkosten 
van de leden der Eerste Kamer.
1872-1919 1 omslag

588 Stukken betreffende de verstrekking van algemene spoorwegabonnementen aan 
de leden van de Eerste Kamer, en de intrekking van die verstrekking.
1918-1941 1 omslag

B.1.2.4 Ambtscostuum

B.1.2.4 Ambtscostuum

589 Stukken betreffende voorschriften voor het dragen van het hofcostuum en het 
ambtscostuum door leden van de Staten-Generaal.
1815-1937 1 omslag

B.1.3 Betrekkingen tot derden

B.1.3 BETREKKINGEN TOT DERDEN
B.1.3.1 Verhouding tot de Kroon

B.1.3.1 Verhouding tot de Kroon

590 Stukken betreffende adressen van gelukwensing en van rouwbeklag aan de 
koning(in) wegens heugelijke en droevige gebeurtenissen in het Koninklijk Huis.
1815-1939 1 pak

591 Ingekomen Koninklijke besluiten regelende de verhouding tussen de Staten-
Generaal en de ministers.
1820-1841 1 omslag

592, 751 Stukken betreffende de inhuldiging van de koning(in).
1815-1898 1 omslag en 1 pak
592 1815, 1840 en 1849, 1 omslag
751 1898, 1 pak
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593 Stukken betreffende de regeling van het regentschap en de voogdij en de feitelijke 
waarneming ervan in 1889 en 1890.
1850-1921 1 omslag

594 Stukken betreffende de organisatie van de jaarlijkse audiëntie van leden en griffier 
van de Eerste Kamer bij de koning(in).
1859-1920 1 omslag

595 Lijsten van ministers, geordend per departement over de periode 1814-1848 en per 
kabinet over de periode 1848-1929, met klapper.
c. 1920 - 1929 3 katerns

596 Ingekomen circulaires meedelende dat het secretariaat van de Raad van Ministers 
aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken gevestigd blijft.
1925, 1933 3 stukken

597 Uittreksels uit dagbladen houdende spottend artikel over de handtekening van de 
minister van Economische Zaken Steenberghe, met een door die minister 
ondertekende brief.
1934 2 stukken

B.1.3.2 Representatief optreden

B.1.3.2 Representatief optreden

598 Ingekomen berichten van overlijden van (oud-)ministers, van (oud-)leden van de 
Tweede Kamer, Raad van State, Algemene Rekenkamer, Hoge Raad der 
Nederlanden, van gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië, van adjudanten 
des konings en van familie van leden van de Eerste Kamer, met minuten van 
condoleance brieven.
1823-1939 1 omslag

599 Stukken betreffende het rondgaan langs de leden van intekenlijsten voor financiële 
bijdragen voor goede doelen.
1837-1925 1 omslag

600 Stukken betreffende uitnodigingen aan de voorzitter, leden en griffier tot het 
bijwonen van plechtige bijeenkomsten en excursies en tot het aanvaarden van een 
benoeming in erecomité's.
1854-1942 1 omslag

601 Stukken betreffende de herdenking van de vijftig- en honderdjarige 
onafhankelijkheid van Nederland.
1863, 1870, 1913. 1 omslag

602 Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan buitenlandse overheden 
over het functioneren van de Eerste Kamer.
1872-1934 1 omslag

603 Stukken betreffende adressen van rouwbeklag en medeleven bij overlijden van 
staatshoofden en calamiteiten in het buitenland, alsmede betreffende een adres 
van hulde aan president Kruger.
1881-1938 1 omslag

604 Stukken betreffende verzoeken tot audiënties bij de voorzitter.
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1899-1926 1 omslag

605 Stukken betreffende het tijdelijk in bruikleen afstaan voor vredesmanifestaties van 
de Vredesvlag, welke door de Nederlandse afdeling van de Union 
Interparlementaire bij de Eerste Kamer in bewaring is gegeven.
1912-1913 1 omslag

B.2 Zorg voor de financiële en materiële voorzieningen van de Eerste Kamer

B.2 ZORG VOOR DE FINANCIËLE EN MATERIËLE VOORZIENINGEN VAN DE EERSTE 
KAMER

B.2.1 Financiën

B.2.1 FINANCIËN
B.2.1.1 Comptabele organisatie en voorschriften

B.2.1.1 Comptabele organisatie en voorschriften

606 Algemeen reglement wegens het beheer der geldmiddelen in het Koninkrijk, met 
modellen van formulieren, gedrukt.
1824 1 omslag

607 Stukken betreffende voorschriften voor de heffing van zegel- en registratierecht.
1832-1885 1 omslag

608 Stukken betreffende voorschriften voor het doen van betalingen.
1842-1943 1 omslag

609 Stukken betreffende de aanwijzing van ambtenaren tot comptabele ter griffie van 
de Eerste Kamer.
1917-1943 1 omslag

610 Stukken betreffende algemene voorschriften inzake het beheer en de 
verantwoording der verstrekte kredieten.
1922-1944 1 omslag

B.2.1.2 Begroting

B.2.1.2 Begroting

611-612, 747
Stukken betreffende de samenstelling van de begroting van uitgaven van de Eerste 
Kamer voor de jaren 1828-1945, met begrotingsvoorschriften vanaf 1820.
1820-1944 2 omslagen en 1 pak
747 voor de jaren 1828-1833, 1820-1833
611 voor de jaren 1834-1895, 1834-1894, 1 pak
612 voor de jaren 1896-1945, 1895-1944

613 Stukken betreffende aanwijzingen voor de overbrenging van saldi van de gelden, 
ter goede rekening verstrekt, naar de dienst van het lopende jaar.
1930-1945 1 omslag

B.2.1.3 Boekhouding

B.2.1.3 Boekhouding

614 Gedetailleerde staten van te verrichten betalingen door de Eerste Kamer over de 
periode 1824 derde kwartaal tot en met 1827 derde kwartaal.
1824-1827 1 omslag

615-617, 745-746
Uitgaande brieven aan de minister van Financiën, geleidende aanvragen van 
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kredietopening en van fondsen en geleidende te betalen declaraties, minuten.
1827-1849 en 1855 - 1918 5 pakken
745 1827-1833
615 1834-1845
746 1846-1849
616 1855-1880
617 1881-1918

618 Lijsten van toegestane sommen en totalen der uitgaven over de dienstjaren 1855 - 
1870
1855-1870 1 omslag

619 Registers van uitgaven over de dienstjaren 1883 - 1886, ingedeeld naar de 
verschillende artikelen der begroting.
1883-1887 4 katerns

620 Registers van declaratiën wegens leveranties en verrichte diensten, chronologisch 
ingedeeld.
1918-1929 2 katerns

621 Registers van declaratiën, ingedeeld naar de verschillende artikelen der begroting, 
over de dienstjaren 1920 - 1928.
1920-1929 9 katerns

622 Kredietstaten, staten van uitgaven wegens leveranties en verrichte diensten 
betreffende de dienstjaren 1929 -1943, ingedeeld naar soort uitgaven.
1929-1944 1 pak

623 Kredietregisters, registers van uitgaven wegens leveranties en verrichte diensten 
betreffende de dienstjaren 1929 - 1942, chronologisch ingedeeld.
1929-1942 14 katerns

624 Kasgiroboeken.
1939-1945 4 katerns

625 Stukken betreffende de aanvrage en verstrekking van gelden ter goede rekening, 
kredieten en kasgeld.
1918-1945 1 omslag

626 Akten van décharge door de Algemene Rekenkamer aan de comptabele van de 
Eerste Kamer verleend, wegens gelden ter goede rekening verstrekt over de 
dienstjaren 1918 -1944.
1918-1945 1 pak

627 Stukken betreffende de opening van een postgirorekening ten behoeve van de 
Eerste Kamer en het beheer van die rekening.
1932-1944 1 omslag

B.2.1.4 Contrôle

B.2.1.4 Contrôle

628 Stukken betreffende een onderzoek naar de stand der kredietopening ten behoeve 
van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal over de dienstjaren 1824 - 
1830.
1836-1837 1 omslag
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629 Stukken betreffende bezwaren van de Algemene Rekenkamer tegen betaling ten 
laste van het rijk van rijtuighuur ten behoeve van de voorzitter en leden bij officiële 
plechtigheden.
1872-1923 1 omslag

630 Briefwisseling met het Ministerie van Financiën naar aanleiding van opmerkingen 
van de Algemene Rekenkamer betreffende declaraties wegens rijtuighuur door 
leden der Kamer, benoeming van een klerk ter griffie, het onderhoud van het 
kamergebouw en de begroting voor 1874.
1873 1 omslag

631 Briefwisseling met het Ministerie van Financiën naar aanleiding van nota's van 
remarque van de Algemene Rekenkamer wegens betalingen van de Eerste Kamer.
1883-1920 1 omslag

632 Stukken betreffende kascontrôle vanwege het Departement van Financiën.
1928-1944 4 stukken

633 Briefwisseling met het Departement van Financiën ter verstrekking van informatie 
over de salarisadministratie ter griffie ten behoeve van de Commissie voor 
reorganisatie ter Algemene Rekenkamer.
1942 3 stukken

B.2.2 Benodigheden en hulpmiddelen

B.2.2 BENODIGHEDEN EN HULPMIDDELEN
B.2.2.1 Bestelling, levering en afvoer van kantoorbenodigheden

B.2.2.1 Bestelling, levering en afvoer van kantoorbenodigheden

634 Stukken betreffende de aanschaffing van kantoorbehoeften en kantoormachines.
1820, 1913 - 1944 1 omslag

635 Register van lastbrieven voor het dienstjaar 1862, ingedeeld naar leveranties.
1862 1 katern
Als voorbeeld bewaard.

636 Stukken betreffende voorschriften voor aanschaffing, betaling en afvoer van 
meubilair, kantoormachines en kantoorbehoeften.
1902-1936 1 omslag

637 Stukken betreffende pogingen tot het verlagen van prijzen voor het bindwerk.
1919-1933 1 omslag

638 Algemene bestellijsten van het Rijksinkoopbureau voor de dienstjaren 1922 - 1933.
1922-1933 1 omslag

639 Registers van leveranties aan de Eerste Kamer via het Rijksinkoopbureau.
1922-1933 12 katerns

640-641 Registers van modellen van formulieren, in gebruik bij de griffie van de Eerste 
Kamer.
c. 1900 - 1950 2 delen
640 c. 1900 - 1923 maart
641 1923 mei - 1950 maart (gemerkt A)
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B.2.2.2 Bibliotheek en archief

B.2.2.2 Bibliotheek en archief

642 Briefwisseling met particulieren betreffende de door hen aan de Eerste Kamer 
aangeboden boekwerken ter plaatsing in de bibliotheek van de Kamer.
1817-1937 1 omslag

643 Briefwisseling met particulieren betreffende de door hen aan de Eerste Kamer 
aangeboden boekwerken, brochures en andere gedrukten ter ronddeling aan de 
leden.
1830-1940 1 omslag

644 Stukken betreffende de regeling van de toezending van overheidsdrukwerk uit de 
koloniën.
1840-1940 1 omslag

645 Reglement voor het gebruik van de bibliotheek van de Eerste Kamer.
c. 1849 1 stuk

646 Stukken betreffende de bemiddeling van de minister van Buitenlandse Zaken bij de 
verkrijging van grondwetten van verscheidene landen.
1880-1881 1 omslag

647 Stukken betreffende het verstrekken aan derden van inzage in en afschriften van 
bescheiden, behorend tot het archief van de Eerste Kamer.
1880-1935 1 omslag

648 Stukken betreffende de vaststelling van het aantal aan de Eerste Kamer toe te 
zenden overheidsdrukwerken ten behoeve van de leden en de bibliotheek.
1885-1937 1 omslag

649 Stukken betreffende gratis abonnementen op dagbladen, waarvan journalisten 
toegang hebben tot de perstribune.
1887-1938 1 omslag

650 Stukken betreffende voorschriften voor de verstrekking van kaarten door het 
ministerie van Oorlog en de Topografische Dienst.
1887-1940 1 omslag

651 Stukken betreffende het beheer van het archief van de Eerste Kamer.
1891-1943 1 omslag

652 Stukken betreffende abonnementen op kranten, tijdschriften en een knipseldienst.
1905-1942 1 omslag

653 Stukken betreffende de afstoting van boekwerken uit de bibliotheek.
1917-1935 1 omslag

753-754 Registers van ingekomen rapporten van staats- en andere commissies betreffende 
binnenlandse en koloniale aangelegenheden.
c. 1924-1940 2 delen
753 register A, Nederland: rapporten nrs. 1-552 (periode 1815-1940)
754 register B, koloniën: rapporten nrs. 1-159 (periode 1857-1937)
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654 Briefwisseling met enkele boekhandelaren ter verkrijging van korting op de 
aanschaffingsprijs van boeken en tijdschriften.
1927 1 omslag

B.2.2.3 Post, telegraaf en telefoon

B.2.2.3 Post, telegraaf en telefoon

655 Stukken betreffende voorschriften voor vrijdom van briefport, verzending van 
dienstpost, en andere postale voorschriften.
1839-1939 1 omslag

656 Stukken betreffende klachten over vertraging en beschadiging van bestelde 
poststukken.
1852-1936 1 omslag

657 Stukken betreffende de tijd van openstelling van het bijpost- en telegraafkantoor 
en van lichting van de brievenbus in het gebouw van de Tweede Kamer tijdens 
vergaderingen van de Staten-Generaal.
1876-1935 1 omslag

658 Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van de telefoonaansluiting.
1899-1944 1 omslag

659 Ingekomen brief van J.W. Krol over de wenselijkheid van de invoering van 
antwoord-enveloppes met betaald antwoord in het internationaal postverkeer.
1902 1 stuk

660 Stukken betreffende voorschriften voor het gebruik van de rijkstelegraaf.
1915-1943 1 omslag

661 Ingekomen brief van het postkantoor te 's-Gravenhage meedelende de 
inbeslagneming van een aan de Eerste Kamer gericht drukwerk uit Paramaribo.
1934 1 stuk

B.2.3 Gebouw en huisvesting

B.2.3 GEBOUW EN HUISVESTING
B.2.3.1 Gebruik Kamergebouw en Binnenhof

B.2.3.1 Gebruik Kamergebouw en Binnenhof

662 Stukken betreffende het gebruik van het stadhuis te Brussel door de Eerste Kamer 
na brand in het gebouw der Staten-Generaal aldaar.
1821 1 omslag

663 Stukken betreffende het afstaan van lokalen aan andere overheidsorganen.
1827-1942 1 omslag

664 Stukken betreffende de ter beschikking stelling van de vergaderzaal van Provinciale 
Staten van Zuid-Holland aan de Eerste Kamer door de minister van Binnenlandse 
Zaken en het medegebruik van die zaal door Provinciale Staten van Zuid-Holland.
1849-1939 1 pak

665 Stukken betreffende de bezichtiging van en rondleiding binnen het kamergebouw 
en het Binnenhof.
1851-1943 1 omslag
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666 Stukken betreffende het ter beschikking stellen van ruimten in het kamergebouw 
ten behoeve van vergaderingen van commissies, verenigingen en conferenties.
1852-1941 1 pak

667 Correspondentie inzake het gebruik van de vergaderzaal van de Eerste Kamer voor 
de verenigde vergadering ter sluiting van de zittingsjaren 1866-1867 en 1891-1892.
1867, 1892 3 stukken

668 Stukken betreffende het gebruik van het gebouw van de Tweede Kamer en van 
zalen in het gebouw Diligentia door de Eerste Kamer en Provinciale Staten van 
Zuid-Holland wegens verbouwing van de vergaderzaal van de Eerste Kamer.
1870-1889 1 omslag

669 Stukken betreffende de exploitatie van de koffiekamer.
1873-1942 1 omslag

670 Stukken betreffende het uitsteken van de Nederlandse vlag, de versiering en 
verlichting van het kamergebouw, het gebruik van het Binnenhof door derden, het 
gebruik van het gebouw voor het aanbrengen van schijnwerpers en luidsprekers en 
voor de pomp van de fontein in de Hofvijver, alsmede het gebruik door derden van 
zitplaatsen bij vensters van het kamergebouw bij feestelijkheden.
1882-1941 1 omslag

671 Stukken betreffende het verlenen van toestemming tot het maken van 
fotografische en filmopnamen in het gebouw van de Eerste Kamer en in de 
Ridderzaal.
1904-1939 1 omslag

672 Stukken betreffende de opgave aan het Ministerie van Waterstaat van de staat en 
het gebruik van het gebouw van de Eerste Kamer.
1922 3 stukken

673 Ingekomen brief van de directeur van de Rijksgebouwendienst betreffende overlast
van duiven op het Binnenhof, met bijlagen.
1935 3 stukken

B.2.3.2 Inrichting van het gebouw

B.2.3.2 Inrichting van het gebouw

674 Stukken betreffende de verwerving, het onderhoud en de uitlening van schilderijen 
en foto's in het kamergebouw.
1847-1939 1 omslag

675 Stukken betreffende de aanschaffing en afvoer van meubilair.
1849-1941 1 omslag

676 Stukken betreffende de aanschaffing en het onderhoud van tapijten en gordijnen.
1885-1944 1 omslag

677 Stukken betreffende demonstraties van stemmachines.
1903-1907 3 stukken
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B.2.3.3 Verwarming, verlichting en watervoorziening

B.2.3.3 Verwarming, verlichting en watervoorziening

678 Stukken betreffende de aanschaffing van brandstoffen voor de verwarming van het 
kamergebouw en de conciërgewoning.
1847-1944 1 omslag

679 Stukken betreffende voorzieningen voor en levering van water in het 
kamergebouw.
1857-1915 1 omslag

680 Stukken betreffende voorzieningen aan het gebouw ter verwarming en de aanleg 
en exploitatie van de centrale verwarming, in medegebruik met het Ministerie van 
Waterstaat.
1861-1939 1 omslag

681 Stukken betreffende het aanbrengen van gasverlichting en elektrische verlichting in 
het kamergebouw.
1867-1943 1 omslag

682 Stukken betreffende voorbereidingen voor de verwarming van het kamergebouw 
en andere rijksgebouwen door afvalwarmte van het Gemeentelijk 
Electriciteitsbedrijf.
1925-1931 1 omslag

B.2.3.4 Onderhoud en restauratie

B.2.3.4 Onderhoud en restauratie

683 Stukken betreffende de uitvoering van vernieuwings- en restauratiewerken en de 
inrichting van het kamergebouw.
1847-1938 1 pak

684 Stukken betreffende het schoonhouden van het gebouw.
1862-1939 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 727.

685 Stukken betreffende een prijsvraag voor het ontwerpen van een paleis voor de 
Staten-Generaal.
1866-1870 1 omslag

686 Stukken betreffende voorschriften voor het beheer van rijksgebouwen.
1885-1942 1 omslag

687 Stukken betreffende de uitvoering van de jaarlijkse onderhouds- en 
herstelwerkzaamheden aan het kamergebouw.
1847-1944 1 pak

B.2.3.5 Bewaking en bescherming

B.2.3.5 Bewaking en bescherming

688 Stukken betreffende voorschriften en maatregelen tot het voorkomen en bestrijden
van brand in de gebouwen.
1827-1944 1 omslag

689 Stukken betreffende de militaire bewaking en de beveiliging van het kamergebouw.
1843-1942 1 omslag
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690 Stukken betreffende maatregelen ter bescherming van het kamergebouw tegen 
luchtaanvallen.
1937-1942 1 omslag

B.3 Zorg voor het griffiepersoneel van de Eerste Kamer

B.3 ZORG VOOR HET GRIFFIEPERSONEEL VAN DE EERSTE KAMER
B.3.1 Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

B.3.1 ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE

691 Stukken betreffende de rechtspositie en de loonregeling van rijkswerklieden en 
rijkswerkvrouwen.
1917-1944 1 omslag

692 Stukken betreffende de organisatie van ambtenaren in vakbonden en het 
georganiseerd overleg.
1920-1941 1 omslag

693 Stukken betreffende de rechtspositie en de salarisregeling van tijdelijk personeel en
arbeidscontractanten.
1921-1942 1 omslag

694 Stukken betreffende de tot standkoming, wijziging en interpretatie van de 
Ambtenarenwet 1929, het Algemeen Ambtenarenreglement en het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit.
1924-1944 1 omslag

695 Stukken betreffende de voorbereiding en wijziging van het Algemeen 
Ambtenarenreglement Staten-Generaal en het Arbeidsovereenkomstenbesluit 
Staten-Generaal.
1932-1940 1 omslag

752 Stukken betreffende het opstellen van een reglement van werkzaamheden voor de 
Commissie van beroep voor de ambtenaren der Stenografische Inrichting.
1935-1936 1 omslag

B.3.2 Begin, aard en beëindiging van de dienstbetrekking

B.3.2 BEGIN, AARD EN BEËINDIGING VAN DE DIENSTBETREKKING
B.3.2.1 Benoeming, bevordering en ontslag

B.3.2.1 Benoeming, bevordering en ontslag

696 Stukken betreffende de bevoegdheid van de ministers, de hoge colleges van staat 
en de gouverneurs der provincies tot het van 's konings wege benoemen van lagere 
ambtenaren.
1822, 1853 4 stukken

697 Voorschriften voor het afleggen van de eed of de belofte door ambtenaren.
1828-1941 1 omslag

698 Stukken betreffende het ontslag van ambtenaren uit de zuidelijke provinciën en de 
vervanging van hen door personen uit de noordelijke provinciën.
1830 5 stukken

699 Stukken betreffende voorschriften voor indienstneming, benoeming in vaste dienst 
en bevordering van ambtenaren.
1919-1944 1 omslag
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700 Stukken betreffende voorschriften voor de herplaatsing van op wachtgeld gesteld 
burgelijk en militair rijkspersoneel.
1922-1937 1 omslag

701 Stukken betreffende voorschriften voor het ontslaan van ambtenaren.
1922-1943 1 omslag

702 Stukken betreffende de op non-activiteitstelling van griffieambtenaren wegens 
vermindering der werkzaamheden.
1940-1944 1 omslag

B.3.2.2 Individuele ambtenaren ter griffie

B.3.2.2 Individuele ambtenaren ter griffie

703 Koninklijke besluiten houdende detachering van de commies-translateur en 
commiezen van Staat bij de griffie van de Eerste Kamer.
1815-1850 1 omslag

704 Stukken betreffende benoeming, bevordering, ontslag en overlijden van de griffier 
en de commies-griffier van de Eerste Kamer.
1817-1939 1 pak

705 Stukken betreffende benoeming, bevordering en ontslag van de concierge, 
kamerbewaarder, adjunct-commies voor de huishoudelijke dienst, boden, knechts 
en portier.
1818-1943 1 pak

706 Stukken betreffende benoeming, bevordering en ontslag van de klerken, 
(adjunct-)commiezen en referendaris ter griffie.
1824-1944 1 pak

757 Stukken betreffende de benoeming, bevordering en het ontslag van jhr Johan Anne 
Singendonck.
1832-1897 1 omslag
Jhr. J.A. Singendonck was van 1843 tot 1850 commies van Staat, waarnemende de dienst van 
commies-griffier en van 1850 tot 1877 griffier bij de Eerste Kamer.
Deze stukken behoren tot het persoonlijk archief van Singendonck. Ze zijn na zijn overlijden door 
zijn erfgenaam aan de griffier toegezonden ter invoeging in het archief van de Eerste Kamer.

707 Stukken betreffende benoeming, salariëring en ontslag van de correctoren voor de 
gedrukte stukken van de Eerste Kamer.
1849-1920 1 omslag

708 Stukken betreffende het personeel van de Stenografische Inrichting.
1886-1938 1 omslag

709 Stukken betreffende benoeming en ontslag door de minister van Justitie van de 
kamerbewaarder tot onbezoldigd rijksveldwachter teneinde de orde op de tribune 
van de Kamer effectiever te kunnen handhaven.
1889-1937 1 omslag

750 Staten van dienst en naamlijsten van ambtenaren ter griffie over de periode 1815-
1945.
c.1920 - 1945 1 pak
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B.3.3 Verplichtingen van het personeel

B.3.3 VERPLICHTINGEN VAN HET PERSONEEL

710 Instructies voor de griffier, de commies-griffier, de kamerbewaarder, de boutefeu 
en de boden van de Eerste Kamer.
1815-1913 1 omslag

711 Stukken betreffende de overplaatsing van griffieambtenaren naar Brussel wegens 
de aldaar te houden zittingen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
1820-1830 4 stukken

712 Stukken betreffende de dienstneming van ambtenaren in het leger en bij de 
schutterijen in verband met de Belgische opstand.
1830 2 stukken

713 Stukken betreffende het verlenen van toestemming door of namens de Kamer aan 
de griffier en de commies-griffier tot het verrichten van nevenfuncties.
1851-1940 1 omslag

714 Stukken betreffende de verlofregeling van het griffiepersoneel.
1922 2 stukken

B.3.4 Ambtenarenstatistiek

B.3.4 AMBTENARENSTATISTIEK

715 Stukken betreffende opgaven van het aantal ambtenaren ter griffie ten behoeve 
van de statistiek van het personeel in 's rijks dienst.
1820, 1875, 1925 - 1943 1 omslag

B.3.5 Bezoldiging van het personeel

B.3.5 BEZOLDIGING VAN HET PERSONEEL
B.3.5.1 Salariëring

B.3.5.1 Salariëring

716-717 Stukken betreffende de vaststelling van de tractementen en pensioengrondslagen 
van de griffieambtenaren.
1835-1944
Zie ook nrs. 703 - 707.
716 1835-1878, 1 omslag
717 1880-1944, 1 pak

718 Stukken betreffende voorschriften voor de uitbetaling van tractementen aan 
ambtenaren.
1895-1944 1 omslag

719 Stukken betreffende de indeling van de griffieambtenaren in de salarisschalen van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren.
1914-1929 1 omslag

720 Stukken betreffende de totstandkoming, wijziging en interpretatie van de 
Bezoldigingsbesluiten Burgerlijke Rijksambtenaren 1918, 1920, 1925, 1928 en 1934 
en van enige algemene toeslagen- en kortingsregelingen.
1918-1944 1 omslag
Zie ook inventarisnummers 691 en 693.

721 Stukken betreffende voorschriften voor de behandeling van in gezinsverband 
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levende enige kostwinners op gelijke voet als gehuwden.
1924-1942 1 omslag

722 Stukken betreffende het verstrekken van opgaven door de griffier ten behoeve van 
onderzoeken naar de salariering van boden en ander bedienend personeel aan de 
departementen.
1926-1928 1 omslag

723 Stukken betreffende voorschriften voor de toekenning van een non-
activiteitswedde aan rijksambtenaren die een functie van lid van Gedeputeerde 
Staten of van wethouder, danwel het lidmaatschap van een der Kamers der Staten-
Generaal hebben aanvaard.
1926-1935 3 stukken

724 Stukken betreffende de bezoldiging van ambtenaren en arbeidscontractanten, die 
zich in militaire dienst bevinden.
1931-1943 1 omslag

B.3.5.2 Toelagen, uitkeringen en tegemoetkomingen

B.3.5.2 Toelagen, uitkeringen en tegemoetkomingen

725 Stukken betreffende voorschriften voor de toekenning van reis- en verblijfkosten 
aan ambtenaren wegens dienstreizen.
1840-1942 1 omslag

726 Stukken betreffende het doen verrichten van werkzaamheden voor derden door 
het griffiepersoneel en de financiële tegemoetkoming daarvoor.
1856-1933 1 omslag

727 Stukken betreffende de toekenning van een abonnement voor het schoonhouden 
der lokalen van de Eerste Kamer aan de kamerbewaarder-conciërge, en de 
intrekking van dat abonnement.
1867-1920 1 omslag

728 Ingekomen besluiten houdende toekenning aan enkele griffieambtenaren van een 
persoonlijke jaarlijkse toelage als vergoeding voor het verlies van het genot van 
leges.
1891-1892 1 omslag

729 Stukken betreffende de voorschriften voor en de uitbetaling van een toeslag op het 
tractement wegens de duurte der levensmiddelen.
1912-1919 1 omslag

730 Stukken betreffende de toekenning en uitbetaling van kindertoelagen aan 
griffieambtenaren.
1920-1944 1 omslag

731 Stukken betreffende voorschriften voor en het toekennen van vergoedingen ter 
tegemoetkoming in de kosten van dienstkleding aan beambtenpersoneel van de 
griffie.
1923-1944 1 omslag

B.3.5.3 Kortingen en inhoudingen

B.3.5.3 Kortingen en inhoudingen

732 Stukken betreffende voorschriften voor het gebruik van dienstwoningen, 
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aanwijzing van griffieambtenaren ter bewoning van de dienstwoning van de Eerste 
Kamer en de vaststelling van de aftrek van het tractement wegens het genot van 
vrije woning, vuur, licht en water.
1824-1944 1 omslag

733 Stukken betreffende schulden van griffiepersoneel en korting op hun tractementen 
voor de aflossing van deze schulden.
1827-1936 1 omslag

734 Stukken betreffende de uitvoering van de Invaliditeitswet.
1919-1943 1 omslag

735 Stukken betreffende voorschriften voor de uitvoering van de Ziektewet en het 
Ziekenfondsenbesluit.
1930-1945 1 omslag

736 Stukken betreffende voorschriften voor de uitvoering van de wettelijke bepalingen 
op de loonbelasting.
1941-1945 1 omslag

B.3.5.4 Pensioenen

B.3.5.4 Pensioenen
Zie ook inventarisnummers 716-717.

737 Stukken betreffende voorschriften voor de legesverdeling onder ambtenaren en 
hun deelname in het "Weduwenfonds voor de geëmployeerden tot het algemeen 
bestuur behorende".
1836-1923 1 omslag

738 Stukken betreffende voorschriften voor de inning van pensioenbijdragen en voor 
de verlening van pensioen aan ambtenaren.
1906-1943 1 omslag

B.3.6 Overige personeelsaangelegenheden

B.3.6 OVERIGE PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

739 Stukken betreffende de verlening van gratificaties aan griffieambtenaren, ter 
aanvulling van het tractement en wegens hun zorgelijke financiële toestand.
1821-1944 1 omslag

740 Stukken betreffende de uitbetaling van nieuwjaarsgiften aan personen die diensten
voor de Eerste Kamer hebben verricht.
1822-1922 1 omslag

741 Stukken betreffende voordrachten voor en verlening van koninklijke 
onderscheidingen aan griffieambtenaren.
1862-1939 1 omslag

742 Stukken betreffende voorschriften voor medische keuring en geneeskundige 
behandeling van ambtenaren.
1927-1943 1 omslag
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