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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:
Ministerie van Algemene Zaken [1937-1945]

Periodisering:
archiefvorming: 1937-1945
oudste stuk - jongste stuk: 1932-1945

Archiefbloknummer:
A254

Omvang:
722 inventarisnummer(s);

Taal van het archiefmateriaal:
Nagenoeg alle stukken zijn Nederlandstalig. Een gering aantal stukken zijn in het Duits, m.n. de 
brieven en circulaires afkomstig van de Duitse bezettingsautoriteiten. De brieven gericht aan de 
Duitse bezettingsautoriteiten zijn meestal tweetalig.

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

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling II
Ministerie van Koloniën, economisch secretaris van de minister

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat de formele correspondentie van de minister-president uit de periode juli 1937 - 
mei 1940. Het bevat eveneens ministerraadsstukken uit die periode. De stukken uit de periode 
1940-1945 zijn veelal behandeld in het College van Secretarissen-Generaal. Voorts zijn er uit de 
gehele periode stukken betreffende de uitvoering van het takenpakket: beheer van de 
hoofdstukken I, II en IIA van de Rijksbegroting, personeel van de Hoge Colleges van Staat en van 
het ministerie zelf, adelszaken en ridderorden. De stukken betreffende de Arbeidsdienst bevinden 
zich niet in dit archief.
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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.

Andere toegang

ANDERE TOEGANG
Als extra toegang op de notulen (inventarisnummers 60-63) van de vergaderingen van het College 
van Secretarissen-Generaal is een digitale index beschikbaar.

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, Ministerie van Algemene Zaken [1937-1945], nummer toegang 
2.03.06, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Alg. Zaken 1937-1945, 2.03.06, inv.nr. ... 

http://proxy.handle.net/10648/02b9c35a-cd6d-102c-9f8b-005056a23d00
https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Bij Koninklijk besluit van 3 juli 1937 S.140, ingaande 8 juli 1937, werd het Ministerie van Algemene 
Zaken ingesteld. De bedoeling hiervan was de minister-president, voorzitter van de ministerraad 
ter bevordering van de coördinatie van de werkzaamheden van de verscheidene departementen, 
te ontlasten van het beheer van een gewoon ministerie met daaraan verbonden administratieve 
arbeid. De combinatie van de functie van voorzitter van de ministerraad met die van vakminister - 
tot 1937 gewoonlijk die van Financiën of van Binnenlandse Zaken - bleek in de jaren dertig als 
gevolg van economische en politieke crises, steeds minder goed mogelijk. Door het creëren van 
een ministerie met een zeer beperkte taak zou de minister-president zich volledig aan de 
coördinatie van het regeringsbeleid kunnen wijden. 1

Meegespeeld zal vast ook hebben dat Colijn, die van 1933-1937 minister van Koloniën en voorzitter
van de ministerraad was geweest, twee dagen voor het aantreden van zijn vierde kabinet (24 juni 
1937) de leeftijd van 68 jaar had bereikt.

Naast deze coördinatie werd aan de minister-president, minister van Algemene Zaken de zorg 
opgedragen voor de zaken betreffende:

1. de samenstelling en het beheer van de hoofdstukken I (Huis der Koningin), II (Hoge 
Colleges van Staat en Kabinet der Koningin) en, uiteraard, IIA (Departement van Algemene 
Zaken) van de Rijksbegroting;

2. de voordrachten voor de benoeming van de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal;

3. de voordrachten voor de benoeming en het ontslag van de leden van de Algemene 
Rekenkamer;

4. de voordrachten voor de benoeming en het ontslag van de vicevoorzitter en leden van de 
Raad van State;

5. het personeel van de Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en het
Kabinet der Koningin, voor zover de behandeling van deze aangelegenheid niet aan die 
colleges zelf is voorbehouden;

6. de behandeling van adelszaken en wapens van publiekrechtelijke lichamen en de Hoge 
Raad van Adel;

7. de ridderorden en de Kanselarij der Nederlandse Orden;
8. de regeringsvoorlichting en de Regeringspersdienst;

Het ambtelijk (adjunct-)secretariaat van de ministerraad, dat sinds ongeveer de wisseling van de 
19e op de 20e eeuw ontstaan was als een nevenfunctie van het kabinet van de minister van 
Binnenlandse Zaken, bleef bij dat ministerie. Pas in juli 1939, bij de vorming van het vijfde kabinet-
Colijn, ging ook het secretariaat over naar het Ministerie van Algemene Zaken 2 . Dat was zeer 
tegen de zin van de ambtelijke top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, want bij de 
vorming van het kabinet-De Geer heeft men - tevergeefs - gepoogd het secretariaat weer terug te 
krijgen.

Toen in mei 1940 de koningin en de ministers naar Engeland vertrokken, bleef er van de 
coördinerende taak van het departement van Algemene Zaken niets meer over. Het secretariaat 
van het College van Secretarissen-Generaal, dat zichzelf min of meer als opvolger van de 
ministerraad beschouwde, werd gevoerd door een ambtenaar van het departement van 
Buitenlandse Zaken 3 . Wel werd in juli 1940 de zorg voor de Opbouwdienst, waarin 

1 Koninklijk besluit van 3 juli 1937, nr. 4, m.n. voordracht van de Ministerraad en rapport van de Raad van State.
2 Brief minister van Algemene Zaken van 27 juli 1939, nr. 488, in: archief Kabinet der Koningin, exh. 28 juli 1939, nr. 

30.
3 Zie archief van C.J.M. Schaepman, nummer toegang 2.05.48.05.
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gedemobiliseerde, werkloze Nederlandse militairen werden opgenomen, aan het departement 
van Algemene Zaken opgedragen 4 . In 1941 werd de Opbouwdienst omgezet in de Nederlandse 
Arbeidsdienst 5 . Als gevolg van de demobilisatie van het Nederlandse leger en de instelling van de 
Opbouwdienst was de controle op en de verificatie van de kostwinnersvergoedingen aan familie 
van de gedemobiliseerde of in krijgsgevangenschap gevoerde militairen met ingang van het vierde
kwartaal van 1940 overgenomen van het departement van Defensie 6 . Vanaf 1942 tenslotte, nadat 
de uitgifte van de Staatsalmanak gestaakt was, verzorgde het departement van Algemene Zaken 
de uitgave van de Bestuursalmanak voor het bezette Nederlandse gebied 7. Pogingen om andere 
taken erbij te krijgen, zoals het voorstel om de behandeling van de rechtspositie van ambtenaren 
van Binnenlandse Zaken over te nemen, liepen op niets uit 8 . Daarentegen vond het voorstel om 
Algemene Zaken maar op te heffen eveneens geen doorgang.

In de periode 1940-1945 bestond in Londen, waar de Nederlandse regering verbleef, eveneens een 
Ministerie van Algemene Zaken. Dit werd op 23 februari 1945 opgeheven, waarbij de meeste taken 
overgingen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken 9 . De bemoeiingen met de 
regeringsvoorlichting en met het secretariaat van de ministerraad waren toen al ondergebracht bij 
het toenmalige Ministerie voor Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk. Toen op 8 mei 1945 
het gehele Nederlandse grondgebied formeel bevrijd was, werd ook het in Nederland gevestigde 
departement van Algemene Zaken ontbonden geacht. 10

De interne organisatie

DE INTERNE ORGANISATIE
De minister-president, minister van Algemene Zaken, Colijn beschikte bij de oprichting van het 
nieuwe ministerie niet direct over een eigen ambtelijk apparaat. Gedurende de eerste maanden 
van het bestaan van het departement bleven de ambtenaren van verschillende ministeries met 
administratieve werkzaamheden voor de minister-president belast. De taken, hiervoor genoemd 
onder de cijfers 1-5 en 7 werden verricht door ambtenaren van het Ministerie van Financiën, die 
vóór de instelling van het departement deze werkzaamheden ook al verrichten. De adelszaken 
bleven in 1937 nog administratief behandeld worden door een ambtenaar van het Ministerie van 
Justitie. En de Regeringspersdienst was al een afzonderlijke instelling, tot juli 1937 ressorterend 
onder de minister van Buitenlandse Zaken. Het secretariaat van de Ministerraad bleef, zoals 
hiervoor al gezegd, ondersteund door ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Pas op 1 september 1937 kwam de eerste administratief medewerkster in dienst van het ministerie 
in de persoon van mej. J. Oosterwijk, in de stukken doorgaans aangeduid als ‘mej. O’. Voorheen 
was zij werkzaam geweest bij het ministerie van Koloniën in de rang van adjunct-commies. 
Formeel per 1 oktober 1937 werd drs. W. Reyseger, Nederlands-Indisch ambtenaar ter beschikking 
en werkzaam bij het Ministerie van Koloniën benoemd tot secretaris bij het ministerie van 
Algemene Zaken 11 . Reyseger, die aan de Nederlandse Handelshogeschool te Rotterdam 
gediplomeerd was in handels- (1924) en rekenwetenschappen (accountancy, 1926), was laat in 
1932 uit Nederlands-Indië in Nederland aangekomen voor regulier verlof, maar werd op 16 juli 1933
ter beschikking gesteld van het departement van Koloniën om daar werkzaam te zijn bij het 
bureau Economische Zaken. Deze figuur is kennelijk ontworpen om Reyseger in staat te stellen de 
functie van ‘economisch secretaris’ (adviseur) van Colijn als voorzitter van de ministerraad Colijn 
uit te oefenen. Het crisiskabinet Colijn II was op 26 mei 1933 aangetreden, met Colijn als voorzitter 

4 Verordening VO 71/1940 van de Rijkscommissaris van 30 juli 1940, ingaande 15 juli 1940.
5 Verordening VO 97/1941 van de Rijkscommissaris van 23 mei 1941.
6 Circulaire van het Afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie aan de burgemeesters van 17 

september 1940, VIIIe Afd., Nr. 1, aangevuld bij circulaire van 24 juli 1941, Afd. C, Bur. 3 Nr. 112. Gepubliceerd in: 
Bezettingsmaatregelen, rubriek N.G. Defensie, N. Samsom N.V., Alphen aan den Rijn, 1940-1948.

7 Zie inv.nr. 37.
8 Zie inv.nr. 7.
9 Koninklijk besluit van 23 februari 1945, Stb. F 11.
10 Koninklijk besluit van 9 november 1944, Stb. E 141.
11 Koninklijk besluit van 29 september 1937, nr. 47.
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van de ministerraad en minister van Koloniën. 12 Dat hij in de omstandigheden van de Grote 
Depressie een onderlegd econoom in zijn omgeving wenste, valt goed te plaatsen. Toen het vierde 
kabinet Colijn op 24 juni 1937 aantrad, nam Colijn ad interim de portefeuille Buitenlandse Zaken op
zich, omdat hij er nog niet in geslaagd was de gezant te Brussel, J.A.N. Patijn, daarvoor te strikken.
13 Patijn trad per 1 oktober alsnog toe tot het kabinet, waardoor Colijn de portefeuille Buitenlandse 
Zaken aan Hem kon overdragen. Zelf behield hij het ingaande 8 juli 1937 ingestelde ministerie van 
Algemene Zaken. Reyseger is formeel op diezelfde 1 oktober 1937 benoemd aan AZ, nadat hij 
tevoren, met handhaving van zijn dienstverband bij Koloniën, tijdelijk kantoor gehouden had op 
BuZa, immers ad interim het departement van Colijn. Op of omstreeks 24 september 1937, toen 
vermoedelijk al vaststond dat Colijn de portefeuille van Buitenlandse Zaken eerdaags zou afgeven,
lijkt Reyseger te zijn overgestapt naar de locatie van het ministerie van Algemene Zaken in paleis 
Kneuterdijk (nr. 20). 14 Hij behield bij zijn overgang naar Algemene Zaken de titel secretaris en werd 
niet benoemd tot secretaris-generaal, want in juli was de secretaris-generaal van het Ministerie 
van Financiën, jhr. mr. A.M.C. van Asch van Wijck, al tot waarnemend secretaris-generaal van het 
Ministerie van Algemene Zaken benoemd 15 Wel bediende Reyseger zich met graagte van rood 
potlood om zijn paraaf, aanwijzingen of commentaar op stukken aan te brengen. Traditioneel was 
die kleur voorbehouden aan de secretaris-generaal van een ministerie.

Eén dag na de ingangsdatum van Reysegers benoeming bij Algemene Zaken, op zaterdag 2 
oktober 1937, begint de registratuur van ‘zijn’ Afdeling II te lopen. 16 Op 27 oktober 1937 bij 
ministerieel besluit nr. 20 werd de indeling van het ministerie van Algemene Zaken formeel 
geregeld. 17 . Er werden twee afdelingen ingesteld, prozaïsch genaamd Afdeling I en Afdeling II. Aan
Afdeling I werd de behandeling opgedragen van:

a. de samenstelling en het beheer van de hoofdstukken I en II van de Rijksbegroting;
b. het voorzitterschap van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal;
c. het vicepresidentschap en het lidmaatschap van de Raad van State en van de Algemene 

Rekenkamer, alsmede het personeel van die colleges, voor zover de behandeling van deze 
aangelegenheid niet aan het college zelf is voorbehouden;

d. adelszaken en wapens van publiekrechtelijke lichamen;
e. ridderorden;
f. de comptabiliteit van het ministerie;
g. het personeel van het departement (nl. het ministerie, de Regeringspersdienst, de Hoge 

Raad van Adel, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet der Koningin).

Afdeling II werd belast met alle andere zaken, waaronder die betreffende het secretariaat van de 
Economische en Financiële Commissie uit de Ministerraad. In de praktijk kwam het erop neer dat 
alle financiële, personele en administratieve zaken werden behandeld bij Afdeling I, terwijl de 
politieke aangelegenheden door Afdeling II werden verzorgd.

Interessant is te bezien welke ambtenaren nu met deze werkzaamheden werden belast. De 
afdoening van zaken betreffende Afdeling I geschiedde onder rechtstreekse leiding en 
verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal en op diens aanwijzing, in zijn hoedanigheid van 
secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, door ambtenaren van de Generale Thesaurie,
van de Afdeling Comptabiliteit en van de Afdeling Kabinet en Secretarie, alle van het Ministerie van
Financiën. De afdoening van de stukken van Afdeling II geschiedde onder rechtstreekse leiding en 
verantwoordelijkheid van de secretaris, drs. W. Reyseger, en enkele toegevoegde ambtenaren. 
Daarvan kennen we al mej. Oosterwijk, vermelding verdient ook de aanstelling per 1 november 
1937 van mr. W.H. Fockema Andreae (1909-1996) in de rang van commies. In diezelfde rang was hij 
voorheen werkzaam geweest bij de afdeling Consulaire en Handelszaken van het ministerie van 

12 Willem Reyseger, artikel in Wikipedia
13 H. Langeveld, Schipper naast God, Hendrikus Colijn 1869-1944 (Amsterdam 2004) p. 260.
14 Inv.nr. 580
15 Koninklijk besluit van 12 juli 1937, nr. 74.
16 Inv.nr. 1.
17 Beschikking van de minister van Algemene Zaken van 27 oktober 1937, nr. 20, Kabinet, in inv.nr. 6.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Reyseger
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Buitenlandse Zaken, dat Colijn tot 1 oktober 1937 had beheerd. 18 Toen in juli 1939 het ministerie 
van Algemene Zaken het ambtelijk secretariaat van de ministerraad overnam van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, kwamen de daaraan verbonden werkzaamheden uiteraard bij Afdeling II 
terecht.

De meidagen van 1940 hadden voor het Ministerie van Algemene Zaken ingrijpende gevolgen. Niet
alleen de ministers waren naar Engeland vertrokken, maar ook de secretaris-generaal, jhr. Van 
Asch van Wijck. Reyseger belastte zich met de waarneming van de functie van secretaris-generaal
19 . Dit duurde evenwel niet lang, want eind mei 1940 werd de secretaris-generaal van het 
Departement van Buitenlandse Zaken, jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje door de Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht in deze functie benoemd 20 . Voor Reyseger en zijn vijf ambtenaren bleef 
weinig zinvol werk meer over. De werkzaamheden van Afdeling I werden zoveel mogelijk 
overgeheveld naar Afdeling II. Slechts de comptabiliteit werd nog door ambtenaren van het 
Departement van Financiën verzorgd. In plaats van een actieve rol als ambtelijke secretarie van de 
Ministerraad adviseerde Afdeling II de secretaris-generaal nog slechts over aangelegenheden die 
in het College van Secretarissen-Generaal werden besproken. In oktober 1940 werden de 
kamerbewaarder en de bode elders in de rijksdienst herplaatst. De beleidsmedewerker en een van 
de twee administratieve medewerkers verkregen eind 1941 ontslag, ingaande 1 december 1941 viel 
hetzelfde te beurt aan mej. Oosterwijk wegens haar huwelijk. 21

Inmiddels was het Departement van Algemene Zaken belast met de Opbouwdienst. In deze per 15 
juli 1940 opgerichte dienst waren enkele duizenden officieren en onderofficieren en enige 
tienduizenden gedemobiliseerde manschappen tewerkgesteld. Op departementaal niveau werd 
een Bureau Opbouwdienst aan het Departement van Algemene Zaken verbonden. Dit bureau 
behandelde de juridische en rechtspositionele aangelegenheden van de Opbouwdienst. Aan het 
hoofd van dit bureau stand mr. L.A. Kesper, griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Ook enkele andere ambtenaren van de Tweede Kamer waren bij dit bureau werkzaam. Bij 
Verordening van 23 mei 1941 werd de Opbouwdienst omgezet in de Nederlandse Arbeidsdienst. De
naam van het Bureau Opbouwdienst werd dientengevolge gewijzigd in Bureau Arbeidsdienst. Aan 
het hoofd van dit bureau stond mr. J.D. Koster. Voorst werd bij dit Bureau Arbeidsdienst 
ondergebracht het Afwikkelingsbureau Opbouwdienst en het Bureau Kostwinnersvergoedingen. 
Van Duitse zijde werd de wens geuit de Nederlandse Arbeidsdienst zo zelfstandig mogelijk te laten 
functioneren, zonder deze te remmen door een lijvige departementale bovenbouw. Dit leidde tot 
de opheffing van het Bureau Arbeidsdienst per 1 augustus 1942, waarbij de behandeling van alle 
aangelegenheden betreffende de Nederlandse Arbeidsdienst werden overgelaten aan de 
Commandant van die Dienst. Slechts de afdoening van aangelegenheden van wetgevende aard, 
m.n. ondertekening van verordeningen, verbleef aan de secretaris-generaal. 22

Deze opheffing van het Bureau Arbeidsdienst leidde tot een reorganisatie van het Departement 
van Algemene Zaken. Opnieuw werd een Afdeling I gevormd, naast de bestaande Afdeling II 23 . 
Deze nieuwe Afdeling I was onderverdeeld in een viertal bureaus: Bureau Algemene Zaken, 
Bureau Financiële Zaken, Bureau Afwikkeling Opbouwdienst en Bureau Afwikkeling 
Kostwinnersvergoedingen. Het Bureau Algemene Zaken was belast met de voorbereiding van 
adviezen van algemeenen aard en met aangelegenheden die niet tot de werkkring der andere 
bureaus behoorden, alsmede met de zorg voor de registratuur, index, archief, bibliotheek en 
documentatie. Het Bureau Financiële Zaken nam alle comptabele werkzaamheden met 
betrekking tot de Hoofdstukken I, II en IIA van de Rijksbegroting over van de ambtenaren van het 
Departement van Financiën. Het Bureau Afwikkeling Opbouwdienst was een liquidatieorgaan, 
waarvan de werkzaamheden geleidelijk verminderden. Het Bureau Afwikkeling 

18 Inv.nr. 102
19 Notulen College van Secretarissen-Generaal van 17 mei 1940.
20 Besluit van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 29 mei 1940, Kabinet nr. 81B, in inv.nr. 68.
21 Zie inv.nr. 102
22 Formele beschikkingen ontbreken; zie inv.nr. 8.
23 Zie inv.nr. 6, inv.nr. 8, inv.nr. 45 en inv.nr. 112.
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Kostwinnersvergoedingen was ook bedoeld als liquidatieorgaan. Maar door het weer in 
krijgsgevangenschap voeren van gedemobiliseerde militairen verminderden de werkzaamheden in
het geheel niet. Dit bureau voerde het Dienstplichtvergoedingsbesluit 1922 24 uit en controleerde, 
verifieerde en betaalde de kostwinnersvergoedingen terug aan de gemeentebesturen, welke deze 
aan de gezinnen van onder de wapenen zijnde, bij de Opbouwdienst werkende of in 
krijgsgevangenschap verkerende militairen hadden voorgeschoten. De Afdeling II tenslotte 
behandelde de aangelegenheden van het College van Secretarissen-Generaal en bleef belast met 
de organisatorische en personele aangelegenheden van de Staten-Generaal, de Raad van State, de
Algemene Rekenkamer, het Kabinet der Koningin, de Kanselarij der Nederlandse Orden en de 
Hoge Raad van Adel. Ook de samenstelling van de Bestuursalmanak werd bij deze Afdeling II 
ondergebracht.

Deze organisatie bleef formeel in stand tot aan de bevrijding. Toen in mei 1945 duidelijk werd dat 
het Ministerie van Algemene Zaken te Londen was opgegaan in het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken te Londen, werden ook de restanten van het Departement van Algemene Zaken te 's-
Gravenhage en te Apeldoorn opgenomen in het Ministerie van Binnenlandse Zaken 25 . De Afdeling
II heeft feitelijk nog enige maanden gefunctioneerd als Afdeling II van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 26 . Bij het vertrek van drs. W. Reyseger naar de Raad voor het Rechtsherstel in 
september 1945 27 gingen de bemoeiingen met betrekking tot de organisatorische en personele 
aangelegenheden van de Hoge Colleges van Staat over op de Afdelingen Binnenlands Bestuur, 
Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit, en Kabinet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
De secretariële en comptabele werkzaamheden van de Bureaus Algemene Zaken en Financiële 
Zaken kwamen terecht bij de Afdeling Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit. De afwikkeling 
van de Opbouwdienst kwam - via het Militair Gezag - eind 1945 ook bij Binnenlandse Zaken 
terecht en wel bij het Bureau Afwikkeling Nederlandse Arbeidsdienst (BANAD). Het Bureau 
Afwikkeling Kostwinnersvergoedingen tenslotte heeft slechts twee jaar tot het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken behoord. Per 1 mei 1947 werd het bureau ondergebracht bij de Centrale 
Accountantsdienst van het Ministerie van Financiën. 28

Het Ministerie was gehuisvest aan de Kneuterdijk 20. Dat was in 1937 door de koningin verkocht 
aan de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij. De nieuwe eigenaar gebruikte de 
benedenverdieping als bijkantoor en verhuurde de rest, uitgezonderd de 'Gothische Zaal', aan het 
Rijk. Dat vestigde in het gebouw onderdelen van het ministerie van Financiën, dat ook het 
belendende Kneuterdijk in gebruik had of kreeg, en vervolgens ook het kleine ministerie van 
Algemene Zaken. Al op 16 mei 1940 moesten sommige van de in het gebouw gevestigde 
Nederlandse organen plaatsmaken voor de Duitse ‘Presse- und Propagandadienst beim Amt des 
Reichskommissars’. 29 Eind juni verhuisden de secretaris en Afdeling II naar het Binnenhof 21 om 
intrek te nemen in het gebouw van de Eerste Kamer. In het kader van de decentralisatie van het 
overheidsapparaat, opgelegd door de Duitse instanties, moest het departementale apparaat in 
september 1943 verhuizen naar Boschzichtlaan 4 te Apeldoorn. 30

24 Koninklijk besluit van 24 februari 1922 S.86, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 29 september 1939 S.589C.
25 Krachtens de Koninklijk besluiten van 9 november 1944, Stb. E 141 en van 23 februari 1945, St. F 11.
26 Dit blijkt uit de bewaard gebleven stukken uit de periode mei - september 1945.
27 Benoemd bij Koninklijk besluit van 9 augustus 1945, nr. 8.
28 Circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken van 13 mei 1947, U24934, Afd. A.S.C., bur. V.
29 Zie inv.nr. 42 en D.P.M. Graswinckel en H. Hardenberg, Het paleis Kneuterdijk in de loop der eeuwen, Leeuwarden

1964.
30 Zie inv.nr. 45.
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Registratuur en ordeningsstelsel bij Afdeling I (1937-1940)

REGISTRATUUR EN ORDENINGSSTELSEL BIJ AFDELING I (1937-1940)
Afdeling I stond dus in het tijdvak 1937-10 mei 1940 onder leiding van de waarnemend secretaris-
generaal van Algemene Zaken, in welke functie de secretaris-generaal van Financiën Van Asch van 
Wijck was benoemd, terwijl de werkzaamheden van die afdeling feitelijk door personeel van 
Financiën werd verricht. Uit de vooroorlogse periode zijn van Afdeling I geen registratiemiddelen 
of ordeningsplan bekend. Op inkomende stukken vindt men aanvankelijk het stempel ‘Ingekomen’
van het ministerie van Financiën, naderhand dat van Algemene Zaken zelf, maar er zijn geen 
sporen waarneembaar van een systematische registratie. De alomtegenwoordige paraaf van de 
secretaris van Afdeling II, Reyseger, doet vermoeden dat hij de stukken bestemd voor Afdeling I 
afzonderde of de schifting superviseerde. Een enkele maal vindt men op de stukken een 
registratiekenmerk (‘exhibitum’) van Afdeling II, dat dan kennelijk per abuis was aangebracht en 
ook weer nijver werd doorgehaald. De van Afdeling I uitgaande stukken kregen een volgnummer 
uit een jaarlijks herstartende nummerreeks, gevolgd door een A voor gewone en een B voor 
vertrouwelijke of geheime stukken. Toen na 15 mei 1940 de overgebleven werkzaamheden van 
Afdeling I bij Afdeling II terechtkwamen, werden de desbetreffende stukken opgenomen in de 
registratuur die Afdeling II sinds 1937 had gevoerd.

Registratuur en ordeningsstelsel bij Afdeling II (1937-1945)

REGISTRATUUR EN ORDENINGSSTELSEL BIJ AFDELING II (1937-1945)
Van Afdeling II zijn over de periode 1937-1945 wel registratiemiddelen overgeleverd. Over de 
bestaansperiode van het ministerie beschikken we over indicateurs. Dat zijn (correspondentie )
agenda’s, registers waarin inkomende brieven werden ingeschreven onder een volgnummer uit 
een jaarlijks opnieuw startende nummerreeks, maar mét verwijzing naar de vindplaats van die 
stukken in het archief. De indicateurs van Afdeling II vermelden uiteraard volgnummer en datum 
van inschrijving, naam, kenmerk en datum van de afzender, inhoud en eventuele opmerkingen, 
ook datum en nummer van de ‘afdoening’ waarbij het betrokken ingekomen stuk naderhand was 
afgedaan.

Zulke ‘afdoeningen’ hadden in het tijdvak 1937-1940 het karakter van een ‘verbaal’ in de zin van 
het verbaalstelsel dat in 1823 voor de Rijksoverheid was voorgeschreven. Een ‘verbaal’ van het 
ministerie van Algemene Zaken heeft de gedaante van een dubbelblads afdoeningsformulier met 
deels voorgedrukte en deels bijgeschreven tekst, dat als omslag dient voor de bij die afdoening 
afgehandelde ‘relatieven’, ingekomen stukken, interne notities en andere op dezelfde ‘zaak’ 
betrekking hebbende bescheiden. Het afdoeningsformulier van AZ was afgeleid van dat van 
Financiën, het grotere departement waarbij AZ ‘inwoonde’ en waarmee het ook de secretaris-
generaal ‘deelde’. Op het voorblad van het formulier zijn voorgedrukte kaders gereserveerd voor 
onderscheiden documentkenmerken – ‘dagboeknr.’, ‘dossiernr.’, ‘Afdeeling’, ‘Medeparaaf’, ‘No.’, 
‘Bijlagen’, ‘Behandeling ter secretarie’, voor parafen van de typist(e), collationeur en expediteur, 
een kader waarin naar keuze ‘bewaren’ of ‘vernietigen’ kon worden aangegeven, een kader 
‘Index’, eentje voor het ‘Onderwerp’ en tenslotte, het allergrootste, een voor de inhoud. De 
meeste van die kaders spreken wel voor zichzelf. Het kader ‘Afdeeling’ heeft bij afdoeningen van 
Afdeling II uiteraard de aanduiding ‘II’. Het kader ‘bewaren/vernietigen’ is in de praktijk weinig of 
niet gebruikt. In het kader ‘Index’ zijn, naar de bij Financiën gebruikelijke methodiek, de 
volgnummers van ‘index-kopieën’ van uitgaande stukken genoteerd. Zo’n indexkopie was een 
extra doorslag met een (index)nummer. Indexkopieën zijn herkenbaar aan het gele papier waarop 
de doorslag werd aangebracht. De indexkopieën werden op (index)volgnummer in ordners 
geborgen. Maar omdat de ordners met indexkopieën niet bewaard gebleven zijn – slechts 
incidenteel wordt een individuele indexkopie aangetroffen – is de verwijzing ernaar op het 
afdoeningsformulier er eentje in het ledige. In het kader ‘Bijlagen’ van dat formulier konden 
uiteraard de bij de afdoening mee te zenden bijlagen worden aangeduid en de paraafkaders 
dienden uiteraard voor parafen. Het kader ‘inhoud’ diende voor het ontwerp, wijziging van de 
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tekst van de afdoening. De voorgedrukte tekst concipieerde de afdoening als een ‘besluit’ van de 
minister. Dat ‘besluit’ kon inderdaad een rechtshandeling bevatten, bijvoorbeeld de formele 
aanstelling van een personeelslid , maar dergelijke besluiten nam de minister van Algemene Zaken
maar weinig. Maar ook het laten uitgaan van een brief werd opgevat als een ‘besluit om aan 
[geadresseerde] te schrijven als volgt’. Was die uitgaande brief een reactie op één of meerdere 
ingekomen stukken, dan werden die ingekomen stukken in het afdoeningsformulier geborgen. Bij 
‘initiatiefbrieven’, te verzenden brieven die geen reactie op ingekomen stukken waren, ontbreken 
uiteraard ingekomen stukken maar kunnen wel andere relatieven hebben, bijvoorbeeld interne 
aantekeningen. Een derde soort afdoening was het zgn. ‘opbergverbaal’, een op een 
afdoeningsformulier aangetekend besluit om ingekomen stukken op te bergen in het archief, al of 
niet met een aantekening over behandeling in de ministerraad en het resultaat daarvan. In de 
indicateurs vindt men, pal vóór de datum en volgnummer van de afdoening, aangeduid of de 
afdoening een brief of besluit had veroorzaakt of dat er alleen maar ingekomen stukken waren 
opgeborgen: het eerste wordt aangeduid met ‘min.’ van ‘minuut’ en het tweede met ‘opb.min.’ 
voor ‘opbergminuut’.

Enkele kaders van het afdoeningsformulier verdienen aandacht. In het kader ‘dagboeknr.’ werden 
– indien van toepassing – de volgnummers van de ingekomen stukken die bij de betrokken 
afdoening werden afgedaan, genoteerd. Dat zijn dus de inschrijvingsnummers waarmee de 
betreffende stukken in de indicateurs waren genoteerd. Ook op de ingekomen stukken zelf werden
die nummers aangebracht als het ‘exhibitum-kenmerk’. Dat werd gevormd door een 
stempelafdruk in rood met de afkorting ‘Exh. [datum] No. …’ waarbij ‘Exh.’ betekent ‘Exhibitum’, 
dat wil zeggen ‘vertoond’. [datum] staat voor de inschrijvingsdatum die met het stempel werd 
aangebracht. … staat voor het volgnummer van inschrijving in de indicateur (‘dagboeknr’.’ op het 
afdoeningsformulier) dat in handschrift aan het stempel werd toegevoegd.

In het kader ‘No.’ van het afdoeningsformulier werd het volgnummer van de afdoeningen 
genoteerd, met nummers uit een eigen reeks, die dus losstond van de inschrijvingsnummers 
(‘dagboeknr.’). Veelal werd in het kader ‘No.’ niet alleen het afdoeningsnummer maar ook de 
datum van de afdoening bijgeschreven, hoewel dat niet door voorgedrukte tekst werd gevorderd. 
Data en volgnummers van de afdoeningen werden ook overgenomen in de indicateurs (inv.nrs. 1-
3), en wel geheel rechts op de rectopagina’s. Ook op de met een afdoening afgehandelde 
ingekomen stukken werd het afdoeningskenmerk aangebracht door een stempel in zwarte inkt 
met ‘Nader [datum] No. …’ waarbij [datum] de afdoeningsdatum geeft en bij … het 
afdoeningsnummer met de hand werd bijgeschreven.

Het kader ‘dossiernr.’ van het afdoeningsformulier verwijst vervolgens naar de ‘verbaalreeks’ 
waarin het betrokken verbaal werd opgeborgen. Zo’n dossiernummer bestaat uit een Romeins 
getal I t/m XII, gevolgd door een hooggeschreven subnummer in arabische cijfers, dus 
bijvoorbeeld VIII4. Dezelfde codes werden overgenomen in de indicateurs. Vanaf III t/m XII 
corresponderen deze getallen overduidelijk met de hoofdstukken van de Rijksbegroting:

– III Ministerie van Buitenlandse Zaken
– IV Ministerie van Justitie
– V Ministerie van Binnenlandse Zaken
– VI Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
– VII Ministerie van Financiën
– VIII Ministerie van Defensie
– IX Ministerie van Waterstaat
– X Ministerie van Economische Zaken
– XI Ministerie van Sociale Zaken
– XII Ministerie van Koloniën



14 Alg. Zaken 1937-1945 2.03.06

De methode van archiefordening naar hoofdstukken van de Rijksbegroting had Reyseger vanaf 
1933 ook al toegepast in zijn archiefvorming als ‘economisch secretaris’ van Colijn, zij het toen nog 
zonder de subnummering. Deze praktijk heeft hij waarschijnlijk ontleend aan de gebruiken bij het 
ministerie van Koloniën, waar sinds 1 juli 1921 de toegangen op het verbaalarchief afdelingsgewijs 
werden verzorgd nadat in 1917 het ministerie in afdelingen was ingericht op basis van de 
hoofdstukken van de Indische begroting. 31 Van enigerlei registratuur is in Reysegers archief over 
het tijdvak 1933-1937 niets gebleken.

In de rubrieken I en II is de parallellie van de archiefordening bij Afdeling II van het ministerie van 
Algemene Zaken met de Rijksbegroting minder duidelijk. Hoofdstuk I van de Rijksbegroting is 
immers traditioneel bestemd voor het Koninklijk Huis. In de verbalen van Algemene Zaken vinden 
we inderdaad aangelegenheden betreffende dat Huis in de verbaalreeks I gerangschikt, maar ook 
andere, zoals de vervaardiging van een ‘Jaarboek voor Nederland’. Hoofdstuk II van de 
Rijksbegroting is traditioneel het hoofdstuk voor de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin, terwijl vanaf de instelling van AZ in 1937 voor dat ministerie hoofdstuk IIA werd 
ingeruimd. Verbaalreeksen met code ‘IIA’ zijn in het archief van Afdeling II niet aangetroffen. 
Stukken betreffende het ministerie van Algemene Zaken, de ministerraad en vaste commissies uit 
die raad alsmede stukken betreffende het verkeer met de Staten-Generaal vinden we in 
verbaalreeksen met de code II, zo goed als verbalen betreffende de Nederlandse vlag en andere 
onderwerpen die blijkbaar als ‘algemene zaak’ werden opgevat. Dezelfde suggestie spreekt uit het 
opschrift van de omslag, waarin een deel van de stukken die op 15 mei 1940 nog niet waren 
afgedaan, werden aangetroffen: dat omslag voert als opschrift ‘I, II, IIA Algemeen’, wat enigszins 
de indruk wekt dat I, II en IIA rubrieken waren voor meer ‘algemene’ zaken – wat daarvan ook de 
definitie geweest mag zijn.

Naar gelang de behoefte werden de hoofdcategorieën met Romeinse cijfers (getallen) van de 
archiefordening verder onderverdeeld in deelreeksen aangeduid met hooggeschreven getallen in 
arabische cijfers. Om technische redenen worden die hier steeds weergegeven met romeinse getal,
liggend streepje en arabisch getal, dus bijvoorbeeld VIII-5. In elke hoofdcategorie werd de 
deelreeks met arabische getal ‘1’, dus bijvoorbeeld VIII-1, gereserveerd voor ‘Diversen’.

Over de periode 10 oktober 1939 tot en met 4 mei 1942 is ook een register van afdoeningen van 
Afdeling II aanwezig. 32 Aan te nemen valt dat één of meerdere van zulke registers al vanaf oktober 
1937 zijn gevoerd, maar dat/die is/zijn niet bewaard gebleven. Het ene wel bewaarde register 
vermeldt in volgorde van de afdoeningsnummers: afdoeningsdatum, inhoudsomschrijving, 
geadresseerden van de verzonden brieven en besluiten en tenslotte de aanduiding van de 
verbaalreeks (het ‘dossier’) waarin de afdoening is afgelegd in de vorm van Romeins getal met 
hooggeschreven arabisch getal zoals daarnet beschreven. 33 In gevallen waarin de indicateur 
spreekt van ‘opbergminuut’, hanteert het register van afdoeningen de term ‘opbergverbaal’. 
Alleen voor de korte periode tot ongeveer medio 1940 heeft dit register van afdoeningen nog 
enige functie, omdat tot die tijd althans een deel van die dossiers-met-codes intact gebleven en 
hervindbaar is, daarna niet meer.

Wie na het voorgaande zou denken dat het archiefsysteem van Afdeling II uit de periode 1937-1940
een hecht en doordacht stelsel was waarmee het archief eenvoudig te raadplegen is, komt helaas 
bedrogen uit. Is het fenomeen van de ‘opbergminuten’ (‘opbergverbalen’) nog op te vatten als 
‘bureaucratische werkverschaffing’, lastiger wordt het met het ‘deponeren’ van stukken. 
‘Gedeponeerd’ werden in de indicateurs ingeboekte ingekomen stukken waaraan blijkbaar geen 
afdoening, zelfs geen ‘opbergverbaal’, werd besteed. In de indicateurs vindt men daarbij dan geen 

31 NL-HaNA 2.10.36.04 inleiding.
32 Inv.nr. 4.
33 Ter weerszijden van de binding van de registerbladen vindt men twee smalle kolommen met nummers waarvan 

de betekenis niet is opgehelderd. Iets rechts van het midden van de rechterpagina bevinden zich kolommen met 
de titel ‘aan Heer H.’ en ‘terug’, waarvan de laatste niet gebruikt is. Met ‘heer H.’ is zonder twijfel bedoeld G.P. 
Hoekman, hoofd van de afdeling Ambtenarenzaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
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afdoeningsdatum en -nummer maar enkel de aanduiding ‘deponeeren’. Doorgaans is wél een 
dossiercode aanwezig. Zulke gedeponeerden werden wel in de verbaalreeksen geborgen, maar 
zonder zelf tot een verbaal te zijn gebracht. Waarop het verschil in behandeling tussen de 
afdoening bij ‘opbergminuut’ (‘opbergverbaal’) en die per ‘deponering’ heeft berust, is niet 
gedocumenteerd.

Daarmee zijn we er nog niet, want aanmerkelijke hoeveelheden stukken werden in het geheel niet 
geregistreerd maar bleven wél bewaard. Dat betrof aan de voorzitter van de ministerraad ge-
richte ‘moties en rekesten’ van individuen of maatschappelijke organisaties, toezending van 
publicaties, verzoeken om hulp, steun, interventie of audiëntie, adhesiebetuigingen, geschriften 
betref-fende geloof en overtuiging, uitingen van kennelijk verwarde geesten of manifeste 
querulanten. Colijn liet de afdoening van dit type post veelal over aan zijn secretaris Reyseger, die 
de reacties zonder verzenderskennerk (nummer) liet uitgaan en doorslagen ervan bewaarde. We 
komen dit type correspondentie tegen in chronologisch ingerichte bundels, in onderwerpsgewijs 
ingerichte bundels en in de verbaalreeksen, uiteraard met name in de eerste subgroep daarvan, 
‘Diversen’.

Ook correspondentie van de voorzitter van de ministerraad met andere ministers, althans som-
mige post van het Kabinet der Koningin, brieven afkomstig van bekende of grote namen uit alle 
sectoren van handel en nijverheid hier te lande of daarbuiten en de inkomende stukken die voor 
de ministerraad geagendeerd waren, brachten het niet tot registratie. Men komt sommige tegen in
chronologisch gevormde bundels, andere in onderwerpsgewijze bundels en nog weer andere ver-
mengd in de verbaalreeksen. Zelfs kan het voorkomen dat een niet geregistreerd ingekomen stuk 
toch bij een formele afdoening met afdoeningsformulier en -nummer is afgedaan. 34 De indruk 
bestaat dat althans een deel van dit ongeregistreerde documentverkeer in een bundelssysteem 
werd gevat, dat vermoedelijk althans deels weer naar de hoofdstukken van de Rijksbegroting, 
overwegend dus naar de respectieve ministeries, waren ingericht maar nu dan zonder 
dossiercodes van ro-meinse en hooggeschreven arabische cijfers. Op deze bundelvorming duiden 
de veelvuldig voor-komende handschrift-aantekeningen beginnend met ‘bu.’ gevolgd door de 
naam van een ministerie, waarbij ‘bu.’ dan lijkt te staan voor ‘bundel’. Zekerheid of we het 
daarmee bij het rechte eind heb-ben is niet te geven. Ook zijn zulke ‘bu’-aanduidingen gevonden 
zonder naam van een ministerie, maar bijvoorbeeld met de aanduiding ‘Algemeen’.

Samenvattend: de registratuur en het ordeningsstelsel van Afdeling II brachten maar een deel van 
het totale documentverkeer in beeld. Volgens welke criteria sommige stukken wel en andere niet 
ingeboekt werden en volgens welke criteria het onderscheid in afdoeningen (‘verbalen’, ‘op-
bergverbalen’, ‘deponering’, secretarisbriefjes of helemaal geen vorm van afdoening) is ontstaan, 
is niet gedocumenteerd en op z’n allerbest alleen nog met grote moeite te reconstrueren.

De archiefstukken uit de periode juni 1940 - september 1945 waren voor het grootste gedeelte 
chronologisch geordend. Daarnaast waren er evenwel een aantal bundels gevormd. Naast het 
gewone archief van de afdelingen I (1937-1940) en II (1937-1945) zijn er ook een afzonderlijke 
archie-ven gevormd door de Bureaus Opbouwdienst en Arbeidsdienst en door de Afdeling I (1942-
1945). De archiefbescheiden van de Bureaus Opbouwdienst en Arbeidsdienst zijn gemakkelijk 
herkenbaar aan de kleur van het papier van de minuten van uitgaande stukken: die was bij de 
Opbouwdienst roze en bij de Arbeidsdienst lichtblauw.

Over de periode 17 mei 1940 t/m 29 oktober 1941 bestaat er voor het ministerie-archief een 
alfabetische klapper op trefwoorden, die aan de ingekomen stukken werden ontleend. De klapper 
geeft verwijzingen naar het volgnummer van de inschrijving (‘exhibitum’) van die stukken. 
Doordat de onderhavige ingekomen stukken niet meer op het inschrijvingsnummer zijn geborgen, 
maar volgens een aan de ACCO-code ontleende systematiek, is de klapper nutteloos geworden.

34 Zie noot 53.
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Het vooroorlogs archief van Afdeling II en zijn aankleef in de jaren 1940-1945

HET VOOROORLOGS ARCHIEF VAN AFDELING II EN ZIJN AANKLEEF IN DE JAREN 1940-1945
Aan te nemen valt dat toen het ministerie van AZ in 1940 naar het Binnenhof verhuisde, het 
vooroorlogse archief is meegegaan. Maar ook ander materiaal is toen meegekomen. Dat betreft in
de eerste plaats het archief van Reyseger als ambtenaar van het ministerie van Koloniën belast 
met de functie van ‘economisch secretaris’ van Colijn, vanaf 16 juli 1933 totdat Colijn per 1 oktober 
1937 alleen nog de portefeuille Algemene Zaken beheerde.

Ook het archief van het secretariaat van de ministerraad en zijn voorzitter vanaf 1871 tot 27 juli 
1939 raakte verkleefd met dat van Afdeling II van het ministerie van Algemene Zaken, toen dat 
secretariaat overgebracht werd naar dat ministerie. Bij proces-verbaal van 9 mei 1946 heeft 
Reyseger dit materiaal plus de voortzetting tot mei 1940 door zijn eigen Afdeling II overgedragen 
aan het hoofd Post- en Archiefzaken van het uit Londen overgekomen ministerie van Algemene 
Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK). 35 Bij AOK waren toen namelijk de ambtenaren werkzaam 
die krachtens besluit van de Ministerraad van 10 april 1945 de verslaglegging van de 
raadsvergaderingen verzorgden. Dat was een afwijking van het vigerende Reglement van Orde 
voor de Raad van Ministers, dat voorschreef dat een minister als secretaris fungeerde en het 
verslag behoorde te maken. De ambtelijk secretaris van de ministerraad werd geformaliseerd bij 
het nieuwe Reglement van Orde van november 1945. 36

Aangetroffen werden tevens bescheiden betreffende vooroorlogse Belastingcommissies en 
-kwesties, dus uit het werkgebied van het ministerie van Financiën. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze 
stukken afkomstig geweest van de secretaris-generaal van Financiën Van Asch van Wijck. Die was 
in 1937 immers ook waarnemend secretaris-generaal van AZ geworden en in datzelfde jaar werd 
hij bij Financiën ad interim belast met de functie van Directeur-Generaal der Belastingen. Al die 
functies liet hij achter toen hij in de meidagen van 1940 op aandrang van de minister van Financiën
en voorzitter van de ministerraad De Geer naar Engeland uitweek. Daar is Van Asch in 1945 
overleden.

Ook het secretariaatsarchief van de Interdepartementale Commissie Economische 
Verdedigingsvoorbereiding (ICEVV) is bij Afdeling II gedeponeerd. Deze Commissie was ingesteld 
bij besluit van de voorzitter van de Raad van Ministers van 3 april 1936 no. 89 Kab. M.R. om alle 
noodzakelijke maatregelen voor te bereiden ter voorziening in de behoeften van de bevolking ten 
tijde van mobilisatie of oorlog. Naar zijn voorzitter P.H. Sluyter, hoofdofficier van administratie 1e 
klasse, hoofdintendant van de Zeemacht en werkzaam bij de IIe afdeling A (Marinestaf) van het 
departement van Defensie, heette de commissie ook wel Commissie Sluyter. Bij het 
instellingsbesluit werd 1e lt. der artillerie P.J. van den Burg, gedetacheerd onder de bevelen van de 
Hoofdintendant en al spoedig bevorderd tot kapitein-intendant, tot secretaris van de ICEVV 
benoemd. 37 Het instellingsbesluit van 1936 is bij besluit van de voorzitter van de ministerraad van 
19 aug 1938 no. 353 Kab. M.R. ingetrokken en vervangen door een nieuw. De taak van de ICEVV 
werd daarin omschreven als ‘de regering van advies te dienen, op aanvraag dan wel eigener 
beweging, terzake van de economische verdedigingsvoorberbeiding’. Sluyter bleef voorzitter, Van 
den Burg secretaris. 38 Deze herinstelling heeft stellig samengehangen met de vorming van de 
Ministeriële Commissie Defensie-aangelegenheden (MCDa). Die was voor het eerst 
bijeengekomen op 11 januari 1938 en bestond toen uit de ministers van AZ, tevens voorzitter, 
Defensie en Economische Zaken – later trad de minister van Financiën eveneens toe tot de 
commissie. De functie van de MCDa was om op ministerieel niveau, maar zonder de voltallige MR 
daarmee te belasten, ten aanzien van de aanbevelingen van de ICEVV te beslissen welke daarvan 
aan de uitvoeringsorganen zouden worden opgedragen. In die eerste vergadering fungeerde de 
commies bij Afdeling II van het ministerie van Algemene Zaken, mr. W.H. Fockema Andreae, als 

35 Zie het proces-verbaal van overdracht door Reyseger aan AOK in NL-HaNA 2.03.01 inv.nr. 5079.
36 NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 243 p. 241, 2.03.01 inv.nrs 3, 161, 5079; KB van 10 november 1945 Stb. F270.
37 Inv.nr. 471, zie ook NL-HaNA 2.13.68.06 inv.nr. 159 sub 1.
38 NL-HaNA 2.13.68.06 inv.nr. 159 sub 1.sub 10/7.
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secretaris van de MCDa. Het ministerie van Defensie achtte zich echter het aangewezen 
departement om de secretaris van de MCDa te leveren. Daarover ontstond een impasse die 
Fockema doorbrak door zijn plaats ter beschikking te stellen. 39 Daarop werd de secretaris van de 
ICEVV, kapitein-intendant Ph.J. van den Burg, aangewezen als secretaris ook van de MCDa. Toen 
Van den Burg najaar 1939 als gevolg van de mobilisatie het secretariaat moest neerleggen, werd de
waarneming van de secretariaten van ICEVV en MCDa per 1 januari 1940 opgedragen aan Fockema 
Andreae, inmiddels gemobiliseerd reserve eerste luitenant. Beide secretariaten werden toen 
gevestigd bij het ministerie van AZ. 40 Ingaande 1 mei 1940 werd de ICEVV opgeheven. 41 De MCDa 
zal toen ook zijn werk gestaakt hebben, maar de beëindiging van de werkzaamheden van dit 
lichaam lijkt even informeel te zijn verlopen als de aanvang. Over de afwikkeling van de ICEVV 
handelde een brief van Fockema aan Reyseger van 21 maart 1940, waarop Reyseger op 29 maart 
bij ongenummerde brief antwoordde, dat zijns inziens ‘de archieven’ het best bij AZ bewaard 
konden blijven: ‘Men heeft daardoor alles bijeen, en ten slotte weet men niet, wat er in de 
toekomst weer gaat gebeuren. (..) Zooals gezegd, lijkt het mij beter, om de zaak bij elkaar te 
houden. (..) Bedacht moet worden, dat het Secretariaat van de Ministerieele Commissie voor 
Defensie-aangelegenheden op Algemeene Zaken gevestigd is’. Voor de overbrenging van de 
archieven kon Fockema Andreae zich in verbinding stellen met mej. Oosterwijk. 42

Wat er bij de verhuizing in september 1943 van AZ naar Apeldoorn aan archief meegegaan en wat 
in Den Haag achtergebleven is, onttrekt zich aan onze waarneming.

Verstrooiing na 1945

VERSTROOIING NA 1945
Na de opheffing van het Ministerie van Algemene Zaken in 1945 is het archief uit de oorlogstijd 
grotendeels bij het ministerie van Binnenlandse Zaken terecht gekomen. Dat heeft al vrij vroeg de 
stukken betreffende de Opbouwdienst en de Arbeidsdienst overgebracht naar het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie. De stukken betreffende de afwikkeling der kostwinnersvergoedingen 
zijn in 1947 naar het ministerie van Financiën verhuisd. In 1954 is een geringe hoeveelheid stukken 
uit de periode 1937-1940 overgedragen aan het (tweede) ministerie van Algemene Zaken, 
opgericht in 1947, ter aanvulling van het archief van de ministerraad. Ze zijn herkenbaar aan een 
UDC-codering in de rechter bovenhoek van de stukken, met potlood aangebracht. 43

Het vooroorlogse archief van Afdeling II heeft secretaris Reyseger na de bevrijding meegenomen 
naar zijn nieuwe werkplek bij de Raad voor het Rechtsherstel. Daar verbleef het nog toen Reyseger 
al bij de Stichting Reactor Centrum Nederland werkzaam was geworden. Het archief omvatte toen 
ook de in het voorgaande al genoemde aankleef, met uitzondering van het archief van de 
ministerraad 1871-1940 dat Reyseger in 1946 immers al had overgedragen aan het ministerie van 
AOK. Nog net in en vervolgens na de oorlogsjaren zijn daarentegen nieuwe andere archieven of 
fragmenten daarvan toegevoegd. Dat betrof archief van Reyseger in zijn kwaliteit als secretaris van
het Nood-Comité Den Haag, dat sinds maart 1945 trachtte de nijpende voedselnood in de stad 
enigszins te lenigen. Verder werden aangetroffen vergaderdossiers van P.S. Gerbrandy als (vice )
voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Raad voor het Rechtsherstel uit 1950 en 1951, waar 
Reyseger toentertijd secretaris was. En tenslotte werden bescheiden aangetroffen van Reyseger als
secretaris van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, waarvan Gerbrandy sinds de 
oprichting in 1946 het kopstuk was geworden. Reyseger was mede-oprichter geweest en nam de 
functie van secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur op zich. Of Reyseger het onder hem 
berustende vooroorlogse archief van ‘zijn’ Afdeling II van het ‘eerste’ ministerie van AZ ooit bij 

39 NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 7639.
40 NL-HaNA 2.13.68.06 inv.nr. 172 sub 1 (AZ 29 dec. 1939 Afdeling II nr. 941).
41 NL-HaNA 2.13.68.06 inv.nr. 173 sub 57.
42 Inv.nr. 470, bundel met afdoeningsnummer 271; zie ook NL-HaNA 2.13.68.06 inv.nr. 173 sub 65.
43 Die UDC-code is nog in 1946 bij het archief van het ministerie van Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk 

(AOK, 1942-1946) ingevoerd.
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AOK of het ‘tweede’ ministerie van Algemene Zaken (1947) heeft aangeboden, is onbekend, maar 
uit de al genoemde aantekening van 1957 blijkt dat het toen nog bij de Raad voor het Rechtsherstel
verbleef, maar daar wel weg moest. 44

Dit archief van Afdeling II van het ministerie van Algemene Zaken met zijn bijgeplaatste 
archiefdelen is nog in of anders na 1957 vermoedelijk ondergebracht bij de Abraham 
Kuyperstichting, gevestigd in het Kuyperhuis in Den Haag, denkelijk vanwege de omstandigheid 
dat het in meerderheid betrekking had op het vierde en vijfde kabinet Colijn (1937-1939 en 1939). 
Goed voorstelbaar is dat oud-premier Gerbrandy in die overgang naar de Kuyperstichting een rol 
in heeft gespeeld: hij en Reyseger kenden elkaar immers uit de Raad voor het Rechtsherstel en uit 
het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid. Na de oprichting in 1971 van het Historisch 
Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDCNP), gehuisvest binnen de VU, 
heeft de Kuyperstichting successievelijk de verzamelde archieven van en over protestantse 
voormannen naar het HDCNP afgestoten, daaronder ook het ‘Reyseger’-conglomeraat. 45

Eerste directeur van het HDCNP werd dr. G. Puchinger (1921-1999). Deze was in 1969 
gepromoveerd op het eerste deel van zijn trilogie Colijn en het einde van de coalitie, waarvoor hij 
naar eigen zeggen het onderzoek aanvankelijk had verricht in het Kuyperhuis. 46 Het tweede deel 
verscheen in 1980 en het laatste in 1993, zeven jaar na Puchingers pensionering. 47 In dat slotdeel 
heeft hij uitgebreid gebruik gemaakt van (onder andere) het archief van Algemene Zaken. 48 Dat 
het leeuwendeel van het vooroorlogse archief van Afdeling II van het ‘eerste’ ministerie van 
Algemene Zaken (1937-1945) door deze toedracht langdurig aan het zicht onttrokken is geweest, 
heeft Puchinger welbewust bevorderd doordat hij rondweg ontkende (en door zijn medewerkers 
liet ontkennen) dat het bij het HDCNP voorhanden was – zo in de jaren 1980 jegens een archivaris 
van het Algemeen Rijksarchief. Zijn beweegreden zal zijn geweest dat hij verzekerd wilde blijven 
van de primeur van het gebruik ervan. In de jaren 2010-2012 zijn de bij het HDCNP berustende tien 
bestanden en archieven afkomstig van of betrekking hebbend op Colijn opnieuw bewerkt. 
Resultaat daarvan was een meerdelige ‘plaatsingslijst van de collecties betreffende H. Colijn’, 
betrekking hebbend op negen afzonderlijke bestanden. 49 M.E. (Erin) Jansen heeft bij die 
bewerking ook een beperkt deel van het tiende Colijn-bestand, het ‘Reyseger’-conglomeraat 
ofwel ‘Ministerieel archief Colijn’, onder handen gehad. Gaandeweg ontstond daarbij het beeld dat
dat materiaal veeleer bij het Nationaal Archief thuishoorde, waarheen het vervolgens is 
afgestoten.

44 Nationaal Archief, archief van de Raad voor het Rechtsherstel, Secretariaat, in bewerking, voorlopig inv.nr. 52, 
circulaire van 21 maart 1957 van de secretaris- generaal van het ministerie van Justitie aan alle onder dat 
ministerie ressorterende organen om opgave van beschikbare archiefruimte, waarop bij de Raad voor het 
Rechtsherstel is bijgeschreven: ‘Het AZ-archief van Hr. Reyseger niet meerekenen, dat moet eerstdaags 
verdwijnen’. Reyseger was in augustus 1945 als secretaris werkzaam geworden bij de Raad voor het Rechtsherstel
om per 1 oktober 1955 secretaris-generaal te worden van de Stichting Reactor Centrum Nederland te Petten.

45 De inventaris van het archief van de Doctor Abraham Kuyper Stichting (collecties 276, 305, 326, 369, Amsterdam 
(HDCNP) 2008, geeft geen aanknopingspunten voor nader onderzoek naar de verwerving van het Reyseger-
conglomeraat. Wel blijkt dat onder collectie nummer 305 in doos 6 (p. 30 van de toegang) een eenheid is 
achtergebleven van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, vergelijkbaar met eenheden die in 2014-
2015 in het Reyseger-conglomeraat zijn aangetroffen.

46 G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, deel I (Kampen 1969) p. 2.
47 G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, deel II (Kampen 1980) en III (Leiden 1993).
48 Puchinger, Colijn III, verwijzingen naar ‘Archief Algemene Zaken’ op p. 609 e.v. in noten 12-13, 21, p. 648 e.v. noten 

5, 24, 47-48, p. 668 e.v. noten 16-17, 22-23, p. 694 e.v. noten 5-6, 10, 12-13, 15, p. 720 e.v. noten 12, 15, 31-32, p. 753 
e.v. noten 1, 5, 7-8, 15, 17, 20, p. 825 e.v. noten 6-7.

49 E.M. Jansen, M.E. Houtekamer en K.D. Houniet, ‘Plaatsingslijst van de collecties betreffende H. Colijn, levensjaren
1869-1944 (1872-2012)’, HDCNP collectienummer 054, Amsterdam januari 2013.
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Bij de bewerking van dit materiaal bij het Nationaal Archief zijn, behalve van partiële bewerking 
van Erin Jansen waarvan een verslagje werd meegeleverd, 50 sporen aangetroffen van vermoedelijk
twee eerdere, ongedocumenteerde bewerkingen uit de HDCNP-tijd zijn. W. Berkelaar heeft in 1993 
ruim een half jaar aan het archief gewerkt en in die tijd ‘een beschrijving van veel omslagen 
kunnen maken en het archief van de grote hoeveelheid gedrukte stukken kunnen ontdoen’. 51 Naar
het zich laat aanzien heeft ook Puchinger ingrepen in het archief verricht. Dat is althans de 
suggestie die uitgaat van een bundel die in de oorspronkelijke ordening dossiercode VII-1 en de 
titel ‘9-mannen’ voerde en waarbij op het bewaard gebleven oorspronkelijke omslag volgens de 
gewoonte van Afdeling II de kenmerken van daarin geborgen afdoeningen (in dit geval één) en 
‘gedeponeerde exhibita’ (ook één) waren aangetekend. De overige stukken in de omslag voeren 
geen registratiekenmerken van Algemene Zaken. Puchinger heeft deze eenheid in een na-oorlogs 
omslag gestoken en daarop in zijn handschrift aangebracht: [doorgehaald: ‘Vierde kabinet’ 
waarboven bijgeschreven ‘Archief’]‘-Colijn’, ‘Negenmannen’, ‘1938 Nov. Dec.’ en ‘Deze stukken 
Bijeen houden’.52 Deze eenheid heeft hij ondergebracht in een reeks ‘maandmappen’ van 
november 1937 tot september 1939 – over mei-juli 1939 zelfs mappen per halve maand en over 
juli-september 1939 nog een ‘restmap’ – met Puchingers opschrift [doorgehaald: ‘Vierde kabinet’ 
waarboven bijgeschreven ‘Archief’]‘-Colijn’ en het tijdvak. Daarin bevinden zich stukken van allerlei
aard en herkomst in een chronologische opvolging.53 Ettelijke malen is vastgesteld dat daarin 
uiteengenomen ‘verbalen’ waren ondergebracht, waarbij de ‘relatieven’ en het 
afdoeningsformulier ieder op zijn eigen datum in de mappen waren geordend. De omslag over de 
‘Negenmannen’ is zonder de geringste twijfel de basis geweest voor Puchingers daarover 
handelende passages.54 Dan ontstaat het vermoeden dat ook de andere chronologisch ingerichte 
maandmappen door hem zijn gevormd als basis voor andere hoofdstukken of delen van zijn tekst. 
Steekproeven lijken dat te bevestigen.55 Deze reeks ‘maandmappen’ werd aangetroffen na een 
reeks ‘vergaderdossiers’ op datum van vergaderingen van de ministerraad vanaf 6 juli 1937 tot en 
met 25 oktober 1937, met per vergadering de agenda, een deel van de daarop voorkomende 
vergaderstukken en niet geagendeerde stukken, veelal nog in de oorspronkelijke omslagen. 
Vermoedelijk zijn dit de vergaderdossiers waarmee Colijn (of incidenteel zijn plaatsvervanger) 
werd toegerust voor de raadsvergaderingen.56 Dan rijst de vraag of Puchinger wellicht vanaf 
november 1937 deze oorspronkelijke ‘vergaderingsdossiers’ heeft uitgebreid tot de eerder 
genoemde ‘maandmappen’ als basis voor zijn boektekst. De omstandigheid dat Puchinger in zijn 
derde deel nu eens verwijst naar ‘Archief Algemene Zaken’57 en dan weer naar ‘Archief Colijn’,58 
maar stelselmatig zonder het bestanddeel te specificeren waarin de individuele stukken zich 

50 Het met het archiefmateriaal meegekomen verslagje van Erin Jansen bevatte o.a. de volgende zinsneden: ‘Veel 
stukken Reyseger en Colijn lopen door elkaar heen, moeilijk te onderscheiden, daarom stukken te maken met 
Reyseger bij stukken van Colijn gehouden. [...] Rubriek Algemene zaken bevat afdeling II van het departement 
van algemene zaken, verdeeld volgens de verschillende departementen waarbij de behandelde onderwerpen 
behoorden.’

51 Jansen e.a., ‘Plaatsingslijst Colijn’ 2013 p. 3. Althans sommige aanbiedingsbrieven lijkt Berkelaar bewaard te 
hebben: inv.nr. 589.

52 Inv.nr. 443, waarin behalve de geregistreerde stukken ook tal van niet geregistreerde zich bevinden. De daarin 
aanwezige afdoening Van 30 november 1938 nr. 747, in optima forma opgemaakt op een afdoeningsformulier, 
behelst opmerkelijk genoeg een reactie op een ingekomen stuk dat bij binnenkomst niet is ingeschreven in de 
indicateur maar pas bij de afdoening een ‘Nader’ stempel heeft meegekregen.

53 Inv.nr. 343-364. Een deel van deze roze ‘Puchingermappen’ is later door Berkelaar vervangen door nieuwe crème-
kleurige met overname van Puchingers opschriften.

54 Puchinger Colijn III p. 709-714.
55 De brief van 5 oktober 1938 van minister De Wilde aan Colijn, afgedrukt Puchinger, Colijn III p. 701-702, de brief 

van minister Romme aan Colijn van 26 oktober 1938 met als bijlage de tekst van een op 29 oktober te houden 
rede, genoemd Puchinger Colijn III p. 703 en de brief van De Wilde aan Colijn van 30 oktober 1938 uitgeschreven 
Puchinger Colijn III p. 704-707 bevinden zich alle drie in Puchingers map ‘oktober 1938’, thans inv.nr. 619.

56 Inv.nrs. 590-607. Te bedenken valt dat de (fungerend) voorzitter van de ministerraad de ‘mededelingen’ , 
doorgaans het tweede agendapunt, verzorgde en daarbij stukken in bespreking kon brengen die niet op de 
agenda prijkten.

57 Zie noot 49.
58 Puchinger Colijn III p. 565 n. 23 (de brief thans in inv.nr. 580), n. 26, p. 579 e.v. n. 1 (brieven van De Wilde aan Colijn

30 juli en 3 augustus, genoemd op p. 574-575, thans in inv.nr. 580), n. 4-9, 11 en 12, p. 588 e.v. n. 1, 3-8 en zo 
verder in de annotaties.
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bevonden waarop hij zich beriep noch ook de kenmerken van individuele stukken te vermelden, 
maakt de opsporing van die stukken uitermate moeizaam en omslachtig en verhindert daardoor al
te stellige uitspraken over wat Puchinger wellicht met de hem ter beschikking staande bescheiden 
heeft gedaan. Voor een verantwoording van archivalische bronnen was in zijn drieluik – met resp. 
602, 922 en 1134 pagina’s voor een studie met een ‘inleidend karakter’ – geen ruimte. Puchinger 
was van huis uit dan ook filosoof, geen historicus of archivaris.59

Verwerving door het Nationaal Archief

VERWERVING DOOR HET NATIONAAL ARCHIEF
De inv.nrs. 1-309 zijn krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht. In 1982 heeft het 
ministerie van Binnenlandse Zaken het gedeelte van het archief dat daar toen nog berustte aan het
Algemeen Rijksarchief overgedragen. 60 Het had een omvang van twee strekkende meter. Een 
betrekkelijk geringe hoeveelheid stukken (vier dozen in totaal) is naderhand nog aangetroffen in 
de archieven van de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën en, zoals eerder 
aangegeven, van de Ministerraad. Deze stukken zijn alle bij het hoofdarchief gevoegd. Nadat in 
1986 met de inventarisatie was begonnen, heeft deze van 1987 tot 1992 praktisch stil gelegen, in 
de verwachting dat nog de nodige stukken tevoorschijn zouden komen. Dat bleek niet het geval te 
zijn, zodat de inventarisatie in 1993 voorlopig werd afgerond.

De bescheiden in inv.nrs. 310 en hoger zijn krachtens privaatrechtelijke overeenkomsten van 
schenking verworven.

In 1999 is een kleine hoeveelheid stukken ontvangen uit de nalatenschap van dr. G. Puchinger, 
welke stukken hij, naar toen verluidde, ten gebruike had ontvangen van drs. W. Reyseger. Deze 
stukken hadden een omvang van 0,2 meter en hebben thans de inventarisnummers 310-322. In 
2013, met een ‘nadrup’ in 2015, is het vooroorlogse archief van Afdeling II van het ministerie van 
Algemene Zaken met de aankleef door het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme (HDCNP) aan het Nationaal Archief afgestaan. Het stond toen bij het HDCNP 
bekend onder de titel ‘Ministerieel archief Colijn’, maar onbekend is wanneer deze naam aan het 
archief gehecht is.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

59 Puchinger Colijn I p. 2, 6.
60 NL-HaNA 2.14.04 inv.nr. 169.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Aanwinst 1982

AANWINST 1982
Het archief bevat de correspondentie van de minister-president als voorzitter van de ministerraad 
uit de periode 1937-1940. Vooral voor de periode juli 1939 - mei 1940 is het archief van belang, 
omdat het Ministerie van Algemene Zaken gedurende deze maanden fungeerde als secretariaat 
van de Ministerraad. Voor de periode 1937 - juli 1939 raadplege men met het archief van het 
Kabinet van de Ministerraad, welk archief redelijk goed bewaard is gebleven (toegang 2.02.05.02).

Het archief van het Ministerie van Algemene Zaken 1937-1945, zoals dat in 1982 is overgebracht 
naar het Algemeen Rijksarchief (inv.nrs. 1-309) bevat stukken, die in de Ministerraad aan de orde 
zijn geweest, en wel in de inventarisnummers: 9, 21, 54, 59, 77, 84, 97, 98, 114-116, 118-120, 136, 137,
149-151, 153-157, 172, 183-185, 206, 210, 221, 224, 225, 230, 231, 254, 255, 271, 276, 291, 292, 294.

Voor de periode 1940-1943 heeft het archief een relatief grotere betekenis. In dit archief bevinden 
zich nl. een groot aantal stukken, verzonden door de secretaris van het College van Secretarissen-
Generaal ( zie archiefinventaris toegang 2.05.48.05 ). Behalve de notulen ( inv.nrs. 60-63 ) zijn de 
vergaderstukken en circulaires voor het grootste gedeelte in het archief van het Ministerie van 
Algemene Zaken te vinden. Het merendeel der college-stukken is aan alle secretarissen-generaal 
toegezonden, maar nergens zijn deze zo volledig bewaard gebleven als in dit archief. Om 
misverstanden te voorkomen: niet àlle stukken, uitgaande van het College van Secretarissen-
Generaal zijn bewaard in dit archief, noch in dat van het secretariaat van het College.

Inventarisnummers in het archief van het Ministerie van Algemene Zaken 1937-1945 die geheel of 
gedeeltelijk stukken bevatten, welke in het College van Secretarissen-Generaal aan de orde zijn 
geweest: 10, 16, 21, 34, 60-67, 70, 78-81, 86, 87, 89, 96, 97, 99-101, 120, 130, 134, 138, 142, 143, 147, 
157, 159-161, 165-169, 175, 179, 180, 192, 194-197, 201, 202, 204-209, 212-214, 216-220, 222, 223, 
226-229, 232-237, 239-253, 256-270, 277-290, 295, 296, 298, 299, 302-304, 306, 307, 309 en 311-
312.

Voor het overige biedt dit archief voor de gehele periode 1940-1945 een inzicht in de personele en 
organisatorische aangelegenheden van de rijksoverheid. Vrij veel circulaires met voorschriften op 
deze gebieden zijn in het archief aanwezig. Voor de achtergronden van deze voorschriften, voor 
zover die al niet in de notulen van het College van Secretarissen-Generaal zijn te achterhalen, dient
men evenwel de archieven te raadplegen van de instanties die deze voorschriften hebben 
gegeven.

Aanvullingen 1999 en 2015

AANVULLINGEN 1999 EN 2015
De hoop dat met het leeuwendeel van het vooroorlogs archief van Afdeling II van het ministerie 
van Algemene Zaken meer zicht zou geven op de werkwijze van en besluitvorming in de 
ministerraad, is helaas niet bewaarheid. Dat is in de allereerste plaats te danken aan de 
ministerraad zelf, inbegrepen de ministers-secretarissen. Het college handhaafde immers tot de 
meidagen van 1940 de sinds jaar en dag gebruikelijke vorm van verslaglegging, waarbij van 
‘verslag’ of ‘notulen’ in de eigenlijke zin des woords geen sprake was. Men beperkte zich tot een 
opsomming van genomen besluiten om machtiging aan een minister te verlenen om, behoudens 
goedkeuring van de majesteit, een ontwerp van wet of algemene maatregel van bestuur 
aanhangig te maken bij de Raad van State, alsmede van besluiten inzake decoraties. Alles wat 
daaraan voorafging, vinden we in de summiere besluitenlijsten niet terug. Soms zijn in dat opzicht 
de agenda’s van de ministerraad nog net iets behulpzamer, omdat daarop doorgaans bij elk 
agendapunt de besprekingsresultaten werden aangetekend, zij het slechts in enkele woorden, 
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zoals ‘goedgekeurd’ (‘ggk’) of ‘aangeh(ouden)’, ‘afged(aan)’ of ‘afgew(ezen)’. Het waarom van 
aanhouding of afwijzing of de betekenis van de term ‘afgedaan’ staat ook daar echter niet te lezen.
61 Pas in de Londense ballingschap zou de ministerraad ertoe overgaan om werkelijke verslagen 
van zijn beraadslagingen op te stellen. 62

Daarbij dient wel bedacht te worden dat ook al geruime tijd voordat het ministerie van Algemene 
Zaken in 1937 werd ingesteld, commissies uit de ministerraad hebben bestaan, waarin op bepaalde
beleidsterreinen zaken en te nemen beslissingen werden voorgekookt om zo de vergadering van 
de plenaire raad te ontlasten. Van het merendeel van die ministeriële commissies zijn tot dusver 
geen verslagen van vergaderingen bekend. Wel is in het vooroorlogse archief van Afdeling II van 
het ministerie van Algemene Zaken enige neerslag aangetroffen van de werkzaamheid van enkele 
van die ministeriële commissies: de ministeriële commissies tegen Prijsopdrijving (1936-1937), 
voor het Werkfonds 1934 (1934-1939), voor Defensie-aangelegenheden (1938-1939) en 
(fragmentarisch) de Economische en de Financiële Commissie. Deze bescheiden zijn toegevoegd 
aan het archief van de ministerraad. 63

In dit verband wordt eraan herinnerd dat de voorzitter van de ministerraad de standaard-
agendapunten 1 en 2, Opening en Mededelingen, verzorgde, waarin hij aan de orde kon stellen wat
hem beliefde of ook waartoe hij was verzocht door een der ministers, terwijl de ministers bij het 
agendapunt Rondvraag desgewenst zaken die hen belang inboezemenden, konden aanroeren. 
Maar omdat dergelijke gedachtenwisselingen hoe dan ook niet tot de besluitenlijsten 
doordrongen, blijven we onkundig hoe het in de ministerraad in de vooroorlogse decennia 
toeging.

Wel herbergde het archief van Afdeling II – en dat voor het eerst – (restanten van) de bundels 
waarmee de voorzitter in de maanden juli-oktober 1937 de vergadering van de ministerraad 
inging. Deze ‘vergaderdossiers’ bevonden zich nog in de oorspronkelijke omslagen, één voor elke 
vergadering. 64 De daarin aangetroffen vergaderagenda’s zijn duplicaten van de exemplaren in het 
archief van de ministerraad. Die laatsten zijn, ook al vóór het optreden van het vierde kabinet-
Colijn, voorzien van korte bijschriften omtrent het resultaat van de behandeling, zoals ‘ggk’ voor 
goedgekeurd, ‘aangeh(ouden)’, ‘afged(aan)’, ‘afgew(ezen)’, ‘ingetr(okken)’. Die komen voor in 
paars potlood en zwarte inkt. In overwegende mate lijken die bijschriften te zijn aangebracht door 
de ‘adjunct-secretaris van de Raad van Ministers’, een informele nevenfunctie van de chef van de 
afdeling Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
tevens chef van het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken, L.L. Franx. Op de agenda van 
26 augustus 1937 ontbreken de bijschriften, maar is wel in potlood de naam ‘Franx’ aangebracht 
als kennelijke bestemmeling van dat exemplaar. Vanaf tot en met 12 juli 1939 is het resultaat van 
de raadsbehandeling op de vergaderagenda’s in het archief van de ministerraad aangetekend door
Colijn persoonlijk. Vanaf 17 juli 1939 is het dan weer de ‘ggk’-hand die ik aan Franx toeschrijf. 
Gelijktijdig verschijnt er dan in de linkermarge bij de agendapunten een nummering, eerst in pen, 
naderhand in groen potlood, die corresponderen met de nummers van de afdoeningen van 
Afdeling II van het ministerie van Algemene Zaken. 65

61 NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nrs. 121-140, 175-179, 221-235, 247-248 en 887.
62 NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nrs. 236-245.
63 NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nrs. 7567-7648.
64 Inv.nrs. 590-607.
65 NL-HaNA 2.02.05.02 (Ministerraad) inv.nrs. 248. In sommige gevallen kan twijfel bestaan over de toeschrijving 

aan Franx, zowel die in paars potlood als die in inkt, bijvoorbeeld de bijschriften in pen op de agenda van 3 
augustus 1937 waar ook agendapunt 10 in de hand van de bijschriften is toegevoegd, of de potloodbijschriften op
die van 18 mei 1937. Mogelijk is ook dat dat meer verzorgde varianten van Franx’ handschrift voorstellen. De 
praktijk van deze ‘afdoeningsbijschriften’ blijft bestaan wanneer vanaf de vergadering van 13 december 1937 de 
agenda’s niet meer als eerste netexemplaar of doorslagen, maar als stencils verschijnen.
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De in het archief van Afdeling II aangetroffen kopieën van vergaderagenda’s voor de ministerraad 
vertonen aanvankelijk geen aanduiding van bestemming, vanaf 17 augustus 1937 verschijnt de 
endossering ‘Algemene Zaken’. Op de vergaderstukken is van meet af aan de paraaf van Colijn te 
vinden, al of niet met endossering aan ‘Hr. R[eyseger]’ die soms de stukken weer doorzond aan 
mej. O[osterwijk]. De meeste vergaderstukken in de inv.nrs. 590-607 voeren in potlood de 
aanduiding van het agendapunt van de vergadering waarbij het stuk diende. Niet alle in de 
vergaderdossiers aangetroffen stukken worden overigens op agenda genoemd, maar we 
herinneren ons dat de voorzitter het tweede punt van de agenda, de ‘mededelingen’, behartigde 
en daarmee de mogelijkheid had om niet op de agenda opgevoerde stukken alsnog in de 
vergadering ter sprake te brengen. Een voorbeeld van deze gang van zaken is stellig het briefje van 
18 oktober 1937 dat de directeur van het Kabinet der Koningin aan Colijn als voorzitter van de 
ministerraad. Het stuk is niet in de indicateur van Afdeling II geregistreerd. De directeur van het 
Kabinet schreef dat de koningin, prins Hendrik en prinses Juliana bij hun verjaardagen steeds 
grotere hoeveelheden gelukwensen aangeboden kregen – waarop zij dan beleefdheidshalve 
moesten reageren. De koningin zou, aldus de directeur, gaarne zien dat met de gewoonte werd 
gebroken dat behalve de jarige zelf ook de twee andere leden van de koninklijke familie steeds een
gelukwens bij de verjaardag van de jarige ontvingen. Zij had aan de directeur verzocht om de 
autoriteiten een wenk in die richting te doen geven. Blijkens bijgeschreven aantekening van 
Reyseger is het stuk op 25 oktober 1937 in de ministerraad besproken met als uitkomst dat de 
minister van Buitenlandse Zaken de gezanten en die van Binnenlandse Zaken de burgemeesters in 
de aangegeven zin zouden aanschrijven. Op de vergaderagenda voor de ministerraad van 25 
oktober 1937 komt het punt niet voor. Wel schreef Colijn erop ‘meedeelen aan Franx’ maar ook in 
de besluitenlijst van die vergadering vinden we het geval niet terug.

Ook de omgekeerde figuur, dat op de agenda stukken zijn aangekondigd die niet in het 
vergaderdossier zijn aangetroffen, komt voor. Zo meldt de agenda in inv.nr. 606 (18 oktober 1937) 
onder punt 14 een ontwerp-Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering in Nederlands-Indie 
van de op 6 mei 1937 in Londen gesloten internationale overeenkomst inzake regeling van de 
productie en verkoop van suiker. De daarover handelende stukken vinden we in de indicateur 
geregistreerd als exh. 13 oktober 1937 nr. 14, afkomstig van Koloniën 4e afdeling Bureau 
Economische Zaken nr. 16, waarbij is aangetekend ‘in bundel M.R. 18.10’. 66 Een 
afdoeningskenmerk ontbreekt daar. In inv.nr. 606 noch ook in inv.nrs. 567-569 kon het worden 
aangetroffen. Evenzo de brief van de minister van Koloniën van 8 okt 1937 nr. D26 geheim, bij 
Algemene Zaken geregistreerd als exh. 9 oktober 1937 nr. 10, betreffende de aanhouding van een 
Japanse motorboot met drie volgboten. Dit stuk is volgens de indicateur afgelegd bij 
opbergverbaal van 30 oktober 1937 nr. 12 toegerekend aan dossier XII-2 maar is in inv.nr. 568 niet 
aangetroffen.

Meer in het algemeen valt – opnieuw – te bedenken dat bij Afdeling II lang niet alle inkomende 
bescheiden werden geregistreerd en dat de stukken waaraan dat voorrecht wel beschoren was, 
deels in zaakgeoriënteerde verbalen en deels in de eerder al genoemde ‘opbergverbalen’ werden 
afgelegd, In die laatste groep kennen we talloze exemplaren die melding maken van behandeling 
en/of goedkeuring in de ministerraad. Maar stukken die in ‘opbergverbalen’ zijn afgelegd, vinden 
we uiteraard niet meer terug in de vergaderdossiers van de voorzitter van de ministerraad …!

In de indicateur is in de periode 4 januari t/m 23 maart waar te nemen dat in de kolom ‘aan wien 
afgegeven’ of die voor de ‘aanmerkingen’ bij sommige stukken wordt vermeld ‘M.R.’, wat stellig 
betekent dat deze stukken in de ministerraad zijn behandeld. Daarna stopt deze registratie weer --
helaas. Zo is exh. 31 maart 1938 nr. 339, een brief met bijlagen van 29 maart 1938 ingekomen van 
Koloniën kenmerk 5e afdeling no. 15, op 4 april 1938 als punt 14 in de ministerraad behandeld om 
vervolgens als afdoening 246 op 13 april 1938 bij Afdeling II te worden afgelegd. Op het stuk vinden
we in potlood de aantekening ‘pt. 14’, zij het zonder de vergaderdatum 4 april 1938. In de 

66 Inv.nr. 1.
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indicateur is van die behandeling in de ministerraad geen aantekening gehouden. 67 Exh. 14 mei 
1938 met op het stuk nr. 623 dat echter volgens de indicateur gecorrigeerd moet worden tot 624, 
een brief van Koloniën 4e afd. bureau BOZ nr. 24, is blijkens potloodaantekening op het stuk op 8 
mei 1938 in de ministerraad behandeld en op 31 mei 1938 als afdoening 353 bij Afdeling II. In de 
vergaderingsagenda’s van MR 248 komt men beide twee stukken op de aangegeven datum en 
agendapuntnummering inderdaad tegen, maar de behandeling in de ministerraad is in de 
indicateur niet aangetekend.

Al eerder heb ik de mogelijkheid geopperd dat de zgn. ‘Puchinger’-mappen 68 van oorsprong 
overeenkomstige vergaderdossiers zijn geweest waarmee de voorzitter de 
ministerraadsvergadering inging, maar naderhand door Puchinger zijn ‘verbouwd’ tot 
‘maandmappen’ als een chronologische ruggegraat ten behoeve van zijn drieluik over Colijn. Deze 
‘maandmappen’ lijken aanvankelijk sterk op de – per maand samengevoegde – vergaderdossiers, 
maar geleidelijk verandert het karakter ervan doordat steeds meer vergaderagenda’s voor de 
ministerraad gaan ontbreken en het volume aan andere stukken toeneemt. Mogelijk is dit 
verschijnsel terug te voeren op Puchinger die dan stukken uit hun oorspronkelijke verband zou 
hebben weggenomen en in chronologische volgorde in zijn ‘maandmappen’ zou hebben 
ondergebracht. Bewijsbaar is dit echter niet.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
In 1993 is een geringe hoeveelheid bescheiden afgevoerd: dubbelen en comptabele bescheiden. De
omvang hiervan was 0,35 strekkende meter. 69

Tijdens de bewerking van de aanvulling-2013/2015, bevattende de hoofdzaak van het 
vooroorlogse archief van Afdeling II van het ministerie, is schoning en vernietiging uitsluitend 
toegepast op bescheiden die in ander verband al bij het Nationaal Archief berusten en op gedrukte
stukken die geacht kunnen worden elders voorhanden te zijn. Het ging daarbij om convocaten, 
geleidebrieven, vergaderstukken en agenda’s van de Commissie van Advies bij de Rijksdienst voor 
de Werkverruiming, waarvan het secretariaatsarchief in goede orde en volledigheid is 
overgeleverd, 70 en gedrukte stukken afkomstig van de Volkenbond en de Eerste resp. Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, met uitzondering van stukken waarop handschriftelijke 
aantekeningen van een bewindspersoon aanwezig waren.

Aanvullingen

AANVULLINGEN
Na de aanvullingen op het ministerie-archief van 1999 en 2013/2015, de separate overbrenging 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2000 van de bescheiden van Opbouwdienst en 
Nederlandse Arbeidsdienst en hun afwikkelingsbureaus 71 en de herregeling van 1998 van de 
verblijfsstatus van overheidsarchieven bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD) worden geen, althans geen substantiële aanvullingen op het archief meer verwacht.

Verantwoording van de bewerking

67 Inv.nr. 1.
68 Inv.nrs. 608-628.
69 Zie archief van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, doss. X4.233AZ, nr. 933/1993.
70 NL-HaNA 2.15.28 inv.nrs. 945-1040. Wel is een op plaatsnaam geordende reeks objectdossiers bewaard en 

toegevoegd aan deze inventaris, omdat die stukken daar alleen op volgnummer worden aangeduid.
71 Zie thans NL-HaNA 2.04.74.
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VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Bij de bewerking van het ‘conglomeraat-Reyseger’ in 2014-2015 is in de allereerste plaats uiteraard
alle vreemd archief dat met het overwegend vooroorlogs archief van Afdeling II van het ministerie 
van Algemene Zaken verkleefd geraakt was, daarvan losgemaakt. Dit materiaal heeft een 
passende bestemming gevonden 72 of kon als doublure van bestaande bescheiden vernietigd 
worden. 73

Bij de hereniging van dat vooroorlogse archief met het reeds bestaande materiaal heb ik getracht 
zo min mogelijk de voorheen bestaande orde en nummering te verstoren. Daartoe heb ik twee 
hoofdrubrieken gevormd, A voor het archief in zijn toestand van 1993 en B voor de in 1999 en 
2013/2015 verworven aanvullingen. De aanvulling van 1999, die in de inventaris van 1993 was 
opgenomen onder inv.nrs. 310-321, heb ik in 2014-2015 met handhaving van de 
bestanddeelnummering losgemaakt uit wat nu hoofdrubriek A is en toegevoegd aan hoofdrubriek 
B. Reden daarvoor is geweest dat de bescheiden van de aanvulling 1999 zonder enig spoor van 
twijfel afgedwaald zijn uit de hoofdmassa van het archief zoals die in 2013-2015 werd verworven. 
Men zie de paragraaf over de geschiedenis van het archiefbeheer.

Over de hoofdrubriek A van de tegenwoordige inventaris deelde de bewerker van 1993 destijds 
mee: ‘De oorspronkelijk chronologisch en onderwerpsgewijs geordende stukken zijn zoveel 
mogelijk zaaksgewijs ingedeeld. Omdat evenwel het merendeel der aldus gevormde dossiers uit 
slechts één of enkele stukken bleek te bestaan, zijn deze flinterdunne dossiers samengevoegd tot 
zgn. verzameldossiers, waarbij in feite opnieuw onderwerpbundels zijn ontstaan. Deze zijn 
evenwel homogener en dunner dan de oorspronkelijke bundels.’ Aan deze toestand is in de 
bewerking van 2014-2015 niets veranderd.

Bij de bewerking van de aanvulling van 2013/2015 (waarin die van 1999 is opgenomen) is een 
scheiding aangebracht c.q. hersteld tussen de archiefvorming van het ministerie van Algemene 
Zaken sinds zijn instelling in 1937 (rubriek B.1) en bescheiden uit de daaraan voorafgaande tijd 
(rubriek B.2). Het andere en meest omvangrijke gedeponeerde bestand behelst de archiefvorming 
van W. Reyseger als (economisch) secretaris van de voorzitter van de ministerraad, Colijn, over de 
jaren 1933-1937. Reyseger oefende die functie uit binnen het ministerie van Koloniën, welke 
portefeuille Colijn gedurende zijn tweede en derde kabinet beheerde (1933-1937), en van 25 juni tot
1 oktober 1937 vervolgens als ambtenaar van Koloniën kantoor houdend bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, in de tijd tussen het optreden van het vierde kabinet-Colijn en de datum dat 
Colijn de tijdelijk door hem beheerde portefeuille Buitenlandse Zaken overdroeg aan minister 
Patijn. Reyseger heeft in de jaren 1933-1937 de stukken die hij voor Colijn behandelde opgelegd in 
omslagen volgens de hoofdstukken van de Rijksbegrotingen, op de hoofdstukken I en II na 
overeenkomend met de departementale indeling van de Rijksadministratie. Omslagen 
gekenmerkt I en II overeenkomend met de desbetreffende hoofdstukken van de Rijksbegroting 
zijn niet aangetroffen.

Na de instelling van het ministerie van Algemene Zaken is diezelfde werkwijze toegepast op de 
geregistreerde inkomende en uitgaande documenten daarvan, met dien verstande dat er binnen 
de dossierrubrieken met Romeinse getallen reeksen met Arabische getallen werden 
onderscheiden – met zie uitgebreider de paragraaf ‘Registratuur en ordeningsstelsel bij Afdeling II 
(1937-1945)’. Het mag, na minstens vier verhuizingen en minstens drie bewerkers, een klein 
wonder heten dat de oorspronkelijke ordening van het archief niet ernstiger verstoord is geraakt 
dan in 2014-2015 kon worden geconstateerd. Voor een meerderheid van de ordeningsrubrieken 

72 Zie NL-HaNA nummer toegang 2.02.05.02 inv.nrs. 7567-7648, nummer toegang 2.08.41 inv.nrs. 4378-4497, 
nummer toegang 2.15.28 inv.nrs. 1143-1151 en nummer toegang 2.13.68.06 inv.nrs 149-302. Het archief van het 
Nood-Comité Den Haag 1945 uit het conglomeraat-Reyseger is, vermeerderd met archiefstukken aangetroffen in
het archief van de Centrale Dienst der Arbeidsinspectie: Commissie-archieven (NL-HaNA 2.15.09 inv.nr. 158) in 
aanmerking gebracht voor overdracht aan het Gemeente-archief van Den Haag.

73 Vergaderdossiers van Gerbrandy als (vice-)voorzitter van de Raad voor het Rechtsherstel, doublures ten opzichte 
van het archief van die Raad (in bewerking).
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met de romeinse getallen – overeenkomend met de hoofdstukken van de Rijksbegroting en 
daardoor met de departementsindeling van de Rijksadministratie -- is die oorspronkelijke 
structuur teruggevonden. Alleen over de rubrieken I en II kan geen zekerheid meer worden 
gegeven, omdat die vermoedelijk door een vroegere bewerking is verstoord. Zoals ik eerder ook al 
heb vermeld, werden lang niet alle inkomende bescheiden echter geregistreerd. Een deel van die 
ongeregistreerde stukken lijkt bestemd te zijn geweest voor bundels geordend naar 
departementen. Niet duidelijk is of deze bundelvorming in de dynamische fase van de 
archiefvorming al onvolledig is uitgevoerd of dat die bundelvorming naderhand is verstoord, 
vaststelbaar is slechts dat er een hoeveelheid op onderwerp, thema of zaak geordende bundeltjes 
rond de gestructureerde dossierreeksen zwierf. De beschrijvingen daarvan zijn over de 
hoofdstructuur van de archiefvorming verdeeld.

Naast deze op inhoudelijke kenmerken geordende documenten is een hoeveelheid chronologisch 
geordend materiaal aangetroffen, deels bestaande uit ingekomen en/of doorslagen van uitgaande 
correspondentie zonder registratiekenmerken van Afdeling II, voorts de al genoemde 
‘vergaderdossiers’ op datum van vergaderingen van de ministerraad, en tenslotte de zgn. 
‘Puchinger’-maandmappen die misschien zijn gevormd op basis van net zulke ‘vergaderdossiers’ – 
zekerheid daarover valt niet te verkrijgen.

De weinige stukken die niet in de rubrieken geordend naar inhoudelijke kenmerken noch in die 
voor chronologisch geordende bescheiden konden worden geplaatst, zijn in een ‘restrubriek’ 
gevat. Hetzelfde geldt voor de geringe hoeveelheid stukken die uit de oorlogsjaren stammen.

Bij de laatste bewerking is dankbaar gebruik gemaakt van het voorwerk dat mw. M.E. (Erin) Jansen 
bij het HDCNP had verricht door van niet op inhoudelijke criteria beschreven eenheden 
gedetailleerde specificaties te maken. Overeenkomstige eenheden, in het bijzonder de eerste 
dossierreeks – met ‘Diversen’ -- onder elke van de hoofdstukken van de Rijksbegroting afgeleide 
rubrieken, heb ik naar haar voorbeeld van een soortgelijke specificatie voorzien.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Het archief in zijn gedaante van 1993, thans hoofdrubriek A, was volledig naar onderwerp 
ingedeeld. Voor deze indeling is gebruik gemaakt van de standaardarchiefcode.

Bij de aanvulling van 2013/2015, thans hoofdrubriek B, is de oorspronkelijke ordening op hetzij 
inhoudelijke kenmerken, hetzij naar chronologie, naar mogelijkheid gehandhaafd.



2.03.06 Alg. Zaken 1937-1945 27

Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Niet tot het archief van het Ministerie van Algemene Zaken behorende bestanddelen, aangetroffen
in het conglomeraat Reyseger-Colijn (aanwinst 2015), zijn in 2015 toegevoeged aan de archieven 
waarvan ze zijn afgedwaald. Zie NL-HaNA nummer toegang 2.02.05.02 (Ministerraad) inv.nrs. 
7567-7648, nummer toegang 2.08.41 (dossierarchief Ministerie van Financiën) inv.nrs. 4378-4497, 
nummer toegang 2.15.28 (Werkverruiming) inv.nrs. 1143-1151 en nummer toegang 2.13.68.06 
(Economische Verdedigingsvoorbereiding) inv.nrs 149-302.

Het archief van het Nood-Comité Den Haag 1945 uit dit conglomeraat is, vermeerderd met 
archiefstukken aangetroffen in het archief van de Centrale Dienst der Arbeidsinspectie: 
Commissie-archieven (NL-HaNA 2.15.09 inv.nr. 158) overgebracht naar het Haags Gemeentearchief.

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Zie de archieven, beschreven in de volgende toegangen:

2.02.05.02 Inventaris van het archief van de Ministerraad 1823-
1973

2.05.48.05 Inventaris van het archief van C.J.M. Schaepman 
[bevattende o.m. archiefbescheiden van het College 
van Secretarissen-Generaal 1940-1943].

2.03.01 Inventaris van de archieven van de ministeries van 
Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en
van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-
President (KMP) (1924) 1942-1979 (1989)

Publicaties

PUBLICATIES
Voet, M.J.D. van der, 25 jaar Algemene Zaken : geschiedenis van het ontstaan en van de ontwikkeling van het 
Ministerie van Algemene Zaken, 1973Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Voor de eenheid
van beleid : beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken, 's-Gravenhage, 
1987G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, Kampen 1969, 1980 en Leiden 1993, 3 delenH. 
Langeveld, Hendrikus Colijn 1869-1944, Amsterdam 1998 en 2004, 2 delen
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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

A. Aanwinst 1982

A. AANWINST 1982
A.1. Agenda's en klapper

A.1. AGENDA'S EN KLAPPER
De agenda's en klappers kunnen niet als toegang op de dossiers worden beschouwd, omdat de 
stukken in een andere orde zijn opgeborgen in het archief dan die waarin ze in deze registers zijn 
ingeschreven. De verwijzingen in de registers kloppen evenmin.

1-3 Agenda's van ingekomen stukken bij afdeling II van het ministerie.
1937-1945 3 delen
1 1937 oktober 2 - 1939 oktober 24
2 1939 oktober 24 - 1941 december 18
3 1941 december 19 - 1945 september 3

4 Register van uitgaande brieven en besluiten van afdeling II.
1939 oktober 10 - 1942 mei 4 1 deel

5 Klapper op de agenda's van ingekomen stukken bij afdeling II.
1940 mei 17 - 1941 oktober 29 1 deel

A.2. Dossiers

A.2. DOSSIERS
A.2.07 Organisatie van de rijksoverheid

A.2.07 ORGANISATIE VAN DE RIJKSOVERHEID
A.2.07.1 Instelling, ontwikkeling, opheffing van het Ministerie van Algemene Zaken

A.2.07.1 INSTELLING, ONTWIKKELING, OPHEFFING VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE 
ZAKEN

6 Stukken betreffende instelling, organisatie en opheffing van het Ministerie van 
Algemene Zaken.
1937-1945 1 omslag

7 Stukken betreffende het voorstel tot overbrenging van de Afdeling 
Ambtenarenzaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken naar dat van 
Algemene Zaken.
1940 1 omslag

8 Stukken betreffende de organisatie van het Bureau Opbouwdienst en van het 
Bureau Arbeidsdienst.
1941-1942 1 omslag

A.2.07.2 Betrekkingen tot organen van lagere overheden

A.2.07.2 BETREKKINGEN TOT ORGANEN VAN LAGERE OVERHEDEN

9 Stukken betreffende behandeling van bezwaren tegen de herziening van de 
financiële verhoudingsregeling tussen het rijk en de gemeenten.
1938-1940 1 omslag

10 Rapporten betreffende de uitoefening van het overheidsgezag in gemeenten en 
provincies tijdens en kort na de oorlogsdagen.
1940 1 omslag
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11 Stukken betreffende verlening van wapens aan gemeenten en waterschappen.
1941-1945 1 omslag

A.2.07.352 Financiën van het rijk

A.2.07.352 FINANCIËN VAN HET RIJK

12 Stukken betreffende voorbereiding van de wetten en besluiten tot vaststelling van 
de Rijksbegroting en suppletoire begrotingen voor de dienstjaren 1936-1945, 
hoofdstukken I (Huis der Koningin), II (Hoge colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin) en IIA (Departement van Algemene Zaken).
1937-1945 1 pak

13 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van kredieten voor het ministerie en 
de colleges voor de dienstjaren 1937-1944.
1937-1945 1 omslag

14 Circulaires met comptabele voorschriften voor rijksadministraties.
1939-1945 1 omslag

15 Brief met aansporing aan de voorzitter van de Hoge Raad van Adel tot zuinigheid bij
materiële uitgaven, concept.
1941 1 omslag

16 Stukken betreffende regeling van de controle van openbare lichamen en stichtingen
door de Algemene Rekenkamer.
1941-1942 1 omslag

17 Stukken betreffende de behandeling van de bezwaren van de Algemene 
Rekenkamer tegen een subsidie door het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten verstrekt aan het reclamebureau Neuropa.
1941-1942 1 omslag

18 Stukken betreffende het doen verrichten van een onderzoek naar financiële 
onregelmatigheden bij de Nederlandse Arbeidsdienst.
1943-1944 1 omslag

A.2.07.353.2 Benodigdheden en hulpmiddelen voor administratie en beheer

A.2.07.353.2 BENODIGDHEDEN EN HULPMIDDELEN VOOR ADMINISTRATIE EN BEHEER

19 Stukken betreffende verwijdering van anti-Duitse boeken uit de bibliotheken van 
het ministerie en van de Hoge colleges van Staat.
1940-1941 1 omslag

20 Circulaires met voorschriften voor het gebruik van de Duitse taal en van Duitse 
ambtsaanduidingen voor Nederlandse ambtenaren.
1940-1942 1 omslag

21 Stukken betreffende regeling van de schrijfwijze van de Nederlandse taal.
1940-1942 1 omslag

22 Circulaires met voorschriften voor de bestelling en levering van benodigdheden en 
hulpmiddelen.
1940-1944 1 omslag

23 Stukken betreffende het doen aanbrengen en instandhouden van 
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telefoonaansluitingen voor ambtenaren en diensten van het departement.
1940-1944 1 omslag

24 Stukken betreffende verlening van toestemming tot inzage van de notulen van de 
Raad van Ministers.
1940-1944 1 omslag

25 Circulaires met voorschriften voor papierbesparing en voor het plaatsen van orders 
bij drukkerijen.
1940-1945 1 omslag

26 Circulaires met voorschriften voor deelneming aan het telegraaf- en 
telefoonverkeer.
1940-1945 1 omslag

27 Circulaires mededelende de verhuizing van departementsonderdelen en 
rijksdiensten.
1940-1945 1 omslag

28 Circulaires mededelende tijdelijke sluiting van departementsonderdelen.
1941-1944 1 omslag

29 Stukken betreffende het beheer van archieven bij het departement.
1941-1945 1 omslag

30 Stukken betreffende het beheer van het archief van het Kabinet der Koningin.
1942-1943 1 omslag

A.2.07.353.3 Publiciteit en voorlichting

A.2.07.353.3 PUBLICITEIT EN VOORLICHTING

31 Brief aan de minister van Economische Zaken mededelende de bereidheid van de 
minister van Algemene Zaken tot de uitgave van een Jaarboek voor Nederland, 
afschrift.
1938 1 stuk

32 Stukken betreffende de uitgave van adreslijsten van de departementen en 
rijksdiensten in 1940 (met uitgeverij VUGA), 1943 en 1944.
1940-1944 1 omslag

33 Stukken betreffende de staking en de hervatting van de uitgave van de 
Staatsalmanak.
1940-1945 1 omslag

34 Stukken betreffende de regeling van de voorlichting en propaganda door de 
departementen en de instelling van departementale voorlichtingsbureaus.
1941-1944 1 omslag

35-36 Bestuursalmanakken voor het bezette Nederlandse gebied voor de jaren 1942/43 en
1943/44.
1942-1943 2 delen
35 voor 1942/43, 1942
36 voor 1943/44, 1943

37-39 Stukken betreffende de uitgave van de Bestuursalmanak voor het bezette 
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Nederlandse gebied voor de jaren 1942/43 - 1944/45.
1942-1944 3 omslagen
37 voor 1942/43, 1942-1943
38 voor 1943/44, 1943-1944
39 voor 1944/45, 1944

De almanak voor 1944/45 is nooit verschenen.
A.2.07.353.7 Vervoer en vervoermiddelen

A.2.07.353.7 VERVOER EN VERVOERMIDDELEN

40 Circulaires met voorschriften voor het maken van dienstreizen, voor het gebruik en 
vorderen van auto's.
1940-1945 1 omslag

41 Stukken betreffende verstrekking van opgaven van de namen van ambtenaren die 
fietsen voor de dienst nodig hebben, ter vrijwaring van vordering en ter verkrijging 
van een tegemoetkoming bij vordering.
1942-1943 1 omslag

A.2.07.354 Gebouwen en terreinen voor de dienst bestemd

A.2.07.354 GEBOUWEN EN TERREINEN VOOR DE DIENST BESTEMD

42 Brief van de Rijksgebouwendienst inzake de huisvesting van het Ministerie van 
Algemene Zaken in het voormalig paleis aan de Kneuterdijk te 's-Gravenhage.
1937 1 stuk

43 Stukken betreffende huisvesting van de Hoge Raad van Adel.
1940-1942 1 omslag

44 Circulaires met voorschriften voor het beheer, de verwarming en de bescherming 
van rijksgebouwen, en mededelingen omtrent de bevoegdheden van de 
Rijksgebouwendienst.
1940-1945 1 omslag

45 Stukken betreffende de evacuatie en revacuatie van het Departement van 
Algemene Zaken en andere overheidsorganen, alsmede de gevolgen voor de 
huisvesting van het personeel van deze organen.
1940-1945 1 pak

46 Stukken betreffende een poging tot het aanbrengen van elektrische verwarming in 
enkele kamers van het gebouw van de Eerste Kamer.
1941 1 omslag

47 Stukken betreffende huisvesting van het Kabinet der Koningin.
1941 1 omslag

48 Stukken betreffende het beheer van de Koninklijke paleizen.
1941-1944 1 omslag

49 Stukken betreffende in gebruik geving van ruimten in het gebouw van de Tweede 
Kamer aan verscheidene diensten, alsmede verrekening van kosten terzake.
1941-1944 1 omslag

50 Stukken betreffende de huisvesting van de Algemene Rekenkamer.
1942-1944 1 omslag
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A.2.07.355 Uitoefening van de dienst

A.2.07.355 UITOEFENING VAN DE DIENST

51 Circulaire met opdracht tot verwijdering van reclamemateriaal van de ontbonden 
Esperanto-vereniging uit dienstgebouwen.
1941 1 omslag

52 Circulaires met voorschriften voor het houden van collectes en inzamelacties in de 
departementsgebouwen.
1941-1943 1 omslag

A.2.07.51 Vertegenwoordigende lichamen

A.2.07.51 VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN

53 Stukken betreffende toekenning en uitbetaling van pensioen aan leden van de 
Tweede Kamer en aan hun weduwen.
1938-1944 1 omslag

54 Stukken betreffende behandeling van een wetsvoorstel tot vermindering van 
pensioenen van oud-leden van de Tweede Kamer bij gelijktijdig inkomen of ander 
pensioen uit een openbare kas.
1940 1 omslag

55 Brief van het Departement van Binnenlandse Zaken aan de Duitse autoriteiten 
inzake de vervallenverklaring van de zetels van de Revolutionaire Socialistische 
Arbeiders Partij en van de Communistische Partij Nederland in 
vertegenwoordigende lichamen, afschrift, met geleidebrief.
1940 1 omslag

56 Stukken betreffende voorziening in vacatures in de Eerste en Tweede Kamer, 
ontstaan door ontslag en overlijden van enkele leden der Staten-Generaal.
1940-1941 1 omslag

57 Stukken betreffende beëindiging van de verstrekking van schadeloosstellingen, 
algemene spoorwegabonnementen en Staatsbladen en Staatscouranten aan de 
leden van de Staten-Generaal.
1940-1942 1 omslag

58 Stukken betreffende verstrekken van inlichtingen aan A.J.H. van Ette over enkele 
oud-kamerleden.
1943 1 omslag

A.2.07.52 Bestuurscolleges

A.2.07.52 BESTUURSCOLLEGES

59 Agenda's van de vergaderingen van de Raad van Ministers, concepten.
1939 november 6 - 1940 mei 6 1 omslag

60-63 Notulen van de vergaderingen van het College van Secretarissen-Generaal.
1940-1943 4 omslagen
Als extra toegang op de notulen van de vergaderingen van het College van Secretarissen-Generaal is 
een digitale index beschikbaar.
60 1940 mei 14 - december
61 1941
62 1942
63 1943 januari - oktober 25

http://proxy.handle.net/10648/02b9c35a-cd6d-102c-9f8b-005056a23d00
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64 Stukken betreffende de juridische status van het College van secretarissen-
generaal.
1940-1941 1 omslag

65 Circulaires met convocaties voor en mededelingen over de vergaderfrequentie van 
de vergaderingen van het College van secretarissen-generaal.
1940-1943 1 omslag

66 Klappers op de notulen van de vergaderingen van het College van secretarissen-
generaal over de periode januari - augustus 1941.
1941 1 omslag

67 Agenda's voor de vergaderingen van het College van secretarissen-generaal.
1941-1943 1 omslag

A.2.07.53 Functionarissen

A.2.07.53 FUNCTIONARISSEN

68 Stukken betreffende benoeming en bezoldiging van de secretaris-generaal van het 
Departement van Algemene Zaken.
1937-1942 1 omslag

69 Stukken betreffende maatregelen jegens het Koninklijk Huis: beperking van het 
vlagvertoon, verwijdering van straatnamen vernoemd naar leden van het Koninklijk
Huis, verwijdering van hun portretten uit openbare gebouwen en verwijdering van 
het predikaat Koninklijke.
1940-1942 1 omslag

70 Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en ontslag van de secretarissen-
generaal.
1940-1944 1 omslag

71 Stukken betreffende aanwijzing van ambtenaren van het departement tot 
comptabele.
1940-1945 1 omslag

A.2.07.54 Adviserende en controlerende organen

A.2.07.54 ADVISERENDE EN CONTROLERENDE ORGANEN

72 Koninklijk besluit tot benoeming van prof. mr. P.J.M. Aalberse tot lid van de Raad 
van State, met geleidebrief.
1937 1 omslag

73 Stukken betreffende beperking van de taak van de Raad van State tot de 
behandeling van de geschillen van bestuur en het ontslag van enkele staatsraden.
1940 1 omslag

74 Besluiten met bepalingen omtrent de werkzaamheden van de Hoge Raad van Adel 
uit 1866, 1919 en 1941, afschriften.
1941 1 omslag

75 Stukken betreffende benoeming en overlijden van leden van de Algemene 
Rekenkamer, en een voorstel tot reorganisatie van die kamer.
1941-1945 1 omslag
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76 Stukken betreffende verlening van toestemming aan de Algemene Rekenkamer tot 
het aanstellen van een accountant voor de controle van de Stichting Winterhulp 
Nederland.
1943 1 omslag

A.2.07.55 Departementen en rijksdiensten

A.2.07.55 DEPARTEMENTEN EN RIJKSDIENSTEN

77 Stukken betreffende benoeming en ontslag van ministers en de instelling van het 
Ministerie van Landbouw en Visserij.
1940 1 omslag

78 Stukken betreffende de organisatie van de departementen van algemeen bestuur 
en enkele rijksdiensten, met delegatiebeschikkingen.
1940-1945 1 omslag

79 Kort overzicht van de stand der werkzaamheden van het Departement van 
Waterstaat per juli 1941, met geleidebrieven.
1941 1 omslag

80 Stukken betreffende de taakafbakening tussen de Departementen van Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, van Sociale Zaken en van Volksvoorlichting en 
Kunsten met betrekking tot het Museum van de Arbeid te Amsterdam.
1942 1 omslag

81 Overzichten van de werkzaamheden van het Departement van Volksvoorlichting en
Kunsten over 1941 en 1942.
1942-1943 1 omslag

82 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens omtrent de organisatie en de 
formatie van de departementen en hun buitendiensten aan het Duitse bestuur, met
organisatieschema's.
1942-1944 1 omslag

83 Brieven betreffende een eventuele opheffing van de Kanselarij der Nederlandse 
Orden.
1943 1 omslag

A.2.07.7 Regeling, vaststelling en vastlegging van bestuurs- en beheershandelingen

A.2.07.7 REGELING, VASTSTELLING EN VASTLEGGING VAN BESTUURS- EN 
BEHEERSHANDELINGEN

84 Stukken betreffende voorbereiding van de algemene machtigingswet 
buitengewone omstandigheden.
1939 1 omslag

85 Stukken betreffende beperking van de publikatie van verslagen van 
overheidsorganen.
1940 1 omslag

86 Brief van enkele politici met het verzoek het bestaande Nederlandse recht zoveel 
mogelijk te eerbiedigen, gestencild.
1940 1 stuk

87 Stukken betreffende de vaststelling door de Opperbevelhebber van land- en 
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zeemacht van een model besluit, ter vervanging van een wet, algemene maatregel 
van bestuur en Koninklijk besluit.
1940-1941 1 omslag

88 Stukken betreffende de inzending aan en bewaring en terugzending door het 
Departement van Algemene Zaken van de originele uitvoeringsbesluiten der 
departementen, welke in de plaats gekomen zijn van de wetten, algemene 
maatregelen van bestuur en Koninklijke besluiten.
1940-1942 1 omslag

89 Circulaires met voorschriften omtrent uitvoering van verordeningen betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief rechtelijk gebied.
1940-1943 1 omslag

90 Stukken betreffende voorschriften voor het ondertekenen van verordeningen.
1940-1944 1 omslag

91 Circulaires met voorschriften voor het publiceren van besluiten, beschikkingen en 
andere officiële mededelingen in het Staatsblad en in de Nederlandse 
Staatscourant.
1940-1944 1 omslag

A.2.07.81 Optreden en bemoeiingen van de overheid in het algemeen

A.2.07.81 OPTREDEN EN BEMOEIINGEN VAN DE OVERHEID IN HET ALGEMEEN

92 Stukken betreffende toekenning van Koninklijke onderscheidingen.
1937-1940 1 omslag

93 Stukken betreffende verlening van toestemming tot aanvaarding van buitenlandse 
onderscheidingen.
1937-1942 1 omslag

94 Stukken betreffende vaststelling van de aantallen Koninklijke onderscheidingen, 
welke per departement kunnen worden toegekend.
1939-1940 1 omslag

95 Brief aan de Regeringspersdienst inzake de ontvangst van Zwitserse journalisten ter
gelegenheid van de opening van de nieuwe luchtverbinding Amsterdam - Zürich 
v.v., afschrift.
1939 1 stuk

96 Nota betreffende het aanbieden door de secretarissen-generaal van officiële 
nieuwjaarswensen aan de Rijkscommissaris, met Duitse vertaling.
1942 1 omslag

A.2.08 Personeel van de rijksoverheid

A.2.08 PERSONEEL VAN DE RIJKSOVERHEID
A.2.08.1 Karakter van de dienstbetrekking. Verhouding tussen het personeel en overheidsorganen

A.2.08.1 KARAKTER VAN DE DIENSTBETREKKING. VERHOUDING TUSSEN HET PERSONEEL 
EN OVERHEIDSORGANEN

97 Stukken betreffende behandeling van klachten over het te grote aantal 
personeelsleden bij het rijk, werkzaam op arbeidsovereenkomst.
1939, 1941 1 omslag

98 Stukken betreffende de voorbereiding van een rechtspositieregeling van 
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ambtenaren en arbeidscontractanten, werkzaam bij de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken.
1940 1 omslag

99 Circulaires inzake het functioneren van de Centrale en Bijzondere commissies voor 
georganiseerd overleg in ambtenarenzaken.
1940-1941 1 omslag

100 Circulaires met mededelingen inzake de toepassing van de Ambtenarenwet 1929 op
personeel van openbare lichamen voor beroep en bedrijf.
1942-1943 1 omslag

101 Circulaires mededelende de instelling van de interdepartementale commissie voor 
personeelsvraagstukken.
1943 1 omslag

A.2.08.2 Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking

A.2.08.2 BEGIN, VERVULLING EN BEËINDIGING VAN DE DIENSTBETREKKING

102-112 Stukken betreffende benoeming, bezoldiging, bevordering, op non-
activiteitstelling, ontslag en overlijden van personeel van het ministerie en de 
daaronder ressorterende diensten.
1937-1945 10 omslagen en 1 pak
102 Ministerie van Algemene Zaken, 1937-1943

Zie voor stukken betreffende de secretaris-generaal: inv.nr. 68 .
103 Regeringspersdienst, 1937-1944
104 Kabinet der Koningin, 1938-1945
105 Hoge Raad van Adel, 1938-1945
106 Raad van State, 1938-1945
107 Kanselarij der Nederlandse Orden, 1939-1945
108 Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1939-1945
109 Stenografische Inrichting der Staten-Generaal, 1940-1945
110 Algemene Rekenkamer, 1940-1945
111 Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1941-1945
112 Bureaus Afwikkeling Opbouwdienst en Afwikkeling 

Kostwinnersvergoedingen, 1941-1945, pak

113 Stukken betreffende vaststelling van een verbod tot en het tegengaan van 
nevenwerkzaamheden door overheidspersoneel.
1938-1942 1 omslag

114 Stukken betreffende de behandeling van een klacht over de regeling van de 
tijdelijke vervanging van gedemobiliseerd personeel.
1939 1 omslag

115 Stukken betreffende gelijkstelling van de akte van bekwaamheid als 
hoofdonderwijzer met het einddiploma HBS (5-jarige cursus), in verband met de 
voor verschillende in overheidsdienst gestelde eisen van algemene ontwikkeling.
1939-1942 1 omslag

116 Stukken betreffende regeling van het ontslag van vrouwelijke ambtenaren bij hun 
huwelijk.
1939-1943 1 omslag

117 Circulaires met begrotings- en formatietechnische benoemings- en 
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bevorderingsvoorschriften, met opgave van de formatie van het ministerie en de 
colleges per 16 oktober 1940.
1939-1944 1 omslag

118 Stukken betreffende ontslag van een ambtenaar wegens lidmaatschap van de 
Nationaal-Socialistische Beweging.
1940 1 omslag

119 Stukken betreffende de regeling van bevordering van en toekenning van 
salarisverhoging aan burgerlijk personeel in militaire dienst.
1940 1 omslag

120 Stukken betreffende het doen verrichten van taakwaarderingsonderzoeken wegens
benoeming en bevordering van ambtenaren boven hun formatieve rang.
1940-1943 1 omslag

121 Circulaires met verbodsbepalingen tot het in dienst nemen van ambtenaren, die 
door de Duitse overheid zijn ontslagen wegens vijandelijke daden.
1940-1943 1 omslag

122 Stukken betreffende de uitvoering van de instructie van de Rijkscommissaris voor 
het afleggen van eden en beloften door personeel van het departement en van de 
colleges.
1940-1943 1 omslag

123 Stukken betreffende de verwijdering van Joodse ambtenaren en echtgenoten van 
Joden uit hun functie.
1940-1943 1 pak

124 Stukken betreffende de toepassing van de non-activiteitsregeling burgerlijk 
rijkspersoneel.
1940-1944 1 omslag

125 Circulaires met voorschriften voor benoeming en herplaatsing van ambtenaren.
1940-1945 1 omslag

126 Circulaires mededelende de namen van Joden, die van de waarneming van hun 
functie ontheven zijn.
1941 1 pak

127 Circulaires met mededelingen omtrent de gelijkstelling van Duitse 
ingenieursdiploma's en -titels met Delftse bij sollicitaties.
1941 1 omslag

128 Circulaires met verbodsbepalingen tot het wegkopen tegen een hoger salaris van 
ambtenaren, werkzaam bij andere diensten.
1941-1942 1 omslag

129 Stukken betreffende bestrijding van de werkloosheid onder jonge mannen door 
vervanging van vrouwelijke gehuwde ambtenaren door jonge mannen.
1941-1942 1 omslag

130 Circulaires met voorschriften voor het verlenen van ontslag aan ambtenaren.
1941-1943 1 omslag
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131 Stukken betreffende aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met 
personen als rijkswerkvrouw bij het Departement van Algemene Zaken en de 
colleges.
1941-1945 1 omslag

132 Stukken betreffende de vaststelling van de leeftijdsgrens voor het ontslag van 
administratieve rechters.
1942 1 omslag

133 Circulaires met voorschriften voor het vervangen van jonge ambtenaren door 
oudere.
1942-1943 1 omslag

134 Circulaires met voorschriften en mededelingen betreffende het in dienst houden 
van personeel, ouder dan 65 jaar.
1942-1943 1 omslag

135 Stukken betreffende verlenging en intrekking van de non-activiteit van ambtenaren
van het departement en de daaronder ressorterende instellingen.
1942-1945 1 omslag

A.2.08.3 Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel

A.2.08.3 PLICHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN EN GEZAG OVER HET PERSONEEL

136 Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften voor het dragen van insignes 
en uniformen door rijkspersoneel.
1938-1943 1 omslag

137 Stukken betreffende benoeming en ontslag van een lid en van de secretaris van de 
commissie van advies inzake het lidmaatschap van verboden verenigingen.
1939-1940 1 omslag

138 Circulaires met voorschriften voor toekenning van verlof en toestemming tot 
familiebezoek.
1940-1944 1 omslag

139 Circulaires mededelende maatregelen tegen het overheidspersoneel, dat aan de 
staking in februari 1941 heeft deelgenomen.
1941 1 omslag

140 Stukken betreffende intrekking van het verbod voor ambtenaren om lid te zijn van 
de Nationaal-Socialistische Beweging.
1941-1942 1 omslag

141 Stukken betreffende de invoering van de arbeidsdienstplicht voor 
overheidspersoneel en opgave van arbeidsdienstplichtig personeel.
1941-1943 1 omslag

142 Stukken betreffende vaststelling van een regeling voor de tewerkstelling van 
overheidspersoneel bij een instelling van algemeen nut.
1941-1943 1 omslag

143 Stukken betreffende regeling van de werktijden van rijksambtenaren.
1942-1943 1 omslag
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144 Stukken betreffende regeling van de tewerkstelling van overheidspersoneel in 
Duitsland en opgave van namen van ambtenaren van het departement.
1942-1944 1 omslag

145 Circulaires mededelende de algemene toestemming voor ambtenaren om dienst te 
nemen bij de Nederlandse Landwacht.
1943 1 omslag

A.2.08.4 Categorieën van personeel, personeelsformatie

A.2.08.4 CATEGORIEËN VAN PERSONEEL, PERSONEELSFORMATIE

146 Stukken betreffende opgaven van personeel voor de ambtenarenstatistiek.
1938-1943 1 omslag

147 Stukken betreffende het functioneren van de Commissie van onderzoek naar de 
formatie der departementen van algemeen bestuur (Commissie Woltman).
1942 1 omslag

A.2.08.5 Ambtelijke bevoegdheden van het personeel

A.2.08.5 AMBTELIJKE BEVOEGDHEDEN VAN HET PERSONEEL

148 Stukken betreffende delegatie van bevoegdheden van de minister en de secretaris-
generaal op ambtenaren.
1937-1943 1 omslag

A.2.08.741 Bezoldiging

A.2.08.741 BEZOLDIGING

149 Stukken betreffende het doen meetellen van diensttijd van een vakonderwijzer bij 
periodieke verhogingen als gewoon onderwijzer.
1939 1 omslag

150 Stukken betreffende afwijzing van een verzoek om toekenning van een toelage 
krachtens artikel 19 van het B.B.R.A. 1934.
1939 1 omslag

151 Stukken betreffende wijziging van de regeling voor gelijktijdige bezoldiging van 
burgerlijke ambtenaren die zich in militaire dienst bevinden.
1939-1940 1 omslag

152 Beschikkingen tot toekenning van gratificaties voor verricht overwerk ten behoeve 
van de Raad van Ministers.
1939-1940 1 omslag

153 Stukken betreffende wijziging en aanvulling van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 (B.B.R.A. 1934).
1939-1940 1 omslag

154 Stukken betreffende vaststelling van een duurtetoeslagregeling op de salarissen en 
lonen van het rijkspersoneel in verband met de stijging der kosten van 
levensonderhoud.
1940 1 omslag

155 Stukken betreffende vaststelling van de regeling voor de toekenning van een 
kostwinnersvergoeding aan gemobiliseerd overheidspersoneel.
1940 1 omslag
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156 Stukken betreffende wijziging en aanvulling van de bijlagen van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934.
1939-1942 1 pak

157 Stukken betreffende vaststelling van een tijdelijke toelage van 6% op de beloning 
van het lager gehuwd rijkspersoneel.
1940-1941 1 omslag

158 Circulaires met voorschriften voor de inhouding van loonbelasting en 
vereveningsheffing.
1940-1944 1 omslag

159 Circulaires met voorschriften voor de berekening en uitbetaling van loon aan het 
rijkspersoneel.
1940-1945 1 omslag

160 Circulaires betreffende het verhinderen van toekenning door het provinciaal 
bestuur van Zeeland van een duurtetoeslag op salarissen van ambtenaren en 
gedeputeerden.
1941 1 omslag

161 Stukken betreffende behandeling van verzoeken tot verhoging van de 
oorspronkelijke jaarwedden en toelagen van militaire wachtgelders.
1941 1 omslag

162 Circulaires betreffende de totstandkoming en uitvoering van de instructie van de 
rijkscommissaris inzake de verzorging van ontslagen ambtenaren.
1941-1942 1 omslag

163 Stukken betreffende intrekking van de 5%-crisiskorting op de bezoldiging van het 
rijkspersoneel.
1941-1942 1 omslag

164 Circulaires met voorschriften voor de doorbetaling van loon bij ziekte.
1941-1942 1 omslag

165 Stukken betreffende wijziging van de regeling tot korting op de bezoldiging van 
ongehuwde ambtenaren.
1941-1943 1 omslag

166 Stukken betreffende salarisuitbetaling aan familieleden van ambtenaren, die zich in
het buitenland bevinden.
1941-1943 1 omslag

167 Stukken betreffende de behandeling in het College van secretarissen-generaal van 
het probleem van de financiële nood der lagere ambtenaren.
1942 1 omslag

168 Brieven betreffende het voorstel tot doorbetaling van het salaris aan Duitsers in 
Nederlandse overheidsdienst, die zich in militaire dienst bevinden.
1942 1 omslag

169 Circulaire mededelende een wijziging van de regeling tot toekenning van 
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wachtgelden aan burgerlijke ambtenaren.
1942 1 stuk

170 Stukken betreffende de regeling van de financiële verzorging van familie van in 
Duitse krijgsgevangenschap weggevoerde officieren en aspirant-officieren.
1942-1943 1 omslag

171 Stukken betreffende toekenning van een algemene salarisverhoging van 10% aan 
het overheidspersoneel.
1943-1944 1 omslag

A.2.08.742 Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen

A.2.08.742 TEGEMOETKOMINGEN EN SCHADELOOSSTELLINGEN

172 Stukken betreffende de regeling van de tegemoetkoming in de verpleegkosten van 
gezinsleden van ambtenaren.
1939 1 omslag

173 Stukken betreffende wijziging van het Vacatiegeldenbesluit.
1940 1 omslag

174 Stukken betreffende de regeling van de toekenning van reis- en verblijfkosten aan 
ambtenaren overeenkomstig het Reisbesluit 1916.
1940-1942 1 omslag

175 Stukken betreffende de behandeling in het College van secretarissen-generaal van 
het voorstel tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren met 
betrekking tot de toekenning van kindertoelagen en van uitkering bij bevallingen.
1941-1942 1 omslag

176 Stukken betreffende de uitvoering van de Kinderbijslagwet en de toekenning van 
kindertoelagen aan sommige groepen rijkspersoneel.
1941-1942 1 omslag

177 Stukken betreffende afwijzing van een verzoek tot toekenning van reis- en 
verblijfkosten wegens bijwonen van vergaderingen van NSB-directeuren van 
gewestelijke arbeidsbureaus.
1941-1942 1 omslag

178 Circulaires met voorschriften voor de toepassing van het 
Verplaatsingskostenbesluit.
1941-1944 1 omslag

179 Stukken betreffende de behandeling van het voorstel tot tegemoetkoming aan 
ambtenaren in de kosten van het woon-werkverkeer per openbaar vervoer.
1942-1943 1 omslag

180 Stukken betreffende vaststelling van een regeling voor de toekenning van 
tegemoetkomingen aan ambtenaren en arbeidscontractanten, lijdende aan 
tuberculose wegens kosten van verpleging in sanatoria.
1942-1944 1 omslag

181 Circulaires met voorschriften voor de toekenning van een uitkering bij huwelijk.
1943 1 omslag
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A.2.08.743 Pensioen, verzekering, bijstand

A.2.08.743 PENSIOEN, VERZEKERING, BIJSTAND

182 Stukken betreffende vaststelling en interpretatie van een regeling voor uitkering bij 
ziekte aan personeel, behorende tot het Departement van Algemene Zaken.
1938-1942 1 omslag

183 Stukken betreffende uitbreiding van de werking van de Pensioenwet 1922 op zgn. 
schrijfloners.
1938 1 omslag

184 Stukken betreffende behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de artt. 4, 
88 en 89 van de Pensioenwet 1922 (uitbreiding werking Pensioenwet 1922 tot 
onderwijzend personeel van bijzondere middelbare Nederlandse scholen buiten 
Nederland, in Europa).
1939-1940 1 omslag

185 Stukken betreffende behandeling van het voorstel tot regeling van verhaal van 
pensioenpremies van ambtenaren in militaire dienst op de militaire bezoldiging.
1940 1 omslag

186 Circulaires met voorschriften voor de uitvoering van de Ongevallenwet en de 
Invaliditeitswet.
1940-1943 1 omslag

187 Circulaires met voorschriften voor de uitvoering van het Ziekenfondsenbesluit.
1941-1943 1 omslag

188 Circulaires met voorschriften voor inhouding op de bezoldiging van 
arbeidscontractanten wegens een pensioenvervangende uitkering.
1941-1944 1 omslag

189 Stukken betreffende vaststelling van het voorschrift dat stalling van rijwielen door 
ambtenaren geschiedt voor eigen risico.
1942 1 omslag

190 Stukken betreffende uitkering aan ambtenaren bij bevalling van echtgenote of 
dochter.
1942-1943 1 omslag

191 Circulaires met voorstellen tot regeling van verzekering van ambtenaren door het 
rijk tegen de gevolgen van ziekte, ongeval en molest.
1942-1944 1 omslag

192 Circulaires met voorschriften voor en interpretatie van de uitvoering van de 
Pensioenwet 1922.
1942-1944 1 omslag

A.2.08.8 Overige personeelsaangelegenheden

A.2.08.8 OVERIGE PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

193 Circulaires met voorschriften voor de huisvesting van ambtenaren.
1940-1942 1 omslag

194 Circulaires met voorschriften voor het doen keuren en geneeskundig laten 
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onderzoeken van ambtenaren.
1940-1944 1 omslag

195 Stukken betreffende de behandeling van een voorstel tot oprichting van een 
Nederlandse Bestuursacademie.
1941-1942 1 omslag

196 Circulaires met voorschriften voor het toekennen van studiefaciliteiten aan 
ambtenaren.
1941-1943 1 omslag

197 Stukken betreffende de verhouding van ambtenaren en arbeidscontractanten tot 
het Nederlandse Arbeidsfront.
1942 1 omslag

198 Circulaires betreffende bonloze bijvoeding van ambtenaren.
1942-1944 1 omslag

199 Circulaires met voorschriften voor het toekennen van gratificaties bij het 40-jarig 
ambtsjubileum.
1942-1944 1 omslag

200 Circulaires met verbodsbepalingen voor het toekennen van kerst- of 
nieuwjaarsgratificaties.
1942-1945 1 omslag

201 Brief van de Algemene Rekenkamer met het voorstel tot instelling van een 
Commissie voor de opleiding van financiële rijksambtenaren, met geleidebrief.
1943 1 omslag

A.2.351 Taakuitvoering door de rijksoverheid

A.2.351 TAAKUITVOERING DOOR DE RIJKSOVERHEID
A.2.351.71 Eigendom. Openbare werken. Belastingen

A.2.351.71 EIGENDOM. OPENBARE WERKEN. BELASTINGEN

202 Stukken betreffende voorbereiding en uitvoering van het Besluit betreffende den 
Wederopbouw, gestencild.
1940 1 omslag

203 Stukken betreffende benoeming door het Rijkscommissariaat van beheerders over 
de vermogens van de Koningin en van de te Londen verblijvende ministers en 
ambtenaren.
1940-1941 1 omslag

204 Ingekomen nota's over de vorderingen van paarden en schepen door de Duitse 
krijgsmacht.
1940-1941 1 omslag

205 Besluiten van de secretaris-generaal van het Departement van Waterstaat ter 
uitvoering van de artt. 34 en 35 van de Wet op de Motorrijtuigenbelasting.
1940-1941 1 omslag

206 Stukken betreffende regeling van schadevergoeding bij en afwikkeling van 
oorlogsschade en militaire vorderingen.
1940-1942 1 omslag
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207 Stukken betreffende uitvoering van de Bijzondere bepaling in verband met 
oorlogsgevaar, opgenomen in bestekken voor rijkswerken, waarbij een gedeelte 
van het aannemersrisico door het Rijk is overgenomen.
1940-1942 1 omslag

208 Nota van het Departement van Financiën over de nieuwe inkomstenbelasting, met 
geleidebrief.
1941 1 omslag

209 Brief inzake de gelijkschakeling van de Nederlandse aan de Duitse tarief- en 
accijnswetgeving, afschrift, met geleidebrief.
1942 1 omslag

A.2.351.75 Openbare orde

A.2.351.75 OPENBARE ORDE

210 Stukken betreffende voorbereiding van een uitbreiding van de Rijkspolitie.
1939-1940 1 omslag

211 Circulaire mededelende voorschriften van de Duitse autoriteiten tot verwijdering 
van niet-ingezetenen van de Waddeneilanden, de Zuidhollandse en Zeeuwse 
eilanden.
1940 1 stuk

212 Nota betreffende de reorganisatie ven de Nederlandse politie, gestencild.
1940 1 stuk

213 Telegram aan de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië verzoekende de 
beëindiging van de internering van Duitsers in Nederlands-Indië ter voorkoming 
van Duitse represailles, concepten.
1940 1 omslag

214 Stukken betreffende maatregelen van Duitse autoriteiten tegen sabotageacties en 
andere anti-Duitse acties, alsmede betreffende bezwaren van de secretarissen-
generaal tegen enkele van die maatregelen.
1940-1941 1 omslag

215 Circulaires met voorschriften betreffende de tijdregeling, zomertijd en 24-
uursaanduiding.
1940-1945 1 omslag

216 Nota's met een overzicht van aanslagen op synagogen over 1940-1941, met 
geleidebrief.
1941 1 omslag

217 Bezwaarschrift van protestantse kerken in Nederland tegen de behandeling van de 
Joden, afschrift.
1941 1 stuk

218 Nota betreffende de exploitatie van het vreemdelingenkamp te Westerbork.
1941 1 stuk

219 Circulaires met voorschriften met betrekking tot de bevolkingsregistratie en 
persoonsbewijzen.
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1941-1944 1 omslag
A.2.351.76 Openbare zedelijkheid

A.2.351.76 OPENBARE ZEDELIJKHEID

220 Ontwerp-besluit tot wedertoelating van de totalisator bij het paardrennen, met 
toelichting, gestencild.
1941 1 omslag

A.2.351.77 Openbare gezondheid

A.2.351.77 OPENBARE GEZONDHEID

221 Stukken betreffende behandeling van een ontwerp-circulaire van de minister van 
Binnenlandse Zaken met betrekking tot de krotopruiming.
1939 1 omslag

A.2.351.78 Openbare veiligheid

A.2.351.78 OPENBARE VEILIGHEID

222 Circulaires betreffende het verwijderen en onschadelijk maken van onontplofte 
projectielen.
1941 1 omslag

A.2.351.79 Waterstaat

A.2.351.79 WATERSTAAT

223 Brief van het gemeentebestuur van Breda, mededelende de afstand van het 
privilege van het jaagpad langs de Mark door die gemeente jegens de Staat, met 
interne nota.
1940 1 omslag

A.2.351.81 Verkeer en vervoer

A.2.351.81 VERKEER EN VERVOER

224 Stukken betreffende de aanleg van een luchtvaartterrein te Paramaribo.
1938-1939 1 omslag

225 Nota betreffende de luchtverbinding met Noord-Amerika, met geleidebrief.
1939 1 omslag

226 Brief van de directeur van het militaire luchtvaartbedrijf met het verzoek om een 
opdracht tot cordinatie voor het doeltreffend doen functioneren van de op 
verschillende gebieden van de luchtvaart werkende ondernemingen en instanties, 
afschrift.
1940 1 stuk

227 Stukken betreffende subsidieverlening aan de Spoorwegmaatschappij Mechelen - 
Terneuzen.
1940-1942 1 omslag

228 Stukken betreffende moeilijkheden bij het loodswezen wegens beloodsing van 
Duitse oorlogsschepen door Nederlandse loodsen.
1940-1942 1 omslag

229 Stukken betreffende advisering inzake de uitgifte van weldadigheidspostzegels.
1941 1 omslag
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A.2.351.82 Economische aangelegenheden

A.2.351.82 ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN

230 Stukken betreffende behandeling van het wetsvoorstel tot verhoging van het 
bedrag der voorschotten aan het Egalisatiefonds.
1937 1 omslag

231 Nota betreffende een eventuele prijsverhoging van steenkolen, met geleide brief.
1940 1 omslag

232 Adres van het bestuur van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst Bond 
van Nederlandse Architecten inzake de ordening van het bedrijfsleven, 
inzonderheid van het bouwbedrijf, met geleidebrief.
1940 1 omslag

233 Brief betreffende het al dan niet voortzetten van de bouw van Fokkervliegtuigen 
voor de K.L.M., met bijlagen.
1940 1 omslag

234 Stukken betreffende behandeling van het concept-Besluit Bouwnijverheid.
1940 1 omslag

235 Stukken betreffende goedkeuring door de Rijkscommissaris van een regeling van de
handel met Duitsland.
1940 1 omslag

236 Rapport van het Nationaal Comité voor Economische Samenwerking over de 
economische toestand in Nederland, met geleidebrief.
1940 1 omslag

237 Brief van de president van de Nederlandse Bank aan de Commissaris bij die bank 
betreffende de vordering van het goud en buitenlands geld ten behoeve van de 
Deutsche Reichsbank, concept.
1940 1 stuk

238 Briefwisseling met de Generale Thesaurie over de wenselijkheid tot samenwerking 
ter verkrijging van bezuiniging op grondstoffengebruik.
1940 1 omslag

239 Stukken betreffende besprekingen met provinciale en gemeentebesturen over de 
sociaal-economische toestand in Groningen, Drenthe, Zuid-Beveland en Zeeuws-
Vlaanderen.
1940-1941 1 omslag

240 Circulaires met overzicht van de distributie en positie van vaste brandstoffen.
1940-1941 1 omslag

241 Uittreksels uit dagbladen en tijdschriften, met mededelingen over de financiële en 
economische toestand in Nederland, Europa en Nederlands-Indië, gestencild.
1940-1942 1 omslag

242 Nota's over de economische ontwikkelingen en de buitenlandse handel van 
Nederland over de periode 1940-1943.
1940-1943 1 pak
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243 Nota's over de voedselvoorziening, de rantsoenering en de bestrijding van de 
zwarte handel.
1940-1943 1 omslag

244 Brief van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de uitvoering van 
de verordening inzake de aflevering van metalen.
1941 1 stuk

245 Nota over de ontwikkeling van het betalingsverkeer tussen Nederland en Duitsland 
van mei 1940 tot januari 1941.
1941 1 stuk

246 Besluit tot regeling van steunverlening aan stilgelegde bedrijven, concept, met 
geleidebrief.
1941 1 omslag

247 Verslag van de Interdepartementale commissie voor de Prijspolitiek over mei 1941.
1941 1 stuk

248 Stukken betreffende de voorbereiding tot oprichting van een aparte bedrijfsgroep 
van openbare nutsbedrijven.
1941 1 omslag

249 Brief inzake brandstoftoewijzing voor motorrijtuigen, ingeschakeld bij de 
voedselvoorziening, met bijlagen.
1941 1 omslag

250 Nota's over de ontwikkeling der Amsterdamse effectenbeurs, met geleidebrieven.
1941-1942 1 omslag

251 Statistische opgaven inzake het verkeer te water en de goederenbeweging van en 
naar het buitenland te Amsterdam.
1941-1942 1 omslag

252 Staten met overzichten van de nationaliteit en de tonnenmaat der te Rotterdam 
aangekomen en vertrokken zeeschepen.
1941-1944 1 omslag

253 Nota over de toestand van het Nederlandse bos, met geleidebrief.
1942 1 omslag

A.2.351.83 Arbeid

A.2.351.83 ARBEID

254 Ontwerp van wet houdende voorzieningen ter bestrijding van de bestaande nood 
ener omvangrijke werkloosheid, met memorie van toelichting, gestencild.
1938 1 omslag

255 Stukken betreffende behandeling van het ontwerp van wet houdende bepalingen 
tot bevordering van grondverbetering in werkverschaffing.
1938-1939 1 omslag

256 Circulaire aan de gemeentebesturen betreffende de tewerkstelling van werkloze 
hoofdarbeiders, met geleidebrief.
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1940 1 omslag

257 Nota inzake de uitbreiding van het aantal tewerkgestelden bij de werkverruiming 
tot 100.000 man, gestencild.
1940 1 stuk

258 Concept-verordening tot regeling van geschillen ten aanzien van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, met geleidebrief.
1940 1 omslag

259 Nota betreffende de bestrijding van de werkloosheid in de land- en tuinbouw.
1940 1 stuk

260 Stukken betreffende wijziging en uitvoering van het Organisatiebesluit 
Werkloosheidsbestrijding.
1940-1941 1 omslag

261 Stukken betreffende instelling van de Arbeidsdienst en de wijziging van het 
Arbeidsdienstplichtbesluit.
1940-1942 1 omslag

262 Circulaire van het Rijksarbeidsbureau aan de districtsarbeidsbeurzen inzake 
maatregelen tegen arbeiders die zonder toestemming uit Duitsland terugkeren, 
met geleidebrief.
1941 1 omslag

263 Statistische overzichten van de kosten van levensonderhoud voor 
arbeidersgezinnen over de periode augustus 1939 juni 1942.
1941-1942 1 omslag

264 Nota's inzake handhaving van het loonpeil in verband met de minimumkosten van 
het levensonderhoud.
1941-1942 1 omslag

265 Circulaires betreffende maatregelen met betrekking tot de inzet van arbeiders in 
Oost-Europa op grond van opdracht 4181.
1943 1 omslag

266 Stukken betreffende toepassing van art. 16 van de Verordening 114/1942 inzake de 
ordening van de arbeid.
1943 1 omslag

A.2.351.84 Maatschappelijke zorg

A.2.351.84 MAATSCHAPPELIJKE ZORG

267 Stukken betreffende gezinspolitiek: samenwerking tussen departementen inzake 
de gezinspolitiek en voorstel tot invoering van zgn. huwelijksleningen.
1940-1941 1 omslag

268 Stukken betreffende centralisatie van verenigingen op het gebied van armenzorg 
en weldadigheid ten gunste van de Stichting Winterhulp Nederland en de 
Nederlandse Volksdienst.
1940-1942 1 omslag

269 Circulaire mededelende de toelating van 250 Belgische kinderen in Breda.
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1941 1 stuk

270 Stukken betreffende behandeling van een voorstel tot verzorging van militaire en 
burgerlijke oorlogsslachtoffers.
1941-1942 1 omslag

A.2.351.85 Volksontwikkeling en -opvoeding. Religie

A.2.351.85 VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. RELIGIE

271 Nota van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake de 
herziening van de leerlingenschaal, met geleidebrief.
1939 1 omslag

272 Stukken betreffende de viering van het 125-jarig bestaan van de Militaire 
Willemsorde.
1939-1940 1 omslag

273 Stukken betreffende de uitgifte en verkoop van het Gedenkboek 125 jaar Militaire 
Willemsorde.
1939-1940 1 omslag

274 Stukken betreffende de totstandkoming van de Wet tot herziening van de wet van 
30 april 1815 (S.33) houdende instelling van de Militaire Willemsorde, alsmede de 
regeling van de uitbetaling van riddersoldijen en pensioenen aan ridderweduwen 
door middel van een subsidie aan de Stichting Fonds Ridderdagen.
1939-1941 1 omslag

275 Briefwisseling met de schilder H. Paulides over de aanbieding van zijn 
wandschildering "de Rijkseenheid" aan de regering.
1940 1 omslag

276 Aide-mémoires van het Algemeen Nederlands Persbureau inzake het onderhouden 
van een telexverbinding met Nederlands-Indië.
1940 1 omslag

277 Brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met mededelingen inzake de 
samenwerking tussen kleinere protestantse gemeenten en verenigingen in verband
met buitengewone omstandigheden.
1940 1 omslag

278 Stukken betreffende de concentratie van radio-omroepverenigingen, afschriften.
1940-1941 1 omslag

279 Besluit betreffende de handhaving van orde onder de studenten aan universiteiten 
en hogescholen, met geleidebrief.
1941 1 omslag

280 Stukken betreffende behandeling van voorstellen tot verplaatsing van het 
Amsterdams Zoölogisch Museum naar Leiden en van het Museum van Oudheden 
te Leiden naar Amsterdam.
1941 1 omslag

281 Circulaires met mededeling van de verhuizing van de Cordinatie-commissie van de 
Nederlands-Israëlitische en Portugees-Israëlitische Kerkgenootschappen van 
Amsterdam naar Den Haag.
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1941 1 omslag

282 Brief met een voorstel aan de rijkscommissaris tot bescherming en instandhouding 
van het cultureel bezit, behorend tot het verbeurd verklaarde vermogen van het 
Koninklijk Huis, met bijlage en geleidebrief.
1941 1 omslag

283 Nota inzake een plan tot uitbreiding van het lager nijverheidsonderwijs voor 
jongens, met geleidebrief.
1941 1 omslag

284 Maandblad van het Verbond van Nederlandse Journalisten van april 1941, met een 
handleiding voor de toepassing van het Journalistenbesluit van 2 mei 1941 (VO 18), 
met geleidebrief.
1941 1 omslag

285 Stukken betreffende van de ingekomen mededeling inzake de instelling en 
doelstelling van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse volk.
1941 1 omslag

286 Nota betreffende het onderwijs in het Duits op Nederlandse scholen.
1941 1 stuk

287 Nota met een overzicht van genomen en te nemen maatregelen op 
onderwijsgebied.
1941 1 stuk

288 Stukken betreffende behandeling van het ontwerpbesluit betreffende het 
tentoonstellingswezen.
1942 1 omslag

289 Nota betreffende de voorbereiding van de tentoonstelling "Nederlanders in 
Europa".
1942 1 stuk

290 Stukken betreffende de voorbereiding van het besluit tot bescherming van 
leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van 
onderwijs inrichtingen.
1943 1 omslag

A.2.351.86 Landsverdediging

A.2.351.86 LANDSVERDEDIGING

291 Stukken betreffende behandeling van een verzoek van scheepsbouwers om 
wijziging van de voorwaarden bij de bouw van marinematerieel.
1937 1 omslag

292 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie voor de Economische 
Verdedigingsvoorbereiding.
1937-1940 1 omslag

293 Briefwisseling met particulieren inzake de handhaving van de neutraliteit en van de 
vrede.
1939-1940 1 omslag
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294 Brief van het Kabinet der Koningin geleidende een telegram van de commandant 
van het Leger des Heils, aanbiedende de algemene medewerking van het Leger des 
Heils waar dit van dienst kan zijn.
1940 1 omslag

295 Capitulatieverdrag, met toelichting, afschriften.
1940 1 omslag

296 Stukken betreffende een bespreking op 4 juni 1940 van enige secretarissen-
generaal met de rijkscommissaris over de inschakeling van de Nederlandse 
industrie bij de fabricage van oorlogsmateriaal.
1940 1 omslag

297 Brief van het Afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie betreffende 
wijziging van de regeling kostwinnersvergoedingen aan verwanten van in werkelijke
dienst zijnde dienstplichtigen.
1940 1 stuk

298 Tekst van een verklaring van de secretarissen-generaal met aansporing aan 
autoriteiten om misverstanden en onbillijkheden, welke in interneringen tijdens de 
oorlogsdagen hun oorzaak vonden, weg te nemen, concept.
1940 1 stuk

299 Circulaire betreffende de betaling van 500 miljoen Reichsmark aan de Duitse 
autoriteiten ter bestrijding van de bezettingskosten, met geleidebrief.
1941 1 omslag

300 Brief geleidende de beschikking van het hoofd van het Afwikkelingsbureau van het 
Departement van Defensie tot wijziging en aanvulling van het Reglement voor de 
militaire ambtenaren der landmacht.
1942 1 omslag

A.2.351.87 Justitie

A.2.351.87 JUSTITIE

301 Brief aan de minister van Justitie inzake strafvervolging van misbruik ten aanzien 
van onderscheidingen, afschrift.
1939 1 stuk

302 Stukken betreffende bemiddeling bij Duitse instanties om vrijlating van een notaris 
uit Vriezenveen.
1940 1 omslag

303 Brief van de Commissaris-Generaal voor bijzondere doeleinden mededelende de 
benoeming van de heer Müller Lehning tot Commissaris voor de Verenigingen en 
Stichtingen zonder commercieel doel, afschrift, met geleidebrief.
1940 1 omslag

304 Stukken betreffende een onderzoek van het Departement van Justitie naar organen
met officiële en half-officiële rechtspraak.
1943 1 omslag
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A.2.351.88 Buitenlandse aangelegenheden

A.2.351.88 BUITENLANDSE AANGELEGENHEDEN

305 Briefwisseling met prof. mr J.J. Schrieke inzake de wenselijkheid van militaire 
hulpverlening aan Finland.
1940 1 omslag

306 Stukken betreffende weigering tot bemiddeling bij het toekennen van een 
voorlopige financiële regeling ten behoeve van H. Becker, voorheen werkzaam bij 
het Nederlands gezantschap te Rio de Janeiro.
1941 1 omslag

307 Circulaires betreffende behartiging van de belangen van Nederlanders in België en 
Frankrijk.
1942-1943 1 omslag

308 Brieven met informatie aan de Duitse autoriteiten over de ter dood veroordeelde 
W.J.M.J. d'Aquin, kanselier op non-activiteit bij het Nederlandse Consulaat-
Generaal te Parijs.
1943 1 omslag

309 Circulaires mededelende de hervatting van de Italiaanse consulaire dienst in 
Nederland.
1944 1 omslag
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B. Aanvullingen 1999 en 2015

B. AANVULLINGEN 1999 EN 2015
B.1. Stukken geordend in de oorspronkelijke dossiergroepen

B.1. STUKKEN GEORDEND IN DE OORSPRONKELIJKE DOSSIERGROEPEN
B.1.01. Dossiergroep I: Regering

B.1.01. DOSSIERGROEP I: REGERING
Doordat de oorspronkelijke omslagen van de bescheiden in de dossiergroep I en II niet zijn 
aangetroffen, zoals overal elders wel, is niet meer vast te stellen welke categorie-aanduidingen bij 
deze codes hebben gehoord. Analogie met de hoofdstukken van de Rijksbegroting is alleen bij 
dossiercode I-2 aanwijsbaar, bij de andere niet.

323-325 Dossiercode I-2. [Koninklijk Huis].
1938-1939
323 Stukken betreffende de viering van het 40-jarig regeringsjubileum 

van koningin Wilhelmina, 1938-1939
324 Stukken betreffende de vervaardiging van portretten van de 

koningin. 1938
325 Stukken betreffende de geboorte van de prinsessen Beatrix en Irene,

1937-1939

326-327 Dossiercode I-3. Besluiten van de minister van Algemene Zaken tot oplegging van 
aanvragen voor buitenlandse dienstreizen van ambtenaren na behandeling en 
doorgaans goedkeuring ervan in de ministerraad, dan wel besluiten tot inwinning 
van advies op dergelijke aanvragen.
1937-1940
326 1937-1938
327 1939- 1940

328 Dossiercode I-6. ‘Jaarboek voor Nederland’.
1938
Zie ook inv.nr. 31.

329 Dossiercode I-8. Stukken betreffende de formele afkondiging van wijzigingen van 
de grondwet.
1938, 1940

330 Ontwerp van de Troonrede 1937, met handgeschreven aanpassingen en 
aanvullingen van Colijn.
1937

331 Correspondentie van de ministerraad met het Kabinet der Koningin naar aanleiding
van het auto-ongeluk van prins Bernhard.
1937

332 Eigenhandige aantekeningen van minister Slotemaker de Bruïne voor de Memorie 
van Antwoord inzake hoofdstuk I van de Rijksbegroting voor 1940.
1939

B.1.02. Dossiergroep II: Algemene Zaken

B.1.02. DOSSIERGROEP II: ALGEMENE ZAKEN
Doordat de oorspronkelijke omslagen van de bescheiden onder dossiercode I en II niet zijn 
aangetroffen, zoals overal elders wel, is niet meer vaststelbaar welke categorie-aanduidingen bij 
deze codes hebben gehoord. De stukken in dit codegebied hebben overwegend betrekking op het 
ministerie van Algemene Zaken en de daaronder ressorterende organen, de Raad van Ministers en 
zijn commissies en het verkeer met de kamers van de Staten-Generaal. Dossier code II-9 is een 
vreemde eend in deze bijt.
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333 Dossiercode II-1. Stukken betreffende het afketsen van de koop door de staat van 
paleis Kneuterdijk (nr. 20), 1938, en stukken betreffende de vestiging van het 
secretariaat van de Raad van Ministers en van zijn voorzitter bij het ministerie van 
Algemene Zaken, 1939.
1938-1939

334 Dossiercode II-1. Opbergverbaal 16 maart 1938 nr. 193 houdende stukken 
betreffende de behandeling van het wetsontwerp houdende bepalingen omtrent 
de Nederlandse vlag, 1938, met retroacta 1932-1937 en krantenknipsels.
1932-1938

335 Dossiercode II-1. Stukken betreffende publieke optredens en uitingen van de 
voorzitter van de Raad van Ministers en rechtstreeks of indirect ingekomen 
verzoeken om optreden, uiting of audiëntie.
1937-1940

718 Dossiercode II-2. Convocaten voor vergaderingen van de Economische Commissie 
uit de ministerraad; minuten en doorslagen.
1937-1940

336 Dossiercode II-3. Stukken betreffende monetaire zaken, convocaten van de 
Financiële Commissie uit de Ministerraad en brief van de minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart Steenberghe over een wijziging in een [verslag] van de 
Monetaire Commissie uit de ministerraad.
1937-1939

337-339 Dossiercode II-4. Stukken betreffende het verkeer tussen de regering en de Kamers 
der Staten-Generaal.
1938-1940
337 1937-1938
338 1939
339 1940

340 Dossiercode II-5. Stukken betreffende voorlichting en perszaken, de 
Regeringspersdienst en contacten met persbureaus en journalisten.
1938-1940

341 Dossiercode II-6. Stukken betreffende aanstelling, ontslag, bezoldiging en toelagen 
van het ambtelijk personeel van het ministerie en daaronder ressorterende 
organen, voor ambtenaren verboden uniformen en insignes, vrije dagen, toelagen 
voor de boden van Justitie wegens hun verrichtingen ten behoeve van de 
vergaderingen van de ministerraad en verdere huishoudelijke aangelegenheden, 
1937-1938, met geleidebrief van een hoofdcommies van het ministerie van 
Financiën bij de overdracht van dit dossier, dat oorspronkelijk voor de afdeling I B 
van het ministerie van Algemene Zaken bij dat van Financiën werd bijgehouden, 
alsmede latere stukken van dezelfde aard, 1938-1940.
1937-1940

342 Dossiercode II-8. Stukken betreffende de vergaderingen, werkwijze en ambtelijke 
ondersteuning van de ministerraad, de instelling en samenstelling van bijzondere 
commissies daaruit, de toezending aan en retournering door de koningin van de 
notulen van de ministerraadsvergadering en een oproep van de ministerraad aan 
de kerkgenootschappen voor een gebed om uitredding uit en bewaring in de bange 
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tijden van najaar 1939.
1937-1940

343 Dossiercode II-9. Stukken betreffende de moeilijke situatie van bedrijven in 
verschillende bedrijfstakken.
1939-1940

344 Instructie voor de postbehandeling bij AZ.
[1937]
Eerste bladzijde ontbreekt.

345 Verzoekschriften om aanstellingen bij het ministerie, deels met doorslagen van 
afwijzende antwoorden.
1937

346 Rapport van Generale Staf sectie III (Inlichtingen) aan W. Reyseger over W.F.C. 
Weber en de fotograaf E. Salomon, 1937, en interne aantekening van W.H. Fockema 
Andreae over de werkwijze van Salomon en diens plan om een reportage van de 
Ministerraad in vergadering te maken, z.j. [1938].
1937-1938
Heeft aanduiding ‘Bu[ndel] Algemeen’.

347 Stukken betreffende de toedracht van de ministerscrisis leidende tot het aftreden 
van minister van Financiën De Wilde op 16 mei 1939 en overname van zijn 
portefeuille door Colijn, met de vragen welke een kamerlid in juni 1939 voornemens
was daarover te stellen bij een interpellatie.
1939

348 Stukken betreffende de val van het vierde kabinet Colijn.
1939
Zie voor andere stukken over hetzelfde onderwerp inv.nrs. 627-628.

349 Brief van F.C. Gerretson te Utrecht aan de redactie van NRC over de z.i. kwalijke 
gang van zaken bij de formatie van het kabinet-De Geer II, blijkens toegevoegde 
aantekening niet verzonden maar vermoedelijk door de schrijver aan De Geer ter 
hand gesteld.
1939

350 Lijsten van de ministers van het kabinet-De Geer II in volgorde van de 
hoofdstukken van de Rijksbegroting, met woonadressen en telefoonnummers en 
latere wijzigingen.
1939-1940

351 ‘In behandeling’, niet afgedane stukken, dossiergroepen ‘I, II en IIA Algemeen’.
1940
Kennelijk ingedeeld naar de hoofdstukken van de Rijksbegroting. Bevat:

– exh. 20 mei 1940 nr. 667 schriftelijke bekendmaking aan gemeente- en provinciale besturen
van berichten en voorschriften der departementen

– exh. 22 mei 1940 nr. 673 vervanging van de secretaris-generaal van het ministerie van 
Sociale Zaken bij afwezigheid

– exh. 22 mei 1940 nr. 674 en 675 wijze van ondertekening namens het ministerie van 
Financiën

– exh. 22 mei 1940 nr. 680 vervanging van de secretaris-generaal van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken bij afwezigheid

– exh. 29 mei 1940 nr. 693 opvolging van de waarnemend secretaris-generaal van het 
ministerie van Financiën

– exh. 29 mei 1940 nr. 694 aanwijzing waarnemend thesaurier-generaal
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352 Interne notities van W.H. Fockema Andreae over (regerings-)propaganda en de 
organisatie daarvan, met bijlage.
z.j. [1938?]

353 Lijst van commissies uit de Ministerraad.
z.j. [c. 1938]
Vermeldt Economische Commissie, Financieele Commissie en Ministerieele Commissie Werkfonds

354 Aantekeningen van W.H. Fockema Andreae van niet geïdentificeerde besprekingen 
of vergaderingen op 26 april en 4 mei van niet genoemde jaren.
z.j. [c. 1938]

355 Concept-circulaire over de organisatie bij de departementen naar aanleiding van de
voorstellen van de commissie-Woltman. Stencil.
z.j. [c.1938]
Heeft de paraaf van Colijn

356 Overzicht van de samenstelling van de vaste commissies van de Tweede Kamer.
z.j. [1939?]

B.1.03. Dossiergroep III: Buitenlandse Zaken.

B.1.03. DOSSIERGROEP III: BUITENLANDSE ZAKEN.

357 Dossiercode III-1. Stukken betreffende de Nederlandse positie en optreden in 
bilateraal en multilateraal buitenlands verband.
1937-1940

358 Dossiercode III-2 Stukken betreffende de Rijnscheepvaart en de positie van de 
Nederlandse havens ten opzichte van Antwerpen.
1935-1940

359 Dossiercode III-3. Stukken betreffende de staatsgreep in Brazilië en de tijdelijke 
opschorting en gedeeltelijke hervatting van Braziliaanse betalingen op 
buitenlandse schulden.
1937-1938

360 Dossiercode III-4. Stukken betreffende het goederen- en kapitaalverkeer tussen 
Nederland en Duitsland.
1938-1940

361 Dossiercode III-6. Stukken betreffende de situatie van H. Salomons, oud-consul der
Nederlanden te Zürich.
1937-1938

362 Dossiercode III-7. Stukken betreffende de positie en het optreden van Nederland in 
Volkenbondsverband.
1938-1940

363-395 Stukken betreffende de betrekkingen met individuele staten of groepen staten en 
betreffende het Volkenbondsmandaatgebied Palestina .
1937-1940
363 Dossiercode III-8. Spanje, 1937-1940
364 Dossiercode III-9. Zwitserland, 1937-1939
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365 Dossiercode III-10. Zweden, 1937-1940
366 Dossiercode III-11. Frankrijk, 1938, 1940
367 Dossiercode III-14. Oslo-staten (Scandinavische landen en Benelux), 

1937-1939
368 Dossiercode III-13. Italië, 1938
369 Dossiercode III-16. Denemarken, 1937-1940
370 Dossiercode III-17. Hongarije, 1938, 1940
371 Dossiercode III-18. Roemenië, 1938-1939
372 Dossiercode III-19. Ierland, 1938
373 Dossiercode III-20. België en Luxemburg, 1938-1940
374 Dossiercode III-21. China, 1938-1939
375 Dossiercode III-22. Polen, 1938-1939
376 Dossiercode III-23. Argentinië, 1938-1940
377 Dossiercode III.24. Estland en Letland, 1938-1939
378 Dossiercode III-25. Verenigde Staten van Amerika, 1938-1939
379 Dossiercode III-26. Noorwegen, 1938-1939
380 Dossiercode III-27. Zuid-Afrika, 1938-1940
381 Dossiercode III-28. Bulgarije, 1938
382 Dossiercode III-29. Tsjecho-Slowakije, 1938-1939
383 Dossiercode III-30. Palestina, 1938
384 Dossiercode III-31. Chili, 1938
385 Dossiercode III-32. Ecuador, 1938-1939
386 Dossiercode III-33. Portugal, 1938
387 Dossiercode III-34. Mexico, 1938
388 Dossiercode III-35. Turkije, 1938-1939
389 Dossiercode III-36. Siam, 1938-1940.
390 Dossiercode III-37. Zuid-Slavië, 1938-1939
391 Dossiercode III-38. Venezuela, 1939
392 Dossiercode III-39. Duitse protectoraat Bohemen en Moravië, 1939
393 Dossiercode III-40. Slowakije, 1939
394 Dossiercode III-41. Finland, 1939-1940
395 Dossiercode III-42. Afghanistan, 1940

396 Briefwisseling tussen Colijn als minister van Buitenlandse Zaken ad interim en de 
secretaris-generaal van dat ministerie Snouck Hurgronje.
1937

397 Brief van N. Goldmann, gedelegeerde van de Jewish Agency for Palestine bij de 
Volkenbond, aan Colijn als eerste afgevaardigde naar de Volkenbondsvergadering 
van 1937.
1937
Colijn was ‘eerste afgevaardigde’ uit hoofde van zijn ministerschap a.i. van Buitenlandse Zaken.

398 Aantekening over de opbouw van een nota van F. Vanlangenhove, secretaris-
generaal van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, grondslag van 
besprekingen in het Comité Economique [van de Volkenbond]
[1937]
Zie het NB bij het vorige nummer.

399 Eindverslag van de commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer over het 
ontwerp van wet tot goedkeuring van het te Montreux gesloten verdrag tot 
afschaffing van de capitulaties in Egypte, met kanttekening van Colijn.
1937
Capitulaties zijn overeenkomsten tussen staten waarbij aan ingezetenen van de ene staat 
handelsvoorrechten en -voordelen in de andere staat mogelijk worden gemaakt.



58 Alg. Zaken 1937-1945 2.03.06

400 Brieven van minister van Buitenlandse Zaken Patijn aan Colijn, brief van minister 
van Financiën De Wilde aan Colijn, deels met bijlagen, en editie 15 augustus 1938 
van ‘Völkerbund, Journal for International Politics’ met aangestreept artikel ‘Oslo 
versus Geneva’.
1938
Geen registratuurkenmerken van Algemene Zaken, wel bijschrift ‘Bu[ndel] Buitenlandse Zaken’

401 Exemplaar van Congressional Record. Proceedings and Debates of the 76th 
Congress, First Session 114 (8 juni 1939), met door Colijn aangekruiste passages en 
vermelding van mw. Colijn.
1939

402 ‘In behandeling’, niet afgedane stukken, dossiergroep III (Buitenlandse Zaken).
1939-1940
Bevat brieven zonder kenmerk van 23 januari en 25 september 1939 en 24 januari 1940 aan W.C. 
Beucker Andreae, hoofd afdeling Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, om 
terugzending van een nota van Mussert indertijd aan Colijn gezonden.

B.1.04. Dossiergroep IV: Justitie

B.1.04. DOSSIERGROEP IV: JUSTITIE

403 Dossiercode IV-1. ‘Diversen’.
1937-1940
De dossiertitel is ontleend aan het oorspronkelijke omslag. Bevat:

– exh. 28 sept. 1937 nr. 177 (met afstempeling van aankomst door Financiën) inz. Joodse 
vluchtelingen, met later toegevoegde brief van 19 november 1937 zonder exh.

– 16 okt. 1937 nr. 5 inz.verslag van Congres voor Vergelijkend Recht te Den Haag
– 15 nov. 1937 nr. 34 inz. uitzetting van dr. Bobby Sforcan Markoff
– exh. 17 nov. 1937 nr.. 78 inz. vervolging uitgever Dordrechtsch Nieuwsblad
– exh. 17 nov. 1937 nr. 80 inz. rechtszaak over woningbemiddeling door niet als makelaar 

beëdigde woningbureauhouder
– 11 dec. 1937 nr. 70 inz. klachten van mw. P. Hennis-Vos te Amsterdam, met later 

toegevoegde niet-geregistreerde ingekomen en gedeponeerde stukken, zie ook 18 dec. 
1937 nr. 82

– 14 dec. 1937 nr. 73 inz. 40 geïnterneerde Spanjaarden te Gorkum
– 18 dec. 1937 nr. 82 deponering brieven van J. Vos te Amsterdam over de kwestie mw. P. 

Hennis-Vos, zie 11 dec. 1937 nr. 70
– 11 jan. 1938 nr. 19 inz. overgdracht van behandeling van een verzoek om emplooi aan 

Defensie
– 25 jan. 1938 nr. 66 inz. eedsaflegging door rechterlijke ambtenaren
– 8 mei 1938 nr. 295 inz. terugzending van stukken betr. de Algemeene Oranje Vereeniging 

‘Het Amstelkwartier’ te Amsterdam aan Justitie
– 13 mei 1938 litt. V (geheim) inz. terugzending aan het ministerie van Justitie van ‘Jaarbericht 

B (Linksche organisaties)’
– 1 juni 1938 nr. 360 inz. doorgeleiding van brief naar het ministerie van Economische Zaken
– exh. 8 juni 1938 nr. 739 inz. toelating van persfotografen bij bezoeken van leden van het 

Koninklijk Huis
– 8 juni 1938 nr. 380 inz. Faillissementswet, met later toegevoegd 11 nov. 1938 exh. 1305
– 28 juni 1938 nr. 432 inz. ontwerpbesluit tot wijziging van het Schepelingenbesluit
– 1 juli 1938 niet geagendeerd of geregistreerd inz. communiqué van de ministerraad n.a.v. de 

berichtgeving over de procesgang tegen overgeplaatste militairen van de 
marechausseebrigade Oss en inz. het zgn. ‘economisch noodrecht’ m.n. stakingsverbod

– 20 juli 1937 nr. 473 inz. wijziging reglement no. III van orde en discipline voor advocaten en 
procureurs

– 4 aug. 1938 nr. 501 inz. ontwerp-KB betreffende verdeling in meervoudige kamers van de 
arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

– 29 aug. 1938 nr. 544 inz. wijziging van de wet op het ter beschikking van de regering stellen 
van personen bij wie tijdens het begaan van een strafbaar feit gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing der geestvermogens bestond

– exh. 23 sep. 1938 nr. 1093 inz. communiqué Regeringspersdienst over eeuwfeest van de 
invoering van de burgerlijke wetgeving
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– 25 okt. 1938 nr. 666 inz. wetsontwerp tot wijziging van o.m. het Burgerlijk Wetboek terzake 
van echtscheiding en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

– 25 nov. 1938 brief met bijlagen van minister Goseling van Justitie zonder exh. inz. de 
internering van geasyleerde Spanjaarden op Ameland resp. te Bennekom

– 1 dec. 1938 nr. 762 inz. algemene volmacht voor de Landsadvocaat, met exh. 21 jan. 1939 nr. 
57 en exh. 24 mei 1939 nr. 664 inz. plv. Landsadvocaten

– 9 feb. 1939 nr. 85 inzake ‘wilde bussen’, met toegevoegd exh. 26 juli 1939 nr. 894
– 24 feb. 1939 nr. 136 inz. retournering aan het ministerie van Justitie van adres van G. Nijholt 

te Losser inzake doofpotpraktijken rond zijn aangifte tegen de directeur van de 
Zuivelfabriek ‘Dinkelland’ te Losser wegens fraudes

– 18 april 1939 nr. 274 inz. wetsontwerp nadere voorzieningen ter bescherming van de 
openbare orde

– exemplaren van de circulaire van het ministerie van Justitie van 20 april 1939 5e Afdeling nr. 
1190 over de bereikbaarheid van de Afdeling Rijkspolitie van het ministerie

– 27 april 1939 nr. 288 inz. voordracht voor benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad
– 29 april 1939 nr. 299 inz. aanvulling van eerste titel Wetboek van Strafrecht (misdrijven 

tegen de veiligheid van de staat)
– 29 april 1939 nr. 307 inz. verbod op opvoering van ‘Meispel 1939’ van Maurits Dekker
– 15 mei 1939 nr. 334 inz. leeftijdsgrens voor ontslag van officieren van justitie bij de gewone 

en militair-rechterlijke macht, griffiers en substituutgriffiers en secretarissen bij de 
rechterlijke macht en administratief-rechterlijke colleges

– 15 mei 1939 nr. 335 inz. instelling Rijksrecherchecentrale
– 22 juni 1939 nr. 417 inz. terugzending van stukken betreffende klachten van J. Bosker te 

Almelo
– 8 juli 1939 nr. 447 inz. verzoek van de Centrale Raad van Beroep om toezending van 

ontwerp-besluiten in de gedaante die aan de Raad van State wordt voorgelegd
– 11 en 22 augustus 1939 ongeagendeerd inz. aanwijzing van Nederlandse vertegenwoordiger 

naar de Funkfachaussusz van de Internationale Kriminalpolizeilichen Kommission
– 13 sep. 1939 nr. 561 inz. verlenging dienstverband auditeur-militair te Den Bosch S.J.L. 

Aghina
– 13 sep 1939 nr. 562 inz. wetsontwerp nadere voorzieningen betreffende de militaire justitie
– 18 sep. 1939 nr. 586 inz. nadere wijzigingen en aanvulling Tweede Boek van het Wetboek 

van Koophandel
– 21 sep. 1939 nr. 613 inz. nadere wijziging KB van 18 juli 1925 Stb. 335 houdende algemene 

maatregel van bestuur als bedoeld in art. 27 van de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf 
1922 (Stb. 716)

– 22 nov. 1939 nr. 820 inz. bijzondere voorzieningen met betrekking tot de in gebiedsdelen 
van het Koninkrijk der Nederlanden gevestigde naamloze vennootschappen

– 20 dec. 1939 nr. 901 inz. aanblijven na 65-jarige leeftijd van A. Brants als procureur-generaal 
bij het Gerechtshof te Den Haag

– 20 dec. 1939 nr. 905 inz. ontwerp nadere aanvulling van de Algemene Maatregel van 
Bestuur 15 juni 1805 (Stb. 209, kinderwetgeving)

– 20 dec. 1939 nr. 923 inz. benoeming J.A. van Thiel tot procureur-generaal bij het 
Gerechtshof te Amsterdam

– 23 dec, 1939 nr. 933 inz. aanblijven na 65-jarige leeftijd van J.A. de Meyier secretaris van de 
Raad van Beroep voor de directe belastingen

– 5 jan 1940 nr. 14 inz. bepalingen betreffende aannemersrisico
– 28 feb. 1940 nr. 221 inz. wetsontwerp bijzondere regels jegens schuldenaren die in het 

Koninkrijk der Nederlanden geen woonplaats of zetel hebben
– 5 maart 1940 nr. 235 inz. kinderhuis ‘Groot Kijkduin’ te Zandvoort
– 11 maart 1940 nr. 249 inz. wetsontwerp ter voorkoming van dadelijke uitwinning bij 

geldelijke moelijkheden als gevolg van de heersende bijzondere omstandigheden
– 4 mei 1940 nr. 415 inz. voordracht voor een raadsheer in de Hoge Raad
– 6 mei 1940 nr. 421 inz. aflegging van eed of belofte in handen van de koningin
– 22 mei 1940 nr. 452 inz. wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 mei 1899 Stb 128 (Wet 

op de staat van oorlog en beleg)
– 4 juni 1940 nr. 465 inz. de formule ‘in naam der koningin’

404 Correspondentie zonder registratuur van het ministerie van Algemene Zaken met 
minister van Justitie C.M.J.F. Goseling, interne notities van W. Reyseger en W.H. 
Fockema Andreae en verdere stukken betreffende onderwerpen in het 
activiteitsgebied van de minister van Justitie.
1937-1939
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Bevat:
– perspublicatie over de behandeling van politieke vluchtelingen, 1937
– perspublicatie over wering van oud-Nederlanders die in Spaanse krijgsdienst zijn geweest, 

1937-1939
– politieke partij ‘De Geuzen’ van Th. Bodde, 1939
– overplaatsingsverzoek van een notaris, 1937
– voortijdige publicatie uit een circulaire van de minister over mededelingen van de inhoud 

van strafdossiers aan derden, 1937
– vervolging van de Dordtsche Courant, z.j. [c. 1938]
– publicatie in het maandblad ‘De Koninklijke Marechaussee’ van een artikel over dat wapen 

en zijn verhouding tot de Rijkspolitie, 1938

405 Afschriften van correspondentie tussen het ministerie van Justitie en het Kabinet 
der Koningin over de zgn. Haagse zedenzaak.
1937
Geen registratuurkenmerk van Algemene Zaken, wel bijschrift ‘bu[ndel] Justitie

B.1.05. Dossiergroep V: Binnenlandse Zaken

B.1.05. DOSSIERGROEP V: BINNENLANDSE ZAKEN

406 Dossiercode V-1. ‘Diversen’.
1937-1940
De dossiertitel is ontleend aan het oorspronkelijke omslag. Bevat:

– 23 okt. 1937 nr. 13 inz. adres van architect J.H. van Osnabrugge te Boskoop
– exh. 17 dec. 1937 nr. 151 inz. behandelen van verzoeken om plaatsing
– 14 jan. 1938 nr. 34 inz. uitvoering van art. 43 Gemeentewet, art. 70f Provinciewet en art. 108 

Kieswet
– 14 jan. 1938 nr. 27 inz. toevoeging van Goede Vrijdag aan de erkende Christelijke 

herdenkingsdagen
– exh. 10 feb. 1938 nr. 169 inz. radioredevoeringen door regeringspersonen
– 11 maart 1938 nr. 183 inz. adressen van W. Wijnberg-Kuyper betreffende het ontslag van 

haar echtgenoot als hoofdagent van politie te Alkmaar
– exh. 20 mei 1938 nr. 653 inz. motie van de Vereeniging Vrienden van de Sovjet-Unie om 

asielrecht voor antifascistische vluchtelingen
– 5 apr. 1938 nr. 222 inz. compensatie voor ambtenaren die op nationale feestdagen dienst 

moeten verrichten
– exh. 28 apr. 1938 nr. 547 inz. belangstelling van officiële Duitse instanties voor de Friese 

beweging
– exh. 14 juli 1938 nr. 860 inz. de wijze van bekendmaking van wijziging van voorschriften of 

stellen van nieuwe bepalingen
– exh 26 aug. 1938 nr. 1022 inz. antimilitaristische propaganda
– 5 okt.1938 nr. 627 inz. wijziging van het Trekhondenbesluit
– exh. 7 okt. 1938 nr. 1154 inz. wijziging en aanvulling van de Handleiding 

Bevolkingsboekhouding
– 28 okt. 1938 nr. 676 inz. wijziging van de Begrafeniswet
– exh. 25 nov. 1938 nr. 1370 inz. doorgeleiding van een brief van S.J. de Bruyn te Hazerswoude
– 13 dec. 1938 nr. 795 inz. KB 8 december 1917 tot uitvoering van art. 8 van de Kieswet
– 1 feb. 1939 nr. 61 inz. Morele en geestelijke herbewapening
– 21 april 1939 nr. 281 inz. toepassing van de zondagswetgeving te Schagen en een 

muziekconcours
– 15 mei 1939 nr. 336 inz. stemmen bij volmacht door militairen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen
– brief van minister van Binnenlandse Zaken dd. 16 juni 1939 aan die van Algemene Zaken inz.

uitstel van de inrichting van het Regeeringscommissariaat voor de vrijwillige 
dienstverlening tot de begrotingspositie voor 1940 duidelijker is

– 14 sep. 1939 nr. 573 inz. doorgeleiding van brieven
– exemplaar van de circulaire van Binnenlandse Zaken van 5 sep. 1939 inz. het geheime 

telefoonnummer van de minister
– exh. 4 nov. 1939 nr. 1323 inz. nabestaanden- en/of invaliditeitspensioenen in verband met 

de rampen op de mijnenvegers ‘Van Ewijck’ en ‘Van Gelder’
– 20 dec. 1939 nr. 924 inz. Geldschieterswet
– 21 dec. 1939 nr. 926 inz. verslag van de Rijkskleedingscommissie over 1938
– 22 dec. 1939 nr. 927 inz. de moeilijkheden bij de exploitatie van gebouwd onroerend goed
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– 2 februari 1940 nr. 134 inz. ondersteuning van garnalenvissers
– 26 feb. 1940 nr. 209 inz. wijziging Begrafeniswet
– afschrift van circulaire dd. 28 feb. 1940 aan de ministers van de minister van Binnenlandse 

Zaken over voorkoming van onrust bij dreigende internationale toestand, met bijlage
– 27 feb. 1940 nr. 213 inz. inpolderingen in het Land van Vollenhove
– 6 maart 1940 nr. 238 inz. identiteitskaarten, met toegevoegd exh. 1 april 1940 nr. 457
– 11 maart 1940 nr. 256 inz. uitbreidingsplan De Marsch te Hardenberg en de plannen voor 

een marechausseekazerne aldaar
– 13 maart 1940 nr. 261 inz. steunverlening aan kleine zelfstandigen, met toegevoegde exh. 16 

maart 1940 nr. 396 en 26 maart 1940 nr. 432
– 2 april 1940 nr. 311 inz. zomertijd 1940
– 2 april 1940 nr. 315 inz. wetsontwerp tot verdere vereenvoudiging van de provinciale en 

gemeentelijke administratie
– 18 april 1940 nr. 369 inz. wijziging van de Armenwet
– 23 april 1940 nr. 391 inz. volks-, beroeps- en bedrijfstelling 1940
– 8 mei 1940 nr. 436 inz. wetsontwerp tot uitvoering van de slotbepaling van het derde lid van

art. 92 Grondwet
– ongeagendeerde bedankbrief voor minister De Geer wegens zijn gift aan het Algemeen 

Steuncomité 1939

407 Dossiercode V-2. Staatsbedrijf der PTT.
1937-1940

408 Dossiercode V-3. Toelaatbaarheid en toelating van de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm, Vrijwillige Burgerwachten, weerbaarheids- en schietverenigingen 
alsmede particuliere bewakingsdiensten als organisaties waarop art. 1 van de Wet 
op de Weerkorpsen niet van toepassing is, alsmede betreffende de herziening in 
1939 van de lijst van organisaties waarvan de insignes door ambtenaren gedragen 
mogen worden.
1937-1940

409 Dossiercode V-4. gemeenten en gemeentelijk bestuur, waarin: burgemeesters, 
industrialisatie, uitbreidingsplannen en woningbouw, steun aan noodlijdende 
gemeenten, gedragslijn jegens de door communisten gedomineerde gemeenteraad
van Finsterwolde, krediet- en steunverlening door gemeenten, straatverlichting in 
oorlogstijd, samenvoeging of instelling van gemeenten en wijziging van 
gemeentegrenzen, vestiging van vreemdelingen, fricties tussen gemeenten en 
ministeries, onteigeningen, wegverbetering, verdedigingsvoorbereiding, 
kredietopening voor hulpverlening aan Rotterdam 17 mei 1940, reconstructie van in
de meidagen van 1940 gehavende gemeente-archieven.
1937-1940

410 Dossiercode V-4 Amsterdam. Als inv.nr. 193 maar betreffende Amsterdam, 
waaronder: financiële positie van de gemeente, concurrentie in de transportsector 
door niet-Amsterdamse bedrijven, Amsterdams Bosplan, werkverschaffing en 
steunverlening door de gemeente; alsmede kranteknipsels, 1937-1938

411 Dossiercode V-5. Woningwet-zaken.
1938-1940

412 Dossiercode V-6. Ambtenarenzaken.
1937-1940

413 Dossiercode V-7. Luchtbescherming.
1938-1940
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414 Dossiercode V-8. Onteigening.
1938-1940

415 Dossiercode V-9. Algemene Landsdrukkerij.
1938-1940

416 Dossiercode V-10. Vrijwillige burgerlijke dienstverlening.
1939

417 Dossiercode V-11. Herziening van de lijst van voor ambtenaren verboden 
verenigingen.
1938-1940

418 ‘In behandeling’, niet afgedane stukken, dossiergroep V (Binnenlandse Zaken).
1939-1940
Bevat:

– exh. 17 mrt. 1939 nr. 330 voorzitter van de ministerraad aan ministers ten geleide bij advies 
van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken over 
salariëring van in communauteit levende ambtenaren en onderwijzers

– doorslagen van 3 brieven van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 692 van 10 okt. 
1939 over wijziging BBRA 1934

– 7 december 1939 nr. 880 met inliggend exh. 5 maart 1940 nr. 320 over de Internationale 
Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid en de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-
Vredebond als voor ambtenaren verboden verenigingen

– minuut zonder nummer gedateerd januari 1940 ontwerp-beantwoording door minister van
Algemene Zaken a.i. als voorzitter van de ministerraad van brief van Commissie van 
onderzoek naar de formatie der departementen over machineschrijvers in vaste dienst of 
op arbeidscontract

– brief van W. Reyseger 4 jan. 1940 aan hr. Hoekman hoofd Ambtenarenzaken Binnenlandse 
Zaken met en antwoord van Hoekman 8 jan. 1940 over vier onafgedane stukken

– doorslag van brief van de minister van Algemene Zaken a.i. als voorzitter van de 
ministerraad IIe afdeling nr. 178 van 14 feb. 1940 aan voorzitter van Centrale Commissie 
voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken met reactie op een pre-advies inz. 
gelijktijdig genot van burgerlijke en militaire beloning en de wijziging van het BBRA 1934 
dienaangaande

– stencilafdruk van brief van ministerie van Algemene Zaken afd. II No. 182 van 16 feb. 1940 
aan voorzitter Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken met te
behandelen voorstellen van minister van Financiën (= de Geer) voor wijziging van het BBRA 
1934

– stencilafdruk brief van ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 204 van 24 feb. 1940 met 
bijlagen aan voorzitter Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken met te behandelen voorstellen van minister van Sociale Zaken voor 
wijziging van het BBRA 1934 inz. bezoldiging bij het RIZA

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 212 van 27 feb. 1940 
aan minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen dat diens voorstel tot wijziging 
van BBRA 1934 in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken 
van 29 feb. zal worden besproken

– stencilafdruk van brief van de minister van Algemene Zaken afd. II nr. 226 van 1 maart 1940 
met bijlagen aan voorzitter Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken met te behandelen voorstellen van minister van Waterstaat tot wijziging 
van het BBRA 1934 inz. bezoldiging bij het KNMI

– stencilafdruk van brief van de minister van Algemene Zaken afd. II nr. 237 van 5 maart 1940 
met bijlagen aan voorzitter Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken met te behandelen voorstellen van minister van Waterstaat tot wijziging 
van het BBRA 1934 inz. bezoldiging bij het Rijksconsulentschap voor Sociale Zaken

– doorslagen van 3 brieven van de minister van Algemene Zaken afd. II nr. 241 van 6 maart 
1940 inz. kostwinnersvergoeding gemobiliseerd overheidspersoneel

– doorslag van brief van de minister van Algemene Zaken afd. II nr. 242 van 7 maart 1940 aan 
die van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inz. wijziging rechtspositiebesluit 
Nijverheidsonderwijs 1935 en van het KB van 29 jan. 1924 Stb 23

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 276 van 19 maart 1940 
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aan Waterstaat inz. wijziging van het BBRA 1934 inz. personeel van de Luchtvaartdienst
– stencilafdruk van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 292 van 21 maart 

1940 met bijlagen aan voorzitter Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken met te behandelen voorstellen van minister van Binnenlandse Zaken tot 
wijziging van het BBRA 1934 inz. bezoldiging van monteurs en instrumentmakers bij de PTT

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 305 van 29 maart 1940 
aan Binnenlandse Zaken met rappel om beantwoording van brief 186 van 17 feb. 1940 over 
benoeming van een burgemeester te Veendam

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 324 van 2 april 1940 
met bijlagen aan Binnenlandse Zaken over toepassing kinderbijslagwet op het 
Rijkspersoneel, zie ook nr. 267 sub 2 april 1940

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 340 van 5 april 1940 
met bijlage aan Commissie van Onderzoek naar de formatie der departementen 
betreffende personeelsmutaties bij Waterstaat

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 342 van 8 april 1940 
met bijlage aan Commissie van Onderzoek naar de formatie der departementen 
betreffende formatie-uitbreiding bij Defensie

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 344 van 8 april 1940 
met bijlage aan Economische Zaken met verzoek om antwoord

– stencilafdruk van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 347 van 9 april 
1940 met bijlagen aan voorzitter Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken met te behandelen voorstellen van ministers van Binnenlandse Zaken en
Defensie tot wijziging van het KB van 28 nov. 1922 Stb 638

– stencilafdruk van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 346 van 9 april 
1940 met bijlagen aan voorzitter Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken met te behandelen voorstellen van minister van Waterstaat tot wijziging 
van het BBRA 1934 inz. hoofdingenieur en ingenieur bij de afd. Electriciteitsvoorziening van 
Waterstaat

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 362 van 17 april 1940 
aan Financiën ten geleide bij rapport van de Commissie van Onderzoek naar de formatie 
der departementen betreffende de werkzaamheden van een arbeidscontractant (rapport 
niet aanwezig)

– stancilafdruk van circulaire van de minister van Algemene Zaken a.i. voorzitter van de 
ministerraad afd. II nr. 375 van 19 april 1940 aan de ministers om inzending van hun 
promotievoorstellen voor 1941

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 377 van 22 april 1940 
aan Binnenlandse Zaken ten geleide bij advies van Commissie van Onderzoek naar de 
formatie der departementen inz. wijziging BBRA 1934 m.b.t. inspecterend personeel van de 
Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 408 van 30 april 1940 
aan Binnenlandse Zaken inz. klachten over de slechte radioverbinding met Zuid-Afrika en 
het cultureel belang daarbij

– stencilafdruk brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 411 van 1 mei 1940 met 
bijlagen aan voorzitter Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken met te behandelen voorstellen van minister van Financiën tot wijziging 
van het BBRA 1934 inz. een administratief ambtenaar bij Rijksgebouwendienst

– stencilafdruk van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 420 van 6 mei 1940
met bijlagen aan voorzitter Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken met opmerkingen van de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen over een preadvies en wijziging van het BBRA 1934 in die zin, met 
doorslagen van geleidebrieven aan Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Economische 
Zaken en Binnenlandse Zaken

419 Interne notities gewisseld betreffende een nota over de marechaussee als 
onderdeel van de Rijkspolitie.
1938.

420 Correspondentie zonder ontvangers- of verzendersregistratuur met minister van 
Binnenlandse Zaken Van Boeijen.
1937-1938

421 Brief van J. Laehman (?), afdeling Ambtenarenzaken van Binnenlandse Zaken, aan 
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W. Reyseger, betreffende het toezicht op de tewerkstelling van personeel op 
arbeidscontract bij de departementen, met bijlagen; niet geagendeerd.
1938

422 Brief van [NN] aan W. Reyseger over een mogelijke kandidaat voor [het secretariaat-
generaal van het departement van Koloniën], met als bijlage overzicht van de 
benoemingsancienniteit van alle secretarissen-generaal.
1938

423 Stukken betreffende de wenselijkheid van het opstellen van instructies inzake 
ambtelijke verplichtingen in oorlogstijd.
1939-1940

424 Notulen van de vergadering van de Centrale Commissie voor Georganiseerd 
Overleg in Ambtenarenzaken van 8 maart 1940, met geleidebrief van de voorzitter 
aan de voorzitter van de ministerraad, voorafgaande brief van 8 maart van de 
voorzitter over een tegenvoorstel van de ambtenarencentrales voor een 
duurtetoeslag, met interne notities dienaangaande.
1940
De brief van 8 maart geregistreerd in indicateur inv.nr. 2 als (1940-)361, zonder 
afdoeningsaantekeningen, de geleidebrief bij de notulen vertoont geen registratuurkenmerken van 
de ontvanger.

425 Ontwerp van Aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen door de 
bestuursorganen van het Rijk, de provinciën, gemeenten, waterschappen, 
veenschappen en veenpolders, alsmede door het daarbij in dienst zijnde personeel 
en door het personeel in dienst bij spoor- en tramwegen in geval van een 
vijandelijke aanval, bestemd voor behandeling in de ministerraad. Stencil.
z.j. [c. 1937]

426 Interne notities gewisseld tussen Fockema Andreae en Reyseger over een kwestie 
tussen Financiën en Binnenlandse Zaken over een belastinghervorming die nadelig 
uitpakt voor sommige gemeenten.
z.j. [c. 1938]

B.1.06. Dossiergroep VI: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

B.1.06. DOSSIERGROEP VI: ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

427 Dossiercode VI-1. ‘Diversen’.
1937-1940
De dossiertitel is ontleend aan het oorspronkelijke omslag. Bevat:

– exh. 13 okt. 1937 nr. 2 rapport van het ‘Bureau Bevordering Kennis Koloniën’te Amsterdam
– 23 nov 1937 nr. 45 inz. Jamboree 1937
– 4 feb. 1938 nr. 94 excursie van Nederlandse biologen naar Zuid-Afrika
– 22 april 1938 nr. 271 betreffende overdracht van behandeling van een brief
– 27 april 1938 nr. 286 vertegenwoordiging van de regering bij herdenking 650-jarig 

heerlijkheid/markiezaat Bergen-op-Zoom
– exh. 30 mei 1938 nr. 692 inz. tentoonstelling “n Eeuw wonen’
– 2 juli 1938 nr. 449 14e internationale congres voor documentatie te Oxford
– brief van minister van Onderwijs, Kunsten en WEetenschappenSlotemaker de Bruine 12 

december 1938 aan Colijn over erevoorzitterschap van het Erecomité voor de ontvangst van
Protestantse Pelgrims in 1939

– 20 dec. 1938 letter K geheim politieke moeilijkheden met Italiaanse opera in Nederland
– exh. 13 jan. 1939 nr. 30 voortzetting dienstverband van bibliotheekassistent bij de 

Technische Hogeschool
– briefwisseling 13-17 februari 1939 tussen P.J. Idenburg en W. Reyseger over audiëntie van 

Idenburg en E.N. van Kleffens
– 14 maart 1939 nr. 183 buitenlandse scholen in Nederland
– 22 maart 1939 nr. 205 reglementering beroep van architect
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– Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding 4 april 1939 toetreding van Colijn tot 
Erecomité van de Nijmeegse Vierdaagse

– 20 april 1939 nr. 309 bescherming van kunstschatten tegen oorlogsgevaar, met nader exh. 8 
mei 1939 nr. 582

– 21 aug. 1939 nr. 532 zitting van voorzitter van de ministerraad De Geer in erecomité 
Nederlandse Roeibond ter gelegenheid van de Europese kampioenschappen te Amsterdam

– 31 aug. 1939 nr. 548 overdracht van behandeling van een brief
– exh. 13 okt. 1939 nr. 1218 verankering van het tuchtrecht van onderwijzers in de wet
– 19 maart 1940 nr. 272 positie van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van 

Wetenschappen
– 21 maart 1940 nr. 295 herziening van de leerlingenschaal
– kennisgeving van adreswijziging van de minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen 26 maart 1940
– 3 april 1940 nr. 325 zitting van voorzitter van de ministerraad De Geer in Erecomité 

Nijmeegse Vierdaagse
– 10 april 1940 nr. 348 afwijzing van verzoek om zitting in erecomité voor opera-opvoeringen 

op het Binnenhof
– 3 mei 1940 verslag over 1939 van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
– 5 juni 1940 nr. 466 bij het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen overtollige 

Handelingen Staten-Generaal, Staatsbladen etc. aangeboden en afgewezen
– 8 juni 1940 nr. 471 uitbetaling van salarissen
– 8 juni 1940 nr. 472 schadeloosstelling aan hoogleraren en lectoren wegens derving van 

wachtgeld

428 Dossiercode VI-2. Spelling.
1937-1940

429 Dossiercode VI-3. Herdenkingen.
1939-1940

430 Dossiercode VI-4. Lager Onderwijs.
1937-1940

431 Dossiercode VI-5. Middelbaar Onderwijs.
1937-1940

432 Dossiercode VI-6. Hoger Onderwijs.
1938-1940

433 Dossiercode VI-7. Subsidiëring homeopathisch ziekenhuis.
1937-1938

434 Dossiercode VI-8. TNO.
1937-1939

435 Dossiercode VI-9. Nijverheidsonderwijs.
1938-1940

436 Dossiercode VI-10. Wetenschappen.
1938-1939

437 Dossiercode VI-11. Kunsten.
1938, 1940

438 ‘In behandeling’, niet afgedane stukken, dossiergroep VI (Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen).
1939
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Bevat: Doorslagen van brieven van Afdeling II nr. 397 van 14 juni 1939 met bijlagen aan Centrale 
Organisatie TNO, Economische Zaken, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Financiën over 
Nationaal laboratorium voor fysisch-technisch onderzoek.

439 Gedrukte kamerstukken betreffende wijziging van de Lager-Onderwijswet 1920 en 
de daarmee verband houdende bepalingen van de Pensioenwet 1922 en een 
doorslag betreffende het ontwerp van de kweekschoolwet.
1938-1939 en z..j.

440 Rapport van de Commissie voor Zuid-Afrika van de Biologische Raad van Nederland
betreffende de biologie in de Unie van Zuid-Afrika, opgesteld door de deelnemers 
aan de “Ekskursie van Nederlandse bioloë in Suid-Afrika” (september-oktober 
1938)’, met geleidebrieven aan Colijn en aan W.H. Fockema Andreae in kwaliteit als 
secretaris van de Commissie voor Cultureele Samenwerking Nederland-Zuid-Afrika.
1939

441 Stukken betreffende de verhoging van hoofdstukken VI en XI van de begroting voor
1939.
1939
Bevat exhibita 3 juni 1939 nr. 711 en 65 juni 1939 nr. 716, zonder aflegkenmerk in de indicateur.

B.1.07. Dossiergroep VII: Financiën

B.1.07. DOSSIERGROEP VII: FINANCIËN

442 Dossiercode [VII1] ‘Diversen’.
1937-1940
De dossiertitel is ontleend aan het oorspronkelijke omslag. Bevat:

– exh. [17] juli 1937 nr. 97 inz. wetsontwerp tot verhoging van de voorschotten aan het 
Egalisatiefonds

– 1 dec. 1937 nr. 55 Oorlogsmolestverzekering van staatswege
– 1 feb, 1938 nr. 96 adres van H.J. van Oort te Voorburg inz. overtreding van de IJkwet
– 5 mei 1938 nr. 305 wijziging Reisbesluit 1916
– 31 mei 1938 nr. 359 beperking openbare uitgaven, financiële verhouding Rijk-gemeenten
– 14 juni 1938 nr. 405 uitvoer van gouden munt en goudmuntmaterialen
– exh. 12 juli 1938 nr. 854 en niet geagendeerde brief van de minister van Binnenlandse Zaken 

van 25 aug. 1938 over fondsvorming door de overheid
– doorslagen van brieven zonder kenmerk van 3 oktober 1938 aan het ministerie van 

Financiën en M.J.J. Damme te Utrecht inzake overdracht van behandeling
– exh. 13 december 1938 nr. 1449 brief van prof. Th. Limperg
– exh. 14 dec. 1938 nr. 1455 woningen tegen lage kostprijs
– exh. 28 dec. 1938 nr. 1520 Nederlands pensioen voor buitenlandse kerkelijke dienstjaren
– 28 feb. 1939 nr. 120 Reisgulden
– exh. 17 maart 1939 nr. 327 wetsontwerp tot wijziging van de Tariefwet 1934 en de wet op het

statistiekrecht
– 18 juni 1939 nr. 402 wetsontwerp heffing van retributie wegens werkzaamheden door 

ambtenaren en ander personeel van de Rijksbelastingdienst
– exh. 21 sep. 1939 nr. 1125 Rijksgebouwen
– 2 oktober 1939 nr. 662 aanblijven van ambtenaar bij Financiën na bereiken van 65-jarige 

leeftijd
– 1 nov. 1939 nr. 760 schade aan vaste goederen
– exh. 15 nov. 1939 nr. 1371 adres van het dagelijks bestuur van de RK Standsorganisatie voor 

den Werknemenden Middenstand in Nederland over de hoge kosten van levensonderhoud
– 20 jan. 1940 nr. 79 overdracht van behandeling van brief
– 26 jan. 1940 nr. 97 landgoed ‘Sorgvliet’
– 2 feb. 1940 nr. 128 voorlopige voorziening inz. waardebepaling van de voorraad gouden 

munt en muntmateriaal van de Nederlandsche Bank
– 8 feb. 1940 nr. 155 emissie stad Kopenhagen à 4 %
– 5 maart 1940 nr. 234 betaalbaarstelling van salarissen over de maand maart
– 28 maart 1940 nr. 303 molestverzekering
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443 Dossiercode VII-1.‘Negenmannen’.
1938
Betreft het adres van negen vooraanstaande Nederlanders over hun bezwaren tegen de 
Rijksbegroting van 1939 en daarop gevolgde stukken.

444 Dossiercode VII-2. Invoerrechten en Accijnzen.
1937-1940

445 Dossiercode VII-3. Loodsgelden.
1937

446 Dossiercode VII-4. Fiscale wetgeving.
1937-1940

315 Dossiercode VII-4. Stukken betreffende goedkeuring door de ministerraad van een 
ontwerp van wet tot wijziging van de Wet houdende nadere regeling van de 
belegging van gelden van Rijksfondsen en -instellingen.
1938

316 Dossiercode VII-4. Stukken betreffende goedkeuring door de ministerraad van een 
ontwerp van wet tot het aangaan van een of meer geldleningen ten laste van het 
Rijk.
1939

313 Dossiercode VII-4. Stukken betreffende voorbereiding van het ontwerp van wet tot 
aanvulling van de Wet tot bevordering van de richtige heffing der directe 
belastingen.
1937-1938

314 Dossiercode VII-4. Stukken betreffende de behandeling van voorstellen tot 
wijziging van verschillende belastingwetten en de toepassing ervan.
1938-1939

447 Dossiercode VII-5. Rijksbegroting.
1937-1939

448 Dossiercode VII-5. Rijksbegroting.
1940

449 Dossiercode VII-6. Exportkredieten.
1937-1939

450 Dossiercode VII-7. Hoge huur- en hypotheeklasten.
1938

451 Dossiercode VII-8. Domeinen, kadaster.
1938-1940

452 Dossiercode VII-9. Verhouding tussen verschillende publiekrechtelijke controle-
apparaten.
1937-1938

453 Dossiercode VII-10. Berekening van buitenlandse waarden.
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1939-1940

454 Overzicht opgesteld door niet genoemde persoon van de ontwikkeling van de 
staatsfinanciën in het tijdvak 1929-1937 en nota’s van minister van Financiën De 
Wilde van 1 en 3 juli 1937 over de toestand van ’s Rijks financiën.
1937
Voor de nota’s van minister De Wilde zie Puchinger Colijn III p. 572-573, met noot 1 verwijzend naar 
‘Archief Colijn’.

455 Stukken betreffende de voorbereiding van de Miljoenennota en Troonrede van 
1937.
1937

456 Potloodnotities betreffende een overleg van Colijn, Oud, Trip, Goudriaan, prof. De 
Vries, Van Leeuwen en [A.F.] Bronsing, z.j. [1937?] en krantenknipsels betreffende de 
gouden standaard en de monetaire situatie.
1937-1938

457 Nota betreffende de overdracht van domeingronden in beheer bij het departement 
van Landbouw en Visserij aan dat van Financiën, met geleidebrief van W. Wagenaar 
te Den Haag aan Reyseger.
1937-1938

458 Gedrukte kamerstukken betreffende de rijksbegrotingen voor de jaren 1938-1939, 
met bijschriften van Colijn en anderen en met enkele krantenknipsels betreffende 
de begroting voor 1939.
1937-1938

459 Adres van burgemeesters en wethouders van Haren (Gr.) en Oegstgeest aan de 
Tweede Kamer mede namens 23 andere gemeentebesturen naar aanleiding van 
voornemens tot invoering van een forenzenbelasting, met geleidebrief van 
burgemeesters en wethouders van Haren aan de minister van Algemene Zaken en 
interne notitie betreffende de financiële verhouding tussen het Rijk en de 
gemeenten, het Gemeentefonds en de gemeentelijke opcenten op de 
Gemeentefondsbelasting.
1938
Vermeldt dossiercode VII-4

460 Concepten, notities, berekeningen en correspondentie betreffende de Algemene 
Beschouwingen en de Rijksbegroting voor 1939.
1938

461 Stukken betreffende de samenstelling van de begrotingen voor 1938, 1939 en 1940.
1937-1939

462 Omslagen met notities, correspondentie, documentatie, kranteknipsels en/of 
concepten van bij de Staten-Generaal in te dienen stukken betreffende de 
voorbereiding en/of behandeling van de begrotingen van 1938 en 1940.
1937, 1939

463 Nota van minister van Financiën De Wilde over de financiering van de bouw van 
slagkruisers.
1939
Bij Algemene Zaken ingeboekt als exh. 13 mei 1939 nr. 606, zonder afdoeningskenmerk in de 
indicateur. Zie Puchinger Colijn III p. 732-733, met noot 5 verwijzend naar ‘Archief Algemene Zaken’.
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464 Notitie van Reyseger voor Colijn van 1 april 1939 naar aanleiding van een brief van 
[F.] Mannheimer aan de president van de Nederlandsche Bank L.J.A. Trip over een 
poging van afgezanten van Franco om in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, 
Engeland en Zweden leningen af te sluiten.
1939

465 Stukken ingekomen bij Colijn als lid van de Ministeriële Begrotingscommissie.
1939
Het secretariaat van de commissie werd gevoerd door A. Vogel, administrateur bij het ministerie van
Financiën, Generale Thesaurie.

466 ‘In behandeling’, niet afgedane stukken, dossiergroep VII (Financiën).
1940
Bevat edities De Katholieke Werkgever van 5 en 12 januari 1940 met commentaar van De Geer en A. 
Vogel, administrateur bij het ministerie van Financiën.

B.1.08. Dossiergroep VIII: Defensie

B.1.08. DOSSIERGROEP VIII: DEFENSIE

467 Dossiercode VIII-1. ‘Diversen’.
1937-1940
De dossiertitel is ontleend aan het oorspronkelijke omslag. Bevat:

– stencil van de voordracht van alle ministers aan de koningin van 24 juli 1937 van 
ontwerpbesluit tot wijziging van het Capitulantenbesluit

– brief van de secretaris-generaal van Defensie van 20 aug 1937 ten geleide bij wetsontwerp 
tot wijziging van de Dienstplichtwet

– 28 okt. 1937 nr. 20 vestiging van garnizoen in Willemstad
– brief van J.E.A. Post Uiterweer, adjudant zeemacht van de minister van Defensie, van 17 mei 

1938 aan W.H. Fockema Andreae met bijlage over de verschillen tussen typen 
marinevaartuigen van rond 1900 en 1938

– exh. 15 juni 1938 nr. 754 verslag van waarnemingen over de luchtstrijdkrachten in de 
Chinees-Japanse oorlog

– exh. 11 juli 1938 nr. 852 Verboden geschriften
– circulaire van 20 aug. 1938 van de Inspecteur van de Geneeskundige Dienst der Landmacht 

betreffende verhuizing van zijn burelen, met verzendlijst
– 10 sep. 1938 nr. 563 Namen van kazernes
– brief van burgemeester De Monchy van Den Haag aan de voorzitter van de ministerraad 

van 14 sep. 1938 met denkbeelden over evacuatie van de burgerbevolking bij een 
luchtaanval op Den Haag, met commentaar van minister van Binnenlandse Zaken en 
doorslag van antwoord, 1938

– 26 sep. 1938 nr. 602 Maatregelen te nemen in geval van een tegen Duitsland gerichte 
blokkade

– 3 okt. 1938 letter I geheim aan de koningin over de procedure bij eventuele uitzending van 
het voorwaarschuwingstelegram P voor de grensbataljons

– 28 okt. 1938 letter Q geheim en 18 nov. 1938 letter T geheim Verstrekken van gegevens over 
Nederlandse terreinen aan vreemdelingen

– 11 nov. 1938 nr. 705 Heropening Ethnografisch Museum bij de KMA, met toegevoegd exh. 25
nov. 1938 nr. 1374

– 28 nov. 1938 nr. 743 pensioenregelingen
– 25 jan. 1939 nr. 24 verboden kringen van de werken bij Griftenstein (De Bilt)
– 25 jan, 1939 nr. 25 rangschikking als vestingwerk van batterij V te Hoek van Holland
– 28 jan. 1939 nr. 52 Herinneringspenning 3e regiment Infanterie
– telefoonboek van het ministerie van Defensie en onderhebbende organen, januari 1939, 

gedrukt
– 13 maart 1939 nr. 178 aanwijzing van terrein in Rijswijk (ZH) voor een inrichting tot 

vervaardiging en beproeving van ontplofbare stoffen en munitie
– -17 maart 1939 nr. 201 wijziging van pensioenwetten voor land- en zeemacht en van de 

militaire weduwenwet 1922
– 28 maart 1939 nr. 222 overdracht van behandeling
– exh. 30 maart 1939 nr. 399 overname en overdracht van behandeling
– exh. 17 april 1939 nr. 485 wijzigingen van de wet van 29 juni 1925 Stb. 306 voorzieningen 

landsverdediging in verband met de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee
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– brief van de minister van Defensie aan minister Colijn 10 mei 1939 met doorslag van 
antwoord namens Colijn

– Door- en terugzending artikel over ‘Modern afweergeschut tegen vliegtuigen’ namens 
Colijn aan minister van Defensie 16/20 mei 1939

– notitie van W.H. Fockema Andreae van 11 juni 1939 voor Reyseger bij een krantenartikel over
wijziging van de Dienstplichtwet

– 16 juni 1939 nr. 403 Hinderwet
– 6 juli 1939 nr. 453 wijziging wet voor de reserve van de Koninklijke Marine (Stb 1924-369)
– telegram 31 aug. 1939 van samenwerkende dagbladen aandringend op 

vervoersmogelijkheden voor hun bladen
– 5 okt. 1939 nr. 676 kwijtschelding van boetes voor te late oplevering van bouwwerken aan 

de Genie
– 5 okt. 1939 nr. 679 oefentererrein voor landmachteenheden te Zuidlaren
– exh. 17 okt. 1939 nr. 1239 lichtbakens voor ’s nachts overvliegende buitenlandse vliegtuigen
– exh. 17 okt. 1939 nr. 1240 verboden geschriften
– 23 okt. 1939 nr. 729 levering van helmen aan Roemenië
– doorslag van geleidebrief 25 okt. 1939 zonder kenmerk aan de Algemene Rekenkamer bij 

bepaling inz. aanspraken van een aannemer op gedeeltelijke vergoeding van meerkosten 
ontstaan als gevolg van oorlogsgevaar

– exh. 15 nov. 1939 nr. 1376 rekest van samenwerkende weekbladen om voorziening in 
dreigende concurrentie door het blad ‘De Wacht’ door de Vereniging ‘Ons Leger’ in 
samenwerking met Defensie

– 21 nov. 1939 nr. 806 regeling m.b.t. fotografische publiciteit over de krijgsmacht.
– 22 november 1939 nr. 813 wijziging en aanvulling pensioenwetten voor land- en zeemacht
– 9 dec. 1939 nr. 882 uitsluiting van arbeiders bij uitvoering van militaire werken
– exh. 23 dec. 1939 nr. 1566 circulaire betreffende aanstelling van lt.gen. H.A.C. Fabius tot 

hoofd van sectie III (Inlichtingen) van het Algemeen Hoofdkwartier
– 13 feb. 1940 nr. 171 wijziging Marine-scheepsongevallenwet
– 19 feb. 1940 nr. 189 beëindiging van de vordering voor militaire doeleinden van het gebouw 

‘Waakt en Bidt’ te Alkmaar
– exh. 1 maart 1940 nr. 303 geleidecirculaire bij Naamboek Koninklijke Marine 1940
– 24 mei 1940 nr. 458 aanvragen van kaarten bij Topografische Dient moet schriftelijk 

geschieden

468-471 Dossiercode VIII-2. Economische en industriële 
verdedigingsvoorbereiding/Defensie-aangelegenheden.,
Zie ook de archieven van de Interdepartementale Commissie voor de Economische 
Verdedigingsvoorbereiding (ICEVV, NL-HaNA 2.13.68.06 inv.nrs. 149-302) en de Ministeriële 
Commissie Defensie-aangelegenheden (MCDa, NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nrs. 7639-7647).
468 1937-1938
469 1939
470 1940
471 Interne notities zonder datum en stukken betreffende de instelling 

en samenstelling van de Interdepartementale Commissie voor 
Economische Verdedigingsvoorbereiding ICEVV, 1936, 1938

472 Dossiercode VIII-3. Algemene Militaire Pensioenbond.
1937, 1939

473 Dossiercode VIII-4. [Materieelvoorziening voor de marine].
1938-1940

317 Dossiercode VIII-4. Stukken betreffende de besluitvorming in de ministerraad over 
de bouw van slagkruisers voor de Marine in Nederlands-Indië.
1939-1940

474 Dossiercode VIII-5. Verdeling van de vlootkosten tussen Nederland en Indië.
1938 N.B. Verdere stukken over dit onderwerp in inv.nrs. 595, 606, 614, 626.
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475 Dossiercode VIII-5. Defensiefonds.
1938-1939

476 Dossiercode VIII-7. Dienstplicht.
1938-1940

477 Dossiercode VIII-8. Militaire verdedigingsvoorbereiding en mobilisatie.
1938-1940

310 Dossiercode VIII-8. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de 
instructie voor de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht.
1939-1940

478 Dossiercode VIII-9. Staat van beleg, stukken ontworpen door Defensie.
1939-1940

479 Dossiercode VIII-10. Capitulantenraad en Centraal Capitulantenbureau.
1937-1940
Bevat vanaf 22 april 1940 lidmaatschapsstukken van Reyseger als lid van de Capitulantenraad tot de 
opheffing daarvan per 1 augustus 1940. Zie ook NL-HaNA nummer toegang 2.13.68.02, archieven van
de Capitulantenraad en het Centraal Capitulantenbureau. Capitulanten waren onderofficieren die bij 
het einde van hun diensttijd in aanmerking konden komen voor een functie bij de overheid.

480 ‘In behandeling’, niet afgedane stukken, dossiergroep VIII (Defensie).
1940
Bevat:

– exh. 4 juni 1940 nr. 706 inz. voorschot voor gezinnen van elders vertoevende militairen
– exh. 25 april 1940 nr. 594 inz. eventuele fusie van Centraal Orgaan Aanschaffingen 

Weermacht en de Economische Defensie-raad

481 Stukken betreffende de beoordeling van een voorstel van lt.gen. b.d. Fabius van 
niet uit de stukken blijkende strekking.
1937-1938

482 Aantekeningen en staten betreffende de vlootsterkte van vreemde mogendheden, 
afschrift van een pamflet over Duitse voornemens voor een ‘Anschluss’ van Zuid-
Limburg, stukken betreffende de Belgische mobilisatievoorbereidingen, circulaires 
van het ministerie van Financiën aan directeurs directe belastingen, registratie, 
domeinen en de ingenieurs-verificateurs van het kadaster ten geleide bij de 
‘Aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen bij een vijandelijke inval’ en 
inlichtingen over een Duits aanvalsplan in geval van Nederlandse en Belgische 
mobilisatie.
1937-1939
Voert aanduiding ‘Bu[ndel] Defensie’.

483 Stukken betreffende de voorbereiding van de Instructie voor de Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht die in het geval van mobilisatie dadelijk van kracht moet 
worden.
1938
Voert aanduiding ‘Bu[ndel] Defensie’.

484 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de minister Algemene Zaken over
bericht dat Nederland desgewenst in Engeland militaire vliegtuigen zou kunnen 
bestellen van de typen die bij de Britse luchtmacht in gebruik zijn genomen.
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1938
Geen registratuurkenmerken van Algemene Zaken, wel bijschrift ‘Bu[ndel] Defensie’.

485 Rekest van C. Werner te Breda om emplooi in een kazerne, met doorgeleidingsbrief 
naar Defensie.
1938

486 Telegram met motie van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging ‘Onze Vloot’ 
aan de ministerraad betreffende de noodzaak tot versterking van de defensie van 
Indië.
1939

487 Brief van de burgemeester van Texel Kamp aan W.H. Fockema Andreae inzake de 
ondersteuning van het verzoek om groot verlof van een ingezetene, met bijlagen.
1939

488 Interne notitie van Fockema Andreae aan Colijn bij krantenberichten over de 
bewapening ter zee.
[1939]

489 Nota naar aanleiding van besprekingen met de commissarissen der koningin en 
burgemeesters van verschillende gemeenten in Gelderland, Limburg en Overijssel 
over aspecten van de staat van oorlog of van beleg, blijkens bijschrift van Reyseger 
ingekomen bij brief van minister Binnenlandse Zaken exh. Kabinet no. 108 van 20 
jan 1940 aan alle ministers en op 22 januari 1940 in de ministerraad besproken, met 
geleidebrief van Binnenlandse Zaken aan Reyseger en aantekeningen van Reyseger 
voor de voorzitter van de ministerraad en de secretaris-generaal.
1940

B.1.09. Dossiergroep IX: Waterstaat

B.1.09. DOSSIERGROEP IX: WATERSTAAT

490 Dossiercode IX-1. ‘Diversen.,
1937-1940.
De dossiertitel is ontleend aan het oorspronkelijke omslag. Bevat:

– vervangingstekst van de overeenkomst van 3 resp. 30 september 1937 tussen de ministers 
van Waterstaat en Financiën en de Nederlandsch-Westfaalsche Stoomtram-Maatschappij 
in liquidatie te Oldenzaal inzake de naasting van de spoorweg van Denekamp via Oldenzaal 
naar de Duitse grens in de richting Gronau

– exh. 19 nov.1937 nr. 81 oprichting Nationaal Comité tot het bevorderen van de 
belangstelling in de Nederlandsche scheepvaart door het bouwen van scheepsmodellen

– exh. 6 jan. 1938 nr. 18 verlichting langs de Nederlandse wegen
– exh. 3 mei 1938 nr. 568 versnelde uitvoering inpoldering zuidelijke polders Zuiderzee
– exh. 28 nov. 1938 nr. 1383 beantwoording van doorgeleide brief
– exh. 17 nov. 1338 nr. 1338 verlichting Nieuwe Waterweg
– 1 dec. 1938 nr. 740 Regeling Rijkswaterstaatsdienst
– exh. 6 dec. 1938 nr. 1414 verslag Openbare Werken 1937
– exh. 15 dec. 1938 nr. 1464 wijziging BBRA 1934 door vermindering van functies te Urk
– 2 feb.1939 nr. 63 aanbestedingsvoorwaarden
– exh. 13 feb. 1939 nr. 158 wijziging BBRA 1934 door vermindering van functies te Rotterdam
– exh. 19 juli 1939 nr. 875 beantwoording van doorgeleide brief
– 31 maart 1939 nr. 231 wijziging modellen scheepsjournaals
– interne notitie van W.H. Fockema Andreae voor de minister 4 mei [1939] bij een niet 

aangetroffen stuk van Defensie over polderbemaling en afsluiting van grote meren
– 26 sep. 1939 nr. 638 Stoomvaartmaatschappij ‘Zeeland’
– 7 nov 1939 nr. 773 tegemoetkoming in kosten van molestrisico
– 14 nov. 1939 nr. 797 Stoomvaartmaatschappij ‘Zeeland’
– 26 jan. 1940 nr. 100 molestverzekering personeel en materieel
– exh. 1 feb. 1940 nr. 152 geleidebrief bij Verslag Openbare Werken 1938 (verslag niet 

aanwezig)
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– 2 feb. 1940 nr. 120 wetsontwerp tot oprichting samen met NV Overijsselsche Kanalen 
Maatschappij van een NV tot instandhouding, verbetering en exploitatie van de kanalen 
van die maatschappij

– 13 feb. 1940 nr. 164 bijzondere bepaling in verband met oorlogsgevaar
– 13 feb. 1940 nr. 165 gegevens openbare werken
– 13 feb. 1940 nr. 168 wetsontwerp bepalingen ter beperking van de gevaren door eventuele 

beschadiging van waterstaatswerken in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht in verband met 
de buitengewone omstandigheden van het moment

– 16 feb. 1940 nr. 180 mededeling van voor het bouwbedrijf van belang zijnde circulaires aan 
de Bedrijfsraadvoor het Bouwbedrijf

– 24 feb. 1940 nr. 204 veiligheid ter zee
– 20 maart 1940 nr. 286 lening aan en verdere deelneming in Stoomvaartmaatschappij 

‘Zeeland’
– exh. 5 juni 1940 nr. 710 tegemoetkoming in schade van aannemers van voor 29 augustus 

1939 aanbestede werken

491 Dossiercode IX-2. Vliegtuigindustrie.
1937-1939

492 Dossiercode IX-3. Zuiderzeesteunwet etc..
1937-1939

493 Dossiercode IX-4. Luchtvaart.
1938-1940

494 Dossiercode IX-4. Transatlantische vliegdienst.
1938-1939

495 Dossiercode IX-5. Waterstaatsrecht.
1938-1940

496-498 Dossiercode IX-6. Vervoer en Mijnwezen.
1938-1940
496 1938
497 1939
498 1940

499 Dossiercode IX-7. Vestiging van een nieuw centraal vliegveld.
1938-1939

500 ‘In behandeling’, niet afgedane stukken, dossiergroep IX (Waterstaat).
1940
Bevat:

– 5 april 1940 nr. 340 personeel departement van Waterstaat
– doorslagen van 4 brieven van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 360 van 17 april 

1940 inz. haven van Delfzijl

501 Afschrift van brief van het KNMI aan de minister van Waterstaat met voorstel tot 
beperking van de verstrekking van weerberichten, 1940, met aantekening over 
behandeling in de ministerraad.
1940

502 Gedrukte circulaires betreffende het VIIIe Internationale Wegencongres te Den 
Haag, waarbij Colijn genoemd wordt als een van de erevoorzitters.
1938
In handschrift van Reyseger :‘bewaren’.
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B.1.10. Dossiergroep X: Economische Zaken.

B.1.10. DOSSIERGROEP X: ECONOMISCHE ZAKEN.

503 Dossiercode X-1. ‘Diversen’.
1937-1940
De dossiertitel is ontleend aan het oorspronkelijke omslag. Bevat:

– teksten van het Nederlands-Ecuadoriaanse handelsverdrag, met geleidenotitie en 
geleidebrief van 13 juli 1937

– brief met bijlagen van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 8 juli 1937 inz.
de algemeen verbindendverklaring van de Nederlandsche Japonnen Conventie

– brief met bijlagen van de minister van Economische Zaken van 3 september 1937 inz. 
wijziging van Visserijreglementen

– brief van de minister van Economische Zaken van 14 september 1937 ten geleide bij het 
verslag van de Octrooiraad (niet aanwezig)

– brief met bijlagen van de minister van Economische Zaken van 24 september 1937 
betreffende de ‘Oslo’-overeenkomst van 28 mei 1937

– brief van de minister van Economische Zaken van 1 oktober 1937 inz. machtiging voor een 
ambtenaar tot het maken van een buitenlandse reis

– exh. 2 okt. 1937 nr. 3 inz. nieuw bestuur van de Vereeniging van Christelijke Werkgevers en 
Groothandelaren in Nederland ‘Christelijke Werkgeversbond’

– brief van de minister van Economische Zaken van 8 oktober 1937 inz. uitstel van ontslag van
een ambtenaar bij diens 65e verjaardag

– exh. 15 okt. 1937 no. 21 Nederlands supplement bij ‘Agence économique et financière’
– brief van de minister van Economische Zaken van 16 oktober 1937 inz. uitstel van ontslag 

van een ambtenaar bij diens 65e verjaardag
– exh. 18 okt. 1937 nr. 26 geleidebrief bij ‘Verslagen en Mededeelingen van de Directie van 

Handel en Nijverheid’ jg. 1937 nr. 5 (niet aanwezig)
– -1 nov. 1937 nr. 23 overdracht van beantwoording van klacht over bestelling in Duitsland van

lijstwerk voor foto’s van de koningin
– exh. 30 nov. 1937 nr. 109 hogere broodvergunning voor eendenhouder te Harderwijk
– 5 jan 1938 nr. 3 50-jarig bestaan Nederlandsche Heide Maatschappij
– exh. 5 jan. 1938 nr. 6 voorzitter van de Kamer van Koophandel Rotterdam
– 8 jan. 1938 nr. 6 geheim, ontslag van accountant L. Damen bij de Accountantsdienst van 

Economische Zaken, met toegevoegd exh. 12 april 1938 nr. 493, zie ook 13 juni 1939 nr. 395
– 14 jan. 1938 nr. 24 samenstelling handelsdelegaties naar Duitsland
– 21 jan. 1938 nr. 59 geen samenvoeging van het Nederlandsch en Nederlandsch-Indisch 

Informatie-Bureau met de Britse Kamer van Koophandel voor Nederlandsch-Indië
– exh. 29 jan. 1938 nr. 130 geleidebrief bij handleiding voor de borgstellingsfondsen voor 

kleine ondernemers (niet aanwezig)
– 9 maart 1938 nr. 171 wijziging onteigeningswet
– 14 maart 1938 nr. 187 looneisen in de metaalsector, met toegevoegd exh. 13 juni 1938 nr. 750
– 5 mei 1938 nr. 301 nieuwe IJkwet
– 8 juli 1938 nr. 462 ontwerpbesluit inz. vrijstelling van examens aan de Landbouwhogeschool
– exh. 21 juli 1938 nr. 886 geleidebrief bij verslagen Borgstellingsfondsen 1936 en 1937 (niet 

aanwezig)
– exh. 8 aug. 1938 geleidebrief bij verslag Octrooiraad 1937 (niet aanwezig)
– exh. 12 aug 1938 nr. 971 moeilijkheden bij de oprichting van pachtbureau voor Zeeland
– 17 sep. 1938 nr. 588 Landbouwcrisispolitiek en het effect van de crisisheffingen waarmee die

wordt gefinancierd
– 4 okt. 1938 nr. 622 aanschaffing van instrumenten bij instellingen van hoger en middelbaar 

onderwijs
– 11 okt. 1938 nr. 641 behandeling van een brief over de bouw bouw van het schip ‘Nieuw 

Amsterdam’ in de vergadering Ministeriële Commissie van het Werkfonds op 12 oktober 
1938, zie ook exh. 27 juni 1939 nr. 800

– 14 okt. 1938 nr. 645 Conventie Industriële Eigendom
– exh. 1 dec. 1938 nr. 1403 Nood in het pensionbedrijf
– 13 dec. 1938 nr. 789 klacht over prijsopdrijving door de Vereenigde Glasfabrieken
– 14 dec. 1938 letter I geheim inz. maatregelen die door Duitse instanties worden verlangd bij 

Wm. H. Müller & Co ter verzekering van de Duitse belangen, daaronder arisering van de 
meerderheid der aandeelhouders en uittreden van een niet-arisch lid van de Raad van 
Advies

– exh. 17 dec. 1938 nr. 1479 geleidebrief bij Verslag Technische Rijksvoorlichtingsdiensten 1937
(niet aanwezig)

– 23 feb. 1939 nr. 129 wijziging besluit Internationaal Betalingsverkeer 1935
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– 2 maart 1939 nr. 148 wetsontwerp vaststelling van regelen betreffende het 
Accountantswezen

– exh. 15 maart 1939 nr. 317 overname van behandeling
– exh. 22 maart 1939 nr. 350 Nederlandsche Unie van Accountants
– 31 maart 1939 nr. 232 reglement op de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen
– exh. 11 april 1939 nr. 458 afzetmogelijkheden in het Verre Oosten
– 18 april 1939 nr. 262 wetsontwerp vaststelling van regelen betreffende het 

Accountantswezen
– ongedateerde aantekening van Reyseger voor de minister over sluiting van de zuivelfabriek 

te Alphen aan den Rijn
– 9 mei 1939 nr. 323 Internationaal Koude-verdrag
– interne stukken en doorslag van brief zonder kenmerk van 20 mei 1939 aan de minister van 

Economische Zaken over gedachtenvorming over distributie van koffie en thee
– 31 mei 1939 nr. 369 regeling van de maten en gewichten 1940 en 1941
– 31 mei 1939 nr. 371 wetsontwerp wijziging van de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet
– 13 juni 1939 nr. 395 ontslag L. Damen bij de Accountantsdient van Economische Zaken, zie 

ook 8 januari 1938 nr. 6 geheim
– exh. 23 juni 1939 nr. 788 Duitse economische penetratie in Centraal en Zuid-Oost Europa
– exh. 27 juni 1939 nr. 800 abnormale stijging van lonen en materiaalprijzen bij de bouw van 

de ‘Nieuw Amsterdam’, zie ook 11 okt. 1938 nr. 641
– exh. 22 aug. 1939 nr. 971 beschouwing van Nationale Bond Landbouw en Maatschappij over

gewenste economische politiek
– exh. 18 sep. 1938 nr. 1108 geleidebrief bij Verslagen en Mededelingen 1939 nr. 2 van Directie 

van Handel en Nijverheid (niet aanwezig)
– exh. 22 sep. 1939 nr. 1141 geleidebrief bij Verslagen en Mededelingen 1939 nr. 3 van Directie 

van Handel en Nijverheid (niet aanwezig)
– 30 sep. 1939 nr. 658 export van bloembollen naar Duitsland en Engeland
– 5 okt. 1939 nr. 672 wijziging IJkwet 1869
– exh. 11 okt. 1939 nr. 1208 geleidebrief bij Verslagen en Mededelingen 1939 nr. 4 van Directie 

van Handel en Nijverheid (niet aanwezig)
– 19 okt. 1939 nr. 716 overdracht van behandeling, met nader exh. 31 okt. 1939 nr. 1299
– 20 oktober 1939 nr. 727 aardappelinvoer in Argentinië
– exh. 17 nov. 1939 nr. 1386 onverbindendverklaring regelingen in de bouwmaterialenhandel
– 12 december 1939 nr. 892 regeringsorders voor papier, met nader exh. 28 dec. 1939 nr. 1578
– doorslag van brief van 30 december 1939 zonder kenmerk aan minister van Economische 

Zaken met bijbehorende stukken over NSB-propaganda inzake de hoge binnenlandse prijs 
van boter en margarine in vergelijking met de prijs bij levering aan Engeland

– 4 januari 1940 nr. 11 stijging kosten van levensonderhoud
– 17 januari 1940 nr. 53 aan de koningin n.a.v. de economische beschouwingen van W.C. 

Sickesz te Amsterdam, met nader exh. 22 jan. 1940 nr. 99
– 2 feb. 1940 nr. 129 electriciteitsgebruik bij Rijksinstellingen
– exh. 9 feb 1940 nr. 189 motie van de studiegroep voor marktanalyse ten gunste van de 

bedrijfs-telling
– 25 feb. 1940 nr. 199 Registratie arbeidskrachten
– exh. 11 maart 1940 nr. 363 adres om wederinvoering van leien en griffels in het onderwijs
– exh. 13 maart 1940 nr. 377 geleidebrief bij Verslagen en Mededelingen 1940 nr. 1 van Directie

van Handel en Nijverheid (aanwezig)
– 20 maart 1940 nr. 281 wijziging reglement op maten en gewichten enz., regeling van de 

keur- en justeerlonen ingevolge de IJkwet en uitvoering van artt. 30 en 31 van die wet
– 14 maart 1940 nr. 263 schenking van bloembollen voor de tuin van het Witte Huis, met 

nader exh. 29 maart 1940 nr. 448
– 13 april 1940 nr. 350 basisperiode indexcijfers kosten van levensonderhoud
– 8 mei 1940 nr. 437 prijsvraagstuk
– exh. 20 mei 1940 nr. 665 adres van het presidium van de Nijverheidsraad
– exh. 26 mei 1940 nr. 684 benoeming waarnemend secretaris-generaal bij ministerie van 

Landbouw en Visserij
– exh. 29 mei 1940 nr. 692 geleidebrief bij weekblad van de Economische Voorlichtingsdienst 

(aanwezig)

504 Dossiercode X-2. Reorganisatie Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden.
1937-1939

505 Dossiercode X-3. Gebruik van Nederlandse materialen bij het bouwen met 
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Rijksgelden.
1938

506 Dossiercode X-4. Zuivelcentrale.
1937-1938

507 Dossiercode X-5. Tentoonstellingswezen.
1937-1939

508 Dossiercode X-6. Industriefinanciering.
1937-1939

509 Dossiercode X-7. Contingenteringen.
1937-1939

510-513 Dossiercode X-8. Landbouwcrisiswet en uitvoering ervan.
1937-1940
510 1937-1938
511 1939
512 1940
513 Correspondentie van Colijn zonder kenmerken betreffende een bij 

arbitrage vastgestelde tegemoetkoming aan H.W.A. Deterding in 
verband met diens uitvoer van landbouwprodukten naar Duitsland 
volgens het ‘Plan-Deterding’ en Deterdings voorstel om in 
Nederland een ‘onafhankelijke’ krant te starten om vriendschap en 
samenwerking met Duitsland te bevorderen, 1938; en stukken 
betreffende een schadeloosstelling aan de firma Gebroeders De 
Wijze Exportslachterijen te Cuyk wegens benadeling bij de 
toepassing van de Landbouwcrisiswet, 1938., 1938

514 Dossiercode X-9. Sanering kolenhandel.
1937, 1939

515 Dossiercode X-11. Industrialisatie.
1938

516 Dossiercode X-12. Kamers van Koophandel.
1938-1939

517 Dossiercode X-13. Centraal Bureau voor de Statistiek.
1938-1940

518-520 Dossiercode X-14. Verbindend verklaren van Ondernemersovereenkomsten.
1938-1940
518 1938
519 1939
520 1940

521 Dossiercode X-15. Economische Raad.
1938-1939

522 Dossiercode X-16. Vestigingswet.
1938-1940
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523 Dossiercode X-17. Visserij.
1938-1940`

524 Dossiercode X-18. Landbouw.
1938-1940

525 Dossiercode X-19. Competentiegeschil tussen de ministers van Buitenlandse en 
Economische Zalen over de leiding in de handelspolitiek.
1938-1939

526 ‘In behandeling’, niet afgedane stukken, dossiergroep X (Economische Zaken).
1939-1940
Bevat:

– stencilafdruk van brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam van 12 
december 1939 aan de minister van Economische Zaken inz. contingenteringen

– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken afd. II nr. 11 van 4 januari 1940 
aan Economische Zaken over stijging van de kosten van levensonderhoud

– nota dd. 31 januari 1940 van de Bond van Werkgevers in de Koopvaardij over toelagen op de
gages van officieren en scheepsgezellen, zonder exh., met aantekening van behandeling 
tijdens audiëntie

– exh. 6 april 1940 nr. 489 reglement hoogleraren en lectoren aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen

– rapport van de Centrale Inlichtingendienst over woordvoering door prof. J.J. Schrieke uit 
Leiden op een vergadering van hoofdfunctionarissen van de NSB, met interne notities, 1940

527 Verzoekschrift van Boele’s Scheepswerven en Machinefabriek te Bolnes aan de 
minister van Algemene Zaken om in aanmerking te komen voor opdrachten voor de
Nederlandse marine.
1937

528 Krantenknipsels betreffende de economische politiek van de regering.
1937

529 Gedrukt kamerstuk betreffende een amendement tot wijziging van de 
crisisinvoerwet, met bijschrift van Colijn.
1937

530 Afschriften van brieven gewisseld tussen de KLM en de KNILM betreffende hun 
geschillen over de exploitatie van de luchtvaart in Zuid-Oost Azië en Australië, 
alsmede van de KLM aan W.H. Fockema Andreae over de betekenis van een 
Nederlandse vliegverbinding met Australië, met interne notities van Colijn en 
Fockema Andreae.
1937-1938

531 Berichten van het Centraal Bureau voor Statistiek welke aan de minister van 
Algemene Zaken ter kennis zijn gebracht, deels met interne notities van Reyseger of
Fockema Andreae.
1937-1940
Geselecteerd uit een grotere hoeveelheid berichten welke alleen aan Reyseger en/of Fockema 
Andreae werden geadresseerd. Reyseger was bij KB van 4 maart 1938 nr. 7 tot lid van de Centrale 
Commissie voor de Statistiek benoemd als vertegenwoordiger van Algemene Zaken.

532 Interne notities van W.H. Fockema Andreae voor Colijn over wereldconjunctuur en 
wereldhandel, met bijlagen.
1938
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533 Informatiestencil opgesteld door het ministerie van Economische Zaken ter 
voorbereiding op de derde conferentie met de Nederlandse pers over het 
Landbouw-Crisisbeleid, met tekst van het openingswoord van die conferentie en 
met interne notitie van Fockema Andreae voor Reyseger.
1938

534 Beschouwing over de Nederlandse en wereldeconomie van J.H.Th. Gebhard te 
Voorburg, ingediend bij en doorgezonden door het Kabinet der Koningin.
1939

535 Interne notitie van Reyseger voor De Geer als voorzitter van de ministerraad over 
de toegenomen import uit en de afname van de export naar Duitsland.
1939

536 Interne notitie van Fockema Andreae voor Reyseger naar aanleiding van een artikel 
van A.A. van Rhijn.
z.j. [1938 of 1939]

B.1.11. Dossiergroep XI: Sociale Zaken.

B.1.11. DOSSIERGROEP XI: SOCIALE ZAKEN.
Zie ook inv.nr. 441.

537 Dossiercode XI-1. ‘Diversen’. 1937-1940
De dossiertitel is ontleend aan het oorspronkelijke omslag. Bevat:

– exh. 4 augustus 1937 nr. 79 inz. een officiële vertegenwoordiger naar de aanstaande 10e 
vergadering van de Fédération Internationale Pharmaceutique waar die organisatie haar 
25-jarig bestaan viert

– brief met bijlagen van de minister van Sociale Zaken van 27 augustus 1937 inz. de begroting 
voor 1938

– verslag van de 23e Internationale Arbeidsconferentie met geleidebrief van de minister van 
Sociale Zaken van 14 sep. 1937

– brief van de minister van Sociale Zaken van 1 december 1937 inz. uitstel van ontslag van een 
ambtenaar bij diens 65e verjaardag

– geleidebrief van de minister van Sociale Zaken van 2 december 1937 bij het voorontwerp 
van wet houdende beperkende bepalingen inzake de arbeid van gehuuwde vrouwen, met 
interne notitie

– correspondentie en documentatie over het slepende geschil van de Kunstzandsteenfabriek 
‘Arnoud’ te Hillegom met het ministerie van Sociale Zaken over de ploegendienst in de 
context van de opgelegde arbeidstijdverkorting, 1937-1939

– circulaire 4062 afd. Algemene Dienst van het ministerie van Sociale Zaken van 9 november 
1937 zonder exh. betreffende de ratificering van de ontwerpverdragen aangenomen op de 
21e Internationale Arbeidsconferentie (1936)

– 4 jan. 1938 nr. 1 afwijzing lidmaatschap Erecomité Tentoonstelling Fonds voor Bijzondere 
Nooden

– 9 maart 1938 nr. 178 herziening van het verdrag van Genua 1920 (22e Internationale 
Arbeidsconferentie

– exh. 29 maart 1938 nr. 323 beperking van overwerk
– 17 juni 1938 nr. 417 Algemene maatregel van Bestuur volgens artt. 6, 7, 11 en 24 tweede lid 

van de Veiligheidswet 1934
– rapport van J. Hidde Nijland ‘De directe mogelijkheden van het Werkfonds bij de 

werkloosheidsbestrijding', [1938] met samenvatting door W.H. Fockema Andreae. Vgl. ook 
desbetreffende notitie van Fockema Andreae in nr. 622.

– 7 dec. 1938 letter E inz. CI-inlichtingenrapport over E. Raams, secretaris van het ‘Nationaal 
Centrum’ en belast met de dagelijkse leiding daarvan, zie ook 14 dec. 1938 letter H

– 12 dec. 1938 nr. 778 ontwerpverdragen van de 23e Internationale Arbeidsconferentie
– 14 dec. 1938 letter H inz. E. Raams, zie 7 dec. 1938 letter E
– 27 dec. 1938 nr. 832 financiering van landverhuizing (emigratie) vanwege de staat
– 8 feb. 1939 nr. 81 financiering van landverhuizing (emigratie) vanwege de staat
– correspondentie van Reyseger, zonder inkomende of uitgaande kenmerken, met de 

secretaris van het Verbond van Nederlandse Werkgevers B.C. Slotemaker, 1939
– correspondentie van Reyseger, zonder inkomende of uitgaande kenmerken, met J. Verkuyl 
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van de Nederlandse landbouwkolonie te Tres Arroyos, Argentinië, 1939
– 27 feb. 1939 nr. 141 emigratie naar Canada
– Rapport inzake wijziging van de Ziektewet van het Verbond van Nederlandsche Werkgever 

uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken, met geleidebrief van 7 maart 1939 en interne
aantekening, zonder kenmerken

– Correspondentie en notities betreffende een voorwoord van Colijn voor een huis-aan-huis 
te verspreiden publicatie van het ‘Nationaal Centrum’ 1939 (zie 7 december 1938 letter E en 
14 december 1938 letter H)

– 18 april 1939 nr. 267 ontwerp-verdrag betreffende de statistieken van loon en arbeidsduur 
aangenomen op de Internationale Arbeidsconferentie van 1938

– 18 april 1939 nr. 268 aanbeveling van de 20e Internationale Arbeidsconferentie tot 
geleidelijke afschaffing van de werving van arbeidskrachten

– exh. 19 mei 1939 nr. 629 organisatie van de werkloosheidsbestrijding
– 1 juni 1939 nr. 375 overname van behandeling van brief
– bedankbrief van 9 juni 1939 namens de minister voor toezending van de eerste aflevering 

van het orgaan ‘Nationaal Centrum’, zonder inkomende of uitgaande kenmerken
– 30 juni 1939 nr. 435 emigratie naar Canada
– ongedateerde aantekeningen betreffende een bericht van de Regeeringspersdienst over de 

afwikkeling van lopende aanvragen voor het Werkfonds
– exh. 13 sep. 1939 nr. 1080 geleidebrief bij verslag van de 25e Internationale 

Arbeidsconferentie te Genève (niet aanwezig)
– 27 september 1939 nr. 647 arbitrage-uitspraak in loongeschil bij scheepswerven te 

Rotterdam en Schiedam
– 2 oktober 1939 nr. 664 onderscheidingen aan Belgische autoriteiten
– 12 december 1939 nr. 893 beschouwingen van J.F. Smits te Schiedam
– 19 dec. 1939 nr. 900 onderzoek naar drooglegging Reeuwijkse en Sluipwijkse plassen
– exh. 14 feb. 1940 nr. 209 motie van Groningse Arbeids Secretariaat, plaatselijke afdeling van

het NAS, om duurtetoeslag voor werklozen en behoeftigen
– 19 feb. 1940 nr. 188 inpolderingswerken in het Land van Vollenhove
– exh. 23 feb. 1940 nr. 268 motie van Kooplieden- en Marktkramersbond ‘Door Vereeniging 

Versterking (DVV)’ te Den Bosch om maatregelen ten behoeve van kleine zelfstandigen
– 2 april 1940 nr. 324 toepassing Kinderbijslagwet op Rijkspersoneel

538 Dossiercode XI-2. Loondorsers.
1937

539 Dossiercode XI-3. Werkfonds.
1937-1939

540 Dossiercode XI-4. Werkverruiming.
1937-1940

541 Dossiercode XI-5. Werkloosheidsverzekering.
1938

542-543 Dossiercode XI-6. Volksgezondheid.
1938-1940
542 1938-1939
543 1940

544 Dossiercode XI-7. Arbeid.
1938-1940

545 Dossiercode XI-8. Arbeidersverzekering.
1938-1940

546 Dossiercode XI-9. Werkloosheidsbestrijding
1938-1940
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547 Dossiercode XI-10. Jeugdwerkloosheid.
1939

548 ‘In behandeling’, niet afgedane stukken, dossiergroep XI (Sociale Zaken). 1940
Bevat:

– voorontwerp wet ongevallen- en ziekteverzekering voor huispersoneel, met geleidebrief 
van 4 maart 1940

– stukken betreffende decoratievoorstellen inz. heer Verrijn Stuart en dr. C. Campagne, april 
1940, zonder exh., met retro-acta 1937

549 Doorslag van brief van Colijn van 12 oktober 1937 zonder kenmerk aan minister van 
Sociale Zaken Romme over de financiële toestand van het oud-Kamerlid Duys.
1937

550 Stukken zonder ontvangersregistratuur over de stamkaart bij de invoering van de 
steunregeling.
1937

551 Brieven van minister van Sociale Zaken Romme aan Colijn over plaatsing van 
werklozen in Duitsland.
1937

552 Krantenknipsels, documentatie, interne notities en een burgerbrief betreffende (de 
bestrijding van de) werkloosheid.
1937-1939

553 Brief aan Colijn van de Rijkscommissie van Advies voor de Rijksdienst 
Werkverruiming betreffende een rapport n.a.v. de toestand in de Nederlandse 
scheepsbouwwerven en fabrieken voor scheepsmotoren, gedrukte kamerstukken 
en brieven van de directie van de Rijksdienst voor de Werkverruiming aan de 
Commissie van Advies daarbij betreffende (krediet voor) diverse 
werkverschaffingsprojecten.
1937-1940
Het merendeel van de aangetroffen stukken afkomstig van de Rijkscommissie van Advies voor de 
Rijksdienst Werkverruiming is vernietigd, omdat het archief van die commissie in redelijk complete 
staat is overgeleverd, zie daarvoor, NL-HaNA nummer toegang 2.15.28 met name inv.nrs. 945-1040. 
Bewaring van de hier beschreven stukken was geïndiceerd door bijschriften van Colijn, Reyseger en 
Fockema Andreae.

554 Brief met bijlagen van de Rijkscommissie voor de Werkverruiming en memoranda 
van W. Reyseger en W.H. Fockema Andreae betreffende het verzoek aan Colijn van 
de N.V. Handelsinrichtingen “Poortershaven” om financiële ondersteuning om het 
bedrijf staande te houden en om daarmee vergroting van werkverruiming te 
kunnen bereiken.
1938

555 Overdruk uit Maatschappij-belangen (oktober 1938) getiteld ‘Werkloosheid en 
werkloosheidsbestrijding’, met bijschriften van Colijn.
1938

556 Brief van P. Prins de Deventer aan Colijn inzake zijn denkbeelden over het 
werkloosheidsvraagstuk.
1938
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557 Rapport van J.F. Hoogesteger te Rotterdam over de mogelijkheden van kolonisatie 
door Nederlandse landbouwers in Chili; stencil met visitekaartje.
1938

558 Nota van Reyseger voor Colijn over de organisatie van de werkloosheidszorg en 
voorstel voor toekomstige regeling daarvan, met geleidenotitie en bijschriften van 
Colijn.
1938

559 Correspondentie zonder ontvangersregistratuur van/namens Colijn met H.P. 
Gelderman te Oldenzaal over de verbindendverklaring van collectieve 
arbeidsovereenkomsten.
1938

560 Correspondentie zonder ontvangersregistratuur betreffende het verzoek van mw. 
Prins-Jacobs om tussenkomst bij het verkrijgen van een werkvergunning voor een 
Duits dienstmeisje.
1938

561 Nota van ongenoemde steller over het Werkloosheidssubsidiefonds.
1938

562 Brief van de directeur van de Gemeentelijke Dienst der Werkloosheidsverzekering 
en Arbeidsbemiddeling van Delft aan het bestuur van de Delftse Bestuurdersbond, 
p/a de heer T. van der Windt, doorslag 1938; nota over de regelingen inzake 
Werkfondswerk, met adressering van Colijn aan Reyseger, z.j.; en berekeningen 
over de suikerprijs, z.j.
1938 en z.j.
Kennelijk losgeslagen stukken

563 Correspondentie tussen Colijn en minister van Sociale Zaken C.P.M. Romme en W. 
Reyseger betreffende het bijgesloten rapport van R. Hidde Nijland ‘Binnenlandsch 
verbruik van fabrikaten’.
1939

564 Periodieke statistische overzichten van de werkloosheid, 1939-1940 april, en een 
meerjarig overzicht 1933-1939.
1939-1940

565 Economisch-Statistische Berichten 25e jg. Nr. 1259 (14 februari1940) met een artikel 
over registratie van werkloze jongeren, met aantekeningen van Fockema Andreae 
en Reyseger daarbij.
1940

566 Notitie van Fockema Andreae voor [Colijn] bij een artikel dat de aandacht erop 
vestigt dat de inrichting van (barakken)kampen in vredestijd ook moet worden 
bekeken met het oog op een toekomstig oorlogsgeval.
z.j. [c. 1938]

B.1.12. Dossiergroep XII: Koloniën.

B.1.12. DOSSIERGROEP XII: KOLONIËN.

567 Dossiercode XII-1. ‘Diversen’.
1937-1940
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De dossiertitel is ontleend aan het oorspronkelijke omslag. Bevat:
– brief van de minister van Koloniën van 10 juli 1937 ten geleide bij wetsontwerp tot 

bekrachtiging van een verordening van de Gouverneur-Generaal tot opschorting van het 
uitvoerrecht op Javatabak

– exh. 15 okt. 1937 nr. 22 verzoek om bijdrage uit privémiddelen van Colijn voor uitbreiding 
sanatoriumcapaciteit Oost-Java

– 23 nov. 1937 nr. 46 overdracht van behandeling
– 25 jan. 1938 nr. 69 Indische Mijnwet
– 21 april 1938 nr. 269 overdracht aan minister van Koloniën van een bij Colijn bezorgd, 

‘onrechtmatig verkregen’ bedrag van ƒ 4.500,= bestemd voor de Nederlands-Indische 
landskas

– 1 juni 1938 nr. 369 uitvoering van de Nederlands-Indische, Surinaamse en Curaçaose 
comptabiliteitswetten

– correspondentie okt.-dec. 1938 zonder in- of uitgaande kenmerken met R. Zuijderhoff, 
voorzitter Kon. Vereniging ‘Oost en West’ en ter voorbereiding op audiëntie

– exh. 24 jan. 1939 nr. 69 bergruimte voor archieven van ministerie van Koloniën
– 26 januari 1939 nr. 38 telegram van voorzitter Vaderlandsche Club te Batavia over de 

toestand van Nederlands-Indië
– geleidebrief 1 feb. 1939 zonder exh. bij jaarverslag van Bureau Bevordering Kennis Koloniën 

(niet aanwezig)
– doorslag van uitgaande brief 14 februari 1939 zonder kenmerk aan de secretaris-generaal 

van Binnenlandse Zaken en interne notities betreffende afwijzing in de ministerraad van 
decoratievoorstellen afkomstig van Koloniën

– 18 april 1939 nr. 258 verdrag bevordering van internationale verspreiding van films met 
opvoedkundig karakter

– 7 juni 1939 nr. 380 wijziging Marinescheepsongevallenwet voor Nederlands-Indië, Suriname
en Curaçao

– exh. 6 juli 1939 nr. 836 doorzending om consideratie en advies door Kabinet der Koningin 
van rekest van het Nationaal Jongeren Verbond om wijziging van de naam van het 
ministerie van Koloniën in ministerie van Rijksdelen Overzee

– 20 juli 1939 nr. 480 voorschriften voor monstering binnen Nederland van Nederlands-
Indische, Surinaamse en Curaçaose schepen

– 13 sep. 1939 nr. 557 wetsontwerp goedkeuring Nederlandse toetreding tot het herziene 
Unieverdrag tot bescherming van industrieel eigendom van 1934

– 13 sep. 1939 nr. 558 wetsontwerp verhoging XII hoofdstuk (Koloniën) van de Rijksbegroting 
1939

– 18 sep. 1939 nr. 589 ontwerp-besluit tot herziening van de besluiten Internationaal 
Betalingsverkeer Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao 1934

– 5 okt. 1939 nr. 681 aanvulling reglementen voor de weduwen- en wezenfondsen voor 
Nederlands-Indische landsdienaren

– 18 april 1940 nr. 367 wijziging van de Brits-Nederlandse overeenkomst over het beheer van 
het quarantainestation te Kamaran

568 Dossiercode XII-1. Nederlands-Indië.
1937-1940

569 Dossiercode XII-2a. Nederlands-Indie, financiën.
1938-1940

570 Dossiercode XII-3. Suriname.
1937-1940

571 Dossiercode XII-4. Curaçao.
1938-1939

572 Dossiercode XII-5. Economische samenwerking tussen Nederland en Nederlands-
Indië.
1938-1939

573 Dossiercode XII.-6. Conjunctuurverloop in de Verenigde Staten.



2.03.06 Alg. Zaken 1937-1945 83

1938-1940

574 Afschrift van brief van het ANP aan Algemeen Nederlandsch-Indisch Persbureau 
‘Aneta’, met geleidebrief van het ANP aan Colijn.
1937
Zonder registratuurkenmerken van Algemene Zaken, wel opschrift ‘Bu[ndel] Koloniën’.

575 Doorslag van brief van Colijn aan minister van Koloniën Welter, 1937, brief van 
Colijn aan minister van Financien De Wilde met bijgeschreven antwoord, 1937, brief 
van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken Snouck 
Hurgronje aan Reyseger, 1937 en doorslag van afschrift van telegram van de 
Gouverneur van Curaçao, 1938.
1937-1938
Zonder registratuurkenmerken van Algemene Zaken, op één na alle met opschrift ‘Bu[ndel] 
Koloniën’.

576 Gedrukte kamerstukken en krantenknipsels betreffende de begroting voor 
Nederlands-Indië voor 1938 en 1939.
1937-1939

577 Correspondentie zonder registratuurkenmerken van Colijn met J.C. Kielstra 
Gouverneur van Suriname over onderwerpen van binnen- en buitenlandse politiek.
1938

578 Documentatie en aantekeningen betreffende het bestuur van Nederlands-Indië.
1939 en z.j.

579 Handgeschreven notities betreffende de uitvoer uit Nederland van textiel naar 
Nederlands-Indië.
z.j. [1938]

B.2. Stukken geordend in chronologische ordening

B.2. STUKKEN GEORDEND IN CHRONOLOGISCHE ORDENING
B.2.1. Correspondentie

B.2.1. CORRESPONDENTIE

318-320, 580-582
Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, namens de minister-president 
behandeld en afgedaan door de secretaris van de minister, drs. W. Reyseger.
1937-1939
Tijdens de eerste maanden van het bestaan van het Ministerie van Algemene Zaken heeft de 
administratieve ondersteuning van de minister-president enkel bestaan uit zijn secretaris, drs. W. 
Reyseger, die ook voor de formele instellng van het ministerie als secretaris van de minister-
president optrad. Deze handelde namens de minister een aantal brieven af. De brieven zijn niet 
ingeschreven in een agenda, noch van nummers voorzien. Er is evenmin een namenindex op 
vervaardigd.
318 1937 juni 25 - juli 14
319 1937 juli 15 - augustus 15
320 1937 augustus 16 - september 11
580 1937 juni 30 - september 24 en z.j.
581 1937 september 25 - november 9
582 1938-1939

583-587 Doorslagen van uitgaande brieven van het ministerie van Algemene Zaken, 
overwegend namens de minister getekend door de secretaris hoofd van de IIe 
Afdeling Reyseger, incidenteel ook door de minister zelf, opgelegd op de 
volgnummers van afdoening deels met bijlagen.
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1937-1939
Niet alle nummers van de afdoeningsregistratuur zijn aanwezig. Uit inv.nrs. 1-3 staat vast dat lang 
niet alle afdoeningen de gedaante hadden van een uitgaande brief. Vergelijking met inv.nr. 1 leert 
bovendien dat niet van alle uitgegane brieven doorslagen aanwezig zijn.
583 1937 oktober 8 – december 31 (laagste aanwezige nummer 1, 

hoogste 96)
584 bijlagen bij niet aangetroffen doorslagen van uitgaande brieven, 

1937, 1939
585 1938 (laagste aanwezige nummer 1, hoogste 845, alsmede 

letterregistratuur (geheim))
586 1939 (laagste aanwezige nummer 6, hoogste 940, alsmede 

letterregistratuur (geheim))
587 1940 (laagste aanwezige nummer 16, hoogste 422, en geheim letter 

G (9 mei))

588 Doorslagen van door of namens de voorzitter van de ministerraad verzonden 
telegrammen, deels met de daarbij beantwoorde brieven of telegrammen, 
genummerd 1-84 en ongenummerd over 1937-juli 1939 en 1-2 over november 1939.
1937-1939
Waarschijnlijk beslaat de eerste nummering het tijdperk van Colijn en de tweede die van De Geer. 
Van de eerste reeks ontbreken nrs. 6, 55,66, 69 en 78.

589 Geleidebrieven bij aan Colijn aangeboden gedrukten.
1937-1939
Behalve de edities 87 en 88 (1 en 8 januari 1938) van de New Times and Ethiopian News ontbreken 
de aangeboden gedrukten.

719 Aan Colijn voorgelegde rechtstreeks of indirect ingekomen moties, verzoeken om 
hulp en beschouwingen, waaraan geen verdere behandeling is gegeven 
(‘gedeponeerd’).
1939

720-722 Afschriften van brieven en deels van de daarbij behorende bijlagen, verzonden door
of namens de minister van Staat, minister van Algemeene Zaken (a.i.) voorzitter van
de Raad van Ministers, inzake rijkspersoneel, ambtenarenzaken en het 
bezoldigingsbesluit.
1939-1940
Volgens een bijliggende notitie in handschrift van W. Reyseger zouden de minuten van deze brieven 
zijn teruggezonden aan een heer Hoekman G.P. Hoekman was indertijd het hoofd van de afdeling 
Ambtenarenzaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De registratuurkenmerken van de 
brieven stemmen overeen met inv.nr. 4.
720 1939 aug - okt
721 1939 nov - dec
722 1940 jan - april 26

B.2.2. Vergaderdossiers voor vergaderingen van de Ministerraad

B.2.2. VERGADERDOSSIERS VOOR VERGADERINGEN VAN DE MINISTERRAAD

590-607 Doorslagen, incidenteel eerste type, van agenda’s voor vergaderingen van de 
ministerraad, met (een deel van) de voor behandeling geagendeerde stukken 
alsmede niet-geagendeerde stukken die in de oorspronkelijke bundels werden 
aangetroffen, incidenteel ook met tussen ministers en voorzitter van de 
ministerraad gevoerde correspondentie.
1937 juli-oktober
Zie de Inleiding voor nadere toelichting. Geordend op vergaderdatum.
590 6 juli 1937
591 13 juli 1937
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592 20 juli 1937, met kladteksten van telegrammen van Colijn aan de 
waarnemend voorzitter Goseling

593 27 juli 1937
594 3 augustus 1937
595 17 augustus 1937
596 26 augustus 1937
597 1 september 1937
598 7 september 1937
599 9 september 1937
600 14 september 1937
601 17 september 1937
602 20 september 1937
603 27 september 1937

Met het verslag van een vergadering van 30 september 1937 van de voorzitter van 
de ministerraad, de ministers van Defensie, Waterstaat, Sociale Zaken en 
Koloniën, H.M. Hirschfeld als vertegenwoordiger van minister Economische Zaken,
de Regeringscommissaris voor de Industrieele Verdedigingsvoorbereiding 
Groothoff en Reyseger als secretaris over de brief van 8 juli 1937 (bijgevoegd) van 
de 5 Nederlandse vliegtuigfabrikanten over de mogelijkheden om de Nederlandse 
en Nederlands-Indische behoefte aan militaire vliegtuigen te bestellen bij 
Nederlandse producenten.

604 4 oktober 1937
605 11 oktober 1937
606 18 oktober 1937
607 25 oktober 1937

Hierin doorslag van uitgaande brief van Reyseger aan Franx adjunct-secretaris van 
de ministerraad over de gang van zaken met agenda en stukken voor de 
ministerraad.

B.2.3. ‘Puchinger’-mappen

B.2.3. ‘PUCHINGER’-MAPPEN

608-628 Chronologisch op kalendermaanden maanden ingerichte mappen voorzien van 
opschriften door G. Puchinger met stukken van uiteenlopende aard.
1937-1939
Zie de inleiding. De mogelijkheid bestaat dat deze mappen van oorsprong waren gevormd als 
vergaderdossiers zoals inv.nrs. 590-607 en door G. Puchinger tot de aangetroffen maandmappen 
zijn omgevormd ten gerieve van de voorbereiding van zijn publicatie Colijn en het einde van de 
coalitie, deel III (1993). Enkele mappen zijn, denkelijk wegens hun toestand vervangen door nieuwe 
waarop W. Berkelaar Puchingers opschriften heeft overgenomen.
608 November 1937

Bevat:
– brief van minister van Defensie Van Dijk van 3 november zonder kenmerk 

met als bijlage rapport van de marine-attaché te Londen over ervaringen 
met luchtoorlog in de Spaanse wateren

– brief van de minister van Financiën De Wilde afd. Rijksgebouwen nr. 159 
ten geleide bij afschrift van een nota, die de minister heeft toegevoegd 
aan een in circulatie langs de ministers verkerend stuk van de 
Rijkscommissie Werkverruiming van 13 oktober 1937 nr. 1916; met 
bijschrift van Colijn ‘E[erst]v[olgende] Ec[onomische] Commissie’

– uittreksel uit een brief van de Directeur van Financiën te Batavia aan [de 
minister van Koloniën] van 9 november 1937 nr. 369 betreffende de 
instelling van een defensie-uitvoerrecht

– agenda voor de ministerraadsvergadering van 15 november 1938
– doorslag van brief van het ministerie van Algemene Zaken zonder 

kenmerk van 17 november 1937 aan A.J. de Bruyn de Den Haag dat in de 
vacature van commies bij van het ministerie van Algemene Zaken 
ingaande 1 november is benoemd W.H. Fockema Andreae, met de 
sollicitatiebrief van De Bruyn van 8 juli 1937 zonder registratuurkenmerk 
van afzender of ontvanger

– drukproef van een referaat over het Werkloosheidsvraagstuk, gehouden 
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door broer P.A. Colijn op 3 november 1937 op de AR partijconferentie te 
Den Haag, met bijschrift van H. Colijn nota ‘Het 
werkeloosheidsvraagstuk’ door P.A. Colijn, met aantekening van H. Colijn

– doorslag van brief van 23 november 1937 zonder kenmerk van Colijn aan 
minister De Wilde over de positie van het genootschap ‘Artis’ te 
Amsterdam

609 December 1937
Bevat:

– agenda’s voor de vergaderingen van de ministerraad van 8, 13, 20, 27 en 
28 december 1937 met op de laatste 4 aantekeningen van [Reyseger] over 
het resultaat van de behandeling.

– handgeschreven brieven van minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen Slotemaker de Bruine 19 dec en doorslag van antwoord 
van Colijn van 20 december 1937 beide zonder kenmerk over een debat in 
de Kamer over de ‘leerlingenschaal’

– afschrift van brief van 29 december 1937 van Economische Zaken Directie 
H&N nr. 49954 N aan het Bestuur van het Ecomomisch-Technologisch 
Instituut in Limburg te Heerlen over de Commissie van Bijstand daarvan, 
zonder registratuurkenmerk van Algemene Zaken

– handgeschreven brief van minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 6 december aan Colijn met bijlage over een 
hoogspanningslaboratrium bij de TH Delft waarover hij het met de 
minister van Fin niet eens kan worden

– gestencild afschrift van brief van de minister van Financiën aan die van 
Economische Zaken over wijzigingen in het wetsontwerp 
ruilverkavelingen, nadat in de ministerraad was besloten dat die 
aangelegenheid door beide nader principieel zou worden bezien

610 Januari 1938
Bevat:

– agenda’s voor de vergaderingen van de ministerraad van 3, 10, 17, 24 en 
januari 1938 met potloodbijschriften (in zwart en rood) door Reyseger van
het resultaat van de raadsbehandeling, identiek aan en wel overgenomen
van het exemplaar van Colijn in thans NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 248

– rapport van de inspecteur en de accountant bij de Generale Thesaurie van
Fin van een opgedragen onderzoek inzake centrale werkplaatsen voor 
jeugdige werklozen, met dossieraanduiding XI 4

611 Februari 1938
Bevat:

– doorslag van brief van Colijn aan minister van Binnenlandse Zaken Van 
Boeyen van 2 februari 1938 zonder kenmerk over decoratie van een heer 
Polak bij diens 70e verjaardag

– agenda’s voor de vergaderingen van de Ministerraad van 7, 14, 21 en 28 
februari 1938, met bijschriften over de raadsbesluiten, door Reyseger 
overgenomen van het exemplaar van Colijn in NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 
248-248

– brief van minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Slotemaker
de Bruine aan Colijn van 8 feb 1938 zonder kenmerk, ten geleide bij eerste
rapport van een onderzoek door Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
naar de wijze waarop werkloze jonge onderwijzers door de regering 
zouden kunnen worden geholpen, en bijbehorende oplegnotitie voor de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

– doorslag van brief van [Reyseger of Fockema Andreae] van 12 februari 
1938 zonder kenmerk aan minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen Slotemaker de Bruine ten geleide bij afschrift van brief 
van Colijn vanuit Arosa (niet aangetroffen)

– doorslag van brief van Reyseger van 12 februari 1938 zonder kenmerk aan 
het postkantoor van Den Haag om brieven en telegrammen die op 
zaterdagmiddag, zondag en door de week na kantoorsluiting aankomen 
voor Colijn, te bezorgen op het huisadres van Fockema Andreae

612 Maart 1938
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Bevat:
– correspondentie tussen Colijn en Romme 1 en 2 maart 1938 zonder 

kenmerk inz. agitatie rondom het onderwerp werkloosheid, met bijlagen
– afschrift van een anonieme nota gedateerd 4 maart 1938 over het 

Werkloosheidssubsidiefonds ingesteld bij wet van 4 maart 1935 Stb 76
– agenda’s voor de vergaderingen van de Ministerraad van 7, 14, 21 maart 

1938 met bijschriften van Reyseger over de raadsbesluiten, overgenomen 
van het Colijn-exemplaar in NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 248

– briefwisseling tussen minister Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Slotemaker de Bruine en Colijn van 16 februari, 9 en 10 maart 1938 zonder
kenmerken betreffende de desiderata voor het wegwerken van de 
excessen van de huidige ‘leerlingenschaal’, met bijlagen

– getypte tekst van een circulaire van minDef over verlengde tijd van eerste 
oefening als gevolg van de wijziging van de Dienstplichtwet, met bijschrift
van Colijn en Reyseger (datum 15 maart 1938

– afschrift van brief van Colijn aan Albarda van 27 maart 1938 zonder 
kenmerk over de internationale politieke toestand

– doorslag van brief van Colijn van 15 maart 1938 zonder kenmerk aan de 
voorzitter van de eerste Kamer betreffende de verlenging van de duur 
van eerste oefening van dienstplichtigen, met getypte circulaire van 
Defensie dienaangaande

– doorslag van nota van Colijn kenmerk Afdeling II nr. 202 van 23 maart 
1938 aan de heren ministers, met bijgeschreven dossiercode XI-4, over de
spanning tussen de doelstellingen van steunverlening en het Werkfonds 
en de werkloosheidsbestrijding en het gevaar van politieke agitatie 
daarover

– brief van minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Slotemaker
de Bruine van 25 maart 1938 zonder kenmerk aan Colijn over een nota 
van minister van Economische Zaken Steenberghe, met toegevoegde 
dossiercode XI-4

– brief van min van Sociale Zaken Romme aan Colijn van 25 maart 1938 
zonder kenmerk ten geleide bij tijdschrift [MH] en een nota van Romme 
daarbij, met aantekening van Colijn inz. doorzending van de bijlagen naar 
Binnenlandse Zaken

– notitie van min Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Slotemaker de 
Bruine bij een niet aangetroffen nota of verslag over [werkkampen voor 
jeugdige werklozen], met toegevoegde dossiercode XI-9

613 April 1938
Bevat:

– tabel van medio april 1938 uitstaande staatsleningen samen uitmakende 
de Nederlandse staatsschuld en de daarop in 1939-1943 te verrichten 
aflossingen, opgesteld door het Bureau Nationale Schuld van Financiën 
en via de secretaris-generaal van Fin , tevens s-g a.i. van van het 
ministerie van Algemene Zaken, bestemd voor Colijn, met geleidenotitie

– doorslag van brief van Colijn van 13 april 1938 aan minister van Koloniën 
Welter over eventuele ruimere uitvoer van Deli-tabak naar Duitsland en 
de financiële problemen van een oud-gouverneur van Curaçao die met 
een regeringscommissariaat geholpen zou kunnen worden

– perscommuniqué van 4 april 1938, behandeld in de ministerraad van die 
dag, over de kwestie van de handelwijze van de marechaussee-brigade te
Oss, bijgeschreven dossiercode II-5

– correspondentie tussen Colijn 31 maart 1938 zonder kenmerk en de 
minister van Sociale Zaken Romme 4 april 1938 nr. 146-2586 afd. W en S 
over de behandeling in de MC Werkfonds van een brief van Binnenlandse 
Zaken over bouw van woningen voor grote gezinnen

– agenda voor de vergadering van de ministerraad van 4 april 1938, met 
bijschriften door Reyseger van de raadsbesluiten, overgenomen van de 
Colijn-exemplaren in NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 248

– correspondentie tussen van de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen Slotemaker de Bruine 8 april 1938 zonder kenmerk en 
Colijn 9 april 1938 zonder kenmerk over een paar aandachstpunten

– doorslag van brief van Colijn aan de minister van Sociale Zaken Romme 
van 12 april 1938 zonder kenmerk n.a.v. een brief van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij over werkverschaffingsprojecten



88 Alg. Zaken 1937-1945 2.03.06

– brief van minJus Goseling van 20 april 1938 kenmerk G/vR.3 inz. een 
weinig gelukkige passage in de Memorie van Antwoord Eerste Kamer inz. 
hoofdstuk VI (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ) van de begroting, 
met bijschrift van Reyseger inz. behandeling in de 
ministerraadsvergadering van 28 april 1938 en bijschrift van Colijn over 
afdoening met de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Slotemaker

– ontwerp-circulaire van de minister van Sociale Zaken aan de 
gemeentebesturen over uitbreiding van de werkverschaffing, met 
bijschrift van Colijn over goedkeuring en met voorafgaand concept, 
behorend bij afdoening 31 mei 1938 no. 350 behelzende exh. 14 mei 1938 
nr. 628 van Sociale Zaken doss. XI 9 maar dat is niet aanwezig in inv.nr. 
276

– interne notitie van Reyseger voor Colijn 28 april 1938 n.a.v. een artikel in 
Algemeen Handelsblad als zouden 14.000 werklozen zijn aangeschreven 
waarvan zich maar 700 voor arbeid hebben opgegeven

– brief van de minister van Waterstaat Van Buuren aan Colijn van 29 april 
1938 zonder kenmerk ten geleide bij overzicht van de uitgaven van 
Waterstaat over 1932-1937 (ontbreekt)

– brief van minister van Financiën De Wilde van 30 april 1938 zonder 
kenmerk ten geleide bij een concept antwoord dat Van Boeyen aan 
Romme zou kunnen geven inzake uitbreiding van de werkverschaffing

614 Mei 1938
Bevat:

– Agenda’s voor ministerraadsvergaderingen van 2, 9 mei 1938, met 
bijschriften door Reyseger van de raadsbesluiten, overgenomen van de 
Colijn-exemplaren in NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 248

– nota van ‘Verwey’ 6 mei 1938 aan ‘minister’ n.a.v. krantbericht over 
ondoelmatige organisatie van de arbeidsbemiddeling

– brief van H.E. Lampe, Aruba, 16 mei 1938 ter gelegenheid van het 40-jarig 
regeringsjubileum van de koningin, met een opvallend gefrankeerde 
enveloppe en met kranteknipsel

– brief van de minister van Sociale Zaken Romme 18 mei 1938aan voorzitter
van de ministerraad inz. concept Memorie van Antwoord 
Credietverhooging Werkfonds (ontbreekt)

– doorslag van brief van Colijn 21 mei 1938 aan de minister van Koloniën 
Welter

– brief van J. van den Broek, Billiton Maatschappij, 28 april 1938, aan de 
minister van Algemene Zaken, met verzoek om bespoediging van het ‘5a-
contract’ voor Celebes t.b.v. ontginning van mineralen, met bijschrift van 
Colijn ‘beantwoord’ (antwoord ontbreekt)

– afschrift voor de minister van Algemene Zaken van brief van de minister 
van Koloniën 23 mei 1938 aan min Fin inz. verdeling van de vlootkosten 
tussen Nederland en Ned.-Indië, exh. 21 mei 1938 nr. 671 en afdoening 
‘Nader 21 oct. 1938 nr. 658’ en kattebelletje van Fockema Andreae

615 Juni 1938
De inhoud van deze map wijkt significant af van die van andere in de reeks, want 
bevat correspondentie van Colijn (te Gstaad) met J.B. Kan, voorzitter van de 
interdepartementale commissie voor economisch staatsnoodrecht, en met 
minister Goseling, over het merkwaardige verloop van de eerste 
commissievergadering op 23 juni 1938, voorts notulen van de tweede vergadering 
gehouden op 30 juni 1938, met geleidebrief van Goseling 6 juli 1938 en doorslag 
van antwoord van Colijn van 7 juli

616 Juli 1938
Bevat:

– agenda voor de ministerraadsvergadering van 4 juli 1938 met bijschriften 
van Reyseger over het besprekingsresultaat – ook de notulen in NL-HaNA 
2.02.05.02 inv.nr. 248 zijn van die aantekeningen voorzien door Reyseger, 
denkelijk wegens afwezigheid Colijn

– wetsontwerp en ontwerp Memorie van Toelichting inz. bestrijding van de 
bestaande nood van de omvangrijke werkloosheid, met geleidebrief van 
minJus Goseling aan Colijn (te Gstaad) 11 juli 1938 – ontwerpen zijn 
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producten van de commissie-Kan
– brief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 16 juli 

1938 en notitie van 17 juli 1938 aan voorzitter van de ministerraad over 
Werkfonds-objecten aangemeld door Monumentenzorg

– beschouwing van D.C. Renooy, Nederlandsche Handel-Maatschappij, ‘De 
ontwikkeling der overheidsschuld in Nederland na den wereldoorlog’ met
geleidebrief, met kantschrift van Colijn aan de Thesaurier-Generaal om 
verificatie van de cijfers en beschouwing van het hoofd van de afdeling 
Geldzaken van minister van Financiën Albarda 22 juli 1938 over die cijfers

– brief van C.J.P. Zaalberg aan de ministerraad met bijlage inzake de 
onwenselijkheid van het verschijnsel dat bewindslieden na aftreden 
voordelen gaan genieten uit ondernemingen die tevoren van hun 
besluiten en adviezen afhankelijk zijn geweest, met geleidenotitie van 
Reyseger over behandeling in de ministerraad cab 25 juli 1938 en 
geleidenotitie van Reyseger

– Nota’s van minister van Financiën De Wilde en van raadadviseur H. 
Postma over belastingverzwaring, gestencild, juli 1938

– krantenartikel en tabel over de druk van de (indirecte) belastingen op het 
inkomen (30 juli 1938)

617 Augustus 1938
Bevat:

– ongedateerde nota met bijlagen van minister van Financiën De Wilde aan 
de ministers van Algemene en Sociale Zaken over de kosten van de 
werklozenzorg en zijn ramingen daarover voor 1939 . NB: de nota 
aangetroffen in datummap 1-15 juni 1939, de bijlagen in datummap 
januari 1938! Hier ondergebracht omdat de grafiek over de ontwikkeling 
van het aantal werklozen in \verzorging afbreekt bij februari 1938 en 
medio 1938 i.v.m. de begroting-1939 problemen blijken te ontstaan

– brief van de minister van Koloniën Welter 2 aug 1938 te 
Ragusa/Dubrovnik aan Colijn

– doorslag van brief van Reyseger namens Colijn 8 aug 1938 aan minister 
van Financiën De Wilde, met geleidenotitie voor de secretaris-generaal 
van het ministerie van Algemene Zaken Van Asch van Wijck met diens 
notitie bij terugzending, en opgave van het vakantie-adres van minJus 
Goseling

– brief van de directeur KdK 9 augustus 1938 aan Colijn met aanbod van 
koningin om persoonlijk bij te dragen aan oplossing van de gerezen 
moeilijkheden [in het kabinet]

– notitie van Fockema Andreae 10 aug 1938 voor Colijn, met 
registratiekenmerk ‘Nader 24 aug 1938 nr. 539

– ongedateerd inlichtingenrapport over de Duitse bewapening, de 
Sudetencrisis en de internationale spanningen, gestencild, met als bijlage 
GS III rapport van januari 1938 over mogelijke verandering in de 
organisatie van de Duitse krijgsmacht, doorslag, met aantekening van ‘C’ 
(?) 12 aug 1938 over eventuele Nederlandse militaire voorbereidingen 
waarop bijschrift van Reyseger over kennisgeving aan SG Defensie 
Ringeling

– brief van de minister van Sociale Zaken Romme 17 aug 1938 aan Colijn 
over ambtelijke inzage in rapporten van studiereizen naar Zweden e.a. 
inzake werkloosheidsbestrijding

– verhandeling van H.M. Hirschfeld over de in Nederland te volgen 
economische politiek in verband met het vraagstuk der werkloosheid, 
gestencild, 21 juli 1938, met resumé daarvan door [NN] 19 aug 1938 voor 
Colijn, voorzien van registratuurkenmerk ‘Nader 18 nov 1938 no. 714

– nota van minister van Financiën De Wilde 20 aug 1938 over de begroting-
1939, met geleidebrief aan voorzitter van de ministerraad

– ontwerp van de economische paragraaf van de Miljoenennota 23 aug 
1938, met geleidebrief van minister van Economische Zaken, DG Handel 
en Nijverheid Hirschfeld, 23 aug 1938

– brief van minister van Financiën De Wilde 23 aug 1938 aan minister van 
Algemene Zaken n.a.v. nota van Van Poelje, Meyer de Vries en Bakker 
over jeugdwerkloosheid en maatregelen dienaangaande

– notitie van de minister van Binnenlandse Zaken Van Boeyen z.d. over het 
eventueel betrekken van de gemeenten bij de in overweging zijnde 
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nieuwe heffingen, met aangehechte strook inz. agendering voor de 
ministerraad van 24 aug 1938

– ontwerp-bijdrage van de minister van Sociale Zaken voor de Troonrede, 
met geleidebrief van min Romme aan Colijn 24 aug 1938

– ontwerpbijdrage van de minister van Buitenlandse Zaken voor de 
Troonrede, met geleidebrief van [NN] aan Reyseger

– nadere nota van minister van Financiën De Wilde 26 aug 1938 over de 
begroting-1939, met geleidebrief en reacties daarop van de ministers van 
Justitie en Binnenlandse Zaken

– brief van de minister van Sociale Zaken Romme 29 aug 1938 aan 
voorzitter van de ministerraad over praktische realisering van de 
werkloosheidsbestrijding

– doorslag van advies van de Raad van State 30 aug 1938 over de 
wetsontwerpen tot vaststelling van de onderscheiden hoofdstukken der 
Rijksbegroting 1939

618 September 1938
Bevat:

– ontwerpen voor de Troonrede in onderscheiden ontwikkelingsstadia
– ingekomen en doorslagen of ontwerpen van uitgegane stukken, o.m. aan 

de koningin, betreffende het meningsverschil in het kabinet over de 
begroting, 1-10 sep 1938

– agenda’s voor de vergaderingen van de ministerraad van 12, 19 en 26 sep,
met door Reyseger aangebrachte bijschriften overgenomen van Colijns 
aantekeningen op de exemplaren in NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 248

– ongesigneerd verslag van het verloop van de vergadering van de 
ministerraad van 12 sep 1938

– brief van de directeur van het KdK 12 sep 1938 over de troonrede
– brieven van de minister van Sociale Zaken Romme 12 sep 1938 aan Colijn 

over aanpassingen van het ontwerp-troonrede
– doorslagen van brieven van Colijn 13 en 14 sep 1938 aan secretaris van het

KdK ten geleide bij ontwerp en drukproef van de troonrede
– brief van de minister van Sociale Zaken Romme 14 sep 1938 aan Colijn 

over grondaankoop ten behoeve van de werkverschaffing
– brieven van het KdK 15 en 16 sep 1938 betreffende goedkeuring door de 

koningin van de nader gewijzigde tekst van de troonrede en opening der 
Staten-Generaal door de koningin persoonlijk

– doorslag van brief van de minister van Sociale Zaken 15 sep 1938 aan 
minister van Financiën over gemeentefinanciën en uitbreiding van de 
werkverschaffing

– Concept voor het algemeen gedeelte van de Miljoenennota met 
wijzigingsvoorstellen van de minister van Sociale Zaken Romme, met 
geleidebrief 15 sep 1938

– Geleidebrief van minister van Financiën 16 sep 1938 bij eerste drukproef 
van de Miljoenennota 1939

619 oktober 1938
Bevat:

– brief van minister van Financiën De Wilde aan Colijn 5 okt 1938 over 
voorstellen inzake bestrijding van de jeugdwerkloosheid

– brief van het Christelijk Nationaal Vakverbond aan Colijn 11 oktober 1938 
met door Colijn gevraagde inzichten over ruimere deelname van jeugdige 
werklozen aan de instellingen die ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid in het leven zijn geroepen en omzetting van objecten 
van werkverschaffing tot objecten van normaal werk, met dossiercode 
XI-9

– brief van de minister van Sociale Zaken Romme 15 oktober 1938 over een 
werkverschaffingsproject waarover Colijn door een heer Ridder was 
geïnformeerd, met bijschriften van Colijn, o.m. ‘Met Ridder [d.i. dr. J. 
Ridder referendaris bij afd. Geldwezen van minister van Financiën) naar 
Min. De Wilde’ en met als bijlage rapport van de Interdepartementale 
Commissie van Advies inzake Aangelegenheden het Werkfonds en de 
Werkverschaffing betreffende; met dossiercode XI-9

– afschrift van brief van de voorzitter der Tweede Kamer aan voorzitter van 
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de ministerraad over verbeteringen in de toezending van de Memories 
van Antwoord na incidenten in 1937

– interne notitie van Reyseger [22] okt. 1938 voor Colijn over de organisatie 
van de werkloosheidsbestrijding in verband met een bespreking daarover

– tekst van de beschouwing van de minister van Sociale Zaken Romme te 
houden in de vergadering van de Rijkscommissie van Advies inzake het 
vraagstuk van de werkloosheid onder de Jeugd op 29 okt 1938, met 
geleidebrief 26 okt 1938

– brief van minister van Financiën De Wilde 30 okt 1938 aan Colijn over zijn 
verbazing over de rede van Romme (zie vorig item), met bijschrift van 
Colijn ‘Persoonlijk dossier’ en bijschrift van Reyseger ‘Fin’

620 November 1938
Bevat alleen agenda’s voor de ministerraadsvergaderingen van 7 en 14 nov 1938 
met door Reyseger aangebrachte aantekeningen van het besprekingsresultaat 
overgenomen van de Colijn-exemplaren in NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 248.

621 December 1938
Bevat:

– brief van minister van Economische Zaken Steenberghe 1 dec 1938 aan 
voorzitter van de ministerraad over laatste bezwaar tegen de 
wetsontwerpen inz. Economische Verdedigingsvoorbereiding, met als 
bijlagen afschrift van briefwisseling tussen Economische Zaken en Def 
dienaangaande; voorzien van dossiercode VIII-2

– agenda’s voor de vergaderingen van de ministerraad van 12 en 19 
december 1938, met bijschriften van Reyseger van het 
besprekingsresultaat overgenomen van de Colijn-exemplaren in NL-
HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 248

– brief van minister van Financiën De Wilde 6 dec 1938 aan Colijn over 
bedreiging van het wetsontwerp tariefmachtigingswet in de Ie Kamer

– brief van minister van Financiën De Wilde 15 dec 1938 inz. schuldtoezicht 
en Werkfonds, met bijschrift van Colijn ‘dinsdagavond Werkfonds’

622 Januari 1939
Bevat:

– agenda’s voor de vergaderingen van de ministerraad van 2 en 24 jan 1939 
met door Reyseger toegevoegde bijschriften van het 
behandelingsresultaat overgenomen van de Colijn-exemplaren in NL-
HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 248

– brief van minister van Buitenlandse Zaken 9 jan 1939 aan voorzitter van 
de ministerraad over zijn gedachte om ter verzekering van de 
zelfstandigheidspolitiek de betrekkingen met omringende landen vast te 
leggen geschreven en ondertekenede verklaringen, met bijbehorende 
aantekening van SG Buitenlandse Zaken Snouck Hurgronje

– brief van de minister van Buitenlandse Zaken 11-1-1939 aan Colijn over de 
toenemende dreiging in Europa en de noodzaak om spoedig te beslissen 
over verhoging van het Nederlandse defensiebudget, met doorslag van 
antwoord van Colijn 12 jan 1939 uit Zwitserland

– briefwisseling tussen Colijn en president DNB Trip 9 resp. 11 jan 1939 met 
bijlagen betreffende verdediging van de gulden en bestrijding van 
speculatie tegen het Britse pond

– Concept-nota van minJus Goseling aan de Tweede Kamer over de kwestie
van het marechaussee-optreden te Oss, met doorslag van geleidebrief 
aan de ministers en geleidebrief aan voorzitter van de ministerraad 12 jan 
1939, met bijgeschreven correcties en gecorrigeerde druk

– doorslag van brief van gezant te Washington aan de minister van 
Buitenlandse Zaken 16 jan 1939 over zijn onderhoud met de Secretary of 
State

– interne notitie van W.H. Fockema Andreae voor Reyseger over de 
werkloosheidsbestrijding

– ontwerpen en afschrift van het regeringstelegram 27 jan 1939 aan ex-
kiezer Wilhelm II met gelukwens bij diens 80e verjaardag

623 Februari 1939
Bevat:
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– anonieme brief zonder datum met waarschuwing dat prins Bernhard 
defensiegeheimen aan Duitsland verraadt

– brief van minister Goseling aan voorzitter van de ministerraad inz. 
afwezigheid bij de ministerraad-vergadering van 6 februari 1939, met 
doorslag van antwoord van Colijn

– interne notitie van Reyseger over verzoek van de Telegraaf om een in 
memoriam betreffende sir Henry Deterding, met bijgeschreven antwoord
van Colijn

– klachtbrief van een anonieme werkloze onderwijzer uit Hulst over de over
bezoldiging van de voorzitter en ontvanger van het waterschap Hulster- 
en Axeler Ambacht, met stukken betreffende het door Colijn terzake 
gelaste onderzoek

– beschouwingen van ongeïdentificeerden van januari en 6 feb 1939 over 
het Britse monetaire beleid

– agenda voor de vergadering van de ministerraad van 6 feb 1939 met door 
Reyseger bijgeschreven besprekingsresultaten overgenomen van de 
Colijn- exemplaren in NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 248

– notitie van Reyseger voor Colijn 18 feb 1939 over een correctie op de 
agenda voor de ministerraad

– notitie van Reyseger 8 feb 1939 voor Colijn over de werklozenzorg, i.v.m. 
Colijns brief aan

– doorslag van brief van Colijn 15 feb 1939 aan minister van Buitenlandse 
Zaken Patijn inz. een ontwerp-nota voor de koningin

– brief van minister van Financiën De Wilde 20 feb 1939 aan Colijn ten 
geleide bij een concept-wetsontwerp met memorie van toelichting inz. 
heffing van een nationale inkomsten- en winstbelasting (n.a.), met 
bijgeschreven ‘zie exh. 254’

– De Arbeidsmarkt, orgaan van de Nederlandschen Werkloosheidsraad, jg. 
20 afl. 2 (feb 1939)

624 Maart 1939
Bevat:

– afschrift van brief van de Pensioenraad 1 maart 1939 aan de minister van 
Binnenlandse Zaken over het voorontwerp van wet tot heffing van een 
nationale inkomsten- en winstbelasting

– brief van H.I. Keus, directeur HEEMAF, 23 feb 1939 aan W.Reyseger, met 
bijlagen en met doorslag van antwoord 4 maart 1939 – zie nr. 7

– agenda’s voor de vergaderingen van de ministerraad van 6, 20 en 27 
maart 1939 met door Reyseger bijgeschreven besprekingsresultaten 
overgenomen van het Colijn-exemplaar in NL-HaNA 2.02.05.02 inv.nr. 
248

– brief van de minister van Sociale Zaken Romme 9 maart 1939 aan Colijn 
n.a.v. onderhoud van beide en minister van Economische Zaken en 
minister van Financiën over financiële hulp aan bouwactiviteiten van 
organisaties die algemene maatschappelijke belangen voorstaan

– briefwisseling met minister van Financiën 8 en 9 maart dossiercode XI 1 
over twee artikelen in NRC over dienstbodenloon en steunregeling 
(aanwezig, waarbij krabbeltje van Reyseger ‘Excellentie, U wilde dit in den
Raad ter sprake brengen’)

– notitie van Fockema Andreae 13 maart 1939 over voorstel van minister 
van Economische Zaken voor regeling van de landbouw

625 April 1939
Bevat:

– Notitie van Fockema Andreae 10 april 1939 voor Colijn bij het advies van 
de Raad van State (n.a.) inzake de belastingvoorstellen 1939, met 
bijschrift van Colijn ‘Raad’ en nadere notitie van Fockema 15 april 1939 
n.a.v. rapport van de Commissie-Bodenhausen terzake met 
registratiekenmerk ‘nader 21 april 1939 No 280’

– notitie van Fockema Andreae 20 april 1939 voor Colijn met analyse van de
verkiezingsuitslagen, met bijschriften van Colijn

– nota van de minister van Buitenlandse Zaken Patijn 25 april 1939 met 
inlichtingen van de Roemeense gezant over het bezoek van de 
Roemeense minister van Buitenlandse Zaken aan Hitler



2.03.06 Alg. Zaken 1937-1945 93

626 Mei 1939
Bestaat uit de samengevoegde inhoud van de oorspronkelijke ‘Puchinger’-
mappen over 1-15 en 15-30 mei. Bevat:

– notitie van Reyseger 6 mei 1939 voor Colijn ter herinnering aan 70e 
verjaardag van minister Slotemaker de Bruine

– notite van Reyseger 6 mei 1939 voor Colijn over wens van minister van 
Financiën De Wilde om een vergadering van de Begrotingscommissie uit 
te stellen

– notitie van Reysger 8 mei 1939 voor Colijn ten geleide bij voorstel voor 
Nederlandse bijdrage aan de vlootkosten Ned.-Indië voor 1940 (n.a.)

– brief met bijlagen van D. Crena de Iongh president NHM 9 mei 1939 aan 
Colijn over het resultaat van de NHM over 1938, met doorslag van 
antwoord

– doorslag van brief van minister van Financiën De Wilde 11 mei 1939 aan 
de minister van Sociale Zaken Romme met geleidebrief aan voorzitter 
van de ministerraad, en doorslag van antwoord van de minister van 
Sociale Zaken aan minister van Financiën

– ontwerp-circulaire van de minister van Sociale Zaken aan de 
gemeentebesturen inz. verlaging van de rentevoet op 
Woningwetvoorschotten, met kanttekeningen van de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Slotemaker de Bruine 15 mei 1939

– brief van minister van Economische Zaken Steenberghe 13 mei 1939 met 
bijlage over de oprichting en financiering van een Instituut voor 
Nederlandse economische belangen in Indië overeenkomstig besluit van 
de ministerraad van 13 maart 1939 (agendapunt 16) – zie ook 363 op 23 
juni

– onvolledige doorslag van brief van [het secretariaat van]de Ministeriële 
Begrotingscommissie 13 mei 1939 aan de leden daarvan over gewenste 
wijziging in de huisvesting van de kanselarijen van de Nederlandse 
gezantschappen te Londen en Berlijn

– advies van de Hooge Raad van Arbeid 17 mei 1939 aan de de minister van 
Sociale Zaken over de wetsontwerpen inzake de arbeid van 14-jarigen

– concept van Colijn voor zijn brief aan de koningin ten geleide bij het 
ontslagverzoek van minister van Financiën De Wilde, doorslag van brief 
aan De Wilde over de verdere gang van zaken en doorslagen van 
ontwerpen voor desbetreffend perscommuniqué

– doorslagen van brieven van Colijn 16 en 19 mei aan prof. Dijk te Zwolle en 
de minister van Sociale Zaken Romme inz. ongerustheid bij de 
Protestants-Christelijke Jeugdbonden over wijze waarop de arbeid in 
kampen voor de jeugd geregeld zou worden

– brief van E.C. van Dorp te Beckham, Kent, UK 21 mei 1939 aan Colijn n.a.v. 
het aftreden van minister van Financiën De Wilde

– proces-verbaal van overdracht en overname van het ministerie van 
Financiën door De Wilde resp. Colijn a.i., 22 mei 1939

– doorslag van conceptbesluit van de minister van Sociale Zaken no. 4-3110 
afd. Werkverschaffing tot vaststelling van de instructie voor de 
Directeuren van de Rijksdienst tot bestrijding der werkloosheid, met 
notitie van Reyseger 22 mei 1939

– brief van minister van Financiën a.i. Colijn aan minister van Algemene 
Zaken (ook Colijn) over beschikbaarheid van de administrateur Vogel van 
minister van Financiën voor overleg over de revisie van de voorlopige 
cijfers voor de begroting 1940, met stencil bevattende de voorlopige 
cijfers per hoofdstuk van de Rijksbegroting 1940

– brief van de Belgische minister van Financiën C. Gutt 23 mei 1939 aan 
Colijn met ontwerp van antwoord 24 mei

– Memorandum van minister van Financiën a.i. Colijn aan de ministers over
het onderscheid in de begroting tussen ‘huishoudelijke uitgaven’ en 
‘kapitaaldienst

– afschrift in duplo van brief van de [Commissie Werkverschaffing Meyer de
Vries] 25 mei 1939 aan de SG van Economische Zaken over uitvoering van 
cultuurtechnische werken in werkverschaffing, met in potlood 
bijgeschreven dossiercode XI-11

– Brief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Slotemaker de Bruine 24 mei 1939 aan Colijn over begrotingszaken voor 
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1940, met doorslag van Colijn
– adhesiebetuiging van NN 25 mei 1939
– verslag van ambtelijk overleg over de kostenverdeling over Sociale Zaken 

en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid en de toepassing van de wetten inzake het 
arbeidsverbod van 14-jarigen

– brief van C. van den Bussche oud vice-president van de Raad van 
Nederlands-Indië 29 mei 1939 aan Colijn met verzoek om audiënte in 
verband met vertrouwelijke mededelingen van de GG over zijn betrekking
met de minister van Koloniën

– agenda voor de vergadering van de ministerraad van 30 mei 1939, zonder 
bijschriften

627 Juni 1939
Bestaat uit de samengevoegde inhoud van de oorspronkelijke ‘Puchinger’-
mappen over 1-15 en 15-30 juni. Bevat:

– brief z.d. van een anonieme huisvrouw aan Colijn over de ‘zaak-Oss’, met 
bijschrift van Colijn

– ontwerp-besluit van de minister van Sociale Zaken z.d. tot vaststelling 
van de instructie voor de Directeuren van de Rijksdienst tot bestrijding 
der werkloosheid, met aantekening van Reyseger 22 mei 1939 daarbij en 
met afschrift en doorslag van reacties van Colijn als minister van 
Financiën

– brief van de minister van Sociale Zaken 1 juni 1939 aan Colijn n.a.v. het KB 
inzake de Rijksdienst voor de Werkverruiming, met ontwerp en doorslag 
van antwoord van resp. 3 en 5 juni

– doorslag van brief van minister van Economische Zaken Steenberghe 3 
juni 1939 aan de minister van Sociale Zaken inz. zijn akkoord met de 
wetsontwerpen arbeidsverbod 14-jarigen, met geleidebrief van minister 
van Economische Zaken aan voorzitter van de ministerraad

– aantekening van [Fockema Andreae?] z.d. voor Colijn over de 
volksstemming in Zwitserland over een omvangrijk krediet voor militaire 
uitgaven en werkloosheidsbestrijding, met bijschriften van Colijn en 
Reyseger

– stukken betreffende een plan voor woningbouw te Wisch en de 
doorrekening bij minister van Financiën daarvan

– aantekeningen van Fockema Andreae 6 juni 1939 voor Reyseger en Colijn 
over de gedrukte radiovoordrachten van minister Steenberghe als 
voorbeeld van ongecentraliseerde overheidsvoorlichting, met bijschrift 
van Colijn ‘Meegeven naar Raad’ en ‘volgende maal’

– brief van minDef Van Dijk 7 juni 1939 ten geleide bij Memorie van 
Antwoord bij wetsontwerpen 391 en 392, met aantekening ‘terug met een
paar correcties’

– stencils van het besluit van de de minister van Sociale Zaken tot 
benoeming van voorzitter en leden van de Commissie van Advies bij de 
Rijksdienst voor de Werkverruiming waarbij o.m. Reyseger als lid en 
Fockema Andreae als plv. lid voor het ministerie van Algemene Zaken 
worden benoemd, met uitnodiging voor de installatievergadering

– Uitnodiging van de voorzitter van de Commissie van Advies bij de 
Rijksdienst voor de Werkverruiming 10 juni 1939 voor een persexcursie 
naar objecten van werkverschaffing in Limburg, met doorslag van brief 
van Reyseger betreffende zijn verhindering

– correspondentie met de minister van Sociale Zaken Romme mei-juni 
1939 over het artikel ‘Werkverschaffingspolitiek en bouwbedrijf’ in De 
Magistratuur jg. 11 nr. 168 (mei 1939) en (de beantwoording van) 
Kamervragen dienaangaande

– notities van Reyseger 10 juni 1939 aan Colijn over ‘de versterkte 
bestrijding der jeugdwerkloosheid’ en de behandeling van stukken 
daarover in de ministerraad, met dossiercode XI-10, en met geleidebrief 
van de minister van Sociale Zaken bij stukken over het onderwerp (n.a.)

– uitnodiging van het Algemeen Nederlandsch Verbond voor de huldiging 
van W.J. Leyds, met bijschrift van Colijn ‘Herinneren’

– brief van de minister van Sociale Zaken Romme 13 juni 1939 aan Colijn 
over de kwestie-Zwijndrecht en de wetsontwerpen inzake arbeidsverbod 
van 14-jarigen, met bijschriften van Colijn en met doorslag van antwoord 



2.03.06 Alg. Zaken 1937-1945 95

van Reyseger namens Colijn
– brief van J. Witlox, hoofdredacteur Maasbode, 14 juni 1939 aan Colijn over

dreigend conflict tussen Colijn en de katholieke ministers
– brief van een anonieme ‘AR-Nederlander’ z.d. aan Colijn over een 

ministerspost voor het Amsterdamse liberale gemeenteraadslid K. 
Jansma

– circulaire van de adjunct-secretaris van de ministerraad L.L.Franx 20 juni 
1939 aan de ministers over een raadsvergadering op zaterdag 24 juni, met
aantekening van Reyseger betreffende uitstel ervan en met dossiercode 
II-1

– aantekeningen van Reyseger 21 juni 1939 voor Colijn over diens afspraken 
voor de volgende dag en 23 juni 1939 over Colijns plannen met de 
ministerraad van a.s. maandag, met bijschrift van Colijn ‘ja voor de 
gewone zaken’ en bijschrift van Reyseger ‘Franx medegegdeeld

– kranteknipsel uit Alg. Handelsblad 23 juni 1939
– brief van minister van Economische Zaken Steenberghe 28 juni 1939 aan 

Colijn over zijn kostenraming van 13 mei voor het op te richten Instituut 
voor Nederlandse economische belangen in Ned.-Indië, met bijschrift van
Colijn

– telegram van Van Rossum te Amsterdam 30 juni 1939 aan Colijn n.a.v. 
aftreden van het kabinet

– aantekening van Colijn over af te zeggen afspraken en uit te nodigen 
persoon

628 Juli-september 1939
Bestaat uit de samengevoegde inhoud van de oorspronkelijke ‘Puchinger’-
mappen over 1-15 en 15-30 juli en een ‘restantenmap’ over juli en augustus. Bevat:

– [samengevoegd uit twee halfmaandsmappen juli en restmap juli-
augustus]

– nota van Colijn 1 juli 1939 over maatregelen ter overbrugging budgettair 
tekort, en ontwerp van nadere toelichting van Colijn 1 juli 1939 aan de 
koningin, met concept van geleidebrief

– doorslagen van brieven van Colijn 1 juli 1939 nr. 436 aan de ministers ten 
geleide bij afschrift van de brief van de directeur KdK n.a.v. de 
ontslagaanvrage van het kabinet, met ontwerpen van perscommuniqué 
daarover – afdoeningsomslag 436 niet aangetroffen

– brief van de drie Landbouworganisaties 1 juli 1939 aan Colijn ten geleide 
bij afschrift van adres aan de koningin om weer een ministerie van 
Landbouw en Visserij in te stellen, telegram 1 juli 1939 en brief 5 juli 1939 
van de Nationale Bond Landbouw en Maatschappij aan Colijn om 
hetzelfde, met doorslag van antwoord 6 juli 1939 op telegram en brief 
door Reyseger namens Colijn

– Briefwisseling 2 en 6 juli 1939 met (genaturaliseerde) G.M. Alexich
– brief van J.C. Hoos te Den Haag 3 juli 1939 aan Colijn met kranteknipsel 

over contraproductiviteit van werkloosheidsuitkeringen
– uitnodiging van minister van Economische Zaken Steenberghe aan Colijn 

voor een diner
– uitnodigingen van de Nederlandsche Bank en de Duitse gezant aan Colijn 

voor festiviteiten ter gelegenheid van het bezoek van de Duitse minister 
van Economische Zaken Funk, met doorslag van verhinderingsbericht aan
DNB 4 juli 1939, en aantekening van Reyseger 4 juli 1939 over ontvangst 
door Colijn van Funk

– doorslag van brief 4 juli 1939 van Colijn aan de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen Slotemaker de Bruine over de 
kabinetsformatie

– doorslag van afschrift van brief van Colijn 6 juli 1939 aan de koningin om 
ontheffing van zijn formatie-opdracht

– aantekening van Reyseger 7 juli 1939 voor Colijn over bezoek van De 
Savornin Lohman

– doorslag van brief 11 juli 1939 van Colijn aan H. Verwilghen, gouverneur 
van Belgisch Limburg, over de kabinetscrisis

– samenvatting van het college van prof. Gerretson over de constitutionele 
betekenis van de kabinetscrisis, met geleidebrief van Gerretson

– klad- en ontwerpversies van het regeringsprogramma 14 juli 1939
– doorslag van brief van Colijn aan M. Tobin te San Francisco (USA) over de 
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kabinetscrisis
– geleidebrief van de Vaderlandsche Club te Batavia 4 juli 1939 aan Colijn 

ten geleide bij het weekblad van de Club met verslag van een betoging 
(n.a.) en doorslag van bedankbrief 17 juli 1939 van Reyseger namens 
Colijn

– gestencild memorandum van vice-admiraal Ferwerda commandant der 
zeemacht te Batavia juni 1939 over zijn standpunt m.b.t. de noodzaak van
versterking van de vloot, met doorslag van antwoord 18 juli 1939 van 
Colijn en doorslag van geleidebrief van Reyseger aan de directeur KdK ten
geleide bij het voor de koningin bestemde exemplaar

– correspondentie van Colijn 17 en 18 juli 1939 met de demissionaire 
ministers Romme, Welter en Steenberghe

– brief van Colijn 19 juli 1939 aan A.I.M.J. baron van Wijnbergen over de 
kabinetscrisis

– correspondentie van Colijn 16-22 juli 1939 met resp. over beoogde nieuwe
bewindslieden

– nota van Albarda hoofd afdeling Geldwezen minister van Financiën 20 juli
1939 aan Colijn over het goudverlies van Nederland

– Gestencilde bundel ‘Gegevens betreffende de ontwikkeling en toestand 
Rijksfinanciën’ met overzicht van de ontwikkeling in de afgelopen 40 jaar, 
uitkomsten van de ‘gewone dienst’ sinds 1922, samenstelling van de 
begroting voor 1939, de kapitaaldienst, de uitgaven aan Defensie en de 
verplichtingen ingevolge sociale verzekeringswetten, samensteller 
onbekend, 19 juli 1939

– brief van A.C. Josephus Jitta 22 juli 1939 met gelukwensen bij het slagen 
van de formatie van kabinet Colijn V

– brief van Weekblad Economisch-Statistische berichten 24 juli 1939 over 
een bij het ministerie van Algemene Zaken gemaakt overzicht van in 
uitvoering zijnde openbare werken, met interne notities omtrent de 
behandeling

– concept-besluit inzake benoeming en ontslag van ministers van het 
nieuwe resp. oude kabinet, met doorslag van geleidebrief van Reyseger 
24 juli 1939 aan de directeur van het Kabinet der Koningin

– doorslag van brief van Colijn 24 juli 1939 nr. 486 aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer over het voornemen tot afleggen van een 
regeringsverklaring – afdoeningsomslag 486 niet aangetroffen

– ontwerp en doorslag van de agenda van de constituerende vergadering 
van het kabinet Colijn V op 24 juli 1939

– gestencilde notitie 24 juli 1939 over de taak en werkwijze van de 
Ministerieele Begrootingscommissie

– ontwerp en doorslag van KB 25 juli 1939 nr. 1 tot ontslag uit hun 
bestaande betrekkingen van de beoogd ministers J.A. de Visser en M.H. 
Damme, met doorslag van aanbiedingsbrief 24 juli 1939 nr. 487 aan de 
koningin – afdoeningsomslag 487 niet aangetroffen

– concept en doorslag van het rapport van Colijn 24 juli 1939 aan de 
koningin over zijn kabinetsformatie

– ontwerpen en concepten van het regeringsprogram van het kabinet Colijn
V, met doorslag van geleidebrief 25 juli 1939 aan de ministers

– Notitie van Reyseger 25 juli 1939 over het ontstaan en verloop van het 
meningsverschil in het kabinet Colijn IV, met doorslag van afschrift

– doorslag van brief van Colijn 25 juli 1939 aan H. Algra
– ontwerpen, klad, gestencilde overzicht van de samenstelling en de 

secretariaten van de ministeriele commissies bij aantreden van kabinet 
Colijn V, juli 1939

– brief van Colijn 25 juli 1939 aan minJus De Visser over twee kwesties 
betreffende buitenlanders, met bijlagen

– doorslag van brief van Reyseger 25 juli 1939 aan griffier Tweede Kamer 
om toegangskaarten voor de gereserveerde tribune in verband met de 
regeringsverklaring

– ontwerpen voor en doorslag en stencil van de regeringsverklaring [c. 25 
juli 1939]

– ontwerp-KB tot wijziging van de samenstelling van een aantal 
departementen, z.d.

– geleidebrief van P. Lieftinck 20 juli 1939 bij een studie van het 
Nederlandsch Economisch Instituut (n.a.), met doorslag van bedankbrief 
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van Colijn 25 juli
– Notitie van Reyseger 28 juli 1939 voor de Ministerraad inzake te 

verstrekken RPD-mededeling dat demissionaire ministers geen gewone 
audiënties verlenen

– brief van P.J. van Lookeren Campagne 28 juli 1939 aan Colijn over het 
aftreden van het kabinet Colijn V

– doorslag van brief van Reyseger namens Colijn 28 juli 1939 nr. 490 aan de 
ministers ten geleide bij afschriften van de ontslagaanvraag van het 
kabinet Colijn V en van de brief van de directeur KdK dat de koningin die 
aanvraag in overweging heeft genomen – afdoeningsomslag 490 niet 
aangetroffen

– brief van de burgemeester van Roermond Reijmer 24 juli 1939 aan Colijn 
met heilwens voor het kabinet Colijn V en doorslag van antwoord van 
Colijn 29 juli

– doorslag van brief van Colijn 29 juli 1939 aan voorzitter Tweede Kamer 
om voor enkele dringende onderwerpen af te wijken van de regel dat een 
demissionair kabinet geen ontwerpen in de Staten-Generaal plegen te 
verdedigen

– doorslagen van brieven van Colijn 31 juli 1939 aan minJus de Visser ten 
geleide bij brief van dr. E. Einstoss te München en aan Einstoss omtrent 
de doorgeleiding van zijn brief

– ‘Nota-Vogel’ juli 1939 over maatregelen van de laatste jaren, welke de 
uitgave voor steun en werkverschaffing hebben doen stijgen, met 
doorslag

– gestencilde beschouwing ‘Gegevens betreffende de ontwikkeling en 
toestand Rijksfinanciën’, juli 1939, zonder aanduiding van opsteller(s)

– brief van Colijn 9 sep 1939 aan voorzitter van de ministerraad De Geer 
over de indertijd gedane mondelinge toezegging aan dr. J.A. Nederbragt 
inzake terugkeer in Nederlandse publieke dienst na afloop van zijn 
mandaat als president van de gemengde Pools-Danziger Havenraad, die 
met de Duitse inval in Polen een feit geworden is

– Rapport krachtens mondelinge opdracht van de minister van Defensie 
van commissie-Furstner 12 sep 1939 over de mogelijkheden tot 
verbetering van de maritieme verdediging van Nederlands-Indië

B.3. Niet onder dossiercode of in chronologische ordening aangetroffen stukken

B.3. NIET ONDER DOSSIERCODE OF IN CHRONOLOGISCHE ORDENING AANGETROFFEN 
STUKKEN

629 Drukwerken met bijgeschreven aantekeningen van Colijn.
1935, 1937-1940
Bevat:

– Atjehsch Leger Museum: 8e supplement op den inventaris der ten geschenke ontvangen 
(c.q. aangekochte) boekwerken - foto’s - wapens - eereteekens enz. v/m 1 oktober 1938 t/m 
31 december 1938. Hierin is tevens opgenomen het jaarverslag over 1938 ([Koetaradja] 
1939), met aantekening van Colijn voor W. Reyseger: ‘Mij hierover eens spreken. (Zelf eerst 
lezen)’;

– C. Nobel, De Crisis en de middelen tot herstel (Haarlem [1935]) en ‘De opheffing der 
werkloosheid’ in: Jaarboek 1939 van de Algemeenen Bond van Oudleerlingen van 
Inrichtingen voor Middelbaar Landbouwonderwijs (Goes 1939), met aantekening van Colijn 
‘Staat er wat in dat lezenswaard is?’ en inliggend negatief antwoord van W.H. Fockema 
Andreae over beide publicaties;

– E. van Nispen tot Sevenaer, De nood onzer kastelen (Hengelo [1937]) met aantekening van 
Colijn: ‘Zie landgoederen’;

– L.H. Bodde Bouman, Waarom verdwijnen onze landgoederen? ([Hengelo 1937]),
– met aantekening van Colijn: ‘T.z.t. eens aandacht besteden om te bespreken met Financiën’

630 Notities van Colijn, mej. Oosterwijk en onbekende voor Reyseger en van Reyseger 
voor Colijn.
1937



98 Alg. Zaken 1937-1945 2.03.06

631 Afschriften van opstellen van Carsten Nielsen getiteld ‘Die Neugestaltung Asiens’ en
‘Land Israel’ behoord hebbend bij een ontbrekende geleidebrief van de schrijver 
aan [Colijn] van 16 februari 1939.
1937, 1939

632 Notitie van W.H. Fockema Andreae bij een krantenbericht over ‘Vrouwelijke 
vrijwilligers’.
1938

633 Aantekening van W.H. Fockema Andreae voor W. Reyseger naar aanleiding van 
bijgevoegde kranteknipsels over morele en geestelijke herbewapening, met 
antwoord van Reyseger en nadere vraag van Fockema.
1938

634 Krantenknipsels.
1937-1939

635 Drukwerken met door Colijn bijgeschreven opdrachten ‘Bedanken’.
1939
Bevat:

– L. Rutten, Het ‘imperial institute’ en het ‘koloniaal instituut’ (Amsterdam 1939], overdruk uit
De Indische Mercuur van 25 januari 1939);

– Levensverzekering-Maatschappij N.V. Rotterdamsche Verzekering-Societeiten (R.V.S.): 
Jaarverslag 1938 (Rotterdam 1939);

– Mar. B.C.M. Coopmans, De ontwikkeling der industriefinanciering (Arnhem 1939);
– Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam. Jaarverslag 1938 

(Amsterdam 1939);
– Verslag van de werkzaamheden van de Jan Pieterszoon Coen Stichting over het jaar 1938 

(Batavia 1939)

636 Concepten en teksten voor en brieven met verzoeken om redevoeringen, artikelen 
en voorwoorden van Colijn.
1938 en z.j.

312 Voorschriften van van de Opperbevelhebber der Land- en Zeemacht en van de 
secretarissen-generaal, uitgevaardigd op last van de Duitse militaire autoriteiten, 
gecompileerd door de secretaris van het College van secretarissen-generaal.
1940 mei 16 - juni 6

311 Stukken welke zijn besproken in de vergaderingen van het College van 
secretarissen-generaal.
1940-1943
Fotokopieën, vervaardigd naar originelen uit een archiefbestanddeel van het Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat thans {1992) berust bij het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie.

637 ‘Luftschutz’Lehrkarte No. 12’, instructieblad van de Organisation des Luftschutzes.
z.j. [1940-1945]

638 Brief van NN, lid van een plaatselijk bestuur van de Nederlandsche Bond van 
Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders, aan H.J. Woudenberg, Commissaris 
van het CNV, over het neerleggen van zijn functie uit principiële overwegingen, 1941.
[Afschrift].
1941
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639 Verslag van een bijeenkomst van de NSB te Utrecht met voordracht door 
Commissaris-Generaal dr. Schmidt, en circulaire van de NSB district 23 (Rotterdam) 
aan de leden over de kwestie-Oud.
1941

640 ‘SA- und SS-Rad, eine schnelle und übersichtliche Information über die Dienstgrade
und über die Gliederung der SA und SS, aufgestellt nach den neuesten Vorschriften 
der obersten SA-Führung’, draaitafel met rangen, onderscheidingstekenen en 
indeling van SA en SS.
Z.j. [1940-1942]

322 Brief van de secretaris van Afdeling II Reyseger te Apeldoorn aan de secretaris-
generaal [te Den Haag] met verzoek om een beslissing op een verzoek om 
vrijstelling van opkomst voor de Arbeidsdienst van een medewerker van de 
gewestleider Drenthe-Overijssel van de Nationale Jeugdstorm, met dorsaal 
stenografische aantekening van de [telefonisch verkregen] afwijzende beslissing.
1944
In 2015 afgezonderd uit inv.nr. 321.

B.4. Stukken van W.Reyseger als (economisch) secretaris van de voorzitter van de ministerraad Colijn bij het ministerie van Koloniën, geordend volgens de hoofdstukken van de Rijksbegroting (1933-1937)

B.4. STUKKEN VAN W.REYSEGER ALS (ECONOMISCH) SECRETARIS VAN DE VOORZITTER 
VAN DE MINISTERRAAD COLIJN BIJ HET MINISTERIE VAN KOLONIËN, GEORDEND 
VOLGENS DE HOOFDSTUKKEN VAN DE RIJKSBEGROTING (1933-1937)

B.4.01. Hoofdstukken I en II: Regering en Algemene Zaken

B.4.01. HOOFDSTUKKEN I EN II: REGERING EN ALGEMENE ZAKEN
De mogelijkheid bestaat dat deze bescheiden geheel of gedeeltelijk tot (een) bundel(s) I en/of II 
‘Algemeen’ hebben behoord, die dan bij een eerdere bewerking uiteengenomen zijn.

702 Brief van H.J. Knottenbelt en afschrift van brief van de minister van Financiën aan 
de voorzitter van de ministerraad over verlaging van de loodstarieven, 1933.
1933

703 Getypte agenda voor de ministerraad van 24 juni 1933 met aantekening van 
bijgevoegde vergaderstukken en aantekeningen betreffende het 
besprekingsresultaat, en handgeschreven lijst van onderwerpen op het gebied van 
de buitenlandse betrekkingen.
1933

704 Gedrukt pamflet van F.H. Waller, ‘The remedy – remove the fetters’ (1933) met 
geleidebericht. 1933

705 Brief aan Colijn minister-president van de afdeling Friesland van de Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond met voorspraak voor de veehouder S.W. Jaarsma te Gauw
bij Sneek in diens hypotheekmoeilijkheden, met bijlagen.
1933-1934

706 Stukken betreffende de kosten, hun declaratie en kwestie daarover van 
dienstreizen van Colijn, Reyseger en anderen naar Londen in juni-juli, Genève, 
Lausanne en Basel in september-oktober 1933 en Londen februari 1934.
1933-1934

707 Losse krantenknipsels, voornamelijk over politiek in het algemeen en Colijn in het 
bijzonder.
1933-1935
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708 Teksten van beschouwingen, bijdragen of toespraken van Colijn als minister of 
minister-president.
1934, 1936 en z.j.
Bevat:

– manuscript tekst over de oorzaken van en remedies tegen de economische crisis en de 
handhaving van de gouden standaard [na 1929]

– getypte Engelse tekst van een toespraak van Colijn bij de opening door de hertog van Kent 
van een tentoonstelling over twee eeuwen Britse kunst in Amsterdam [4 juli 1936]

– manuscript van een tekst ter gelegenheid van de geslaagde oversteek van de KLM met de 
‘Snip’ gezagvoerder J.J. Hondong naar Suriname [december 1934]

– gestencilde tekst van een toespraak bij de installatie van een Contactcommissie onder 
voorzitterschap van prof. J. van Gelderen, werkzaam bij het ministerie van Koloniën, door 
de minister van Koloniën [Colijn]

709 Bulletins van W. Willems & Co effectencommissionairs over economische en 
politieke ontwikkelingen.
1934-1937

710 Aantekening betreffende besluiten van de Ministerraad in de vergadering van 20 
november 1934 genomen, met verzendlijst van de betrokken ministers.
1935

711 Correspondentie van Colijn als lid van de Ministeriële Commissie voor het 
Nederlandsch Clearinginstituut betreffende de bezoldiging van de directeur 
daarvan, en gestencild afschrift van de statuten van het instituut.
1935
Het Nederlandsch Clearing Instituut is ingesteld bij KB van 8 mei 1934 Sb. 232 met het doel 
medewerking aan en bevordering van de uitvoering van maatregelen in het internationale 
betalingsverkeer op grondslag van verrekening. De Stichting Nederlandsch Clearinginstituut werd 
opgericht bij notariële acte van 19 mei 1934 door lasthebbers van de ministers van Economische 
Zaken, Financiën en Buitenlandse Zaken. Het bestuur van het instituut lag in handen van de Raad 
van Beheer, die verantwoording schuldig was aan de commissie van de net genoemde ministers. Van
die Commissie was de minister van Economische Zaken statutair voorzitter. De minister van 
Economische Zaken benoemde twee leden van de Raad van Beheer, de ministers van Financiën, 
Buitenlandse Zaken en Koloniën alsmede de Directie van de Nederlandsche Bank elk één. De 
Commissie van Ministers benoemde als college ok een lid van de Raad van Beheer, dei als 
gedelegeerde van die Raad met de directie van het instituut werd belast. Uit de aldus benoemde 
Raad van Beheer wees de minister van Economische Zaken de voorzitter aan, de Raad zelf koos uit 
zijn midden een ondervoorzitter. De Commissie van Ministers moet al vrij spoedig na de oprichting 
van het Instituut zijn uitgebreid met de minister van Koloniën. Het archief van het Clearing Instituut 
berust bij NA als NL-HaNA 2.08.47

712 Modellen van stukken welke dienen ter vervanging van het contraseign van Colijn 
als minister van Koloniën en Defensie a.i. wanneer deze in het buitenland vertoeft, 
1936, met voorbeelden van een praktijkgeval met de minister van Buitenlandse 
Zaken in 1935.
1935-1936
Colijn was in het kabinet Colijn III minister van Koloniën en van Defensie a.i. Stukken betreffen dus 
niet zijn gestie als voorzitter van de ministerraad maar veeleer als vakminister.

713 Correspondentie van Colijn met het Kabinet der Koningin.
1935, 1937

714 Stukken betreffende de voorbereiding van de Troonrede van 1935 alsmede van de 
algemene politieke beschouwingen over de begrotingen voor 1936 en 1937.
1935-1937
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715 Proefdrukken voor de Memorie van Antwoord inzake hoofdstuk I van de 
Rijksbegroting voor 1937, met bijschriften van Colijn, minister Slotemaker de Bruïne
en [Reyseger?].
1936

716 Beschouwing ‘Vier jaren ministerie Colijn’ van W. Reyseger, met geleidebrief van 
Reyseger aan Colijn, en met als bijlage overzicht van de verdragen die tot stand 
kwamen tijdens het kabinet-Colijn.
1937
De geleidebrief op papier van het ministerie van Koloniën.

717 Notitie met gegevens over het luchtschip ‘Graf Zeppelin’ (LZ 127) en het in aanbouw
zijnde luchtschip LZ 129, met tekeningen van de passagiersaccomodatie van het 
laatste.
z.j. [c. 1934]

B.4.02. Hoofdstuk III: Buitenlandse Zaken

B.4.02. HOOFDSTUK III: BUITENLANDSE ZAKEN

641 Bundel ‘Buitenlandse Zaken’.
1933-1937.
Bevat:

– afschrift van brief van de gezant te Parijs aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over 
spanningen tussen regering en parlement, met geleidebrief aan de voorzitter van de 
ministerraad 18 juni 1937

– stukken betreffende de Italiaanse inmenging in de Sopaanse burgeroorlog, 1937 en z.j.
– gestencilde nota van de minister van Buitenlandse Zaken over eventuele toelating tot 

Nederland van Spanjaarden die in verschillende legaties te Madrid toevlucht hebben 
gezocht, met gestencilde geleidebrieven 4 juni 1937 aan minister van Koloniën en voorzitter
van de ministerraad

– tekst van de Overeenkomst tot ontwikkeling van het handelsverkeer tussen België, 
Denemarken, Finland, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en Zweden (de zgn. ‘Oslo-
staten’) van 28 mei 1937 te Oslo, met 2 bijlagen, stencil in het Nederlands

– brief van de gezant te Portugal aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over geruchten 
om Angola aan Duitsland te verpachten, met geleidebrief aan Colijn 9 feb 1937

– brief van de gezant te Kopenhagen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over 
uitlatingen van dr. Münch over de Oslostaten, met bijlage en geleidebrief aan Colijn 8 feb 
1937

– doorslagen van politieke rapporten ingekomen bij Buitenlandse Zaken over het Duits-
Japanse pact tegen het communisme, met geleidebrief van Buitenlandse Zaken aan Colijn 4
december 1936

– doorslag van bericht van de gezant te Londen over de herkomst van het bericht over de 
Duitse en Japanse bedoelingen met Nederlands-Indië, met geleidebrief van Buitenlandse 
Zaken aan Colijn 3 december 1936

– afschrift van brief van de gezant te Bern over het voorstel van de Zwitserse communistische
partij aan de Sociaaldemocraten tot vorming van een eenheidsfront, met geleidebrief aan 
voorzitter van de ministerraad 3 dec 1936

– afchrift van brief van de gezant te Bern over ophef in Zwitserland over toelagen en 
bevoordelingen voor overheidspersoneel, met geleidebrief aan Colijn 30 nov 1936

– afschriften van brieven van de gezant te Bern betreffende de Zwitserse devaluatie, 28 
oktober - 4 november 1936

– brief van de gezant te Bern aan de minister van Buitenlandse Zaken over het congres van 
Zwitserse vakverenigingen, met geleidebrieven aan voorzitter van de ministerraad 21 en 27 
oktober 1936

– verslag van bespreking van minister De Graeff te Genève met zijn Beklgische ambtgenoot, 
met geleidebrief aan voorzitter van de ministerraad 25 sep 1936

– afschrift van brief van de Nederlandse gezant te Berlijn aan de minister van Buitenlandse 
Zaken over uitwijzing van vier Nederlanders, met geleidebrief aan voorzitter van de 
ministerraad 4 sep 1936

– afschrift van politiek rapport met bijlagen van de gezant te Peiping aan het ministerie van 
Buitenlandse Zaken 25 juli 1936, zonder geleidebrief
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– afschrift van brief van de Franse gezant te Den haag aan de minister van Buitenlandse 
Zaken over de kwestie van de Franse ‘surtaxe d’origine et d’entrepôt

– gestencilde nota van Buitenlandse Zaken over de aanstaande besprekingen te Genève over 
get vraagstuk Italië-Abessynie, met gestencilde geleidebrief aan Colijn 23 juni 1936

– Briefje De Graeff betreffende bespreking Van Starkenborg Stachouwer met twee 
vertegenwoordigers van de Belgische regering over de Belgische kwestie, 18 april 1935

– Drukproef wetsontwerp voor de bevoegdheden voor de regering in verband met het geschil
Italië-Abessinië, met geleidebrief van 11 oktober 1935

– Afschrift van brief 19 september 1935 van de Nederlandse gezant Van Nagell aan de minister
van Buitenlandse zaken betreffende een tweetal lezingen van Prof. Verrijn Stuart sr over de 
economische politiek, met geleidebrief van Colijn, 28 sep 1935

– afschrift van brief 1 juli 1935 van de voorzitter van de Tweede-Kamer-commissie van 
voorbereiding voor het wetsontwerp tot verlaging van de openbare uitgaven aan de 
voorzitter van de ministerraad met verzoek om nadere inlichtingen, met geleidebrief 1 juli 
1935 van de minister van Financiën aan die van Buitenlandse Zaken

– Correspondentie met M.W.R. van Vollenhoven, oud-minister-resident te Brussel, en 
minister De Graeff over Van Vollenhovens aanspraak op onderscheiding, 5 mei-11juni 1935

– brief van minister De Graeff 18 april 1935 ten geleide bij stukken over de ‘Belgische kwestie’ 
(n.a.)

– Briefje van minister jhr. A.C.D. de Graeff (Buitenlandse zaken) betreffende de invoer van 
bijbelse platen in Polen, 27 maart 1935

– krantenknipsels uit de Belgische pers over de ‘Belgische kwestie’, met geleidebriefje van 
minister De Graeff aan Colijn 23 okt 1934

– nota betreffende de toelating van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond, behandeld in de 
Ministerraad van 4 september 1934, gestencild

– Afschriften van politieke berichten betreffende Thailand, ingekomen bij de minister van 
Buitenlandse zaken, met geleidebrief aan Colijn 8 oktober 1934

– Brief van H.E.K. Ezerman aan Colijn met verzoek om benoemd te worden in rubber-
controle-commissie in Indië, 2 mei 1934

– Nota van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Waterstaat over door België 
voorgenomen aftappingen van water uit de Maas te Luik, met geleidebrief van minister De 
Graeff aan voorzitter van de ministerraad 25 januari 1934

– Copie van brief van prof.mr. G.W.J. Bruins aan minister De Graeff van Buitenlandse Zaken 
inzake een verslag van de bijeenkomst van leden der ‘nationale federatie’, met geleidebrief 
aan Colijn 8 en concept van antwoord 14 september 1933

– Door minister De Graeff aan Colijn toegezonden kranteknipsels met geleidebriefjes, 12 juni 
1933

– Brief van minister De Graeff betreffende conferentie te Londen, 30 mei 1933

642 Conferentiedossier van Colijn voor de Economische en Monetaire Conferentie van 
de Volkenbond te Londen, juni-juli 1933, waar hij voorzitter was van de 
Economische Commissie, en correspondentie gevoerd tijdens die conferentie.
1933

643 Tekst van een perscommuniqué betreffende Colijns terugtreden als president van 
de ‘Conferentie voor gezamenlijke economische actie’ van de Volkenbond, z.j. 
[1933]; lijst van compensatie- en clearing-akkoorden tussen lidstaten van de 
Volkenbond, opgesteld door het Comité Economique van de Volkenbond, met 
bijgeschreven berichten van Colijn aan minister van Financiën P.J. Oud en vice versa,
1934; rapport van W.M. van Lanschot aan het tweede comité van de 16e Assemblée 
van de Volkenbond, met geleidebrief aan Colijn (huisadres) en bijbehorende notitie 
van Reyseger, 1935.
1933-1935
In 1927 was de toen ambteloze Colijn door de regering naar een economische conferentie van de 
Volkenbond afgevaardigd en voorzitter daarvan geworden. Sindsdien was hij voorzitter of 
ondervoorzitter geweest van verscheidene van zulke conferenties, laatstelijk die van Londen van juli 
1933. Zie Langeveld, Colijn, I p. 330-336.

644 Stukken betreffende het Duitse ‘transfermoratorium’, het stopzetten van 
betalingen op aan Duitsland verleende kredieten en leningen, en de daarop 
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ondernomen pogingen om revisie te bewerkstelligen.
1933-1936

645 Stukken betreffende de te Batavia gevoerde Nederlands-Japanse 
onderhandelingen over een te sluiten handelsakkoord.
1934

646 Notulen, nota’s, notities, communiques en verdere gedrukte of gestencilde stukken
van het Economisch Comité van de Volkenbond, voorzover voorzien van 
aantekeningen van Colijn.
1934-1937
Overeenkomstige stukken zonder aantekeningen van Colijn zijn verwijderd.

647-649 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van de Suikerconferentie 
onder auspiciën van de Volkenbond te Londen in april 1937.
1934-1937
647 Voorbereidingen en Brits-Nederlands afstemmingsoverleg, 1934-

1936
648 Conferentiedossier van Colijn, 1937
649 Kranten en knipsels, 1934-1935

650 Verslagen van G. Flierenga van zijn onderzoek naar de ontsluiting van Jemen en de 
mogelijkheden in dat land voor Nederlandse activiteiten na de totstandkoming van 
een verdrag tussen Nederland en Jemen in 1933, met geleidebrief aan Colijn bij het 
tweede verslag.
1934, 1935, 1939

651 Doorslagen van vertalingen in het Frans van artikelen verschenen in het Deense 
blad Politiken.
1935

652 Verslag van besprekingen van het Comité voor de handel met Sovjet-Rusland en 
een Sovjet-Russische delegatie te Moskou op 2, 3 en 4 april 1937, met slotprotocol 
en afschrift van het protocol van 1935.
1937

653 Gestencild verslag met bijlagen van de Handelsmissie naar Zuid-Amerika onder 
leiding van de ambassadeur H.A. van Karnebeek ter verkenning van de 
handelsmogelijkheden op dat continent.
1937

654 Handelingen van de expert-conferenties over economische samenwerking van de 
Oslostaten in Den Haag in maart en mei 1937, met bij Colijn ingekomen stukken 
over (de voorbereiding van) de conferentie van maart.
1937
Colijn sprak de openingsrede van de conferentie van maart 1937 uit.

655 Ontwerp-tekst voor een economisch non-agressie-protocol tussen Nederland en 
de USSR; informatiekopie voor Colijn, met bijschriften.
z.j. [c. 1935]

B.4.03. Hoofdstuk IV: Justitie

B.4.03. HOOFDSTUK IV: JUSTITIE

656 Bundel ‘Hoofdstuk IV: Justitie’.
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1933-1937
Bevat:

– Afschriften van ambtelijke brieven van het ministerie van justitie betreffende de aantallen 
Joden die in nov 1936 – april 1937 bij Oldenzaal en Zevenaar het land binnenkwamen, jan-
mei 1937

– geleidebrief van minister van Justitie 26 oktober 1936 aan minister van Koloniën ten geleide
bij de teksten van bij de Raad van State aanhangig gemaakte wetsontwerpen met 
toelichtingen betreffende goedkeuring van het huwelijk van koningin Juliana en 
naturalisatie van prins Bernhard (n.a.)

– correspondentie met de besturen van SDAP en NVV en over de Nederlandsche Federatieve 
Bond van personeel in Openbaren Dienst uit augustus-september 1936 betreffende het 
verbod voor ambtenaren op het lidmaatschap van die organisaties

– brief van de SG van Justitie aan voorzitter van de ministerraad van 25 augustus 1936 over 
diens vraag op grond van welke wet de uitvoer van vliegtuigen zou kunnen worden 
verboden

– stukken betreffende een bijeenkomst van het Nederlands comité tot steun der christenen in
Rusland (‘Necorus’) die door minister van Justitie onmogelijk gemaakt zou zijn, januari-
maart 1936

– geleidebrief 9 mei 1935 van minister van Justitie aan voorzitter van de ministerraad bij 
publicatie van de Entente Internationale contre la IIIe Internationale en een brochure van 
Th. Aubert (beide n.a.), met doorslag van doorgeleidingsbrief aan minister van 
Economische Zaken 3 juni 1935

– Stukken betreffende de nieuwe regeling van de pacht, november 1934-mei 1935
– gestencilde nota van het ministerie van Justitie 25 oktober 1934 betreffende te treffen 

maatregelen ‘met het oog op van revolutionaire zijde dreigende gevaren’, zonder 
geleidebrief

– brief van J. van Heest aan Colijn ten geleide bij pamflet van het Zwart Front, 23 augustus 
1934, met briefje van minister van Justitie 27 aug 1934 over arrestatie van de schrijver

– brief van minister van Schaik 2 sep 1933 betreffende pamfletten van de Duitser 
Niethammer, bekend als ‘lasteraar’ van de koningin

– afschrift van besluit tot herziening van de lijst van voor ambtenaren verboden 
verenigingen, met uittreksel uit rapport van de Centrale Inlichtingendienst, doorslag, z.j. [c. 
1935]

657 Rapporten van de rijksveldwacht aan de burgemeester van Opsterland, met 
documentatie en aantekeningen van onbekende hand betreffende communistische
en anarchistische agitatie.
1933

B.4.04. Hoofdstuk V: Binnenlandse Zaken

B.4.04. HOOFDSTUK V: BINNENLANDSE ZAKEN

658 Bundel ‘Hoofdstuk V: Binnenlandse Zaken’.
1933-1937
Bevat:

– Nota betreffende posttariefverlaging, 5 mei 1937
– Afschrift brief secretaris-generaal van Binnenlandse zaken betreffende de instelling van een

commissie die de hulpverlening aan de houders van de akte van onderwijzer bij het Lager 
Onderwijs bestudeert, 14 april 1937

– Afschriften brieven betreffende het bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, 
22 december 1936-10 maart 1937

– Afschrift brief De Wilde betreffende regeling uitzending verkiezingsredevoeringen, 9 maart 
1937

– brief van minister van Binnenlandse Zaken 19 februari 1937 met bijlagen betreffende de 
planning van Kamerontbinding, verkiezing en eerste zitting van de nieuwe Staten-Generaal,
1937

– Afschriften brieven betreffende de werkzaamheden van marechaussees bij de afdeling 
‘algemene controle van den centralen crisis controledienst’, 14 en 22 december 1936

– brief van minister Binnenlandse Zaken De Wilde van 17 november 1937 aan zijn collega’s om
hem hun amendementen op de concept-memorie van antwoord inxzake de 
grondwetsontwerpen te doen toekomen, met exemplaar van die concept-memorie 
voorzien van notitie van Colijn,

– bijlagen gedateerd 30 oktober, 3 en 6 november 1936 bij agendapunten 3, 4 en 11 van de 
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agenda(‘s) van niet genoemde vergadering(en) van de ministerraad inzake de viering van de
bevrijding in 1813, medewerking van de departementen bij de collecte voor een nationaal 
huwelijksgeschenk voor prinses Juliana en prins Bernhard en nationale feestdag ter 
gelegenheid van dat huwelijk

– Afschriften brieven betreffende de luchtverdediging, 25 september en 9 december 1936
– Afschrift van geleidebrief van minister J.A. de Wilde van Binnenlandse zaken aan de 

ministerraad bij ontwerpen van wet en Memorie van Toelichting voor de 
grondwetsherziening, 22 juli 1936, en afschrift van het advies van de Raad van State over 
het wetsontwerp Grondwetsherziening, met geleidebrief 11 juli 1936 van minister J.A. de 
Wilde van Binnenlandse Zaken.

– afschrift van brief van minister van Binnenlandse Zaken J.A. de Wilde 12 mei 1936 over art. 
19 ARAR en art. 17 Arbeidsovereenkomstenbesluit in verband met de verlengde eerste 
oefening van dienstplichtigen

– afschrift van brief van minister De Wilde 20 april 1936 ten geleide bij ontwerpbesluit ter 
uitvoering van art. 1 en 6 van de wet bescherming tegen luchtaanvallen

– Afschrift brief betreffende de wedde van de commissarissen der koningin, 28 april 1936
– afschrift van nota met geleidebrief van minister J.A. de Wilde van Binnenlandse Zaken 

mede namens Financiën over de aansluiting van gemeenten bij destructoren
– afschrift brief van de Commissie van Onderzoek naar de formatie van de departementen 

van algemeen bestuur van 4 okt 1935 aan voorzitter van de ministerraad over de formaties 
van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en L&V na de splitsing van 
Economische Zaken, met bijlagen

– Afschrift brieven betreffende salarisverlaging Rijkspersoneel, september 1935
– Afschrift brief en bijlage van de uitbreiding van het provinciaal elektriciteitsbedrijf 

Noordholland, september 1935
– Afschriften brieven en bijlage van de commissie tot bezuiniging op de kosten van het 

ziekenhuiswezen, februari-mei 1935. Gericht aan de ministers van binnenlandse en sociale 
zaken

– Brief van minister J.A. de Wilde aan Colijn betreffende de salariëring van het 
politiepersoneel te Oldenzaal, 29 mei 1935

– ontwerp-KB tot wijziging van het BBRA, met aantekening betreffende behandeling in de 
ministerraad van 16 april 1935

– Afschrift van brief van Rustige, wethouder voor de belastingen van Amsterdam, aan 
minister Slotemaker (Sociale zaken), met bijlage, 11 januari 1935

– Motie van Provinciale Staten van Zeeland, met geleidebrief van Gedeputeerde Staten aan 
de ministerraad 4 jan 1935

– gestencilde ontwerpen van stukken opgesteld door Binnenlandse Zaken inzake wijziging en
aanvulling van het Radio-reglement van 1930, 1935 zonder datum

– gestencild afschrift van brief van minister van Binnenlandse Zaken aan die van Financiën 
over verlaging van het niveau der uitgaven, 21 december 1934

– gestencilde brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de voorzitter Ministerraad 
over algemene salarisherziening, 6 december 1934, met bijlagen

– Afschrift van brief van de minister van Binnenlandse Zaken 5 december 1934 over ‘gehuwde
vrouwen in ’s Rijksdienst’,

– Adres van de Vereeniging van Hoogleraaren aan de Rijksuniversiteiten en Rijks-
Hoogescholen om bij de aanstaande herclassificatie van gemeenten Wageningen te laten in
de eerste klasse, gestencild, 15 nov 1934

– Afschrift van een nota betreffende begroting van de gemeente Amsterdam naar aanleiding 
van een conferentie op 29 oktober 1934, met geleidebrief van het gemeentebestuur aan 
Colijn 14 november 1934, met brief van minister van Binnenlandse Zaken De Wilde aan 
Colijn 24 oktober 1934 over de datum van die conferentie

– Brief minister J.A. de Wilde aan Colijn betreffende een telefonisch onderhoud met 
burgemeester Oud van Rotterdam en zijn opvattingen over bezuinigingen, 17 oktober 1934

– Afschrift brief van burgemeester De Vlugt van Amsterdam aan De Wilde betreffende de 
financiële positie van de gemeente Amsterdam, met geleidebrief aan Colijn, 8 oktober 1934

– Afschrift nota J.A. de Wilde betreffende ontslag onderwijzeres in Oosterhesselen, 6 oktober 
1934

– Afschrift brief van B en W Rotterdam aan de minister van binnenlandse zaken betreffende 
de tarieven voor het zeehavengeld te Amsterdam en Rotterdam, 20 september 1934

– concept-rede te houden bij de sluiting van de Staten-Generaal, met geleidebrief van 
minister De Wilde aan de ministers

– Afschriften circulaires betreffende wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de kieswet, 
de provinciale wet en de gemeentewet, april-juni 1934

– ontwerp van wet en memorie van toelichting van wijziging van de regeling van de 
wettelijke tijd, met geleidebrief van minister van Binnenlandse Zaken aan Colijn 5 mei 1934
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– Bericht van minister J.A. de Wilde met opgave van zijn vakantie-adres, 26 juli 1933
– Nota voor de ministerraad betreffende het radiovraagstuk, 1930
– Overzicht van burgemeestersbenoemingen sinds 26 mei 1933, met geleidenotitie van 

ministerDe Wildde, z.j.
– Nota betreffende de autonomie der gemeenten, met geleidebriefje van minister De Wilde, 

z.j.
– doorslag van een nota van minister De Wilde voor de ministerraad over de huisvesting van 

de Pensioenraad, z.j.
– foto’s van politie-optreden bij een arbeidersmanifestatie, waarvan een met rugschrift van 

Colijn, z.j.

659 Brochure ‘De N.S.B.-leiding ontmaskerd, de bloem der natie’ van F.W. Wessels, oud-
gewestelijk propaganda-inspecteur voor Drenthe en Overijssel van de NSB, 
gedrukt, met vraag van Colijn naar de betekenis ervan en antwoord van Reyseger.
[1936]

B.4.05. Hoofdstuk VI: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

B.4.05. HOOFDSTUK VI: ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

660 Bundel ‘Hoofdstuk VI: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen’.
1932-1937
Bevat:

– gestencilde brief met bijlagen van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
25 februari 1937 aan voorzitter van de ministerraad over het Nederlandse Huis in de ‘cité 
universitaire’ te Parijs, met geleidebrief aan de ministers 25 februari 1937

– concept van brief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de 
‘Hoofdverkenner’ (leider) van de Nederlandsche Padvinders Vereeniging over intrekking 
van de medewerkuing van de regeing aan de Jamboree

– gestencilde brief van minister Slotemaker de Bruine aan voorzitter van de ministerraad 
betreffende het huwelijk van het vorstelijk paar, met geleidebrief aan de ministers 24 
oktober 1936

– advies van de Raad van State 2 juni 1936 over wijziging van de besluiten van 28 augustus 
1934 nrs. 484-487, met afzonderlijk advies van staatsraad J.J. Rambonet, betreffende de 
spellingskwestie.

– brief van Lord Davies van ‘The New Commonwealth’ aan Colijn (huisadres) met verzoek om 
een donatie aan zijn ‘society’ die zich bezighoudt met de bevordering van internationaal 
recht, 24 april 1936

– nota van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over voortgezette 
bezuiniging op het lager onderwijs, met geleidebrief aan minister van Koloniën 11 februari 
1935

– nota van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over een kwestie rond een
gehuwde onderwijzeres die met ontslag wordt bedreigd, met advies van de Raad van State 
en minderheidsadvies van andersdenkende staatsraden over het betrokken besluit, met 
geleidebrief van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de ministers, 26 sept 1934

– ongesigneerde notitie voor de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 23 
april en 10 sep 1934 over (verdere) bezuinigingen op de kosten van onderwijs

– doorslag van ongesigneerde beschouwing ‘De vervloeiing van Rechtsstaat in Machtsstaat 
weerspiegeld in de onderhandelingen tusschen Regeering en KEMA, zoals die in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ter sprake zijn gebracht’, z.j. [na 14 maart 1934]

– ambtelijke stukken, kranteknipsels en adressen betreffende de spellingskwestie, februari-
augustus 1934-1935

– brief van minister Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Marchant 20 november 1933 aan 
Colijn ten geleide bij kranteknipsel van artikel van J.W. Albarda over de uitsluiting van de 
A.C.O.P. van het Bijzonder Georganiseerd Overleg

– brief van minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Marchant 20 november 1937 
over een kenner van de varkenshandel en van de organisatie-Zwanenburg

– ontwerp van 9 juli 1935 van nadere voorschriften tot uitvoering van art 16 en art. 28 lid 4 
van de wet op het Nijverheidsonderwijs, bestemd voor bespreking in de ministerraad

– nota van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende de §§ 20, 25 
en 26 van het ontwerp van wet tot verlaging van de openbare uitgaven, in tweevoud met 
geleidebrieven aan de voorzitter van de ministerraad en de de minister van Koloniën van 14 
juni 1935

– Rapport van de Bond van Bezuinigingsinspecteurs van juni 1935 over de organisaties en 
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kosten van onderwijs, met geleidebrief 11 juni 1935
– brief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 april 1935 met 

bijlage naar aanleiding van de bespreking van de ministerraad van 16 april 1935 van het 
Aanpassingsontwerp

– overdruk uit ‘Maatschappijbelangen’ van de beschouwing ‘Bezuiniging op het Lager 
Onderwijs’ van de Centrale Commissie voor Bezuiniging van de Nederlandsche 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel, met geleidebrief 22 september 1933 aan voorzitter
van de ministerraad

– brief van minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Marchant aan Colijn 
betreffende het contingenteringsstelsel, 14 augustus 1933

– briefkaart van minister Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen H.P. Marchant betreffende 
de regeling van parallelklassen HBS en gymnasium, 5 augustus 1934

– gestencilde brief van de senaat van de Landbouwhoogeschool te Wageningen aan het 
College van Curatoren 10 dec 1932 over bezuiniging op de landmetercursus

– ongedateerde doorslag van staat van protestants-christelijke scholen die volgens de 
inspectie geconcentreerd kunnen worden

661 Stukken betreffende de spelling van de Nederlandse taal.
1935
Met opschrift ‘bu[ndel] Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ’.

B.4.06. Hoofdstuk VII B: Financiën

B.4.06. HOOFDSTUK VII B: FINANCIËN

662 Bundel ‘Hoofdstuk VII B: Financiën’.
1932-1937
Bevat:

– adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam aan de minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart inz. de haven van Rotterdam en de Belgische 
Rijnvaartpremies, met geleidebrief 6 april 1937aan minister van Koloniën

– doorslag van brief van minister van Financiën aan voorzitter van de ministerraad ten 
geleide bij wetsontwerp en memorie van toelichting tot wijziging en verhoging van 
hoofdstuk III van de begroting dienstjaar 1937 (n.a.), met geleidebrief 18 maart 1937 aan de 
ministers

– gestencilde leidraad ‘Zelfbeschermingsmaatregelen in Rijksgebouwen’, met doorslag van 
geleidebrief van de minister van Financiën aan de voorzitter van de ministerraad, met 
geleidebrief 2 oktober 1936 van minister van Financiën aan de ministers

– nota van H.M. Hirschfeld inzake een nieuw clearingverdrag met Duitsland, met geleidebrief 
van de steller 17 juli 1936 aan Colijn en brief van minister Oud (Financiën) dienaangaande 
van 25 juni 1936,

– adres 25 mei 1936 van de Bond van makelaars in vaste goederen voor ’s-Gravenhage en 
omstreken aan de ministerraad n.a.v. het wetsontwerp inzake verlaging van vaste lasten en 
huuren, met geleidebrief 4 juni 1936 van de voorzitter van de ministerraad, voor deze 
getekend door de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, aan de ministers

– afschrift van nota van een ad-hoc interdepartementale onderzoekscommissie over de 
wenselijkheid tot verzekering van inventarissen en voorraden in regeringsgebouwen tegen 
de gevaren van brand, met afschrift van geleidebrief 28 mei 1936 van de minister van 
Financiën aan de voorzitter van de ministerraad

– afschrift van brief van de directeur KdK 16 mei 1936 over de handelwijze in geval ministers 
besluiten een advies van de Raad van State buiten behandeling te laten

– stukken betreffende de voorbereiding van het wetsontwerp tot verlaging der openbare 
uitgaven, maart-september 1935

– brief van wnd. Thesaurier-generaal L.A. Ries 8 oktober 1934 aan voorzitter van de 
ministerraad over uitblijvende verbetering van zijn situatie

– afschrift van nota van de commissie van toezicht op het Rijksinkoopbureau aan de minister 
van Financiën over beperking van het aantal soorten en modellen van via het RIB te 
betrekken goederen, met afschrift van geleidebrief van minister van Financiën 8 september 
1934 aan voorzitter van de ministerraad en geleidebrief 8 sep 1934 aan de ministers

– stukken betreffende de voorbereiding van de begroting dienstjaar 1935, maart-september 
1934

– stukken betreffende de voorbereiding van de begroting dienstjaar 1934, juni-november 
1933

– nota van wnd. thesaurier-generaal L.A. Ries voor de minister van Financiën over de 
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verhouding tot Duitsland, 24 aug 1932
– aantekeningen van Colijn betreffende de deelname door Nederland in een gegarandeerde 

Oostenrijkse staatslening, z.j.
– klad van een briefje van Colijn aan Oud, in potlood geschreven door [Reyseger], z.j. [c. 1934]

663 Beschouwing van de thesaurier-generaal A. van Doorninck over de begroting voor 
1934, met geleidebrief van de minister van Financiën aan Colijn.
1933

664 Gedrukte kamerstukken betreffende de rijksbegrotingen voor de jaren 1934 en 
1935, met bijschriften van Colijn.
1933-1934

665 Nota van de thesaurier-generaal A. van Doorninck over het tweede besparingsplan, 
met geleidebrief aan Colijn.
1935

666 Omslag met notities, correspondentie, documentatie, kranteknipsels en/of 
concepten van bij de Staten-Generaal in te dienen stukken betreffende de 
voorbereiding en/of behandeling van de begroting van 1936.
1935

667 Doorslagen van ontwerpteksten van minister van Financiën Oud en minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Marchant voor passages in de memorie van
Toelichting betreffende het ‘Bezuinigingsontwerp’, met wijziging in handschrift van 
Colijn.
z.j. [c. 1935]

B.4.07. Hoofdstuk VIII: Defensie

B.4.07. HOOFDSTUK VIII: DEFENSIE

668 Bundel ‘Hoofdstuk VIII: Defensie’.
1933-1936
Bevat:

– brief van de thesaurier-generaal A. van Doorninck 7 aug 1933 aan Colijn over de defensie-
uitgaven

– ontwerp-rede van Colijn bij de installatie van de commisie-Idenburg tot het ontwerpen van 
een organisatie van de weermacht in Nederland en Nederlands-Indië die met handhaving 
van de tegenwoordige doelstelling kan leiden tot aanzienlijke besparingen zowel op de 
Rijksbegroting als op die van Nederlands-Indië en tot het ontwerpen van een nieuwe 
regeling voor de verdeling van de kosten van de maritieme weermideelen tussen de 
begrotingen van Nederland en Ned.-Indië, met stukken gediend hebbend tot het 
ontwerpen van de rede

– brief van de minister van Defensie van 28 augustus 1933 betreffende verzoek aan de 
koningin om machtiging tot aanhangigmaking bij de Raad van State van een besluit tot 
wijziging en aanvulling van het Reglement voor de militaire ambtenaren van de landmacht

– correspondentie van, aan en over res. 2e luitenant der Grenadiers die beweert in opdracht 
van Colijn onderzoek te doen naar de geest, stemming en fascistische neigingen onder de 
militairen van het garnizoen te Amsterdam, aug-sep 1933

– brief van A. Verschoor te Hillegom 20 juli 1934 aan Colijn over ontvreemding van munitie bij 
het leger ten behoeve van revolutionairen, met rapport van GS III 25 aug 1934 over de 
schrijver

– doorslag van brief van J.W. Albarda aan de minister van Defensie, met geleidebrief aan 
Colijn 24 juli 1934, en concept van antwoord 30 juli 1934

– gestencild verslag van de Commissie Luchtverdediging Afsluitdijk Zuiderzeewerken, met 
geleidebrief 12 april 1935

– ontwerpbesluit van 1935 tot wijziging van het besluit van 31 maart 1926 Sb 58 tot regeling 
van de vaststelling van pensioengrondslagen uit hoofde van de Pensioenwet voor de 
landmacht Sb 1922 no 66 en de Militaire weduwenwet 1922
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– afschrift van brief van de minister van L&V 31 okt 1935 aan voorzitter van de ministerraad 
betreffende de noodzaak om maatregelen voor te bereiden om de voorziening van de 
bevolking in geval van mobilisatie of oorlog te waarborgen, doorslag.

– nota van ‘hoofd VIII’ Ringeling van het ministerie van Defensie 2 maart 1936 aan de 
minister over de financiering van een Marinefonds, met bijbehorende stukken over de 
omvang van de zeemacht en de kosten daarvan

– voorstel van de ICEVV aan de voorzitter van de ministerraad omtrent de werkwijze van de 
commissie, stencil, 6 juni 1936

669 Nadere nota van Colijn als voorzitter van de ministerraad geheten ‘Het 
defensievraagstuk in Nederland en Indië beschouwd in het licht van de financieele 
mogelijkheden’, met bijlagen.
1933
Eindigt met de noodzaak om een onderzoekscommissie in te stellen.

670 Doorslagen van twee concepten voor een toespraak te houden bij de installatie van 
een commissie betreffende de defensie van Nederlands-Indië.
[1933]

B.4.08. Hoofdstuk IX: Waterstaat

B.4.08. HOOFDSTUK IX: WATERSTAAT

671 Bundel ‘Hoofdstuk IX: Waterstaat’.
1933-1937
Bevat:

– gedrukt ontwerp van wet houdende algemene regelen ter zake van de 
electriciteitsvoorziening, met gestencilde geleidebrieven 29 aug 1936 aan de voorzitter van 
de ministerraad resp. aan de ministers,

– afschrift van brief van de minister van Waterstaat aan de directie van de KLM betreffende 
de aanschaf van een Douglas DC-3, met geleidebrief 6 mei 1936 aan de voorzitter van de 
ministerraad

– authentiek afschrift van KB 4 maart 1936 nr. 17 tot herbenoeming van prof.ir. I.P. de Vooys, 
directeur van de AKU, in het bestuur van de Centrale Organisatie van TNO

– brief van minister O.C.A. van Lidt de Jeude 1 feb 1936 aan Colijn inz. zijn voornemen om aan 
Koolhoven een zeker percentage van de vliegtuig bestellingen toe te wijzen

– stukken betreffende het spoorwegvraagstuk en de reorganisatie van het spoorwegbedrijf, 
nov 1935- maart 1936

– gestencilde brief van minister O.C.A. van Lidt de Jeude 15 okt 1935 aan voorzitter van de 
ministerraad over de rol van Waterstaat bij maatregelen voorzien in de ontwerp-Sanctiewet

– afschriften van telegrammen uit Washington betreffende de nationaliteit van A. Fokker, 
door minister O.C.A. van Lidt de Jeude 30 sep 1935 toegezonden aan voorzitter van de 
ministerraad

– stukken betreffende de vestigingsplaats van de KEMA, sep 1935-maart 1936 – zie ook inv.nr.
676

– correspondentie tussen minister O.C.A. van Lidt de Jeude en Colijn over vervulling van een 
directiefunctie bij de Staatsmijnen 9-19 aug 1935

– stukken betreffende steunverlening aan de Stoomvaartmaatschappij Zeeland, 1 juli 1935-5 
maart 1937

– stukken betreffende het arbeidsconflict in de mijnindustrie en de toestand in het 
mijnbedrijf, 30 april-28 feb 1936.

– stukken betreffende Zuiderzee-werken, 1935 en z.j.
– stukken betreffende de regulering van het vervoer over de weg van personen, dec. 1934-sep

1936 en z.j.
– stukken betreffende te nemen maatregelen in het belang van de landsverdediging bij de 

uitvoering van waterstaatswerken, dec. 1934- feb 1935
– notitie zonder vermelding van opsteller over Frichs motoren- en locomotievenfabriek te 

Aarhus (DK) 5 sep 1934
– stukken betreffende de voorgenomen maatregelen op het gebied van vervoer en verkeer 

en de reacties daarop van belanghebbende bedrijfsorganisaties, maart 1934-aug 1935 en z.j.
– geleidebrief van de minister van Financiën 16 oktober 1933 aan de ministers ten geleide bij 

afschrift van zijn brief aan de voorzitter van de ministerraad (n.a.) over de loodstarieven te 
Rotterdam
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– notitie van Colijn z.j. over de capaciteit van de Nederlandse vliegtuigbouw
– fragment van overwegingen van [de Raad van State] in een kwestie over de bevoegdheid 

tot classificatie van het waterschap Herfte, z.j. [na okt 1932]
– gestencilde nota z.j. over mogelijke besparing op de uitgaven van het departement van 

Waterstaat
– concept van Colijn 8 maart 1935 van telegram bestemd voor O.C.A. van Lidt de Jeude 

betreffende diens benoeming tot minister van Waterstaat
– gestencilde nota 4 maart 1935 met bijlagen van hoofd afdeling Verkeer en Mijnbouw van 

het ministerie van Waterstaat 4 maart 1935 aan de minister over de onwenselijkheid om de 
verantwoordelijkheid voor het ver-, in-, uit- en doorvoer van ontplofbare stoffen over te 
hevelen van Waterstaat naar Defensie

672 Adviesaanvraag van de minister van Waterstaat aan de Landsadvocaat, advies en 
nadere beschouwingen over uitwerkingen van het verbod op gouduitvoer, met 
geleidebrief aan de ministers en verzoek aan de voorzitter van de ministerraad om 
het onderwerp te agenderen. Gestencild.
1935

673 Gestencild rapport aan de minister van Waterstaat inzake het koppelen van 
electrische Centralen in Nederland door een commissie bestaande uit W. Lulofs (vz),
F. Stockhuyzen (secr), R Koole, C. Noome en maj. J.H. de Man.
1937

B.4.09. Hoofdstuk X: Economische Zaken

B.4.09. HOOFDSTUK X: ECONOMISCHE ZAKEN

674 ‘Bundel ‘Hoofdstuk X: Economische Zaken’.
1933-1934
Bevat:

– nota van de minister van Sociale Zaken over de dekking van de uitkeringen volgens de 
Invaliditeitswet, in het bijzonder de Rijksbijdrage, z.j.

– doorslag van nota betreffende maatregelen tot vermindering van vaste lasten, zonder 
opsteller, z.j.

– afschrift van brief van de minister van Economische Zaken 16 juni 1933 aan de Decoratie-
Commissie uit de ministerraad over de competentiescheiding met het ministerie van 
Waterstaat

– gestencilde ontwerpen van de Retorsiewet en memorie van toelichting, met geleidebrief 
van de minister van Economische Zaken 17 juni 1933 aan de voorzitter van de ministerraad 
en doorslag van brief van [Colijn] te Londen 16 juni 1937 aan de minister van Economische 
Zaken

– brief van de minister van Economische Zaken 21 juni 1933 aan de voorzitter van de 
ministerraad ter vastlegging van wat in de ministerraad van 20 juni is besloten n.a.v. het 
Duitse transfermoratorium

– nota 3 juli 1933 van de Belgische delegatie bij een economische conferentie te Londen 
betreffende steenkool, met geleidebriefje van [H.M. Hirschfeld] 5 juli 1933 aan minister

– gestencilde ontwerpen van wet en memorie van toelichting tot wijziging van de Landbouw-
Crisiswet 1933 met geleidebrief van de minister van Economische Zaken 17 juni 1933 aan 
voorzitter van de ministerraad

– concept-verslag van de hand van Reyseger ‘econ. secretaris van de minister’ van een 
bespreking op 15 juli 1933van minister van Koloniën Colijn met vertegenwoordigers van de 
RK Werkgeversvereniging mede namens het RK Verbond van Werkgeversvakverenigingen, 
Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond en het RK Werkliedenverbond in 
Nederland over de te volgen economische politiek, net gestencilde uiteenzetting van dat 
program

– gestencilde ontwerpen van besluiten en voordrachten tot heffingen op voortbrengen, in 
voorraad hebben, vervoeren, bewerken, verwerken, verhandelen en uitvoeren van artikelen
waarop de Landbouw-Crisiswet van toepassing is, tot toepassing van de Landbouw-
Crisiswet op consumptie-aardappelen, bloembollenexport en rundvee, met geleidebrieven 
van de minister van Economische Zaken 27 en 28 juli 1933 aan de voorzitter van de 
ministerraad

– brief van de thesaurier-generaal A. van Doorninck 7 aug 1933 als lid van de commissie ex 
art. 25 Landbouwcrisiswet aan die commissie met advies over de minst bezwarende wijze 
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waarop 210.000 runderen uit de markt genomen kunnen worden
– stencils van ontwerpen van besluiten en voordrachten door de minister van Economische 

Zaken 24 aug 1933 aan de koningin tot onderwerping aan de machtiging van die minister 
van uitkeringen door de Crisis-Zuivelcentrale en de Nederlandsche Varkens-centrale en tot 
instelling van een invoermonopolie van zetmeel van andere oorsprong dan uit aardappelen

– brief van prof.mr.dr. G.W.J. Bruins 28 aug 1933 aan Colijn betreffende zijn met onmiddellijke 
ingang gevraagde ontslag uit de Rijnvaartcommissie, met ontwerp van antwoord door 
Reyseger namens Colijn 1 sep 1933

– gestencilde overzichten van de crisiswetgeving in Nederland tot 4 september 1933 resp. tot 
1 mei 1934, opgesteld door het ministerie van Economische Zaken

– doorslag van nota van de minister van Economische Zaken 15 sep 1933 betreffende een in 
circulatie langs de ministers gaand adres van gemeentebesturen in Brabant over de 
driegende [sic] vestiging van een fabriek van Bata in best

– stencils van ontwerpen van wet en memorie van toelichting ter uitvoering van art. 37 van de
Landbouw-Crisiswet, van besluit en voordracht tot wijziging van het Crisis-
Aardappelbesluit 1933 I en van besluit en voordracht tot toepassing van art. 12 Landbouw-
Crisiswet 1933 op eieren, met geleidebrieven van de minister van Economische Zaken 11 okt 
1933 aan de voorzitter van de ministerraad

– overzicht van beoogde wijzigingen in de Winkelsluitingswet met geleidebrief van min 
Economische Zaken 19 okt 1933 aan Colijn

– brief van de minister van Defensie 1 november 1934 aan de voorzitter van de ministerraad 
met bijlagen betreffende aanbesteding van melkleveranties aan kazernes

– ontwerp in handschrift Reyseger van brief van [Colijn] 7 nov 1933 aan ongeïdentificeerde 
betreffende zuiniger vervulling van een vacature aan de Landbouwhogeschool te 
Wageningen

– voorstellen voor de beantwoording door Colijn van redevoeringen van heren Westerman, 
Albarda, Aalberse, Schouten, Van Houten, Bierema en Joekes op 7 en 8 november [1933] 
tijdens de algemene beschouwingen over de begroting voor 1934 in de Tweede Kamer [nov.
1933]

– ontwerp-besluit van de minister Economische Zaken tot verhoging van de monopoliewinst 
op granen en derivaten daarvan, en uittreksel uit de notulen van de 14e vergadering van de 
Centrale Commissie inzake de Landbouw-Crisiswet 1933 betrekking hebbend op die 
wijziging, met geleidebrief van de minister Economische Zaken 10 nog 1933 aan de 
voorzitter van de ministerraad

– gestencilde ontwerpen van besluit en voordracht tot regeling van de uitvoer van melk etc, 
met geleidebrief 14 nov 1933 van de minister Economische Zaken aan de voorzitter van de 
ministerraad

– afschrift van brief van minister Economische Zaken 10 november 1933 aan minister 
Financiën, met geleidebrief van Financiën 16 november aan voorzitter van de ministerraad

– gestencilde ontwerpen voor besluiten en voordrachten tot wijziging van het Crisis-
Monopoliebesluit 1933 en tot vaststelling van een Crisis-Slachtdierenbesluit, met 
geleidebrieven van Minister Economische Zaken 24 en 28 november 1933 aan voorzitter van
de ministerraad

– brief van minister Economische Zaken Verschuur 29 nov 1934 aan voorzitter van de 
ministerraad over de stand van onderhandelingen met Duitsland

– ontwerpen van besluit en voordrachten tot wijziging van het Nieuw Crisis-Zuivelbesluit II 
1932 en toepassing van art. 12 Landbouwcrisiswet 1933 op ongesmolten rundvet, met 
geleidebrieven van minister Economische Zaken aan voorzitter van de ministerraad 6 en 7 
december 1933

– correspondentie tussen de minister van Financiën en Economische Zaken nov-dec 1933, 
met geleidebrief van minister Financiën 15 dec. 1933 aan minister Koloniën als voorzitter 
van de ministerraad

– brieven, deels met bijlagen, van E. Heldring namens de Koninklijke Nederlandsche 
Stoomboot-Maatschappij over de positie van en staatssteun aan de maatschappij en het 
voorontwerp van wet betreffende de vergadering van obligatiehouders, dec 1933-feb 1934

– gestencild afschrift van brief van de Centrale Commissie inzake de Landbouw-Crisiswet 
1933 2 feb 1934 aan de minister van Economische Zaken betreffende wijziging van het Crisi-
Organisatiebesluit en het Reglement op de Crisis-tuchtrechtspraak

– stukken betreffende klachten uit Nederlands-Indië over de bevoordeling van de 
Nederlandse landbouw ten nadele van de Ned.-Indische, maart-okt 1934

– gestencild afschrift van de ondernemersovereenkomst Manufacturen-Exportcentrale voor 
de duur van 1 jaar ingaande 1 maart 1934

– overzichten van de organisatie van het ministerie van Economische Zaken en 
parafenregister, gediend hebbend bij Colijns overname a.i. van het ministerie (17 april - 25 
juni 1934)
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– nota’s van Colijn 5 april 1934 met bijlage en van H.M. Hirschfeld 17 april 1934 voor de 
minister van Economische Zaken over de onderhandelingen met Spanje en de Economische
Voorlichtingsdienst, met bijbehorende correspondentie

– ontwerpen van wet en memorie van toelichting tot nadere wijziging van de Landbouw-
Crisiswet van 1933, met geleidebrief van de minister Economische Zaken 20 april 1934 aan 
voorzitter van de ministerraad

– brief van oud-minister Verschuur 1 mei 1934 aan Colijn en andere voormalige 
ammbtgenoten

– nota van minister Economische Zaken over zijn ministerie en de interdepartementale 
samenwerking, met geleidebrief 28 mei 1934 aan de ministers

– aantekeningen van H.M. Hirschfeld, G.J. Teppema , Reyseger en Colijn over broodprijzen, 
mei-juni 1934

– brief van minister Economische Zaken 12 juni 1934 aan voorzitter van de ministerraad over 
moeilijkheden in de scheepsbouw

– doorslag van geleidebrief van Reyseger 18 juni 1934 aan minister Economische Zaken ten 
geleide bij ontwerpen van wet houdende maatregelen ter voorkoming van uitwinning van 
landelijke eigendommen (n.a.)

– gestencild rapport van de Bloembollensaneringscommissie aan de minister van 
Economische Zaken, 2 juli 1934

– verslag van een voor radio Kalundborg gehouden reden van Rud. Christiani, met vertaling, 
geleidebrief en doorslag van bedankbriefje van Reyseger 18 juli 1934 namens Colijn

– brief van de minister Economische Zaken 24 aug 1934 met bijlagen aan voorzitter van de 
ministerraad inz. Steunverlening aan de scheepvaart

– brief van de minister Economische Zaken 24 aug 1934 aan de voorzitter van de ministerraad
over de wens van de Rijkscommissie Werkverruiming om een accountant in dienst te 
mogen nemen

– correspondentie over de Belgische NV voor krediet aan de nijverheid, 27-29 aug 1934
– nota van de minister Economische Zaken over de beschikbaarstelling van gelden uit het 

Landbouw-Crisis-Fonds ten behoeve van Defensie, met geleidebrief 29 aug 1934 aan 
voorzitter van de ministerraad

– gestencild afschrift van brief van minister Economische Zaken 30 aug 1934 aan voorzitter 
van de ministerraad over centralisatie van de behandeling van aanvragen om steun vanuit 
de industrie

– stukken betreffende de werking van de aardappelsteunmaatregelen, aug-okt 1934
– stukken betreffende de behandeling van een verzoek van de Koninklijke Hollandsche Lloyd 

om een voorschot van de regering voor de bouw van een passagiersschip, aug-nov 1934
– verslag van een bespreking op 3 sep 1934 van Colijn met vertegenwoordigers van de 

metaalindustrie, met stukken betreffende de voorbereiding en dankbetuigingen van 
deelnemers voor toezending van het verslag

– nota van de minister Economische Zaken over de economische politiek, met geleidebrief 4 
sep 1934 aan voorzitter van de ministerraad

– doorslag van brief van minister Economische Zaken 13 sep 1934 aan minister Koloniën over 
bij handelsovereenkomsten verkregen concessies voor Nederlands-Indië, met 
geleidenotitie van NN aan Reyseger

– excerpten uit het achtste verslag van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers over het 
tijdvak juli 1933- juli 1934, met doorslag van brief van Reyseger 15 sep 1934 ten geleide bij 
afschriften aan de ministers van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken

– gestencilde stukken betreffende de positie van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, sep-
nov 1934

– doorslag van notitie van onbekende opsteller(s) over Franse invoerheffingen 17 okt 1934
– nota van de thesaurier-generaal A. van Doorninck over de ontwerp-begroting Landbouw-

Crisisfonds 1935, met geleidebrief van minister van Financiën 18 okt 1934 aan voorzitter van 
de ministerraad

– brief van de minister van Economische Zaken 18 oktober 1934 aan de voorzitter van de 
ministerraad over veetellingen

– brief van de minister van Economische Zaken 25 okt 1934 met bijlagen aan voorzitter van de
ministerraad over onderzoek naar (sluik)vervoer van aardappelen

– gestencild afschriften van correspondentie 29 okt - 28 nov 1934 tussen de minister 
Economische Zaken en de directie van de Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij te 
Amsterdam over onjuistheden in ‘intervieuws’ [sic] in de dagbladen

– ontwerp-besluit en -memorie van toelichting tot aanwending van de Retorsiewet tegen 
Spanje, met geleidebrief 12 nov 1934 aan voorzitter van de ministerraad

– afschrift van brief van minister Economische Zaken 17 november 1934 aan minister van 
Financiën over de begroting voor 1935 van het landbouw-Crisis-Comité

– afschrift van brief van minister Economische Zaken 21 november 1934 aan voorzitter van de 
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ministerraad over een ruiltransactie van Nederlandse planten tegen Deens vlees
– brief van minister Economische Zaken 23 nov 1934 aan voorzitter van de ministerraad 

inzake kredietgarantie voor een staalmeubelfabriek
– aantekeningen over en n.a.v. een telefoongesprek met ‘Indië’ 30 nov 1933, lijst van brieven 

van ministerie van Economische Zaken 21 mei – 12 nov met notities van Reyseger 21 dec 
1934, ontwerp-tabel betreffende vermindering van de export van [Nederland] naar 
verschillende Europese landen over 1930-1932 en de daarop betrekking hebbende opdracht 
van Colijn aan Reyseger z.d.

– nota van niet geïentificeerde opsteller 30 nov 1934 aan ‘de minister’ over 
gewetensbezwaren tegen aansluiting van landbouwers bij crisisorganisaties

– stukken betreffende de positie van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, 5-20 dec. 
1934 en z.d.

– nota van de minister van Economische Zaken inzake vaste lasten, met geleidebrief 7 dec 
1934 aan de ministers

– gestencilde nota inzake mogelijkheden tot bezuiniging op het ministere van Economische 
Zaken, met gestencild afschrift van geleidebrief van de minister 18 dec 1934 aan de minister 
van Financiën

– brief van E. Heldring 21 december 1934 met als bijlage vergelijking van prijzen van 
volkswinkels in Nederland en in het buitenland

675 Bundel ‘Hoofdstuk X: Economische Zaken.Handel /Nijverheid en Scheepvaart.
1935-1937
Bevat:

– nota van onbekende opsteller over verlaging van de loodstarieven, z.j.
– stukken betreffende mogelijke maatregelen tot vermindering van pacht en hypotheekrente 

op landelijke eigendommen n.a.v. de opzegging van Duitse hypotheken in het Land van 
Maas en Waal, jan 1935

– gestencilde brief van de minister van Economische Zaken 18 jan 1935 aan voorzitter van de 
ministerraad over een arrest van de Hoge Raad dat met een beroep op de internationae 
Rijnvaartacte de wet op de evenredige vrachtverdeling in het gedrang brengt, met notitie 
over de toestand in de Rijnvaart

– doorslag bestemd voor minister van Koloniën van brief van de minister van Economische 
Zaken 31 jan 1935 aan de Rijkscommissie van Advies voor Werkverruiming over de 
behandelinstijd van de commissievoorstellen

– stukken betreffende de zorgelijke toestand en dreigende surseance van betaling van de 
Koninklijke Hollandse Lloyd jan -mei 1935

– stukken betreffende de Belgische Rijnvaart-premies en een eventueel Nederlands 
antwoord daarop, jan-juli 1935

– brief van minister van Economische Zaken Steenberghe 11 feb 1935 aan minister van 
Koloniën betreffende de productiecijfers van de Belgische steenkooolmijnen, met bijlagen

– afschrift van brief van minister van Economische Zaken Steenberghe 18 feb 1935 aan 
minister van staat Aalberse over contingentering van stikstofhoudende meststoffen, met 
geleidekantschrift van Steenberghe 20 feb 1935 aan Colijn

– doorslag van nota van bureau Nijverheid van het ministerie van Economische Zaken 6 feb 
1935 voor de minister, met geleidebrief van de minister 25 feb 1935 aan voorzitter van de 
ministerraad

– stukken betreffende de behandeling van het verzoek van A. Dudok van Heel om 
salarisverhoging, maart 1935

– gestencilde afschriften van het advies van de Raad van State en van nader rapport aan de 
koningin over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Crisis-Organisatiebesluit 1933, met 
geleidebrief van de minister van Economische Zaken 8 maart 1935 aan de minister van 
Koloniën

– brief van minister van Economische Zaken Steenberghe 16 maart 1935 aan Colijn over een 
sollicitant

– doorslag van brief van Colijn 18 maart 1935 aan minister van Economische Zaken over de 
verhouding van rente op hypotheken en op pandbrieven

– brief van J. van Schuppen, Ritmeester sigaren, 16 maart 1935 aan ‘minister-president’ over 
het verbod op mechanisatie in de sigarenindustrie, met doorslag van brief van Colijn 22 
maart aan ministers van Economische Zaken en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

– nota van de vierde afdeling van [het ministerie van Koloniën] 12 maart 1935 met doorslag 
bestemd voor de ‘Verbindingscommissie’ over problemen van de fosfaatmijnen op Curaçao

– gestencilde nota van de minister van Economische Zaken bij het in circulatie zijnde stuk nr. 
36 voor de ministerraad over bezwaren tegen de werkwijze van de Rijksdienst ter 
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Uitvoering van de Zuideezeesteunwet, met geleidebrief 9 april 1935 aan minister van 
Koloniën

– brief van de minister van Economische Zaken 12 april 1935 aan voorzitter van de 
ministerraad inzake een klacht over het hengelverbod in het Amstelmeer, met klachtbrief

– doorslag bestemd voor voorzitter van de ministerraad van brief van de minister van 
Economische Zaken 16 april 1935 aan minister van Financiën over een misverstand over het 
wel of niet bestaan van een bureau Scheepvaart bij Economische Zaken

– nota van de minister van Economische Zaken over de broodprijs, met geleidebrief 10 mei 
1935 aan minister van Koloniën

– brieven van de minister van Economische Zaken 10 en 21 mei 1935 aan voorzitter van de 
ministerraad resp. minister van Koloniën inzake klacht over nepotisme in Zeeland bij 
aanstelling van personeel bij crisisinstellingen (onvolledig)

– stukken betreffende een subsidie-aanvraag van het Nederlandsch-Zuidamerikaansch 
Instituut, mei 1935

– gestencild overzicht van de contingenteringsmaatregelen van kracht op 1 juni 1935
– brief van minister van Economische Zaken 2 juni 1935 aan Colijn over de stikstofsituatie
– afschrift van brief van de minister van Economische Zaken aan de Nederlandsch-

Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij over regeringssteun bij de bouw van een tweede 
Statendam, met geleidebrief 3 juni 1935 aan Colijn,

– gestencilde brief van de minister van Economische Zaken 5 juni 1935 aan voorzitter van de 
ministerraad over een conflict met een zegsman inzake knoeierijen bij de Nederlandsche 
Silo-, Elevator en Graanfactor maatschappij

– gestencild afschrift van brief van De Nederlandsche Bank 22 juni 1935 aan de minister van 
Financiën betreffende het wetsontwerp tot verlaging van de vaste lasten, gestencild 
afschrift van het advies van de Raad van State over dat wetsontwerp 22 juni 1935, nota van 
de minister van Socials Zaken over dat wetsontwerp gestencild afschrift van brief van de 
Bouwkundige Vereeniging ‘Onderneming en Vrijheid’ te Den Haag aan de minister van 
Justitie

– gestencilde brief van de minister van Economische Zaken Gelissen 5 juli 1935 aan voorzitter 
van de ministerraad betreffende maatregelen tot dekking van het tekort in het Landbouw-
Crisisfonds voor 1935, met geledebrief aan minister van Koloniën

– doorslag van brief van Colijn 6 juli 1935 aan minister van Economische Zaken Gelissen over 
de kwestie van de Leerdamsche Glasfabriek

– brief van de Inspecteur voor de Schepvaart Th. Hellema te Groningen 10 juli 1935aan 
voorzitter van de ministerraad over de zorgelijke toestand in scheepsbouw en scheepvaart,

– Financieele kantteekeningen nr. 393 van 13 juli uitgegeven door Felix Westerwoudt te 
Amsterdam, gedrukt, met kanttekening van minister van Economische Zaken Gelissen 
bestemd voor Colijn

– afschrift bestemd voor de minister van Koloniën van brief van de minister van Economische
Zaken 19 juli 1935 aan die van Binnenlandse Zaken met klacht over de Algemene 
Landsdrukkerij

– brief van de minister van Economische Zaken 23 juli 1935 aan minister van Koloniën 
betreffende een voorstel tot vezelwinning uit yucca-planten

– gestencilde ontwerpen van wet en memorie van toelichting tot verhoging van hoofdstuk X 
van de Rijksbegroting 1935 en de instelling van een NV Maatschappij voor Industrie-
financiering, met gestencilde ontwerpen van statuten van die NV, met geleidebrief van de 
secretaris-generaal van Economische Zaken 16 aug 1935 aan Colijn en doorslag van 
antwoord 25 aug 1935, en geleidebrief van de minister 5 okt. 1935 bij [gewijzigde] teksten

– doorslag van brief van [Jacob Mees] 16 oktober 1935 aan minister van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart met verzoek om de vliegtuigfabriek van Koolhoven een eerlijke kans te geven

– beschouwing over en lijst van Franse decreten ter verdediging van de franc, z.j. [na 5 sep 
1935]

– doorslag van afschrift van brief van E. Heldring, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij, 21 oktober 1935 aan de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, met 
geleidebrief 23 okt 1935 aan minister van Koloniën

– doorslag van brief van [NN] 24 okt 1935 aan minister Slotemaker de Bruine over de 
Nederlandse concurrentiepositie, met aantekening van Slotemaker bij doorzending aan 
Colijn

– brief van J.L.F. van Essen, ministerie van Economische Zaken, 30 okt 1035 aan [Reyseger] ten 
geleide bij retournering aan Koloniën van eerder door Colijn doorgestuurde brief van 
Lamping

– staat van indexcijfers over 1932, 1934 en 1935 van de industriële activiteit in Europa, 
overgenomen uit de Financial Digest van 31 okt 1935, met bijgeschreven adressering aan 
Colijn.

– briefjes van minister Gelissen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan Colijn 2 nov 1935 
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ten geleide bij een brief van minister van Buitenlandse Zaken en inzake zijn voornemen tot 
reorganisatie van de handelsvoorlichtingsdienst

– bijlagen behorend bij het advies 568 van de Economische Raad 4 nov 1935 betreffende de 
concurrentie van Belgische havens voor de Nederlandse

– overzichten van [regerings-]kredieten met korte en lange termijn verleend voor industriële 
objecten, opgesteld op het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 6/7 nov [1935]

– overzichten van de maandelijkse inleg en onttrekking bij de Rijkspostspaarbank over de 
jaren 1932-1935, 9 nov 1935

– gestencild afschrift van brief van de minister van L&V 13 nov 1935 aan Binnenlandse Zaken 
i.a.a. alle ministers over de Nederlandse bedrijven die gasmaskers voor industrieel gebruik 
maken

– gestencild afschrift van brief van Metaalwarenfabriek Drenthina 12 nov 1935 aan de 
minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart over plannen tot vervaardiging van diverse 
defensie-artikelen waaronder gasmaskers, met geleidebrief 21 nov 1935 ter doorzending 
aan de minister van Binnenlandse Zaken en anderen

– geleidebrief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 21 nov 1935 aan de 
ministers ten geleide bij wetsontwerp betreffende vestiging van ondernemingen in 
detailhandel, ambacht of kleine nijverheid (n.a.)

– brief met bijlagen van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 12 dec 1935 aan de
voorzitter van de ministerraad over vermeende onttrekking van fijnbankwerkers door 
Philips aan Heemaf

– nota van de afdeling Nijverheid van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
28 januari 1936 voor de ministerraad over voornemens van de Belgische zoutzieder Solvay 
tot oprichting van een sodafabriek te Zwijndrecht, met voorafgaande brief van de minister 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 21 januari 1936 aan de voorzitter van de 
ministerraad en brief van H.P. Gelderman te Oldenzaal 21 januari 1936 aan minister van 
Koloniën

– correspondentie met het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en de 
Maatschappij ter Behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen (Benas) over 
internationale rationalisatie van de scheepvaart, feb 1936

– doorslag van rapport van directeur van de Handelsaccoorden Lamping aan de minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart van zijn reis naar Zuid-Amerika, met geleidebrief van de 
minister 13 feb 1936 aan Colijn

– gestencild rapport van de commissie-Van der Lande over beweerde knoeierijen bij de 
Graanfactor Maatschappij, met geleidebrief van de minister van L&V 27 feb 1936 aan de 
voorzitter van de ministerraad

– gestencild afschrift van brief met bijlagen van de Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel 2 maart 1936 aan de minister van L&V over de invloed van de 
landbouwcrisissteun op de broodprijs

– gestencilde brief van de minister van L&V 4 maart 1936 aan de voorzitter van de 
ministerraad over nevenarbeid van personeel in Rijksdienst

– gestencilde geleidebrief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 27 maart 
aan voorzitter van de ministerraad ten geleide bij ontwerpen van wet met bijlagen en 
memorie van toelichting terzake van het met de VS gesloten handelsverdrag (n.a.)

– brief met bijlagen van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 1 mei 1936 aan 
voorzitter van de ministerraad betreffende de met België overeengekomen ontwerp-
contingenteringsregeling

– brief met bijlagen van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 11 mei 1936 aan 
minister van Koloniën over de prijsverlaging van Philips gloeilampen, met bijbehorende 
correspondentie van H.I. Keus (HEEMAF) – zie ook nr. 7

– authentiek afschrift van KB 11 juni 1936 nr. 48 tot benoeming van D.G. Draaijer, directeur-
generaal van Werkverschaffing en Steunverlening tot lid van de Rijkscommissie van Advies 
voor Werkverruiming

– brief van E. Heldring te Amsterdam 23 juni 1936 aan Colijn over steun voor de Java-China-
Japan-lijn

– correspondentie met de burgemeester van Amsterdam en de directeur-generaal van handel
en Nijverheid Hirschfeld over de reorganisatie van de Kon. Hollandsche Lloyd en het 
overeind houden van de scheepvaartverbinding met Zuid-Amerika, mei-juni 1936

– gestencilde ontwerpen van voordracht en besluit tot uitvoering van art. 12 leden 2 en 4 van 
de Wet op het algemeen verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten, met 
geleidebrief 7 juli 1936 aan de ministers

– gestencilde brief met bijlage van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 21 juli 
1936 aan voorzitter van de ministerraad over organisatie en formatie van het departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart

– brief met bijlagen van P.F.S. Otten, Philips’ Gloeilampenfabrieken, 21 juli 1936 aan Colijn 



116 Alg. Zaken 1937-1945 2.03.06

betreffende aanpassing van lonen en salarissen bij Philips
– doorslag van brief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan de 

Vereeniging Nederlandsche Industrie en Handelsraad voor Land- en Tuinbouw 22 juli 1936 
over de verdeling van reserve-uitvoercontingenten, met geleidebrief van de minister 22 juli 
1936 aan Colijn

– gestencilde stukken betreffende het voornemen tot het houden van een tenstoonstelling in
Amsterdam, met geleidebrief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 30 juli 
1936 aan de voorzitter van de ministerraad

– gestencilde ontwerpen van voordracht en besluit tot wijziging van het Crisis-Melkbesluit 
1935, met geleidebrief van de minister van L&V 1 augustus 1936 aan de voorzitter van de 
ministerraad

– gestencilde ontwerpen van voordracht en besluit tot toekenning van wachtgeld aan de 
eervol ontslagen Regeringscommissaris voor de hulpverlening aan de melkveehouderij, 
met geleidebrief van de minister van L&V 3 augustus 1936 aan voorzitter van de 
ministerraad

– gestencilde brief met bijlagen van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 5 
augustus 1936 aan de voorzitter van de ministerraad over verlaging van de broodprijzen en 
het geval van bakker De Groot te Rotterdam

– doorslagen van voorstellen van de Rijkscommissie Wrerkverruiming tot steunverlening aan 
de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij bij de bouw van een tanker voor Franse en 
een vrachtschip voor Noorse rekening, met geleidebrief aan Ryseger

– brief met bijlagen van H.I. Keus directeur HEEMAF 17 augustus 1936 aan Colijn (privé-adres) 
over zijn contact met de voorzitter van de Rijkscommissie Werkverruiming Welter – zie nr. 7

– brief met bijlage van de Kunstzijdespinnerij Nyma te Nijmegen, 11 september 1936
– Afschrift van brief met bijlage van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij 

aan de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, met geleidebrief van de directeur-
generaal van Handel en Nijverheid Hirschfeld 5 okt 1936 aan minister Koloniën

– gestencilde nota met ambtelijke kanttekeningen bij beschouwingen van het Verbond van 
Nederlandsche Werkgevers, met geleidebrief van de secretaris-generaal van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en L&V 8 oktober 1936 aan minister van Koloniën, met de 
beschouwingen van het Verbond

– gestencilde afschriften van brieven van het Comité van Graanhandelaren en 
zusterorganisaties aan de minister van L&V, met geleidebrief 10 oktober 1936 aan de 
Commissie inzake de Prijsopdrijving uit de Raad van Ministers

– nota van de directeur van de Handelsaccoorden Lamping over een tijdelijke regeling met 
Italië, met geleidebrief namens de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 10 
oktober 1936

– gestencilde stukken betreffende de vertrouwelijke handelsovereenkomst met Zuid-Slavië, 
met geleidebrief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 10 oktober 1936 
aan minister van Koloniën

– brief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 10 okt 1936 aan Colijn met 
verzoek om het eventueel instellen van een autonome clearing tegen Spanje op de agenda 
van de van de ministerraad te zetten, met geleidebrief van de secretaris-generaal van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart 12 oktober 1936

– gestencilde nota voor de secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en L&V
betreffende de verlaging van de uitgaven van het Landbouw-Crisisfonds, met geleidebrief 
15 okt 1936 aan Reyseger

– gestencilde notitie met bijlagen van [het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart] 
17 oktober 1936 voor de ‘Ministerieele Commissie’ betreffende de broodprijzen

– gestencild afschrift brief van de Nederlandsche Reedersvereeniging aan de minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart over steun aan de scheepvaartsector, met geleidebrief 
19 oktober 1936 aan minister van Koloniën en met toegevoegde stukken uit 1935 over de 
moelijkheden bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland

– gestencilde nota van de directeur Handelsaccooorden [Lamping]van het ministerie van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart over moeilijkheden in de afzet van landbouwproducten 
in Belgë, met geleidebrief van de directeur 22 oktober 1936 aan minister van Koloniën

– nota van de afdeling Nijverheid van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
20 oktober 1936 voor de ministerraad betreffende prijskwesties in de handel in 
voedingsmiddelen en voederartikelen

– gestencilde nota van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart inzake de 
bevordering van het vreemdelingenverkeer, met geleidebrief 24 oktober 1936 aan voorzitter
van de ministerraad

– gestencilde geleidebrief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 30 okt 1936 
aan de ministers bij het ontwerp van de bedrijfsvergunningenwet (.n.a.)

– gestencild rapport ‘Oorzaak der wijzigingen in Begrooting 1937 (toestand October 1936)’ 
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[van het Landbouwcrisisfonds] met geleidebrief van de secretaris-generaal van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en L&V 3 november aan minister van Koloniën

– brief met bijlage van de Kamer van Koophandel te Rotterdam van 3 november 1936 aan 
voorzitter van de ministerraad betreffende het streven naar centralisatie in de goederenruil 
met Duitsland

– gestencilde brief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 16 nov 19436 aan 
voorzitter van de ministerraad betreffende het visserijbedrijf te IJmuiden

– gestencilde nota van ongenoemde steller over de stijging van de productiekosten in het 
landbouwbedrijf 20 nov 1936

– afschriften van brieven van verschillende instanties aan het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid over de uitslagen van bemonstering van brood in Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag, met geleidebrief van de minister van Sociale Zaken 23 november 1936 aan de 
minister van Koloniën

– doorslag van brief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 25 nov 1936 aan 
S. Hartog te Bloemendaal betreffende contingentering van de import van jute zakken, met 
geleidebrief aan voorzitter van de ministerraad en oorspronkelijke brief en telegram van 
Hartog aan Colijn.

– gestencilde nota met bijlage van de afdeling Nijverheid 23 nov 1936 aan de minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart over de verhoging van broodprijzen, met geleidebrief 
van de minister 28 nov 1936 aan de voorzitter van de ministerraad, met aantekening van 
Colijn ‘Hr. R[eyseger], vergadering Min. Commissie dinsdag [1 dec] 9 uur’ en van Reyseger 
‘zie verslag van deze bijeenkomst’

– gestencild overzicht van de uitgaven van een gemiddeld Westlands tuinbouwbedrijf [1 dec 
1936]

– gestencild rapport van het Bureau van Statistiek van de gemeente Amsterdam over de 
kosten van levensonderhoud in november 1936

– brief van Handelshuis Insulinde te Amsterdam met bijlage betreffende de regeling van 
export van gecondenseerde melk naar Groot-Brittannië en Ierland, 1 december 1936, met 
interne notitie van Reyseger

– rapport van Interdepartementale Commissie met betrekking tot het uit de markt nemen 
van varkens 5 dec 1936 aan de ministers van Koloniën, Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
L&V en Soza, met afschrift van minderheidsopvatting

– gestencilde brief van de Economische Raad 11 december 1936 aan de minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart over de verbindendverklaring van de 
ondernemersovereenkomst in het bakkerijbedrijf te Amsterdam en Rotterdam, met 
geleidebrief van de minister aan de ministers

– gestencild afschrift van brief van het verbond van Nederlandsche Werkgevers aan de 
minister van L&Vover de landbouw-crisispolitiek, met geleidebrief 10 december aan 
minister van Koloniën

– afschrift van brief van P.S. Gerbrandy 14 dec 1936 aan ‘minister-president’ met pleidooi voor
de verbindendverklaring van de ondernemersovereenkomst voor het bakkerijbedrijf in 
Amsterdam en Rotterdam

– afschrift van een aide-memoire van de Noorse regering 16 jan 1937 over nieuwe 
besprekingen van de landen die in 1930 de Conventie van Oslo ondertekend hebben

– gestencilde brief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 30 januari 1937 aan 
de voorzitter van de ministerraad met verzoek om machtiging van de ministerraad voor een
buitenlandse onderzoeksreis van ambtenaren

– gestencilde ontwerpen van besluit en voordracht tot wijziging van het Crisis-Mosselbesluit, 
met geleidebrief van de minister van L&V 3 feb 1937`aan de voorzitter van de ministerraad

– gestencilde nota van de directeur-generaal van Handel en Nijverheid Hirschfeld over de 
steenkolenpolitiek na depreciatie van de gulden 8 feb 1937

– gestencilde nota van de minister van L&V over een verschil van mening met Financiën over 
het verschaffen van inlichtingen aan de Belastingdienst voor controle van 
belastingaangiften, met geleidebrief 25 feb 1937 aan de voorzitter van de ministerraad, 
waarop in ms. Reyseger ‘voegen bij betref. bundel (controle-apparaten enz)’

– gestencilde nota van de secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en L&V 
over de monopolieheffingen op granen, bestemd voor de Ministeriële Commissie 
[Economische Commissie uit de ministerraad?], met geleidebrieven 26 februari en 1 maart 
1937 aan Colijn resp. Reyseger

– rapport van 9 maart 1937 uitgebracht aan de afdeling Ambtenarenzaken van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken over de waarde van de functie van secretaris van de Economische 
Raad, doorslag

– brief van de Hollandsche beton Maatschappij te Den Haag ten geleide bij afschrift van het 
adres aan de gemeenteraad van Rotterdam over de onbevredigende gang van zaken bij de 
aanbesteding van de tunnel, 8 maart 1937
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– brief van de secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en L&V 9 maart 
1937 aan Colijn ten geleide bij Verslagen van Economisch-Statistische Onderzoekingen op 
Landbouwgebied 1936/2 n.a.v. een vraag van Colijn in de vergadering van Ministeriële 
Commissie [Economische Commissie uit de ministerraad?] van die dag

– afschrift van brief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 19 maart 1937 aan 
de firma David L. Jacobs over de contingentering van verpakkingsglas, met geleidebrief aan 
de voorzitter van de ministerraad

– gestencild adres van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 25 mei 1937
aan de ministerraad inzake de landbouwcrisissteun, met geleidebrief aan de voorzitter van 
de ministerraad

– gestencilde ontwerpen van voordracht en besluit tot regeling van enkele zaken bij de 
uitvoering van de wet op het zelfstandig uitoefenen van beroepen door vreemdelingen, 
met geleidebrief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 10 mei 1937 aan de 
voorzitter van de ministerraad, met bijschrift van Colijn ‘Hr. R[eyseger], dit ook nog bij de 
Raadsstukken’

– gestencilde brief van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart mede namens LNV 
4 juni 1937 aan de voorzitter van de ministerraad betreffende toekenning van een verhoogd
vleescontingent aan Denemarken en Argentinië

– gestencilde brief met bijlage van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 4 juni 
1937 aan minister van Koloniën en Defnsie a.i. [Colijn] betreffende de bezoldiging van de 
secretaris van de Economische Raad

– gestencilde brief van de minister van Landbouw en Visserij 9 juni 1937 aan voorzitter van de 
ministerraad inzake een verzoek om financiële bijstand aan de Coöperatieve 
Boerenleenbank in Hoogmade

– ontwerpen van voordracht en besluit met bijlage tot toepassing van artt. 14-16 Warenwet 
op gasmaskers, met geleidebrief van de minister van Sociale Zaken 10 juni 1937 aan 
voorzitter van de ministerraad

– brief met bijlagen van de directeur-generaal van Handel en Nijverheid H.M. Hirschfeld 14 
juni 1937 met verslag van de laatste vergadering van het Economisch Comité van de 
Volkenbond

676 Bundel ‘Hoofdstuk X: Economische Zaken / Handel Nijverheid en Scheepvaart, 
KEMA’. Stukken betreffende de meningsverschillen tussen de regering en de KEMA 
over de vestigingsplaats van KEMA (Arnhem of Delft) van de laatste.
1933-1935

677 Doorslag van nota van Colijn aan de ministers over de economische politiek van de 
regering.
1933.

678 Stukken betreffende de mogelijkheden van samenwerking tussen overheid en 
particulieren bij uitvoering en financiering van grote werken.
1933

679 Puntsgewijs overzicht van het beleid en meer in het bijzonder de economische 
politiek van het tweede kabinet-Colijn, met bijlage. Stencil.
[1933]

680 Stukken betreffende de algemene economische politiek van de kabinetten Colijn II 
en III en het devaluatievraagstuk.
1933-1936

681 Gedrukte publicaties betreffende de economische crisis en het crisisbeleid.
1933, 1936 en z.j.
Bevat:

– V. Sickenga, gemeentesecretaris van Schiedam, De financiering der crisis-
werkloosheidslasten, 1933

– ‘Opheffer’, Crisis, een ernstig woord van waarschuwing aan het Nederlandsche volk, 1933
– De invloed van het landbouw-crisisbeleid op het bakkersbedrijf, brochure van de 
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Nederlandsche Vereeniging van Werkgevers in het Bakkerbedrijf en de Nederlandsche 
Roomsch Katholieke Bakkerspatroonsbond, 1936

– Th. Ligthart, De landbouwcrisis als element der algemeene economische depressie, 
praeadvies opgesteld op verzoek van de Vereeniging voor Staatshuishoudkunde en 
Statistiek over de Nederlands-Indische economie, z.j. [1931 à 1932]

– W.F. Lichtenauer, De invloed van de crisismaatregelen op het bedrijfleven in het algemeen 
en op het middenstandsbedrif in ’t bijzonder. Uitgave van de Koninklijke Nederlandsche 
Middenstandsbond, z.pl.z.j. [≥ 1936]

682 ‘Note-verbale, verslag van het overleg van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
te Rotterdam met Colijn op 9 oktober 1934 om Nederlandse regeringsorders voor 
de vliegtuigfabriek Koolhoven te bepleiten, met foto’s en notitie van Colijn.
1934

683 Afschrift van aanbevelingsbrief van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië 
aan Colijn/minister van Koloniën over de repatriërende procureur-generaal bij het 
Hooggerechtshof van Nederlands-Indië R.J.M. Verheyen.
1934

684 Brief van de directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan Colijn om de 
door de minister van Justitie te verlenen goedkeuring van een statutenwijziging 
naar mogelijkheid te bespoedigen, 1934, en brief van directie en commissarissen 
van de Rotterdamsche Bankvereeniging aan Colijn met dank voor de eerdaags 
eindigende, in 1925 door Colijn verleende staatsgarantie, met doorslag van 
antwoord, 1935
1934-1935

685 Voorlopig en definitief rapport van de commissie van onderzoek betreffende 
crisismaatregelen ingesteld bij KB van 19 januari 1934 nr. 28, in het bijzonder gericht
op de handelwijze van de Nederlandsche Varkenscentrale.
1934-1935

686 Bundel ‘Hoofdstuk X: Handel Nijverheid en Scheepvaart, Baksteenconventie’. 
Stukken betreffende de sanering van de baksteenindustrie en de 
verbindendverklaring van een ondernemersovereenkomst dienaangaande.
1936

687 Bundel ‘Hoofdstuk X: Handel Nijverheid en Scheepvaart, Werkfonds – Wilton 
Feyenoord’. Stukken betreffende de totstandkoming van een garantie uit het 
Werkfonds ten behoeve van een krediet door de Stichting Pensioenfonds van de 
NHM aan Wilton-Feyenoord.
1936

688 Brief van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland aan de minister van Koloniën 
[als voorzitter van de ministerraad] ten geleide bij afschrift van een brief met 
bijlagen aan de minister van Landbouw en Visscherij.
1936

689 Doorslag van notitie over de wantoestand bij de toewijzing van quota voor export 
van kaas naar Frankrijk als gevolg van de uitsluiting van de particuliere handelaars.
z.j. [c. 1933]
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B.4.10. Hoofdstuk XI: Sociale Zaken

B.4.10. HOOFDSTUK XI: SOCIALE ZAKEN

690 Bundel ‘[Hoofdstuk XI] Sociale Zaken’.
1933-1937
Bevat:

– brief van minister van Sociale Zaken Slotemaker de Bruine 3 juni 1933 aan ‘minister-
president’ Colijn met zijn uitgangspunten voor een bespreking van vijf ministers over de 
werkloosheidsproblematiek, met concept van het daarbij te stellen naschrift van Colijn

– nota van ongeïdentificeerde stellers bij de 1e Afdeling (Werkverruiming) van [het ministerie 
van Sociale Zaken] over (centralisatie van de regeling voor) werkverruiming 30 mei 1933, 
met notitie van minister van Sociale Zaken Slotemaker de Bruine

– adres van bedrijfsconsulent Van den Berg te Amsterdam 6 juni 1933 aan Colijn om 
intrekking van het wetsontwerp tot verstrekking van ruim 1 miljoen gulden aan de 
Nederlandse Thermische Fabrieken, met bijschriften van Colijn en minister Slotemaker de 
Bruine

– doorslag van nota van minister van Waterstaat Kalff 22 juni 1933 voor de voorzitter van de 
ministerraad over werken tot vestrijding der werkloosheid

– nota van het ministerie van Sociale Zaken 20 juni 1933 aan de voorzitter van de 
ministerraad en ministers ter inleiding op besprekingen over het gevolg dat gegeven moet 
worden aan het rapport van de Hoge Raad van Arbeid over de 40-urige werkweek

– doorslag van rapport van de wnd. directeur-generaal van de Arbeid Van Male 29 juni 1933 
aan de minister van Sociale Zaken met overzicht van weeklonen in diverse collectieve 
arbeidsovereenkomsten brief

– gestencild advies van de Commissie van Advies voor de Werklozensteun 1 juli 1933 aan de 
minister van Sociale Zaken over het algemene beleid voor de werkverschaffing en 
steunverlening

– brief van minister Sociale Zaken Slotemaker de Bruine 15 aug 1933 aan Colijn over de 
onderbrenging van de Commissie Werkverruiming bij Economische Zaken

– gestencild advies van de Commissie-Hacke (Commissie van Werklozensteun later 
Werklozenzorg) over dreigend massa-ontslag bij de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, 
met geleidebrief van Hacke 22 aug 1933 aan de minister van Koloniën

– gestencild afschrift van brief van de minister van Sociale Zaken 24 aug 1934 aan de 
voorzitter van de ministerraad over vermindering van de werkloosheid door verbeterd 
overleg tussen overheidsdiensten

– gestencilde nota van de thesaurier-generaal A. van Doorninck voor de Commissie van 
Werklozenzorg over algemene regelen voor het werkloosheidsbeleid, met geleidebrief van 
Van Doorninck 28 aug 1933 aan Colijn

– map met documentatiemateriaal over Rotterdam [ter gelegenheid van een werkbezoek], 
op of na 18 sep 1939

– afschrift van brief van de voorzitter van de Commissie van Werklozenzorg Hacke aan de 
minister van Sociale Zaken om aan de Centrale Commissie van advies inzake de 
Landbouwcrisiswet een lid van de Commissie van Werklozenzorg toe te voegen, met 
geleidebrief 5 okt 1933 aan minister van Koloniën

– voorontwerp van wet tot regeling van de bijdrage der arbeiders in de kosten der 
werklozenzorg, met bijlagen en geleidebrief en brief van de minister van Sociale Zaken 21 
okt 1933 aan voorzitter van de ministerraad en andere ministers dat hij zich met dit ontwerp
niet kan verenigen

– doorslag van nota van de directeur-generaal W en S van Sociale Zaken 12 okt 1933 aan de 
minister over zijn bemiddeling in het Amsterdamse stucadoorsconflict

– stukken betreffende de verlaging van loonkosten in de scheepsbouw noodzakelijk om een 
boven de markt hangende order binnen te halen, okt-nov 1933

– doorslag van brief van niet geïdentificeerde commissie aan de minister van Sociale Zaken 
inzake bemiddeling het geschil tussen Nederlandse houthandelaren en de Staatsmijnen 
over de stuksprijs van 16.000 dwarsliggers, met bijschrift van Colijn ‘Eigen copie’

– gestencild tweede advies inzake werkloosheidsbestrijding uitgebracht door de Commissie 
inzake Werkloosheidszorg aan de minister van Sociale Zaken, met geleidebrief 1 feb 1934 
aan de minister van Koloniën

– gestencild afschrift van brief van de minister van Sociale Zaken aan de voorzitter van de 
ministerraad met bezwaren tegen de blokkering door Financiën van begrotingsposten van 
de Rijks begroting, met geleidebrief 5 feb 1934aan alle ministers

– doorslag van brief van de minister van Sociale Zaken 19 feb 1934 aan de voorzitter van de 
ministerraad om maschtiging voor een buitenlandse dienstreis naar Duitsland van twee 
leden van de Commissie uit de Gezondheidsraad voor reuk en smaak van rivierwater
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– gestencild afschrift van brief van de Directeur-Generaal van de Arbeid aan de minister van 
Sociale Zaken inzake de centralisering van demontage van roerende goederen afkomstig 
van Rijksdiensten, met geleidebrief 19 februari 1934 aan de voorzitter van de ministerraad

– gestencilde nota van de minister van Sociale Zaken z.j. [na 5 feb 1934] naar aanleiding van 
de in de ministerraad gemaakte opmerkingen over de voordracht met ontwerpbesluit tot 
vaststelling van bepalingen betreffende de indienstneming door de Raden van Arbeid van 
personeel op arbeidsovereenkomst, met gestencild ontwerpbesluit

– ondertekende doorslag van nota 2 mei 1934 van de leden Van Doorninck en Bakker van de 
Interdepartementale Bouwcommissie aan de minister van Financiën, met bijlage en met 
afschrift waarop bijschriften in rood van een onbekende steller

– afschriften van correspondentie tussen Financiën, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken 
over subsidiëring van werklozenkassen, mei-juni 1934

– gestencilde ontwerpen van besluiten en nota over de instelling van bedrijfsraden, met 
geleidebrief van de minister van Sociale Zaken 29 juni 1934 aan de voorzitter van de 
ministerraad

– gestencilde brief van de minister van Sociale Zaken 25 aug 1934 aan de voorzitter van de 
ministerraad over rangsverhoging voor de inspecteur drankbestrijding bij het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid, met bijschrift van Colijn

– doorslag van brief van de minister van Sociale Zaken 3 okt 1934 aan de voorzitter van de 
ministerraad over de schadelijke effecten van de beperking van de vergoeding voor gebruik 
van eigen rijwiel door ambtenaren

– brief van de Directeur-Generaal van den Arbeid [Hacke] 5 oktober 1934 aan de minister van 
Sociale Zaken over formatie-uitbreiding bij Economische Zaken

– doorslag van nota van niet-geïdentificeerde auteur over competentiefrictie tussen 
Financiën en Sociale Zaken, met bijschrift van minister Sociale Zaken 21 sep 1934 bij 
doorzending aan voorzitter van de ministerraad

– gedrukt ontwerp en memorie van toelichting inzake de erkenning en subsidiëring van 
verenigingen met werklozenkas, met geleidebrief van de minister van Sociale Zaken 16 okt 
1934 aan de voorzitter van de ministerraad

– Nota van de Directeur-Generaal van den Arbeid over doublures in de staatsdienst, met 
geleidebrief 17 okt 1934, aan de minister van Sociale Zaken, met diens aantekeningen 
doorgezonden aan voorzitter van de ministerraad

– gestencilde brief van de minister van Sociale Zaken 22 okt 1934 aan de voorzitter van de 
ministerraad betreffende de restitutie van de wiskundige reserve aan ambtenaren die de 
gemeentedienst verlaten

– gestencilde brief van de minister van Sociale Zaken 14 nov 1934 aan de voorzitter van de 
ministerraad over bezuinigingsmogelijkheden bij alle departementen, en bezuinigingsplan 
van het ministerie van Sociale Zaken 31 okt 1934

– gestencild gedeelte van de rede die de minister van Sociale Zaken denkt uit te spreken bij 
de behandeling in de Tweede Kamer van zijn begroting, met doorslag van geleidebrief 23 
nov 1934 aan de ministers

– gestencilde brief van de minister van Soza 14 dec 1934 aan de voorzitter van de 
ministerraad n.a.v. brief van Financiën over beperking van de uitgaven

– gestencilde brief van de minister van Sociale Zaken 29 maart 1935 aan de voorzitter van de 
ministerraad ten geleide bij gestencilde afschriften van correspondentie van, aan en over 
het Nationaal Crisiscomité,

– Nota 30 april 1935 betreffende een ‘tweede Statendam’ als werkverruimingsproject
– gestencilde afschriften van stukken betreffende de huisvesting van de 

Rijksverzekeringsbank, april-mei 1935
– gestencilde afschriften van brieven van de minister van Sociale Zaken aan de ministers aan 

Binnenlandse Zaken en Financiën over de verhouding tussen werkverschaffing en 
steunverlening, met geleidebrief 25 mei 1935 aan de voorzitter van de ministerraad

– staat van bedragen in de jaren 1905-1931 als voorschotten ingevolge de woningwet 
verleend, met toelichtingen en geleidebrief van de secretaris-generaal van Sociale Zaken 26
okt 1935 aan [Colijn]

– gestencilde brief met bijlagen van de minister van Sociale Zaken 2 maart 1936 aan de 
voorzitter van de ministerraad over wijziging van de rente- en aflossingsvoorwaarden van 
bij de Rijksverzekeringsbank afgesloten leningen

– gestencilde brief van de minister van Sociale Zaken 16 mei 1936 aan de voorzitter van de 
ministerraad over extra B-steun aan werklozen

– gestencilde brief van de minister van Soza 20 juni 1937 aan de voorzitter van de 
ministerraad over huurverlaging van arbeiderswoningen

– gestencilde brief van de minister van Sociale Zaken 16 juli 1936 aan de voorzitter van de 
ministerraad betreffende de al of niet hervatting van vaccinatie tegen encephalitis

– gedrukt ontwerp-besluit met voordracht tot vaststelling van een nieuw Werktijdenbesluit 
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voor fabrieken of werkplaatsen, met gestencilde geleidebrief van de minister van Sociale 
Zaken 7 juli 1936 aan de voorzitter van de ministerraad

– gestencilde stukken betreffende de voorbereiding van nieuwe wettelijke bepalingen over 
de vaccinatie tegen pokken, okt-nov 1936

– brieven van de minister van Sociale Zaken van 19 november en van die van Financiën van 20
november 1936 aan de voorzitter van de ministerraad over de behandeling van het verzoek 
van de gemeente Amsterdam om voorschot ingevolgde Woningwet voor de bouw van 
goedkope arbeiderswoningen

– gestencilde brief met bijlage van de minister van Sociale Zaken 24 december 1936 aan de 
voorzitter van de ministerraad over een omstreden bevordering tot administrateur

– gestencild afschrift van het advies van de Raad van State over maatregelen voor een betere 
verdeling van beschikbare arbeid, met geleidebrief van de minister van Sociale Zaken 23 
januari 1937 aan de voorzitter van de ministerraad

– gestencilde brief van de minister van Sociale Zaken 23 januari 1937 aan de voorzitter van de 
ministerraad over de kosten gemoeid met culturele arbeid voor werklozen

– gestencilde brief van de Directeur-Generaal van de Arbeid aan de minister van Sociale 
Zaken inzake onderzoek van buitenlandse regelingen van de 40-urige werkweek, met 
geleidebrief 1 maart 1937 aan de voorzitter van de ministerraad

– gestencilde ontwerpen van besluiten en voordracht tot vaststelling van maatregelen 
bedoeld in artt. 2 en 13 Landverhuizerswet, met geleidebrief 19 maart 1937 aan de voorzitter
van de ministerraad

321 Bundel ‘[Hoofdstuk XI: Sociale Zaken]’.
1935-1937
Bevat:

– gestencilde brief.van de Commissie-H (Commissie-Hacke) aan de minister van Sociale 
Zaken inzake regeling van de werklozensteun, 1934

– brief van de burgemeester van Ridderkerk over onbillijkheden bij de bepaling van de huur 
van woningen die met Rijksgelden en onder gemeentelijke borg zijn gebouwd, met stukken 
betreffende de behandeling, 1935

– stukken betreffende de sociale verzekering van mijnarbeider, 1935
– staat van door het Invaliditeitsfonds en Ongevallenfonds aan gemeenten geleende gelden 

ten behoeve van de woningbouw, 1935
– gestencilde brief van de minister van Sociale Zaken aan de voorzitter van de ministerraad 

over regelmatige bijeenkomsten van Westeuropese arbeidsinspecties, met bijlagen, 1935
– brief van de directie van de Rijksverzekeringsbank aan de voorzitter van de ministerraad 

met bijlagen betreffende het wetsontwerp tot verlaging van de openbare uitgaven en de 
financiering van de sociale zekerheid in dat kader, 1935

– statistische overzicht van de bestedingen van Rijk en gemeenten aan werkverschaffing en 
steunverlening en van de bestedingen van het Nationaal Crisiscomité over 1932-1934, 1935

– statistisch overzicht van aantallen werklozen en de aantallen in werkverschaffing en 
steunverlening, 1935

– memorandum over het bezwaar van de vakbonden in de bouw tegen het voornemen van 
de gemeente Alkmaar om restauratiewerken aan de Grote Kerk aldaar via de 
werkverschaffing te laten lopen, 193[5?]

– Vragen van het Eerste-Kamer-lid De Savornin Lohman over een toespraak van de directeur-
generaal van de Werkverschaffing bij de opening van AJC-werkkampen voor jonge 
werklozen, met ontwerp van antwoord te behandelen in de ministerraad van 22 oktober 
1935

– nota van de directeur-generaal van de Arbeid ir. A.H.W. Hacke over de vervanging van 
stoomketels bij bedrijven als Werkfonds-project, 1935

– brief van de minister van Sociale Zaken aan de voorzitter van de ministerraad naar 
aanleiding van een publicatie over werkzaamheden die bij het Rijksmuseum in 
werkverschaffing zouden kunnen plaatsvinden, met de publicatire als bijlage, 1935

– brief van de minister van Sociale Zaken aan de voorzitter van de ministerraad over 
uitvoering van (bouw)werkzaamheden in werkverschaffing en bezwaren daarvan, met 
bijlagen, 1935

– brief van de minister van Sociale Zaken aan de voorzitter van de ministerraad over de 
loonnorm in de werkverschaffing, 1935

– statistische overzichten van de werklozenzorg in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en 
Utrecht over 1934 en 1935 t/m september, 1935

– fragment van de Telegraaf van 14 november 1935 met het artikel ‘Dwang of terreur van een 
vakorganisatie’ met bijschrift van Colijn, 1935
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– circulaires van het ministerie van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen over 
steunverlening, werkiverschaffing en woninghuren, met geleidebriefje aan Reyseger, 1936

– stukken betreffende een eventuele bijdrage van Colijn aan het garantiefonds van de 
Stichting Wereld-Jamboree 1937 , Bloemendaal-Vogelenzang, 1936

– verslag van de vergadering van de Interdepartementale Commissie voor Woningbouw van 
24 september 1936, met geleidebrief aan minister Colijn, 1936

– afschrift bestemd voor Colijn van een nota voor de minister van Sociale Zaken naar 
aanleiding van een publicatie van het Nederlandsch Instituut van Doctorandi in de 
Handelswetenschappen, met geleidebrief, 1936

– correspondentie tussen H.I. Keus, directeur van de HEEMAF te Hengelo, met bijlagen, 1937
– stukken betreffende de samenstelling van de Nederlandse delegatie naar een technische 

conferentie over de sociale toestanden in de textielindustrie te Washington, 1937
– brief van A. Hartog, directeur van Unilever, aan de voorzitter van de ministerraad met 

verzoek om een onderhoud, met bijschriften van Colijn en Reyseger, 1937
– rapport van de directeur-generaal van de Arbeid ir. A.H.W. Hacke van een reis naar Frankrijk,

met geleidebrief aan Reyseger, 1937
– briefje van Reyseger aan Colijn ten geleide bij (ontbrekende) bijlagen, 1937
– briefje van ing. N.H. Kraus te Den Haag aan Colijn n.a.v. Colijns bereidheid om te poseren 

voor [foto’s], 1937
– brief van de voorzitter van de Duitse Handelskammer te Amsterdam aan Colijn ten geleide 

bij een exemplaar van de periodiek van de Handelskammer gewijd aan de betekenis van de 
Rijn als verkeersader, (ontbreekt), 1937

– introductiebrief van [Schluck], hoofd van de Zelfbestuurs-Accountantsdienst van 
Soerakarta, te Mangkoenagaran, betreffende Raden drs. Oemar Said, 1937

691 Omslag met notities, correspondentie en krantenknipsels betreffende de 
werkloosheid en werkloosheidsbestrijding in Zweden.
1935

692 Adviezen van de Rijkscommissie van advies inzake verlaging van de kosten van het 
noodzakelijk levensonderhoud aan de minister van Sociale Zaken, met 
geleidebrieven van de minister aan de voorzitter van de ministerraad met verzoek 
om plaatsing van het onderwerp op de agenda van een raadsvergadering, 1935; met
anonieme notities over de tarwe, de broodprijzen en de broodprijzen in verband 
met een gewijzigde arbeidswet, z.j.
1935 en z.j.

693 Gestencild rapport van het Nationaal Crisis-Comité van zijn werkzaamheden in het 
tijdvak 1931-1936, met geleidebrief, 1937.
1937

B.4.11. Hoofdstuk XII: Koloniën

B.4.11. HOOFDSTUK XII: KOLONIËN

694 Bundel ‘Hoofdstuk XII: Koloniën’.
1933-1935
Bevat:

– Verslag van de interdepartementale commissie inzake steunverlening aan de Nred.-
Indische koffiecultuur, met beschouwing over de betekenis van die cultuur voor Ned.-Indië, 
z.j.

– afschrift van brief van Colijn 15 aug 1933 aan de Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië over 
de financiële toestand van Nederland en Indië, met uittreksel uit een nota over de verdeling
van de kosten der defensie tussen Nederland en Indië over de financiële toestand van Ned.-
Indi”ë, z.j.

– aantekeningen van Reyseger van een gesprek van minister Colijn met de benoemde en 
afgetreden gouverneurs van Suriname Kielstra en Rutgers, 21 sep 1933, brief van die twee 
aan Colijn 29 sep 1933, en beschouwingen van Kielstra over de jegens Suriname te volgen 
gedragslijn, z.j.

– teksten van notitie en in- en uitgaande telegrammen van Colijn over terugbrengen van de 
salarisschaal in Ned.-Indië op het vooroorlogse peil, sep-okt 1933

– gedrukte publicaties van de Britse Empire Marketing Board over conditionering en vervoer 
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van bananen, 1931 en 1933, met brief van Levie & Co te Amsterdam 29 nov 1933 aan ‘Louis’ 
over vervoer van bananen uit Medan en dienstregeling van Lloyd Triestino vrachtschepen 
van Triest naar Ned.-Indië v.v. voor 1934 en begin 1935

– verslag van een bespreking van ir. E.P. Wellenstein, directeur van Economische Zaken, met 
belanghebbenden bij de Indische suikerafzet op 14 juni 1934 in het gebouw van het 
departement van Koloniën,

– verslag van telefonisch onderhoud tussen Colijn en J.W. Meyer Ranneft 23 aug 1934 over de 
Japanse conferentie

– ontwerp-besluit tot wijziging van het Reglement rechtstoestand militairen zeemacht, met 
geleidebriefje namens de minister van Defensie 8 december 1934

– gestencilde instructie voor de delegatie naar de onderhandelingen met Frankrijk over een 
Handelsverdrag [1934 of later, vermeldt arrangement 20 maart 1934 over invoerregime van 
Nederlands-koloniale artikelen] met geleidebriefje van [NN] aan ‘Excellentie’ 21 maart 
[1935?]

– gestencilde nota met bijlage van persbureau Aneta Holland 15 aug 1935 over de oprichting 
door vier Indische kranten van een eigen persbureau, met geleidebrief van directeur Aneta 
J.F. E. Belinfante aan Reyseger, 17 augustus 1935, en gestencilde nadere aantekeningen 
daarbij, deels met geleidebrieven van Belinfante aan Colijn, aug 1935

– gedrukte ontwerpen van wet en memorie van toelichting tot verhoging van hoofdstuk XIII 
van de Rijksbegroting 1936 (Vaartuigendienst in Suriname), met afschrift van geleidebrief 
van minister van Financiën 23 december 1935 aan voorzitter van de ministerraad en met 
geleidebrief 23 december 1935 aan alle ministers

695 Verslagen van vergaderingen, convocaten, discussiestukken en circulaires van de 
afdeling Staathuishoudkunde van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen, door Colijn aan Reyseger doorgeleid.
1933-1935

696 Documentatie, deels met geleidebrieven, en notities over Nederlands-Indië, de 
welvaartsmogelijkheden voor de inheemse bevolking, de oplopende spanning in de
Stille Oceaan en de Bataafsche Petroleum.
1933, 1936 en z.j.

697 Voorstel van D.J. Lambooy, adjunct-chef van de Regeeringspersdient, voor een 
Franstalige verklaring van Colijn over het succes van de ‘Uiver’ in de Londen-
Melbourne-vliegrace, met geleidebrief en gewijzigd ontwerp.
1934

698 Gestencild rapport van het Studie-Comité Snelpost Nederland-Indië, met 
kattebelletje van de adjunct-secretaris van de ministerraad L.L. Franx aan Colijn en 
notitie van Colijn zelf.
1934

699 Gestencilde beschouwing ‘Overzicht van de vakbeweging der inlandsche 
werknemers in Nederlandsch-Indië’ voornamelijk betrekking hebben op de periode
vanaf 1927.
1934
Mogelijk opgesteld door Centraal Overleg in arbeidszaken voor Werkgeversverbonden, zie NL-HaNA 
2.02.05.02 inv.nr. 7572.

700 Correspondentie (met bijlagen) van Colijn met H. Salomonson, directeur van Aneta-
Holland, betreffende de Japanse dreiging voor Indië, 1934, afschrift van brief met 
bijlage van J.N. Burger aan G.H.C. Hart, directeur van Economische Zaken te Batavia 
over de ‘rubberrestrictie’, 1936.
1934, 1936

701 Overzicht van door Nederland voor 26 mei 1933 ingevoerde 
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contingenteringsmaatregelen en hun opheffing, en overzicht van 
contingenteringsmaatregelen op koloniale producten in andere, merendeels 
Europese landen, met geleidebrief.
1937
Met opschrift ‘Bu[ndel] Kol[oniën]’.
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