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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 Binnenlandse Zaken: Volksgezondheid en Armwezen

Periodisering:
archiefvorming: 1910-1918
oudste stuk - jongste stuk: 1892-1918

Archiefbloknummer:
B24091

Omvang:
676 inventarisnummer(s); 17,95 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands

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

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Volksgezondheid en Armwezen

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De afdeling Volksgezondheid en Armwezen moest zorg dragen voor de toepassing van o.a. de 
Armenwetten van 1854 en 1912, de Drankwet, Woningwet, Pandhuiswet, Begrafeniswet, 
Krankzinnigenwet en Gezondheidswet. Daarnaast kreeg de afdeling de zorg voor de stroom 
Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De ondersteuning van armen was geen 
taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar van plaatselijke instellingen van 
weldadigheid. De afdeling onderhield veel contact met deze instellingen. Het archief bevat onder 
andere stukken betreffende de algemene armencommissie, armenraden, instellingen van 
weldadigheid, de zorg voor Nederlandse armlastigen en krankzinnigen, behoeftige buitenlanders, 
deserteurs, vluchtelingen en staatswezen. Ook vindt men stukken over krankzinnigengestichten, 
het personeel, het staatstoezicht daarop en de verpleging. Verder bevat het archief stukken over 
volkshuisvesting (bouwverordeningen, bouwvergunningen en - verboden, onteigening, 
uitbreidignsplannen), het staatstoezicht op de volksgezondheid, de Centrale Gezondheidsraad, 
Gezondheidscommissies, het centraal laboratorium, medische beroepen en de opleidingen 
daarvoor, het voorkomen en bestrijden van besmettelijke ziekten en de hygiëne van water, bodem 
en lucht.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

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

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Volksgezondheid en Armwezen, 
nummer toegang 2.04.54, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, BiZa / Volksgezondheid en Armwezen, 2.04.54, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Organisatie

ORGANISATIE
In 1909 vielen een zeer groot aantal taken onder de afdeling Binnenlands Bestuur van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Aangezien de wetgeving zich steeds meer uitbreidde en ook 
het aantal regelingen groeide, raakte deze afdeling overbelast. Derhalve werd bij Ministerieel 
Besluit 1 bepaald, dat de afdeling per 1 april 1910 zou worden gesplitst: er kwam een aparte 
afdeling Volksgezondheid en Armwezen. Deze nieuwe afdeling voerde de volgende taken uit:

a. Toepassing van de Armenwetten van 1854 en 1912
b. Machtiging aan de besturen van niet-kerkelijke instellingen van weldadigheid tot het 

aanvaarden van makingen en schenkingen
c. Beslissing op verzoeken om vergunning tot het inzamelen van gelden
d. Overname van armlastige Nederlanders, waaronder staatswezen
e. Toepassing van de Krankzinnigenwet, 1884
f. Toepassing van de Gezondheidswet, 1901
g. Toepassing van de Wet regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van 

arts, tandmeester, apotheker, apothekersbediende en vroedvrouw, 1878
h. Toepassing van de Wet betreffende de uitoefening der geneeskunde en der 

artsenijbereidkunde, 1865
i. Toepassing van de Wet houdende bepalingen omtrent de invoering van de Nederlandse 

Pharmacopea, 1871
j. Toepassing van de Wet houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten, 1872
k. Toepassing van de Wet betreffende het gezondheidsonderzoek op zeeschepen, 1877
l. Toepassing van de Drankwet, 1881
m. Toepassing van de Woningwet, 1855
n. Toepassing van de Pandhuiswet, 1911
o. Toepassing van de Begrafeniswet, 1869

Het takenpakket wijzigde niet of nauwelijks tijdens het bestaan van de afdeling. De enig 
belangrijke toevoeging was de zorg voor de grote stroom Belgische vluchtelingen in de Eerste 
Wereldoorlog. Ook de personele samenstelling van de afdeling bleef tot 1918 vrijwel constant 2 .

Op 25 September 1918 3 werden twee nieuwe departementen van algemeen bestuur ingesteld, 
namelijk:

– Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
– Het Ministerie van Arbeid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd hierdoor van een aantal taken ontheven. Dit 
resulteerde in de opheffing van de afdeling Volksgezondheid en Armwezen.

Een nieuwe afdeling Armwezen nam de taken a t/m e, n en o van de opgeheven afdeling over. De 
onder g genoemde taak ging naar het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
afdeling Hoger Onderwijs. De taken f en h t/m m gingen naar de afdeling Volksgezondheid van het 
Ministerie van Arbeid.

1 Ministerial Besluit van 23 februari 1910, ur. 50.
2 Zie bijlage 1.
3 Koninklijk Besluit van 25 September 1918, nr. 551.



10 BiZa / Volksgezondheid en Armwezen 2.04.54

Taakuitvoering

TAAKUITVOERING
Bij de uitvoering van haar taken onderhield de afdeling veelvuldig contact met andere organen en 
instellingen. De ondersteuning van armen was geen taak van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, maar van plaatselijke instellingen van weldadigheid. Deze werden onderverdeeld in 
burgerlijke instellingen (uitgaande van de gemeente), kerkelijke instellingen, bijzondere 
instellingen (alle niet-burgerlijke en niet-kerkelijke instellingen) en gemengde instellingen 
(instellingen waarin zowel de gemeente als de kerken en/of particulieren een aandeel hadden). 
Alleen indien een arme geen steun ontving van een kerkelijke, bijzondere of gemengde instelling 
mocht de gemeente steun verlenen. Dit gebeurde via de burgerlijke instelling in die gemeente of, 
indien deze er niet was, rechtstreeks door Burgemeester en Wethouders. Ten opzichte van de 
kerkelijke en bijzondere instellingen had Binnenlandse Zaken nauwelijks bevoegdheden. Zij waren 
autonoom in hun doen en laten. De burgerlijke en gemengde instellingen waren afhankelijk van 
het gemeentebestuur. Alleen door de behandeling van beroepszaken raakte Binnenlandse Zaken 
rechtstreeks betrokken bij deze instellingen. De instellingen van weldadigheid konden 
samenwerking zoeken in een armenraad. Deze raad trad op als platform voor overleg en als 
centraal registratiepunt op plaatselijk niveau. Directe ondersteuning werd niet door de armenraad 
verleend. Op landelijk niveau fungeerde de Algemene Armencommissie als adviescollege van de 
regering op het terrein van de armenzorg.

De ondersteuning van behoeftigen was dus geen directe taak van Binnenlandse Zaken. De kosten 
moesten ook door de plaatselijke instellingen en de gemeenten worden gedragen. Hierop waren 
echter uitzonderingen. Enkele categorieën behoeftigen werden op rijkskosten ondersteund: de 
bewoners van het voormalige eiland Schokland (Schokkers), behoeftige Nederlanders in het 
buitenland, de staatswezen en de armlastige krankzinnigen voor wie geen woonplaats binnen het 
koninkrijk aangewezen kon worden.

Behoeftige buitenlanders werden op grond van de Armenwet ondersteund door de plaatselijke 
instellingen van weldadigheid. De grote stroom Belgische vluchtelingen naar Nederland in de 
Eerste Wereldoorlog ging echter hun financiële draagkracht te boven. De vluchtelingen die zelf 
voor woonruimte zorgden, werden op rijkskosten ondersteund door gemeenten en 
vluchtelingencomités. De overige behoeftige vluchtelingen werden ondergebracht in 
vluchtoorden. Ook hun verzorging kwam voor rijksrekening.

Naast de vluchtelingen kwamen er ook deserteurs en uit Duitsland gevluchte krijgsgevangenen 
naar Nederland. In principe hadden zij dezelfde rechten als andere vreemdelingen in Nederland.

Werden zij echter tot een last, bijvoorbeeld omdat zij wegens geldgebrek begonnen te stelen, dan 
werden zij opgenomen in een depôt te Bergen. Dit depôt stond onder bet beheer van generaal-
majoor Onnen, hoofd van de afdeling Internering van het Ministerie van Oorlog. Hij was tevens 
verantwoordelijk voor de interneringskampen voor buitenlandse militairen die vanwege de 
neutraliteitsverplichtingen door Nederland werden geïnterneerd. In deze laatste functie was hij 
verantwoording schuldig aan de minister van Oorlog, in zijn eerstgenoemde hoedanigheid aan de 
minister van Binnenlandse Zaken.

Tenslotte werden ook de gezinnen van de geïnterneerde buitenlandse militairen, die zich in de 
nabijheid van de interneringskampen vestigden, op rijkskosten ondersteund.

Een aparte taak op bet terrein van de armenzorg was nog de geneeskundige armenverzorging. 
Elke gemeente moest er voor zorgen, dat er een arts en een vroedvrouw was voor de armen. De 
Kroon kon in beroepszaken een oordeel over deze gemeentelijke zorg uitspreken.
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Het Weesbuis te Buren en Maria Catharina van Dooren's vrouwengesticht te Rotterdam stonden in
een bijzondere verhouding tot Binnenlandse Zaken. Het Weeshuis Buren, gesticht in 1612, werd 
beheerd door de Oranjes. Het Van Dooren's vrouwengesticht werd in 1832 gesticht uit een legaat 
van M.C. van Dooren. Zij had bij testament het toezicht op het gesticht opgedragen aan de koning. 
De administratieve bemoeiingen van het staatshoofd met beide instellingen werd gedelegeerd 
aan de minister van Binnenlandse Zaken,

Het toezicht op de uitvoering van de Krankzinnigenwet was opgedragen aan het Staatstoezicht op 
Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten, dat werd gevormd door twee inspecteurs. Zij 
adviseerden tevens de minister van Binnenlandse Zaken in alle aangelegenheden betreffende de 
krankzinnigenzorg.

Krankzinnigengestichten konden slechts worden opgericht met toestemming van de Kroon. Ook 
kon de Kroon een gedeelte van een gesticht aanwijzen als inrichting die niet als 
krankzinnigengesticht werd beschouwd. Voor opname van een patiënt in een dergelijke open 
inrichting was geen machtiging van de kantonrechter nodig. Gestichten vroegen bij uitbreiding, 
verbouwing en reorganisatie eerst toestemming aan Binnenlandse Zaken, omdat de Kroon bij 
onvoldoende verzorging van de patiënten de gestichten kon sluiten. Bovendien stelde de Kroon op
grond van de grootte van het gesticht het maximum aantal te verplegen krankzinnigen vast.

Voor patiënten die voor rijksrekening werden verpleegd, moest door Binnenlandse Zaken 
verpleegruimte worden gecreëerd. Dit werd gedaan door contracten met gestichten af te sluiten 
en door oprichting van rijksgestichten. In 1910 waren er twee van dergelijke gestichten: te 
Medemblik en te Grave. In 1917 werd een derde gesticht te Woensel in gebruik genomen. Het 
hogere personeel van deze gestichten werd benoemd en ontslagen door de Kroon of de minister 
van Binnenlandse Zaken. De benodigde gelden werden op de begroting van Binnenlandse Zaken 
gebracht.

Het toezicht op de handhaving van wetten en verordeningen met betrekking tot de 
volksgezondheid en het geven van advies en het verrichten van onderzoek op dit terrein was 
opgedragen aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid, dit bestond uit de Centrale 
Gezondheidsraad, de (hoofd)inspecteurs van volksgezondheid en de plaatselijke 
gezondheidscommissies. Het Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid werd in de praktijk ook tot het Staatstoezicht gerekend.

De leden van de Centrale Gezondheidsraad en de (hoofd)inspecteurs van volksgezondheid werden 
benoemd, geschorst en ontslagen door de Kroon. De Centrale Gezondheidsraad was het algemeen
adviesorgaan van de regering met betrekking tot de volksgezondheid. De (hoofd)inspecteurs 
adviseerden de provincie- en gemeentebesturen, hielden toezicht op de naleving van wetten en 
verordeningen in hun ambtsgebied en behandelden klachten.

Gezondheidscommissies werden ingesteld en bekostigd door gemeentebesturen. De leden 
werden benoemd, geschorst en ontslagen door de Commissaris van de Koningin. Binnenlandse 
Zaken droeg bij in de salariskosten van de secretaris. De gezondheidscommissies adviseerden het 
provincie- en gemeentebestuur en de (hoofd)inspecteurs, zagen toe of plaatselijke regelingen en 
handelingen niet in strijd waren met de belangen van de volksgezondheid en verrichtten 
onderzoek ter plaatse.

Het Centraal Laboratorium verrichtte alle onderzoekingen die voor het Staatstoezicht nodig waren 
en die niet door andere instanties behoorden te worden verricht. Het personeel werd benoemd en 
ontslagen door de minister van Binnenlandse Zaken, die ook voor de nodige financiële middelen 
moest zorgen.
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De opleidingen voor medische beroepen waren in handen van niet onder Binnenlandse Zaken 
ressorterende instanties (bijvoorbeeld universiteiten), zodat het departement hier geen directe 
bemoeienis mee had. Wel moesten de examencommissies verslag uitbrengen aan de minister. 
Alleen de opleiding tot vroedvrouw was wel een directe zorg van Binnenlandse Zaken. De twee 
rijkskweekscholen voor vroedvrouwen, te Amsterdam en Rotterdam, stonden in dezelfde 
verhouding tot het ministerie als de rijkskrankzinnigengestichten.

De Staatscommissie voor de Drinkwatervoorziening adviseerde de regering en verrichtte 
onderzoek op dit terrein. Beide taken werden zo omvangrijk, dat de Staatscommissie in 1913 werd 
opgeheven en vervangen door respectievelijk de Centrale Commissie en het Rijksbureau voor de 
Drinkwatervoorziening. De Centrale Commissie ging optreden als adviesorgaan. Het Rijksbureau 
kreeg de onderzoekstaak toebedeeld. De leden van de commissies en het personeel van het 
Rijksbureau werden benoemd en ontslagen door de Kroon, De minister van Binnenlandse Zaken 
was verantwoordelijk voor hun functioneren en moest zorgen voor de financiële middelen.

De meeste uitvoerende taken betreffende de Drankwet, de Woningwet, de Pandhuiswet en de 
Begrafeniswet waren opgedragen aan de gemeenten. Binnenlandse Zaken trad algemeen regelend
op en behandelde de beroepszaken. Het toezicht op de naleving van de Drankwet was opgedragen
aan de (adjunct-)inspecteurs van de Drankwetinspectie. Met het toezicht op de handhaving van de
wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting waren de woninginspecteurs belast. Het 
College van Bijstand bedoeld in artikel 35 van de Woningwet, diende de regering van advies in alle 
volkshuisvestingsaangelegenheden. Bovendien was het nauw betrokken bij de verlening van 
geldelijke steun aan gemeenten ten behoeve van de woningbouw.

Lijst van personeelsleden

LIJST VAN PERSONEELSLEDEN
– Bordewijk, H.F., Adjunct-commies (vanaf 1914 commies)
– Geel, D. van, Adjunct-commies
– Gerritsen, H.P., Adjunct-commies
– Harders, mr. A., Hoofdcommies (vanaf 1917 referendaris)
– Kool, G.P.C., Commies, vanaf 1917 hoofd commies
– Lietaert Peerbolte, mr. L., Referendaris, tevens chef (vanaf 1914 administrateur, tevens chef)
– Teekens, J., Commies (vanaf 1917 hoofdcommies)

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In het archief van de afdeling Volksgezondheid en Armwezen werden de bescheiden, die 
betrekking hadden op een zelfde zaak, bijeengebracht tot een dossier. De stukken waaruit een 
dossier was samengesteld, werden alle onder een eigen nummer in de afdelingsagenda 
ingeschreven in volgorde van ontvangst of verzending. Het verband dat bestond tussen de 
bescheiden welke betrekking hadden op een zaak werd in de afdelingsagenda aangegeven door 
middel van verwijzing naar het eerstvolgende stuk (en het voorafgaande stuk). In het archief trof 
men het dossier aan op het nummer, waaronder het laatste stuk van het dossier in de 
afdelingsagenda werd ingeschreven. Naast de agenda's werden ook indices en klappers 
bijgehouden. Een gedeelte van het archief bleek te zijn opgenomen in het zogenaamde 
"codearchief armenzorg": een verzameling stukken (15 meter) betreffende armenzorg en steun aan
hulpbehoevenden over de periode 1910-1952. Deze stukken waren afkomstig uit de archieven van 
allerlei organen die zich bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de loop van die periode met 
armenzorg hadden bezig gehouden: de afdelingen Volksgezondheid en Armwezen (1910-1918), 
Armwezen (1918-1947), Hulpverlening Oorlogsslachtoffers (1945-1947) en Maatschappelijke Zorg 
(1948-1952) en tevens de Algemene Armencommissie. Het codearchief werd in of kort na 1952 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken als gevolg van het overgaan van taken overgedragen 
aan het in dat jaar gevormde Ministerie van Maatschappelijk Werk. In 1974 keerden de stukken van
het inmiddels Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk geheten departement 
terug naar Binnenlandse Zaken.
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Een ander gedeelte van het archief bevond zich bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. Het betrof stukken over de uitvoering van volksgezondheidstaken. Op grond van het 
bestemmingsbeginsel werden deze stukken teruggeplaatst in het archief van de afdeling 
Volksgezondheid en Armwezen.

De stukken betreffende de uitvoering van de Woningwet zijn nagenoeg allemaal terechtgekomen 
bij het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne. Deze stukken 
werden, in strijd met het bestemmingsbeginsel, niet teruggebracht naar het archief van herkomst.

De verwerving van het archief

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

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
De selectie geschiedde aan de hand van de officiële vernietigingslijst van Binnenlandse Zaken 4 . 
Daarnaast werden er categorieën gevormd van stukken die volgens de procedure voorgeschreven 
in artikel 3, 4e lid van het Archiefbesluit (incidentele vernietiging) vernietigd konden worden. 
Uitgangspunt hierbij waren de rubrieken van de hoofdenlijsten in de indices. Stukken die niet tot 
het archief behoorden, werden afgescheiden en teruggebracht naar het archief van herkomst. 
Tevens werden de bescheiden uit het "codearchief armenzorg" die behoorden tot het archief van 
de afdeling, ingevoegd.

De omvang van het archief (inclusief de toegangen) was vijftig meter. Na de bewerking bleef 
twintig meter over, waarvan acht meter toegangen. Het venietigingspercentage was derhalve 60 
% voor het totale archief en 71 % indien de toegangen buiten beschouwing worden gelaten.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
In augustus 1984 startte bij de Centrale Archief Selectiedienst een proeftuin automatisering. Het 
archief werd met behulp van het Archief Selectie en Inventarisatie Systeem (ASIS) geordend en 
geïnventariseerd. Hiervoor werden eerst alle in een eerder stadium gemaakte beschrijvingen 
ingevoerd in het systeem. Daarna werd de ordening aangepakt.

Vanwege het hoge venietigingspercentage bleken de ingangen voor bun eigenlijke doel nauwelijks 
bruikbaar meer. Besloten werd van de chronologische ordening af te wijken. Bij de herordening 
werd uitgegaan van de taakuitvoering van de afdeling. Stukken over de organisatie of het 
personeel van de afdeling werden in dit archief niet aangetroffen. Onder Armenzorg, de eerste van 
de zeven hoofdrubrieken, werden behalve de stukken over de uitvoering van de Armenwet ook de 
stukken geplaatst over de zorg voor o.a. deserteurs en vluchtelingen, omdat ondersteuning van 
deze groepen als een vorm van armenzorg werd beschouwd. De stukken over de ondersteuning 
van armlastige krankzinnigen horen ook in deze rubriek thuis, omdat dit is geregeld in artikel 39 
van de Armenwet 1912. Hetzelfde geldt voor de geneeskundige armenverzorging die is geregeld in 
de Armenwet. De afdeling behandelde tevens aangelegenheden betreffende het Weeshuis te 
Buren en het Maria Catharina van Dooren's Vrouwengesticht van Weldadigheid te Rotterdam. 
Hoewel de agenda's, indices en klappers als toegangen op het archief niet meer nodig zijn, werden 
zij toch bewaard, omdat zij inzicht geven in de taakuitvoering van de afdeling. In principe liggen de 
stukken in een omslag chronologisch. In een aantal gevallen is daarvan afgeweken. Zo liggen bijv. 
de stukken betreffende de armenraden niet chronologisch, maar alfabetisch. Liggen de stukken 
niet in chronologische volgorde, dan worden bij elkaar horende stukken binnen het 
archiefbestanddeel door een witte omslag bijeengehouden.

4 Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de archieven van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en in de archieven van de onder dat ministerie ressorterende commissies en 
ambtenaren, vastgesteld 24 maart 1961, gewijzigd en aangevuld 14 juli 1967.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

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

A. Stukken van algemene aard

A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-57, --- Agenda's,
1910-1918. 57 delen
1 1910, nrs 1-1950
2 1910, nrs 1951-3900
3 1910, nrs 3901-5800
4 1910, nrs 5801-7661
5 1911, nrs 1-1950
6 1911, nrs 1951-3900
7 1911, nrs 3901-5850
8 1911, nrs 5851-7800
9 1911, nrs 7801-9701
10 1912, nrs 1-2100
11 1912, nrs 2101-4200
12 1912, nrs 4201-6300
13 1912, nrs 6301-8400
14 1912, nrs 8401-10499
15 1913, nrs 1-1950
16 1913, nrs 1951-3850
17 1913, nrs 3851-5750
18 1913, nrs 5751-7650
19 1913, nrs 7651-9550
20 1913, nrs 9551-11408
21 1914, nrs 1-1750
22 1914, nrs 1751-3500
23 1914, nrs 3501-5250
24 1914, nrs 5251-7000
25 1914, nrs 7001-8800
26 1914, nrs 8801-10600
27 1914, nrs 10601-12400
28 1914, nrs 12401-14194
29 1915, nrs 1-2250
30 1915, nrs 2251-4500
31 1915, nrs 4501-6750
32 1915, nrs 6751-9000
33 1915, nrs 9001-11240
34 1915, nrs 11241-13450
35 1915, nrs 13451-15650
36 1916, nrs 1-2040
37 1916, nrs 2041-4000
38 1916, nrs 4001-6000
39 1916, nrs 6001-8000
40 1916, nrs 8001-10000
41 1916, nrs 10001-12000
42 1916, nrs 12001-14000
43 1916, nrs 14001-15985
44 1917, nrs 1-2000
45 1917, nrs 2001-4000
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46 1917, nrs 4001-6000
47 1917, nrs 6001-8000
48 1917, nrs 8001-10000
49 1917, nrs 10001-12000
50 1917, nrs 12001-14000
51 1917, nrs 14001-16000
52 1918, nrs 1-2000
53 1918, nrs 2001-4000
54 1918, nrs 4001-6000
55 1918, nrs 6001-8000
56 1918, nrs 8001-10000
57 1918, nrs 10001-12300
--- 1918, nrs 12301-13868

Zie inventaris afdeling Armwezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
nummer toegang ##.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

58-65, --- Indices,
1910-1917. 8 delen
58 1910
59 1911
60 1912
61 1913
62 1914
63 1915
64 1916
65 1917
--- 1918

Zie inventaris afdeling Armwezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
nummer toegang ##.

66-73, --- Klappers,
1910-1917. 8 delen
66 1910
67 1911
68 1912
69 1913
70 1914
71 1915
72 1916
73 1917
--- 1918

Zie inventaris afdeling Armwezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
nummer toegang ##.
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B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

B. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
1. Armenzorg

1. ARMENZORG
1.1. Algemeen

1.1. ALGEMEEN

74 Stukken betreffende totstandkoming en wijziging van de Armenwet 1912,
1910-1918. 1 pak

75 Stukken betreffende totstandkoming van de Koninklijke Besluiten tot uitvoering 
van diverse artikelen van de Armenwet,
1912. 1 pak

76 Stukken betreffende verstrekking van instructies aan de Gedeputeerde Staten en 
inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ten aanzien van de 
toepassing van de Armenwet,
1912-1913. 1 omslag

77 Stukken betreffende invoering en regeling van bet gebruik van de bijzondere 
frankeerzegels voor de krachtens artikel 12 van de Armenwet te verzenden stukken,
1912-1914. 1 omslag

78 Stukken betreffende inwilliging/afwijzing van verzoeken van diverse instellingen 
om subsidie,
1913-1918. 1 pak

79 Jaarverslagen over 1913 en 1915 aangaande bet armbestuur in Nederland,
1914, 1916. 1 omslag

1.2. Organisaties

1.2. ORGANISATIES
1.2.1 Algemene Armencommissie

1.2.1 ALGEMENE ARMENCOMMISSIE

80 Nota inzake voorstellen tot vaststelling van de begroting voor de Algemene 
Armencommissie en voor de secretarissen van de armenraden,
1912. 1 stuk

81 Stukken betreffende benoeming van leden,
1912-1917. 1 omslag

82 Notulen van de vergaderingen van de Algemene Armencommissie en de voorzitters
en secretarissen van de armenraden,
1913-1915. 1 omslag

1.2.2. Armenraden

1.2.2. ARMENRADEN
Zie ook inv.nrs. 80, 82

83 Stukken betreffende vertegenwoordiging van instellingen van weldadigheid in het 
bestuur van de armenraden,
1911. 3 stukken

84 Stukken betreffende voorbereiding van de Algemene Maatregel van Bestuur van 23 
november 1912, tot uitvoering van artikel 62 van de Armenwet, waarbij nadere 
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voorschriften worden gegeven voor het indienen van jaarrekeningen en 
begrotingen door de armenraden,
1912. 1 omslag

85 Stukken betreffende wijziging in de samenstelling van de jaarverslagen van de 
armenraden,
1912-1915. 1 omslag

86 Stukken betreffende afwijzing van verzoeken om instelling van een armenraad,
1912-1916. 1 pak

87-90 Stukken betreffende armenraden in diverse plaatsen,
1912-1918. 4 pakken
87 Alkmaar-Dordrecht
88 Enschede-Hoogezand
89 Leeuwarden-Princenhage
90 Roermond-Zaandam

91 Stukken betreffende regeling van de rechtspositie van ambtenaren bij de 
armenraden,
1912-1918. 1 omslag

92 Stukken betreffende voorbereiding van een richtlijn voor de armenraden waarbij 
bepaald wordt wanneer een bestuurstermijn volgens artikel 44 van de Armenwet 
zijn aanvang neemt,
1916. 1 omslag

1.2.3. Instellingen van weldadigheid

1.2.3. INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID

93 Stukken betreffende het geschil tussen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en
de gemeente Enkhuizen over de bestemming van het Gereformeerde Weeshuis te 
Enkhuizen,
1909-1912. 1 omslag

94 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de erfgenamen van de Fabri-
stichting te Schiedam om intrekking van het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1842 
waarbij de verkoop van het gebouw werd goedgekeurd,
1910. 1 omslag

95 Stukken betreffende vernietiging van besluiten van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland waarbij machtiging werd geweigerd tot verkoop van inschrijvingen 
op de grootboeken der Nationale Werkelijke Schuld,
1910. 1 omslag

96 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van Gedeputeerde Staten van 
Friesland om vernietiging van een artikel van het reglement voor het Burgerlijk 
Armbestuur te Workum,
1910-1911. 1 omslag

97 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van 
IJsselstein tot wijziging van het reglement voor het Burgerlijk Armbestuur,
1911. 1 omslag

98 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van 
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Aardenburg tot wijziging van het reglement voor het Burgerweeshuis,
1911-1912. 1 omslag

99 Stukken betreffende de plaatsing op de lijst van instellingen van weldadigheid,
1911-1917. 1 pak

100 Stukken betreffende aanvulling van artikel 20 van het Koninklijk Besluit van 18 juli 
1912 tot uitvoering van de Armenwet aangaande de belegging van gelden van 
instellingen van weldadigheid,
1912-1913. 1 omslag

101 Stukken betreffende goedkeuring van de lijst van fondsen die voor belegging van 
de gelden van het Pensioenfonds voor Weduwen en Wezen van Burgerlijke 
Ambtenaren in aanmerking komen,
1912-1917. 1 omslag

102 Stukken betreffende machtiging aan het bestuur der Godshuizen te Middelburg tot 
de openbare verkoop van een huis,
1913. 1 omslag

103 Stukken betreffende vaststelling van het reglement van het Algemeen Armbestuur 
van Schore,
1914. 1 omslag

104 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland waarbij het bestuur van de algemene armenadministratie te 
Nieuwe Niedorp nist werd toegestaan om toe te treden tot de Coöperatieve 
Zuivelfabriek West-Friesland,
1915-1916. 1 omslag

1.3. Ondersteuning nederlandse armlastigen

1.3. ONDERSTEUNING NEDERLANDSE ARMLASTIGEN

105 Stukken betreffende behandeling van de klacht van de minister van Justitie over de 
behandeling van ontslagen verpleegden uit de rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen 
door gemeentebesturen,
1910. 1 omslag

106 Stukken betreffende verlening van onderstand aan voormalige bewoners van het 
eiland Schokland,
1911-1916. 1 omslag

107 Stukken betreffende verzoek aan Gedeputeerde Staten van de provincies om 
gegevens omtrent de uitbesteding van armlastige kinderen in huisgezinnen,
1911-1918. 1 omslag

108 Stukken betreffende onderzoek naar de wenselijkheid van buitengewoon toezicht 
op arm- en werkhuizen,
1912. 1 omslag

109 Stukken betreffende ondersteuningsregelingen voor in Duitsland wonende 
Nederlanders,
1912-1916. 1 pak

110 Stukken betreffende opgave van het aantal krankzinnigen van zeventig jaar en 
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ouder die in een krankzinninigengesticht verblijven,
1913. 1 omslag

111 Stukken betreffende ondersteuning van uit Duitsland terugkerende Nederlanders,
1914-1918. 1 omslag

112 Stukken betreffende afwijzing van het beroep van de Commissaris der Koningin in 
Friesland tegen het besluit van het gemeentebestuur van Lemsterland betreffende 
de verstrekking van goedkopere brandstof en voeding aan behoeftigen,
1915. 1 omslag

113 Ingekomen brieven van de Commissarissen van de Koningin in de provincies 
Zeeland en Gelderland betreffende de inrichtingen waar herstelde armlastige 
krankzinnigen kunnen worden opgenomen,
1917. 4 stukken

1.4. Verpleegkosten armlastige krankzinnigen

1.4. VERPLEEGKOSTEN ARMLASTIGE KRANKZINNIGEN

114 Stukken betreffende toekenning van rijksbijdragen in de verpleegkosten,
1908-1918. 1 pak

115 Stukken betreffende Internationale kennisgeving van opname en ontslag van 
krankzinnigen,
1909-1914. 1 pak

116 Stukken betreffende behandeling van de klacht van het gemeentebestuur van 
Termunten over de ongunstige positie van deze gemeente bij geschillen over de 
woonplaats van verpleegden in de Huizen van Barmhartigheid te Wagenborgen,
1910. 1 omslag

117 Stukken betreffende geschillen met of tussen gemeenten over de woonplaats van 
armlastige krankzinnigen in verband met de betaling van de verpleegkosten,
1910-1916. 1 pak

118-120 Staten van rijkspatiënten,
1910-1918. 3 pakken
118 1910-1914
119 1915-1916
120 1917-1918

121 Nota's van de inspecteur van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en 
Krankzinnigengestichten over de voortzetting van de verpleging van armlastige 
krankzinnigen bij meerderjarigheid,
1911. 2 stukken

122 Stukken betreffende beantwoording van de vraag of verhaal mogelijk is op 
postspaarbankboekjes van overleden rijkspatiënten,
1911. 1 omslag

123 Stukken betreffende afwijzing van het voorstel van de inspecteur tot wijziging van 
de Armenwet 1854 zodat de verpleegkosten van armlastige krankzinnigen voor 
rekening van het rijk komen,
1911-1912. 1 omslag
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124 Stukken betreffende interpretatie en toepassing van de Krankzinnigenwet over de 
betaling van verpleegkosten,
1912. 1 omslag

125 Stukken betreffende onderzoek naar de vraag of de rente op grond van artikel 369 
van de Invaliditeitswet ook uitgekeerd wordt aan op rijkskosten verpleegde 
krankzinnigen,
1914. 1 omslag

126 Stukken betreffende regeling van de opgave van de krankzinnigen die 
ouderdomsrente trekken in gestichten die zelf de boekhouding bijhouden,
1914-1915. 1 omslag

127 Stukken betreffende afwijzing van verzoeken om betaling van de verpleegkosten 
van rijkspatiënten in open psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen,
1914-1917. 1 omslag

128 Stukken betreffende wijziging van de begroting van Binnenlandse Zaken zodat het 
mogelijk wordt dat patiënten, behalve in krankzinnigengestichten, ook in andere 
inrichtingen en particuliere woningen op kosten van het rijk worden verpleegd,
1915-1916. 1 omslag

129 Stukken betreffende verhoging van de rijksbijdragen in de verpleegkosten van 
armlastige krankzinnigen,
1916-1917. 1 omslag

130 Stukken betreffende goedkeuring van het voorstel van de inspecteur voor de 
toepassing van het Koninklijk Besluit van 16 juni 1916, waarbij aan 
gemeentebesturen een bijzondere tijdelijke bijdrage voor de verpleging van 
krankzinnigen wordt verleend,
1916-1917. 2 stukken

1.5. Zorg voor behoeftige buitenlanders

1.5. ZORG VOOR BEHOEFTIGE BUITENLANDERS
1.5.1. Deserteurs en lastige vreemdelingen

1.5.1. DESERTEURS EN LASTIGE VREEMDELINGEN
1.5.1.1. Algemeen

1.5.1.1. Algemeen
Zie ook inv.nrs. 161, 175

131 Stukken betreffende inwilliging van het verzoek van de minister van Oorlog om de 
verpleegkosten van geinterneerde buitenlanders, die geen militair zijn, voor 
rekening van Binnenlandse Zaken te nemen,
1915. 3 stukken

132 Stukken betreffende verstrekking van richtlijnen aan het gemeentebestuur van 
Amsterdam met betrekking tot de ondersteuning volgens de bepalingen van de 
Armenwet aan behoeftige Duitse deserteurs,
1916. 4 stukken

133 Stukken betreffende totstandkoming van de circulaire aan de Commissarissen der 
Koningin waarbij wordt bepaald dat Duitse deserteurs niet naar een in staat van 
beleg verklaard gebied mogen worden teruggestuurd,
1917. 3 stukken
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134 Stukken betreffende regeling van de huisvesting en de betaling van 
ondersteuningskosten van Duitse deserteurs bij verschillende particulieren te 
Heeze,
1917. 1 omslag

135 Stukken betreffende de opvang van deserteurs,
1917-1918. 1 omslag

136 Stukken betreffende maatregelen tot wering van lastige Russische 
krijgsgevangenen bij de grens,
1918. 1 omslag

137 Stukken betreffende beantwoording van vragen van kamerleden over in Nederland 
opgenomen vreemdelingen, krijgsgevangenen en geinterneerden,
1918. 1 omslag

138 Stukken betreffende mededeling aan de minister van Oorlog dat de kosten van het 
gebruik van het kasteel Limbricht bij Sittard voor de opvang van vreemdelingen. ten
laste komen van de minister van Justitie,
1918. 1 omslag

1.5.1.2. Depot voor Duitse deserteurs en andere buitenlanders te Bergen

1.5.1.2. Depot voor Duitse deserteurs en andere buitenlanders te Bergen

139 Stukken betreffende regeling van de opname van lastige Russische en Poolse 
vluchtelingen uit Rotterdam in een kamp bij het depot,
1917. 1 omslag

140 Stukken betreffende verlening van toestemming aan de tijdelijk inspecteur van 
volksgezondheid Aldershoff te Utrecht om in spoedeisende gevallen zieke 
deserteurs op te nemen in ziekenhuizen of krankzinnigengestichten,
1917. 3 stukken

141 Stukken betreffende interne aangelegenheden van het depot,
1917-1918. 1 pak

142 Stukken betreffende de huur van terreinen en de bouw van het depot,
1917-1918. 1 omslag

143 Wekelijkse rapporten van de commandant van het depot,
1917-1918. 1 omslag

144 Stukken betreffende machtiging aan generaal-majoor Onnen, hoofd van de 
afdeling Internering van het Algemeen Hoofdkwartier, tot tewerkstelling van Duitse
deserteurs,
1917-1918. 1 omslag

145 Circulaire aan de Commissarissen van de Koningin betreffende de opzending van 
lastige deserteurs naar het depot, met bijlagen,
1918. 5 stukken

146 Stukken betreffende mededeling aan generaal-majoor Onnen dat in de aanwijzing 
van lastige vreemdelingen voor opname in het depot geen verandering gekomen is,
1918. 4 stukken
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1.5.2. Vluchtelingen

1.5.2. VLUCHTELINGEN
1.5.2.1. Algemeen

1.5.2.1. Algemeen

147 Stukken betreffende het verzoek aan de minister van Buitenlandse Zaken om 
informatie aangaande de te volgen gedragslijn ten aanzien van de Belgische 
vluchtelingen die niet meer naar hun eigen huis kunnen terugkeren,
1914. 4 stukken

148 Stukken betreffende overname van driehonderd Belgische krankzinnigen,
1914. 1 omslag

149 Stukken betreffende opvang van de grote stroom Belgische vluchtelingen te 
Roosendaal,
1914. 2 stukken

150 Stukken betreffende goedkeuring van het voorstel van het gemeentebestuur van 
Haarlem om het gebouw van de nieuwe rijkskweekschool te gebruiken voor 
Belgische vluchtelingen,
1914-1915. 1 omslag

151 Stukken betreffende regeling van het vervoer per trein van vluchtelingen,
1914-1916. 1 omslag

152 Stukken betreffende totstandkoming van regelingen ter voorkoming van 
georganiseerd vertrek van Belgische militairen naar Engeland,
1914-1916. 1 omslag

153 Stukken betreffende regelingen met de Commissarissen van de Koningin omtrent 
de opvang van Belgische vluchtelingen in hun provincie,
1914-1918. 1 omslag

154 Stukken betreffende regeling van de ondersteuning van Belgische vluchtelingen,
1914-1918. 1 pak

155 Stukken betreffende inwilliging van het verzoek van de minister van Oorlog om de 
rijksziekenbarakken te Vlissingen, Axel en Kloosterzande, die dienden voor de 
huisvesting van Belgische vluchtelingen, te mogen gebruiken voor militaire 
doeleinden,
1915. 1 omslag

156 Stukken betreffende beroep op het Nederlandsch Comité tot steun van Belgische 
en andere slachtoffers tot samenwerking met de Centrale Commissie tot 
behartiging van de belangen van naar Nederland uitgeweken vluchtelingen,
1916. 3 stukken

157 Stukken betreffende weigering om te komen tot een algemene maatregel voor de 
huisvesting van armlastige vreemdelingen,
1917. 3 stukken

158 Staat van Joodse vluchtelingen afkomstig uit andere landen dan België, over de le 
helft van 1917 opgemaakt door het Haagsche Comité voor Joodsche Vluchtelingen,
1917. 1 stuk
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159 Stukken betreffende vaststelling van de adviserende bevoegdheid van de 
inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid over de voeding, 
verpleging en onderbrenging van Belgische vluchtelingen,
1918. 3 stukken

160 Stukken betreffende het ontslag van Jhr. mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbroeck als 
regeringscommissaris voor de vluchtelingen in Noord-Brabant en Zeeland en 
betreffende benoeming van J.P.A. Wilhelm als zijn opvolger,
1918. 2 stukken

1.5.2.2. Vluchtoorden

1.5.2.2. Vluchtoorden

161 Stukken betreffende oprichting van het vluchtoord Hontenisse,
1914. 1 omslag

162 Stukken betreffende ontruiming van het vluchtoord Oldebroek ten behoeve van de 
huisvesting van geïnterneerden,
1914. 2 stukken

163 Stukken betreffende regeling van de onderbrenging van Belgische vluchtelingen in 
vluchtoorden,
1914-1915. 1 omslag

164 Stukken betreffende onderbrenging van Belgische vluchtelingen in het tweede 
gesticht te Veenhuizen,
1914-1915. 1 omslag

165 Stukken betreffende aanstelling van rijksveldwachters voor de bewaking van de 
vluchtoorden Ede en Uden,
1914-1915. 1 omslag

166 Stukken betreffende onderzoek naar de behandeling van twaalf journalisten bij hun
bezoek aan de vluchtoorden in Noord-Brabant en Zeeland,
1914-1915. 1 omslag

167 Stukken betreffende interne aangelegenheden van de vluchtoorden Nunspeet en 
Ede,
1914-1918. 1 omslag

168 Stukken betreffende onderzoek naar de verkoop tegen zeer lage prijzen van kant 
die in de vluchtoorden is vervaardigd,
1915. 1 omslag

169 Stukken betreffende werkverschaffing en ambachtsonderwijs in de vluchtoorden,
1915-1917. 1 omslag

170 Staten van sterfte- en ziektecijfers in de jaren 1915 en 1916 in het vluchtoord Uden,
1916. 3 stukken

171 Stukken betreffende verzoek aan de regeringscommissarissen van de vluchtoorden 
Nunspeet, Uden en Gouda om inzending van gegevens omtrent het beheer van hun
vluchtoord,
1916. 1 omslag
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172 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de minister van Justitie om een 
vluchtoord voor gevaarlijke elementen in te richten,
1916. 4 stukken

173 Stukken betreffende opheffing van het vluchtoord Ede en het overplaatsen van de 
vluchtelingen en het materiaal naar Nunspeet,
1917. 1 omslag

174 Stukken betreffende detachering van een aantal geïnterneerden van de Belgische 
gendarmerie in het vluchtoord Uden om toezicht te houden op het 
keukenpersoneel,
1918. 2 stukke

1.5.3. Gezinnen van buitenlandse militairen

1.5.3. GEZINNEN VAN BUITENLANDSE MILITAIREN

175 Stukken betreffende ondersteuning van Duitse gezinnen in Nederland, waarvan de 
kostwinner in krijgsdienst is,
1914-1918. 1 omslag

176 Stukken betreffende verhoging van de ondersteuning voor gezinnen van 
geïnterneerden,
1916. 2 stukke

177 Stukken betreffende voorstel aan de minister van Buitenlandse Zakan om opname 
van gezinnen van Duitse krijgsgevangenen, die geïnterneerd zijn in Nederland, sterk
te beperken,
1917-1918. 1 omslag

178 Stukken betreffende totstandkoming van de regeling waarbij geld uit het 
spaarfonds van geïnterneerde Belgische militairen wordt gestort in de schatkist als 
tegemoetkoming in de onderhoudskosten van hun in Nederland verblijvende 
gezinnen,
1918. 1 omslag

1.5.4. Buitenlandse kinderen

1.5.4. BUITENLANDSE KINDEREN
Zie ook inv.nr. 456

179 Stukken betreffende toestemming aan de minister van Buitenlandse Zaken voor 
het transport van kinderen uit het Franse bezette gebied en voor het van 
regeringswege onderdak geven aan een aantal van deze kinderen,
1917. 1 omslag

180 Brief van de opperbevelhebber van land- en zeemacht over de verhoging van de 
leeftijdsgrens voor toelating van kinderen zonder paspoort,
1917. 1 stuk

181 Stukken betreffende instelling van de Rijkscommissie voor Vakantiekinderen uit 
Duitsland en België,
1917-1918. 1 omslag

182 Stukken betreffende inwilliging van verzoeken om de kosten van vervoer per trein 
van kinderen uit België en Duitsland ten laste van Binnenlandse Zaken te laten 
komen,
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1917-1918. 1 omslag

183 Stukken betreffende regeling van de voorwaarden waaronder kinderen uit 
Duitsland in Nederland worden toegelaten,
1917-1918. 1 omslag

184 Stukken betreffende vaststelling van regelingen voor de opvang en de huisvesting 
van buitenlandse kinderen in diverse gemeenten gelegen in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie,
1917-1918. 1 omslag

185 Stukken betreffende opgave van het aantal kinderen van vreemde nationaliteit in 
de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en 
Noord-Brabant,
1918. 1 omslag

186 Stukken betreffende afwijzing van verzoeken om toestemming voor onderbrenging
van buitenlandse kinderen in Nederland in verband met de voedselschaarste,
1918. 1 omslag

187 Stukken betreffende mededeling aan de minister van Buitenlandse Zaken dat 
transporten Belgische kinderen op doorreis naar Engeland tijdelijk in Nederland 
mogen worden toegelaten en dat afzonderlijk reizende kinderen in het algemeen 
niet zullen worden geweerd,
1918. 5 stukken

1.6. Zorg voor staatswezen

1.6. ZORG VOOR STAATSWEZEN

188 Stukken betreffende voogdijregeling voor de staatswezen in de Maatschappij tot 
Opvoeding van Wezen en Andere Minderjarigen te Zandbergen,
1905-1918. 1 omslag

189 Jaarverslagen over de jaren 1911-1917 van Zandbergen,
1911-1917. 1 omslag

190 Stukken betreffende beantwoording van vragen van de minister van Justitie over 
het staatstoezicht op de verpleging van staatswezen in Zandbergen,
1912. 2 stukken

191 Stukken betreffende opdracht aan de grenscommissarissen om, voordat ze 
minderjarigen uit het buitenland in Zandbergen opnemen, een onderzoek in te 
stellen of in Nederland voogden wonen,
1917. 2 stukken

192 Stukken betreffende de circulaire aan de grenscommissarissen over de begeleiding 
van kinderen naar Zandbergen door de ouders, naar aanleiding van een klacht 
hierover van de directeur,
1917. 2 stukken

1.7. Geneeskundige armenverzorging

1.7. GENEESKUNDIGE ARMENVERZORGING

193 Stukken betreffende onderzoek naar de geneeskundige verzorging van de 
arbeidersbevolking,
1910-1912. 1 omslag
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194 Stukken betreffende regeling van verloskundige hulp in diverse gemeenten in de 
provincie Noord-Brabant,
1911-1914. 1 omslag

195 Stukken betreffende verzoek om advies aan de Gedeputeerde Staten van de 
provincies over doodschouw, vaccinatie en verloskundige hulp in diverse 
gemeenten,
1912-1913. 1 omslag

196 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland waarbij de jaarwedde van de vroedvrouw te Boskoop werd verlaagd,
1914. 1 omslag

197 Brieven betreffende de regeling van de uitbetaling van de rijksbijdrage voor de 
genees- en verloskundige hulp aan de gemeentebesturen,
1914. 2 stukken

198 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van Gedeputeerde Staten van 
Friesland om vernietiging van artikel 4 van de instructie voor vroedvrouwen in de 
gemeente Schoterland,
1915-1916. 1 omslag

199 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van 
Leimuiden tot vaststelling van de instructie voor de geneeskundige belast met de 
armenpraktijk,
1917. 2 stukken

1.8. Statistiek armwezen

1.8. STATISTIEK ARMWEZEN

200 Stukken betreffende totstandkoming van de circulaire aan Gedeputeerde Staten 
van de provincies omtrent het gebruik door de gemeentebesturen van de tabel 
voor de statistiek van het armwezen,
1910-1911. 1 omslag

201 Stukken betreffende vaststelling van nieuwe tabellen voor de statistiek van het 
armwezen,
1911-1913. 1 omslag

202 Stukken betreffende totstandkoming van een circulaire aan Gedeputeerde Staten 
van de provincies met betrekking tot de inzending van de gegevens voor de 
statistiek van het armwezen,
1914. 1 omslag

1.9. Weeshuis Buren

1.9. WEESHUIS BUREN

203 Stukken betreffende verlening van machtiging aan het College van Curatoren tot 
verkoop van grond,
1910. 4 stukken

204 Stukken betreffende goedkeuring van de jaarverslagen over de jaren 1909 - 1916,
1910-1917. 1 pak

205 Stukken betreffende benoeming van de voorzitter en de leden van het College van 
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Curatoren,
1915-1916. 1 omslag

206 Stukken betreffende verlening van toestemming aan het College van Curatoren tot 
verbouw van het weeshuis en tot verkoop van inschrijvingen op het Grootboek der 
Nederlandse Schuld,
1916-1917. 1 omslag

1.10. Maria Catharina van Dooren's vrouwengesticht

1.10. MARIA CATHARINA VAN DOOREN'S VROUWENGESTICHT

207 Rekeningen en verantwoordingen over de jaren
1909-1917, 1910-1918 1 omslag
1910/1911 ontbreekt

1.11. Nationale en internationale contacten

1.11. NATIONALE EN INTERNATIONALE CONTACTEN

208 Stukken betreffende vertegenwoordiging van de regering op congressen en 
conferenties,
1902-1913. 1 pak

209 Stukken betreffende medewerking aan de organisatie van de Grote 
Landbouwtentoonstelling te Deventer en die te Enschede,
1908-1911. 1 omslag

210 Stukken betreffende totstandkoming van een verdrag met Argentinië over 
geneeskundige hulp aan min-vermogende Nederlanders in Argentinië en 
minvermogende Argentijnen in Nederland,
1908-1912. 1 omslag

211 Stukken betreffende medewerking aan de oprichting van een intenationaal bureau 
voor kinderbescherming,
1912. 1 omslag

212 Stukken betreffende vergoeding van transportkosten in Nederland van goederen 
bestemd voor Polen,
1915-1916. 1 omslag

213 Stukken betreffende regeling van het vervoer van levensmiddelen naar België voor 
rijksrekening,
1915-1917. 1 omslag

2. Krankzinnigenzorg

2. KRANKZINNIGENZORG
2.1. Algemeen

2.1. ALGEMEEN
Zie ook inv.nrs. 110, 113-117, 124

214 Stukken betreffende advies aan de minister van Justitie over de eventuele 
intrekking van zijn circulaire van 20 november 1891 aan de procureurs-generaal van 
de gerechtshoven, waarbij zij verplicht worden tot jaarlijkse inzending van opgaven 
van de krachtens de Krankzinnigenwet ingestelde vervolgingen,
1912. 1 omslag

215 Stukken betreffende wijzigingen van de Krankzinnigenwet,
1912-1915. 1 omslag
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2.2. Het staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten

2.2. HET STAATSTOEZICHT OP KRANKZINNIGEN EN 
KRANKZINNIGENGESTICHTEN

216 Stukken betreffende de bureelkostenvergoeding voor de inspecteurs,
1910-1913. 1 omslag

217 Stukken betreffende de arbeidsverdeling van de inspecteurs,
1910-1916. 1 omslag

218 Stukken betreffende toekenning van een subsidie aan de inspecteur voor 
wetenschappelijk onderzoek naar erfelijkheid van krankzinnigheid en criminaliteit,
1913. 3 stukken

219 Brieven betreffende afwijzing van het verzoek van de inspecteur om hem te 
ontheffen van de verplichting om te adviseren over voorstellen van de 
geneesheren-directeuren van de rijkskrankzinnigengestichten,
1913. 2 stukken

220 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de inspecteur om een commissie
in te stellen voor een onderzoek naar de kosten van het krankzinnigenwezen,
1914. 3 stukken

221 Stukken betreffende totstandkoming van de regeling dat de inspecteur niet 
rechtstreeks mag adviseren aan de Commissarissen van de Koningin over de vraag 
of patiënten al dan niet in staat zijn zelfstandig een woonplaats te kiezen,
1914. 2 stukken

222 Stukken betreffende afwijzing van het voorstel van de inspecteur om het toezicht 
op krankzinnigen uit te breiden tot alle geestelijk zwakkeren,
1914. 1 omslag

223 Stukken betreffende ontslag van een inspecteur,
1915. 1 omslag

224 Stukken betreffende benoeming van een inspecteur,
1916. 1 omslag

225 Stukken betreffende verhoging van de jaarweddes van de inspecteurs,
1916-1918. 1 omslag

2.3 Krankzinnigengestichten

2.3 KRANKZINNIGENGESTICHTEN
2.3.1. Rijksgestichten

2.3.1. RIJKSGESTICHTEN
2.3.1.1. Organisatie

2.3.1.1. Organisatie
2.3.1.1.1. Algemeen

2.3.1.1.1. Algemeen

226 Ministeriële beschikking waarbij de controle op het geldelijk en administratief 
beheer van de rijksgestichten wordt geregeld, minuut,
1910. 1 stuk

227 Stukken betreffende totstandkoming van een brandreglement in de rijksgestichten,
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1913-1915. 1 omslag
2.3.1.1.2. Medemblik

2.3.1.1.2. Medemblik

228 Inventarissen van de goederen over de jaren 1910-1912,
zd. 1 omslag

229 Stukken betreffende vaststelling van de begrotingen van het gesticht voor de jaren 
1910-1919,
1909-1918. 1 pak

230 Stukken betreffende verbouwing van het gesticht,
1910-1914. 1 pak

231 Stukken betreffende afwijzing van een voorstel gedaan in de Tweede Kamer om 
politiehonden aan te schaffen voor het rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik,
1911. 4 stukken

232 Stukken betreffende behandeling van het voorstel van de geneesheer-directeur om 
dienstwoningen te bouwen op het gestichtsterrein ten behoeve van het personeel,
1911-1912. 1 omslag

233 Stukken betreffende het gebruik van aluin voor de zuivering van water in het 
gesticht,
1912. 1 omslag

234 Stukken betreffende instructie aan de geneesheer-directeur om geen rechtstreekse 
adviezen te geven aan de Commissarissen van de Koningin over de vraag of 
patiënten al dan niet in staat zijn zelfstandig een woonplaats te kiezen,
1913. 2 stukken

235 Stukken betreffende de huur van een perceel gras- en bouwland voor een nieuwe 
periode van tien jaar,
1914-1915. 1 omslag

236 Stukken betreffende onderzoek naar het beheer van het gesticht door twee 
onafhankelijke deskundigen,
1914-1916. 1 pak

237 Stukken betreffende inwilliging van het verzoek van de geneesheer-directeur om 
een proef te nemen met gasverwarming in de recreatiezaal,
1915-1916. 1 omslag

238 Stukken betreffende inwilliging van het verzoek van de geneesheer-directeur om te 
mogen afwijken van de instructie van de machinist-electrotechnicus, teneinde door
verlaging van de stoomdruk steenkolen te besparen,
1916. 1 omslag

239 Jaarverslagen over 1917 en 1918,
1917-1918. 1 omslag

2.3.1.1.3. Grave

2.3.1.1.3. Grave

240 Jaarverslagen over de jaren 1909,
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1917 en 1918, 1909, 1917-1918. 1 omslag

241 Stukken betreffende vaststelling van de begrotingen voor de jaren 1911-1915,
1910-1915. 1 pak

242 Inventarissen van goederen over de jaren 1909-1917,
1910-1917. 1 omslag

243 Stukken betreffende onderzoek naar de noodzaak van de aanleg van een 
electrische installatie,
1913. 1 omslag

244 Stukken betreffende machtiging aan de geneesheer-directeur tot het uitlenen van 
verpleeggoederen en een ziekenbarak aan het Rode Kruis in verband met de 
oorlogstoestand,
1914. 2 stukken

2.3.1.1.4. Woensel

2.3.1.1.4. Woensel

245 Stukken betreffende oprichting en bouw van het gesticht,
1912-1918. 1 pak

246 Stukken betreffende bewerking van landbouwgronden op het gestichtsterrein,
1913-1914. 1 omslag

247 Stukken betreffende totstandkoming van een tramverbinding met het gesticht,
1913-1917. 1 omslag

248 Stukken betreffende de bouw van dienstwoningen voor bet personeel,
1915-1916. 1 omslag

249 Stukken betreffende de bouw van een boerderij ten behoeve van het gesticht,
1916-1917. 1 omslag

250 Stukken betreffende vaststelling van de begroting voor het jaar 1918,
1917-1918. 1 omslag

251 Jaarverslag over 1918,
1918. 1 stuk

252 Stukken betreffende behandeling van een conflict tussen het gemeentebestuur van 
Woensel en de geneesheer-directeur over de verplaatsing van een wachthuis bij de 
spoorlljn,
1918. 1 omslag

2.3.1.2. Personeel

2.3.1.2. Personeel
2.3.1.2.1. Algemeen

2.3.1.2.1. Algemeen

253 Stukken betreffende goedkeuring van de instructie voor verplegend en niet-
verplegend personeel in de rijksgestichten,
1898-1910. 1 pak

254 Stukken betreffende personeelskosten,
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1907-1915. 1 pak

255 Brief van de inspecteur van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en 
Krankzinnigengestichten betreffende de samenstelling van en de salarisregeling 
voor de commissie voor de examens van bet verplegend personeel en het afnemen 
van de examens,
1910. 1 stuk

256 Halfjaarlijkse verslagen van de examencommissie der rijksgestichten over de 
periode 1910-1915, met bijlagen,
1910-1915. 1 omslag

257 Staten met mutaties in het personeel,
1910-1918. 1 pak

258 Stukken betreffende vaststelling van salarisregelingen voor het personeel,
1910-1918. 1 pak

259 Stukken betreffende aanstelling van een geestelijke,
1911-1918. 1 omslag

260 Stukken betreffende opdracht aan de geneesheren-directeuren om een regeling 
van de dienstvoorwaarden voor het niet-verplegend personeel te ontwerpen,
1912. 4 stukken

261 Stukken betreffende inwilliging van het verzoek van de examencommissie van de 
rijksgestichten om voortaan slechts een keer per jaar verslag uit te hoeven brengen,
1913. 2 stukken

262 Stukken betreffende machtiging aan de inspecteur om voor de rijksgestichten een 
fonds te vormen waaruit tegemoetkoming in de kosten van specialistische 
medische hulp voor het personeel kan worden verstrekt,
1915. 4 stukken

263 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de Nederlandse 
Verplegersvakvereniging om een regeling te treffen voor de mensen die in militaire 
dienst moeten in verband met de oorlog,
1915. 1 omslag

264 Stukken betreffende behandeling van de voorstellen van de Nederlandse 
Verplegersvakvereniging ten aanzien van opleiding, gezinsverpleging en de functie 
van hoofdverpleger,
1915-1917. 1 omslag

265 Stukken betreffende opleiding van het verplegend personeel,
1916-1917. 1 omslag

2.3.1.2.2. Medemblik

2.3.1.2.2. Medemblik

266 Stukken betreffende toekenning van vergoeding voor geneeskundige hulp aan 
personeel,
1911-1916. 1 omslag

267 Stukken betreffende opheffing van de functie van apothekersassistent,
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1914-1915. 1 omslag

268 Stukken betreffende benoemingen en salariëring van geneesheren-directeuren en 
eerste geneesheren,
1914-1917. 1 omslag

2.3.1.2.3. Grave

2.3.1.2.3. Grave
Zie ook inv.nr. 271

269 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van de geneesheer-directeur om 
verhoging van het tarief voor de verblijfkosten in het buitenland voor 
verple(e)g(st)ers die patiënten begeleiden,
1909-1910. 1 omslag

270 Stukken betreffende benoeming van de geneesheer-directeur,
1914. 1 omslag

2.3.1.2.4. Woensel

2.3.1.2.4. Woensel

271 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de geneesheer-directeur van het
rijksgesticht te Grave om benoemd te worden tot eerste geneesheer aan het 
gesticht te Woensel,
1917. 2 stukken

272 Stukken betreffende vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel,
1918. 1 omslag

2.3.2. Niet-rijksgestichten

2.3.2. NIET-RIJKSGESTICHTEN

273 Jaarverslagen over 1909-1918 van verscheidene niet-rijksgestichten,
1910-1918. 1 pak

274-275 Stukken betreffende uitbreiding van verschillende niet-rijksgestichten,
1910-1918. 2 pakken
274 Apeldoornsche Bosch - Endegeest
275 Groot Gaffel - Wolfheze

276 Stukken betreffende inwilliging/afwijzing van verzoeken om aanwijzing als een 
inrichting die niet als krankzinnigengesticht wordt beschouwd,
1912-1916. 1 omslag

277 Stukken betreffende verlening van toestemming aan de Vereniging der Broeders 
van Liefde te Venray om een gesticht te Noordwijkerhout op te richten,
1913-1914. 1 omslag

278 Stukken betreffende onderzoek naar de werkomstandigheden van het verplegend 
personeel in het Sint Joris Gasthuis te Delft,
1913-1915. 1 omslag

279 Stukken betreffende nota van de inspecteur waarin hij voorstelt de benaming 
"Gesticht voor Idioten" te vervangen door "Gesticht voor Zwakzinnigen",
1915. 3 stukken

280 Stukken betreffende reorganisatie van Huize Padua te Boekel,
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1915. 1 omslag

281 Stukken betreffende regeling van de eventuele ontruiming van de Willem 
Arntzhoeve te Den Dolder,
1917-1918. 1 omslag

282 Stukken betreffende totstandkoming van een regeling voor de 
levensmiddelenvoorziening in niet-rijksgestichten,
1918. 1 omslag

2.4. Krankzinnigen

2.4. KRANKZINNIGEN
2.4.1. Verpleging in gestichten

2.4.1. VERPLEGING IN GESTICHTEN
2.4.1.1. Algemeen

2.4.1.1. Algemeen
Zie ook inv.nr. 148

283 Stukken betreffende regeling van het vervoer van krankzinnigen per trein,
1892-1916. 1 pak

284 Processen-verbaal van de officieren van justitie betreffende de driemaandelijkse 
inspectie van de krankzinnigengestichten,
1910-1918. 1 pak

285 Stukken betreffende totstandkoming van een circulaire aan de Gedeputeerde 
Staten met de richtlijn dat ter beschikking van de regering gestelde minderjarigen 
na hun ontslag uit een krankzinnigengesticht weer terug geplaatst moeten worden 
in een rijksopvoedingsgesticht of tuchtschool,
1913. 1 omslag

286 Stukken betreffende regeling van de repatriëring van krankzinnigen van vreemde 
nationaliteit,
1913-1914. 1 omslag

287 Stukken betreffende plaatsing van Belgische krankzinnigen onder de vluchtelingen 
in Nederlandse krankzinnigengestichten,
1915. 1 omslag

288 Staat van alle personen in Nederlandse krankzinnigengestichten verpleegd per 31 
december 1916, met bijlage,
1917. 2 stukken

2.4.1.2. In rijksgestichten

2.4.1.2. In rijksgestichten

289 Stukken betreffende regeling van de overplaatsing van patiënten van de 
rijksgestichten naar niet-rijksgestichten,
1909-1912. 1 omslag

290 Stukken betreffende totstandkoming en toepassing van het Koninklijk Besluit van 
11 juli 1911 waarbij nadere voorwaarden worden vastgesteld voor de opneming en 
de verpleging van rijkspatiënten te Medemblik en Grave,
1910-1916. 1 pak

291 Staten van de bevolking van de rijksgestichten te Medemblik en Woensel,
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1910-1918. 1 pak.

292 Brief aan de minister van Justitie met de mededeling dat het 
rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik voortaan bestemd zal worden voor de 
verpleging van mannelijke rijkspatiënten en dat te Grave alleen vrouwen verpleegd 
zullen worden,
1911. 1 stuk

293 Stukken betreffende verstrekking van richtlijnen aan de inspecteur hoe te handelen 
als Israëlitische patiënten in het rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik verzoeken
om vrijstelling van de verplichting om op rituele wijze bereid voedsel te nuttigen,
1911-1912. 1 omslag

294 Stukken betreffende overplaatsing van ontoerekenbaar verklaarden,
1912. 4 stukken

295 Stukken betreffende de "Wereldvorst Amor" in het gesticht te Medemblik,
1912-1914. 1 omslag

296 Brief van de geneesheer-directeur van het rijksgesticht te Grave over de slechte 
toestand in het gesticht,
1913. 1 stuk

297 Stukken betreffende het zoeken van oplossingen voor de problemen met 
betrekking tot de verpleging van onrustige patiënten in het rijksgesticht te Grave,
1913-1914. 1 omslag

298 Stukken betreffende toestemming om af te wijken van de wettelijke bepalingen 
omtrent het opnemen van patiënten in het rijksgesticht te Grave in verband met de 
oorlogsomstandigheden,
1914. 2 stukken

299 Stukken betreffende overplaatsing van rijkspatiënten naar het rijksgesticht te 
Woensel,
1915, 1917-1918. 1 omslag

300 Stukken betreffende verhoging van de verpleeggelden,
1915-1918. 1 omslag

301 Stukken betreffende regeling van het gebruik van eigen gelden door patiënten in 
rijksgestichten,
1916. 1 omslag

302 Stukken betreffende het geven van richtlljnen inzake het beschikbaar stellen van 
meer plaatsen voor armlastige patiënten in de rijksgestichten in verband met het 
nieuwe rijksgesticht te Woensel,
1918. 1 omslag

2.4.1.3. In niet-rijksgestichten

2.4.1.3. In niet-rijksgestichten

303 Stukken betreffende behandeling van de klacht over de verpleging door 
lekebroeders in het Sint Servatius Geneeskundig Gesticht te Venray,
1907-1910. 1 omslag
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304 Stukken betreffende overeenkomsten met besturen van niet-rijksgestichten over 
de opname en de verpleging van rijkspatiënten,
1908-1917. 1 pak

305 Stukken betreffende behandeling van bet verzoek van de krankzinnige H.Vons in 
het gesticht Duin en Bosch te Castricum om zijn uitvinding "het Vons toestel" te 
kunnen verwezenlijken,
1912. 3 stukken

306 Stukken betreffende behandeling van klachten over de verpleging in het gesticht de
Willem Arntz Hoeve te Den Dolder,
1912. 1 omslag

307 Stukken betreffende behandeling van klachten over misstanden ten aanzien van de 
verpleging in de gestichten Reinier van Arckel te 's-Hertogenbosch en Voorburg te 
Vught,
1917-1918. 1 pak

2.4.2. Verpleging buiten gestichten

2.4.2. VERPLEGING BUITEN GESTICHTEN

308 Verslagen van de bezoeken van de inspecteur aan de kolonie te Geel in Belgie,
1910-1913. 1 omslag

309 Stukken betreffende verlening van een jaarlijkse subsidie aan de Vereniging in het 
Belang van Lijdende Nederlanders ten behoeve van verpleegden te Geel,
1910-1916. 1 omslag

310 Stukken betreffende verzoek aan de minister van Justitie om een circulaire te 
zenden aan alle officieren van justitie bij de arrondissementsrechtbanken over de 
afzonderlijke opgave van het aantal gestichtsverpleegden en gezinsverpleegden,
1913. 1 omslag

311 Rapport van de commissie ter bestudering van de financiële zijde van het vraagstuk 
der kolonisatie van krankzinnigen, met een begeleidend schrijven,
1913. 2 stukken

312 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek om subsidie van de Centrale 
Vereniging voor Gezondheidskolonies voor Zwakzinnigen te Utrecht,
1914. 1 omslag

313 Stukken betreffende de repatriëring van Nederlandse patiënten vanuit Geel,
1914. 1 omslag

314 Stukken betreffende regeling van de correspondentie met krankzinnigen te Geel,
1915. 3 stukken

2.5. Internationale contacten

2.5. INTERNATIONALE CONTACTEN

315 Stukken betreffende goedkeuring van een ontwerp-overnemingsverdrag met 
Zwitserland,
1909-1912. 1 omslag

316 Stukken betreffende vertegenwoordiging van de regering op het internationaal 
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congres voor de verzorging van krankzinnigen te België,
1910-1911. 1 omslag

3. Volksgezondheid

3. VOLKSGEZONDHEID
3.1. Algemeen

3.1. ALGEMEEN

317 Stukken betreffende inwilliging/afwijzing van verzoeken van diverse instellingen 
om subsidie,
1907-1918. 1 pak

318 Stukken betreffende voorbereiding van een wijziging van de Gezondheidswet,
1910-1915. 1 pak

3.2. Het staatstoezicht op de volksgezondheid

3.2. HET STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
3.2.1. Algemeen

3.2.1. ALGEMEEN

319 Stukken betreffende opstelling van de jaarverslagen,
1909-1913. 1 omslag

320 Stukken betreffende opstelling en vaststelling van begrotingen,
1910-1916. 1 pak

3.2.2. Centrale Gezondheidsraad

3.2.2. CENTRALE GEZONDHEIDSRAAD

321 Stukken betreffende huur van de villa Nieuweroord te Utrecht,
1906-1910. 1 omslag

322 Stukken betreffende wijziging van de artikelen 16 en 17 van het Koninklijke Besluit 
van 27 mei 1902 omtrent vervanging van de voorzitter en de secretaris,
1910-1912. 1 omslag

323 Stukken betreffende aanneming van tijdelijk personeel,
1911-1912. 1 omslag

324 Stukken betreffende inwilliging van het verzoek van de Centrale Gezondheidsraad 
om hervatting door het Centraal Bureau voor de Statistiek van de bewerking en de 
publikatie van de vijf-jaarlijkse overzichten van de sterftestatistieken,
1911-1914. 1 omslag

325 Stukken betreffende afwijzing van het voorstel van de Centrale Gezondheidsraad 
om verhoging van de vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor deskundigen,
1912. 1 omslag

326 Stukken betreffende verlening van ontslag aan een commies van de Centrale 
Gezondheidsraad en inzake het niet vervullen van deze vacature,
1912. 1 omslag

327 Stukken betreffende totstandkoming van het Koninklijk Besluit van 28 februari 1913
betreffende de taakomschrijving van de secretaris van de Centrale 
Gezondheidsraad,
1912-1913. 1 omslag
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328 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van het reglement van orde van de 
Centrale Gezondheidsraad,
1913. 1 omslag

329 Stukken betreffende een met de gemeente Utrecht gesloten overeenkomst 
betreffende verwijdering van het hek voor het gebouw en overname in beheer door
de gemeente van de daar achter gelegen grond,
1913-1914. 1 omslag

3.2.3. Inspectie

3.2.3. INSPECTIE

330 Stukken betreffende verplaatsing van de standplaats van de inspecteur van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid van Zwolle naar Groningen,
1911-1912. 1 omslag

331 Stukken betreffende wijziging en aanvulling van het Koninklijk Besluit van 27 mei 
1902 met betrekking tot de werkzaamheden van de inspecteurs,
1912. 1 omslag

332 Stukken betreffende behandeling van de klacht van de directeur van het Centraal 
Laboratorium dat door de inspecteur te Zwolle onvoldoende aandacht is besteed 
aan het resultaat van een onderzoek naar aniline-vergiftiging te Bolsward,
1912. 1 omslag

333 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de hoofdinspecteur te Zwolle 
om toekenning van een gratificatie aan een inspecteur voor waarneming van zijn 
functie,
1912. 3 stukken

334 Stukken betreffende behandeling van het geschil over de bureaugoederen van de 
inspecteur te 's-Hertogenbosch en inzake de overname van zijn archief en de 
waarneming van zijn functie,
1912. 1 omslag

335 Stukken betreffende weigering van verhoging van de reis- en 
verblijfkostenvergoeding voor de inspecteurs in verband met misbruik van de 
regeling,
1912-1913. 1 omslag

336 Stukken betreffende benoeming en ontslag van (hoofd)inspecteurs,
1912-1916. 1 pak

337 Stukken betreffende instructie aan de hoofdinspecteur te Zwolle om in 
voorkomende gevallen de oudste inspecteur als zijn vervanger aan te wijzen,
1913. 4 stukken

338 Stukken betreffende instructie aan de hoofdinspecteur te Den Haag over de vraag 
of adviezen van inspecteurs, door tussenkomst van de hoofdinspecteur 
uitgebracht, behoren tot het archief van de hoofdinspecteur of van de geadviseerde
autoriteiten,
1913. 1 omslag

339 Stukken betreffende het optreden van de inspecteur te Zwolle tijdens de 
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pokkenepidemie te Losser,
1913. 1 omslag

340 Stukken betreffende toekenning van vergoeding voor bureaukosten aan twee 
inspecteurs,
1913-1916. 1 omslag

341 Stukken betreffende verzoek aan de hoofdinspecteurs om verzoeken rechtstreeks 
tot het departement te richten ondanks de afwijkende mening van de Centrale 
Gezondheidsraad hierover,
1916. 1 omslag

342 Stukken betreffende toestemming aan de hoofdinspecteur te Zwolle om 
archiefstukken te vernietigen,
1916. 2 stukken

3.2.4. Gezondheidscommissies

3.2.4. GEZONDHEIDSCOMMISSIES

343 Stukken betreffende beantwoording van de vraag in hoeverre men bevoegd is 
kinderen in school te onderzoeken,
1910. 1 omslag

344 Stukken betreffende een onderzoek van de gezondheidscommissie naar de 
toestand van de kazernes te Den Haag alsmede de publicatie van het verslag,
1910-1911. 1 omslag

345 Stukken betreffende beslissing in het geschil tussen het gemeentebestuur van 
Meppel en de gezondheidscommissie aldaar over de verstrekking van volledige 
inlichtingen ingevolge artikel 16 van de Woningwet,
1910-1912. 1 omslag

346 Stukken betreffende instelling van een afzonderlijke gezondheidscommissie voor 
Kerkrade,
1910-1915. 1 omslag

347 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van Ambt-
Almelo waarbij vergunning werd verleend tot het leggen van een straat, wegens het
niet inwinnen van het advies van de gezondheidscommissie,
1912-1913. 1 omslag

348 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de gezondheidscommissie voor 
de gemeenten Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel, Het Bildt en Menaldumadeel om 
verplaatsing van haar standplaats,
1913. 3 stukken

349 Stukken betreffende verstrekking van inlichtingen aan de Centrale 
Gezondheidsraad over de vraag of een lid van een gezondheidscommissie die 
buiten bet ressort is komen te wonen lid van die commissie mag blijven,
1914. 4 stukken

350 Stukken betreffende afwijzing van bet verzoek van het gemeentebestuur van 
Klimmen om indeling bij de gezondheidscommissie van Gulpen,
1916. 3 stukken
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3.2.5. Centraal Laboratorium

3.2.5. CENTRAAL LABORATORIUM

351 Stukken betreffende totstandkoming van de regeling dat de briefwisseling tussen 
de directeur en geneeskundigen vrijgesteld is van port,
1907-1916. 1 omslag

352 Stukken betreffende benoeming van personeel,
1909-1914. 1 omslag

353 Stukken betreffende goedkeuring van het voorstel van de Staatscommissie voor 
Drinkwatervoorziening om het Centraal Laboratorium het onderzoek van 
watermonsters te laten verrichten,
1910. 1 omslag

354 Stukken betreffende opstelling en toepassing van regelingen omtrent onderzoek 
door het Centraal Laboratorium,
1910-1911. 1 pak

355 Stukken betreffende behandeling van het voorstel om te Utrecht het Centraal 
Laboratorium uit te breiden en te verbouwen,
1910-1914. 1 omslag

356 Stukken betreffende vaststelling van de begroting,
1910-1916. 1 omslag

357 Stukken betreffende het verslag van de verrichtingen over de periode 2 mei-31 
december 1910,
1911-1914. 1 omslag

358 Stukken betreffende regeling van het onderzoek van personen en goederen op 
aanwezigheid van pestsmetstoffen door de directeur,
1911-1914. 1 omslag

359 Stukken betreffende machtiging aan de directeur tot het inrichten en exploiteren 
van een filiaal-laboratorium in de nabijheid van het veldleger,
1915. 1 omslag

360 Stukken betreffende aankoop van het perceel Sterrebosch 3 te Utrecht,
1917-1918. 1 omslag

361 Stukken betreffende uitbreiding van het pharmacologisch onderzoek van voedings-
en genotsmiddelen,
1918. 2 stukken

3.3. Medische beroepen

3.3. MEDISCHE BEROEPEN
3.3.1. Opleidingen

3.3.1. OPLEIDINGEN
3.3.1.1. Algemeen

3.3.1.1. Algemeen

362 Stukken betreffende voorstel aan de commissies belast met het afnemen van de 
examens voor arts, tandarts, apotheker, apothekersassistent en vroedvrouw om 
hun examenverslagen niet meer te publiceren In de Staatscourant,
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1908-1910. 1 omslag

363 Stukken betreffende wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 februari 1879 tot 
regeling van de examens voor arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en 
apothekersassistent,
1909-1915. 1 pak

364 Stukken betreffende wijziging van het Koninklijk Besluit van 26 maart 1895 tot 
aanwijzing van enige getuigschriften en diploma's als bedoeld in de Wet van 25 
december 1878 houdende regeling van de voorwaarden tot verkrijging van de 
bevoegdheid van arts, tandarts, vroedvrouw em apothekersassistent,
1912-1913. 1 omslag

365 Stukken betreffende wijziging van de Wet van 25 december 1878 houdende regeling
van de voorwaarden tot verkrijging van de bevoegdheid van arts, tandarts, 
vroedvrouw en apothekersassistent,
1913. 3 stukken

3.3.1.2. Genees- en tandheelkunde

3.3.1.2. Genees- en tandheelkunde

366 Stukken betreffende wijziging van de regeling van de tandheelkundige studie,
1907-1912. 1 pak

367 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek om toelating van de Nederlander 
dr.H.de Vries tot de praktische artsexamens in Duitsland en de toelating van de 
Duitser dr. Kirchberg tot de praktische artsexamens in Nederland,
1910-1911. 1 omslag

368 Stukken betreffende rekeningen en verantwoordingen en verslagen van de 
commissies belast met het afnemen van de praktische examens voor arts en 
tandarts,
1910-1914. 1 pak

369 Stukken betreffende toelating van dr. van der Linde tot het theoretisch 
tandheelkundig examen,
1913. 2 stukken

370 Stukken betreffende verstrekking van inlichtingen aan Belgische studenten 
woonachtig in Nederland over het afleggen van tandheelkundige examens,
1914-1915. 1 omslag

371 Stukken betreffende inwilliging van verzoeken om in de commissie belast met het 
afnemen van het praktisch artsexamen een kinderarts te benoemen,
1915-1917. 1 omslag

372 Stukken betreffende de bezwaren van de hoofdinspecteur tegen het prae-advies 
van de Centrale Gezondheidsraad over de vrijstelling bij de propaedeutische 
artsexamens voor Nederlanders uit de koloniën en vreemdelingen die reeds een 
geneeskundige opleiding hebben genoten,
1918. 5 stukken

3.3.1.3. Artsenijbereidkunde

3.3.1.3. Artsenijbereidkunde
Zie ook inv.nr. 267
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373 Stukken betreffende rekeningen en verantwoordingen en verslagen van de 
commissies belast met het afnemen van de praktische examens voor apotheker en 
apothekersassistent,
1910-1918. 1 pak

374 Stukken betreffende regeling van de uitgifte van duplicaat-diploma's voor 
apothekers,
1914-1916. 4 stukken

375 Stukken betreffende afwijzing van het voorstel van de commissie te Amsterdam om
wijziging van de toelatingseisen voor het apothekersassistents-examen,
1916. 1 omslag

376 Stukken betreffende regeling van de vrijstelling voor bepaalde vakken van het 
examen voor apothekersassistent,
1918. 1 omslag

3.3.1.4. Verloskunde

3.3.1.4. Verloskunde
3.3.1.4.1 Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen

3.3.1.4.1 Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen
3.3.1.4.1.1. Organisatie

3.3.1.4.1.1. Organisatie

377 Stukken betreffende bouw van een nieuwe school voor vroedvrouwen te 
Rotterdam,
1907-1913. 1 pak

378 Stukken betreffende vaststelling van de begrotingen voor de jaren 1909-1917 van de
scholen te Amsterdam en te Rotterdam,
1908-1918. 1 pak

379 Jaarverslagen van de scholen te Amsterdam en Rotterdam,
1909-1917. 1 omslag

380 Nota betreffende het standpunt van de Commissie van Toezicht en Beheer over de 
rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam over het denkbeeld Tilanus-
Treub om de leraar in de verloskunde tot directeur te bevorderen en de commissie 
op te heffen,
1910. 1 stuk

381 Inventarissen van de goederen van de scholen te Amsterdam en te Rotterdam,
1910-1916. 1 pak

382 Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van de Commissie van 
Toezicht en Beheer over de rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam,
1910-1916. 1 omslag

383 Stukken betreffende wijziging van het huishoudelijk reglement van de scholen te 
Amsterdam en te Rotterdam,
1911-1917. 1 omslag

384 Stukken betreffende aanbrenging van een electrische personen- en goederenlift in 
de school te Rotterdam,
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1912. 1 omslag

385 Stukken betreffende de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Rotterdam voor de 
school,
1913-1915. 1 omslag

386 Stukken betreffende wijziging van het Reglement voor de rljkskweekscholen voor 
vroedvrouwen,
1916. 1 omslag

387 Stukken betreffende uitbreiding van de school te Amsterdam,
1916-1918. 1 omslag

3.3.1.4.1.2. Personeel

3.3.1.4.1.2. Personeel

388 Stukken betreffende vaststelling van de salarissen van het personeel van de scholen
te Amsterdam en te Rotterdam,
1905-1918. 1 omslag

389 Stukken betreffende de werktijden van het personeel vanwege klachten over 
tekorten aan personeel,
1913. 1 omslag

390 Stukken betreffende eventuele uitbreiding van het verplegend personeel van de 
school te Rotterdam,
1914. 3 stukken

391 Stukken betreffende behandeling van klachten over de werksituatie, de voeding en 
de salarisultbetaling in de school te Rotterdam,
1914. 4 stukken

392 Stukken betreffende verlening van wachtgeld aan de eervol ontslagen directeur van
de school te Rotterdam,
1916. 1 omslag

3.3.1.4.1.3. Opleiding

3.3.1.4.1.3. Opleiding
Zie ook inv.nr. 442

393 Reglement voor toelating,
1910. 1 stuk

394 Stukken betreffende inwilliging van het verzoek van de leraar verloskunde van de 
school te Rotterdam om een cursus te mogen geven aan leerlingen van de 
Nederlandse Zendingsschool,
1910. 2 stukken

395 Staten van leerlingen van het eerste en het tweede studiejaar,
1910-1915. 1 omslag

396 Stukken betreffende de verslagen van de commissie belast met het afnemen van de
toelatingsexamens voor de rijkskweekscholen voor vroedvrouwen,
1910-1918. 1 omslag

397 Stukken betreffende instelling van een geneeskundig onderzoek onder alle 



46 BiZa / Volksgezondheid en Armwezen 2.04.54

aspirant-leerlingen,
1911-1912. 1 omslag

398 Stukken betreffende samenstelling van de commissie belast met het afnemen van 
de toelatingsexamens voor de rijkskweekscholen voor vroedvrouwen,
1912-1917. 1 omslag

399 Stukken betreffende beantwoording van verzoeken om dispensatie van de 
maximum-leeftijdregel voor toelating op de school te Rotterdam,
1917-1918. 1 omslag

3.3.1.4.2. Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen

3.3.1.4.2. Kweekschool voor Vroedvrouwen te Heerlen

400 Stukken betreffende verstrekking van subsidie aan de school te Heerlen en 
goedkeuring van de begrotingen en rekeningen,
1912-1918. 1 pak

401 Jaarverslagen over de jaren 1914-1917,
1914-1917. 3 stukken

402 Stukken betreffende onderzoek naar het beheer en de administratie van de school 
te Heerlen,
1917. 1 omslag

403 Stukken betreffende goedkeuring van de verkoop van het gebouw,
1918. 1 omslag

3.3.1.4.3. Examens

3.3.1.4.3. Examens

404 Rekeningen en jaarverslagen van de commissies belast met het afnemen van de 
examens voor vroedvrouw, met bijlagen,
1910-1918. 1 omslag

3.3.2. Uitoefening

3.3.2. UITOEFENING
3.3.2.1. Algemeen

3.3.2.1. Algemeen

405 Stukken betreffende opstelling van de staten van in grensgemeenten gevestigde 
artsen, tandartsen, apothekers en vroedvrouwen,
1910-1916. 1 pak

406 Stukken betreffende opstelling van de staten van geneeskundigen, tandmeesters, 
apothekers en vroedvrouwen, gevestigd in de verschillende provincies, voor de 
jaren 1911,
1913 en 1915, 1911-1915. 1 pak

3.3.2.2. Geneeskunde

3.3.2.2. Geneeskunde

407 Stukken betreffende de regeling van de uitoefening van de geneeskunde door 
Amerikaanse artsen op Nederlandse zeeschepen,
1908-1912. 1 omslag

408 Stukken betreffende verlening van vergunning aan buitenlandse artsen om de 
geneeskunde uit te oefenen op Nederlandse koopvaardijschepen,
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1909-1915. 1 omslag

409 Stukken betreffende regeling van de uitoefening van de geneeskunde in gemeenten
aan weerszijden van de grens,
1910-1914. 1 omslag

410 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de Britse gezant om Britse 
geneeskundigen de bevoegdheid te verlenen om de geneeskunde uit te oefenen in 
Nederland,
1911. 1 omslag

411 Stukken betreffende verstrekking van inlichtingen aan de Centrale 
Gezondheidsraad over het viseren van het artsdiploma bij verhuizing van 
geneeskundigen,
1913. 1 omslag

412 Stukken betreffende machtiging aan de hoofdinspecteur te Den Raag om een 
regeling te treffen ten aanzien van buitenlanders die als scheepsarts op 
Nederlandse koopvaardijschepen fungeren,
1914. 4 stukken

413 Stukken betreffende regeling van de voorziening in geneeskundige hulp in 
gemeenten waar artsen zijn opgeroepen als reserve officier van gezondheid,
1915. 4 stukken

414 Stukken betreffende machtiging aan een Belgische arts tot het gratis verlenen van 
geneeskundige hulp aan Belgische vluchtelingen in Nederland,
1915. 4 stukken

415 Stukken betreffende voorstellen aan de minister van Oorlog om artsen niet als 
officieren van gezondheid dienst te laten doen,
1915-1916. 1 omslag

416 Stukken betreffende benoeming van de voorzitter van de commissie tot onderzoek 
naar de werking van de geneeskundige dienst der landmacht,
1916. 1 omslag

417 Stukken betreffende instelling van de Commissie van Houten en de Commissie 
Pekelharing om onderzoek te doen naar de uitoefening van de geneeskunde,
1916-1918. 1 omslag

3.3.2.3. Tandheelkunde

3.3.2.3. Tandheelkunde

418 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de Candidaat-Tandartsen 
Vereeniging John Thomes te Utrecht om wijziging van het Koninklijk Besluit van 26 
maart 1895 waarbij regels worden gesteld ten aanzien van getuigschriften uit het 
buitenland,
1910-1911. 5 stukken

419 Stukken betreffende afzien van een regeling van de positie van tandtechniker,
1911-1913. 1 omslag



48 BiZa / Volksgezondheid en Armwezen 2.04.54

3.3.2.4. Artsenijbereidkunde

3.3.2.4. Artsenijbereidkunde

420 Stukken betreffende toekenning van subsidie aan de Pharmacopee Commissie,
1904-1915. 1 omslag

421 Stukken betreffende behandeling van het rapport van de staatscommissie tot 
onderzoek van de wenselijkheid van de herinvoering van een rijkstoezicht op de 
weegwerktuigen in apotheken,
1909-1910. 1 omslag

422 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van H.J. Eilers te Kleef om 
erkenning van zijn uitvinding van een geneesmiddel tegen tuberculose en om 
opschorting van de strafvervolging die tegen hem is ingesteld,
1909-1912. 1 omslag

423 Stukken betreffende behandeling van de klacht van dr. Keuchenius over de 
onwettige verkoop van giftige stoffen door apothekers,
1910-1911. 1 omslag

424 Stukken betreffende vaststelling van de lijsten van geneesmiddelen en vergiften,
1910-1915. 1 omslag

425 Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van de Nederlandse 
Pharmacopee Commissie,
1910-1917. 1 omslag

426 Stukken betreffende wijziging van de Wet op de Artsenijbereidkunde,
1910-1918. 1 pak

427 Stukken betreffende aanvulling en wijziging van de vierde uitgave van de 
Nederlandse Pharmacopee,
1910-1918. 1 pak

428 Stukken betreffende verstrekking van richtlijnen over de aflevering van 
geneesmiddelen,
1911. 1 omslag

429 Stukken betreffende beantwoording van het verzoek van de Nederlandsche 
Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie om vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland waarbij aan een arts toestemming is gegeven tot
de verkoop van geneesmiddelen,
1911-1914. 1 omslag

430 Stukken betreffende behandeling van de klacht van de firma Bayer & Co te 
Duitsland over het gebruik van nagemaakte aspirine-etiketten door de firma 
Galenius te Schiedam,
1911-1915. 1 omslag

431 Jaarverslagen van de Pharmacopee Commissie over 1910,
1911 en 1915, 1911-1916. 1 omslag

432 Stukken betreffende ontbinding van de Homeopatische Pharmacopee Commissie,
1912. 1 omslag
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433 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van de Vereeniging van 
Drogisten (apothekersassistenten) om een wettelijke regeling van bun 
bevoegdheden,
1912. 4 stukken

434 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van de Hoofdafdeling 
Zoetwatervisserij der Nederlandse Heidemaatschappij en van de minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel om opname van de regeling voor de verkoop van 
kokkelbonen in de Wet op de Artsenijbereidkunde,
1912-1918. 1 omslag

435 Stukken betreffende het geschil over de vraag of het toezicht krachtens de IJkwet 
geldt voor apothekersgewichten,
1913. 4 stukken

436 Stukken betreffende afzien van strafvervolging van apothekers in verband met de 
verkoop van jodoformgaas of vergiften,
1914. 3 stukken

437 Stukken betreffende regeling van de voorraadvorming van geneesmiddelen in 
apotheken en drogisterijen in verband met de oorlogsomstandigheden,
1914. 1 omslag

438 Stukken betreffende goedkeuring van het voorstel van de minister van Landbouw, 
Handel en Nijverheid om geen nieuwe maximumprijzen voor geneesmiddelen vast 
te stellen,
1914. 1 omslag

439 Stukken betreffende afwijzing van het voorstel van de Centrale Gezondheidsraad 
om maatregelen te nemen tegen kwakzalverij,
1914-1915. 1 omslag

440 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van de NV Koninklijke 
Pharmaceutische Fabriek v.h. Brocades en Stheeman te Meppel om de 
burgemeester van Meppel te dwingen de verklaring te tekenen waarin gesteld 
wordt dat hun produkten Nederlands fabrikaat zijn,
1915. 1 omslag

441 Stukken betreffende instelling van de Commissie van Advies voor de 
Geneesmiddelenvoorziening,
1917-1918. 1 omslag

3.3.2.5. Verloskunde

3.3.2.5. Verloskunde

442 Stukken betreffende behandeling van het vroedvrouwenvraagstuk, met name de 
verlenging van de opleiding en de uitbreiding van de bevoegdheden,
1904-1915. 1 omslag

443 Stukken betreffende bezwaren tegen de koninklijke goedkeuring van de statuten 
van de Nederlandsche Maatschappij tot Behartiging der Belangen van Vrouwelijke 
Verloskundigen te Amsterdam,
1914. 1 omslag
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3.4. Voorkomen en bestrijden van ziekten

3.4. VOORKOMEN EN BESTRIJDEN VAN ZIEKTEN
3.4.1. Algemeen

3.4.1. ALGEMEEN

444 Stukken betreffende onderzoek naar de omvang van huisindustrie in verband met 
de mogelijke gevaren voor de volksgezondheld,
1914-1918. 1 pak

445 Stukken betreffende instelling van een verplegingscommissie, een militaire 
gezondheidscommissie, een commissie voor drinkwatervoorziening en een 
commissie voor de armenverzorging in de Stelling van Amsterdam ten behoeve van
de burgerbevolking,
1914. 1 pak

446 Stukken betreffende onderzoek naar de gevaren voor de volksgezondheid en de 
woningtoestand naar aanleiding van grote overstromingen,
1916. 1 omslag

447 Stukken betreffende de bestrijding van de gevolgen van te eenzijdige voeding,
1917. 1 omslag

448 Stukken betreffende instelling van de Commissie tot Onderzoek naar de Sociaal-
hygienische Toestanden in Zuid-Limburg,
1918. 1 omslag

3.4.2. Besmettelijke ziekten

3.4.2. BESMETTELIJKE ZIEKTEN
3.4.2.1. Algemeen

3.4.2.1. Algemeen

449 Stukken betreffende jaarlijkse vernieuwing van het Koninklijk Besluit waarbij de 
afkondiging van in-, door- en uitvoerverboden voor lompen wordt geregeld,
1910-1917. 1 pak

450 Stukken betreffende het van toepassing verklaren van de Wetten van 4 december 
1872 en 28 maart 1877 op de besmettelijke ziekte nekkramp,
1910-1918. 1 omslag

451 Stukken betreffende jaarlijkse vernieuwing van het Koninklijk Besluit tot toepassing
van de Wet van 26 april 1884, waarbij maatregelen worden getroffen tot afwending 
van de cholera en de pest en tot wering van uitbreiding en gevolgen daarvan,
1910-1918. 1 pak

452 Stukken betreffende wijziging van de Wet van 4 december 1872 houdende 
voorzieningen tegen besmettelijke ziekten,
1910-1918. 1 pak

453 Stukken betreffende wijziging van de Wet op de Landverhuizers,
1913-1916. 1 omslag

454 Stukken betreffende wijziging van de Wet van 28 maart 1877 tot wering van 
besmetting door uit zee aankomende schepen,
1914-1916. 1 omslag
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455 Stukken betreffende verzoek aan de hoofdinspecteurs van volksgezondheid om de 
hofmaarschalk van de koningin dagelijks op de hoogte te houden van gevallen van 
besmettelijke ziekten,
1915. 3 stukken

456 Stukken betreffende het treffen van maatregelen ter wering van besmettelijke 
ziekten, met name pokken, via de transporten van buitenlandse kinderen naar ons 
land,
1917. 1 omslag

457 Stukken betreffende het van toepassing verklaren van de Wet van 4 december 1872,
op de besmettelijke ziekte schurft,
1918. 1 omslag

3.4.2.2. Quarantaine

3.4.2.2. Quarantaine
Zie ook inv.nr. 155

458-459 Stukken betreffende rijksquarantaine-inrichtingen, rijksziekenbarakken en 
rijksontsmettingsloodsen,
1892-1918. 2 pakken
458 Landzijde
459 Zeezijde

460 Stukken betreffende totstandkoming en verlenging van een overeenkomst met de 
Amsterdamsche afdeling van de Noord-Hollandsche Vereniging Het Witte Kruis 
betreffende het beschikbaar stellen van verplegend personeel in de 
rijksziekenbarakken en quarantaine-inrichtingen,
1908-1912. 1 omslag

461 Stukken betreffende machtiging aan de medische inspecteurs van volksgezondheid 
tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van cholera-besmetting via 
schepen,
1909-1918. 1 pak

462 Stukken betreffende ontwikkeling van een algemeen werkplan voor de 
quarantaine-inrichtingen aan zee om besmetting van overzee te voorkomen,
1910. 4 stukken

463 Stukken betreffende instructies aan inspecteur den Houter over het quarantaine-
onderzoek op het stoomschip King Arthur te Rotterdam,
1910. 1 omslag

464 Stukken betreffende vaststelling van de vragenlijst voor schippers ten behoeve van 
de arts die belast is met het gezondheidsonderzoek op uit zee aankomende 
schepen,
1910. 1 omslag

465 Stukken betreffende wijziging van de instructie voor de arts die belast is met het 
gezondheidsonderzoek op uit zee aankomende schepen,
1910-1911. 1 omslag

466 Stukken betreffende wijziging van de voorschriften voor loodspersoneel, 
aangaande de toepassing van de Quarantainewet,
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1910-1912. 1 omslag

467 Stukken betreffende wijziging van de regeling voor de vergoeding voor nachtelijk 
gezondheidsonderzoek,
1911. 4 stukken

468 Stukken betreffende goedkeuring van het voorstel van de Centrale 
Gezondheidsraad om voorlopig geen quarantaine-instructies vast te stellen,
1911-1913. 1 omslag

469 Stukken betreffende het achterwege laten van actie tegen schepen die zonder 
gezondheidspas in Nederlandse havens aanleggen,
1913. 1 omslag

470 Stukken betreffende inwilliging van het verzoek van de Franse gezant om 
ontvluchte krijgsgevangenen van de Entente en deserteurs van de Centralen in de 
quarantainestations van elkaar te scheiden,
1917-1918. 1 omslag

471 Stukken betreffende instuctie aan de Commissarissen van de Koningin om 
deserteurs die lijden of verdacht worden te lijden aan schurft door te sturen naar 
het dichtstbijzijnde quarantainestation,
1918. 2 stukken

472 Stukken betreffende instructie aan burgemeesters dat vreemdelingen in 
quarantaine moeten worden opgenomen,
1918. 2 stukken

3.4.2.3. Inenting

3.4.2.3. Inenting

473 Stukken betreffende verlening van subsidie aan dr. C.Spronck, hoogleraar te 
Utrecht, voor de vervaardiging van serums,
1904-1916 1 omslag
rapporten over de jaren 1912 en 1913 ontbreken

474 Stukken betreffende begrotingen en jaarverslagen van het Parc Vaccinogene te 
Utrecht over de jaren 1909-1913,
1909-1913. 1 omslag

475 Stukken betreffende verzoek aan Gedeputeerde Staten van Zeeland om zorg te 
dragen voor een betere naleving door de gemeenten van de Epidemiewet,
1912. 1 omslag

476 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van het Algemene Nederlandsche 
Werklieden Verbond om ook in kleinere plaatsen het serum ter bestrijding van 
diphterie gratis te verstrekken,
1912. 3 stukken

477 Stukken betreffende reorganisatie van de koepokinrichting aan de Rijksuniversiteit 
Groningen,
1912-1914. 1 omslag

478 Stukken betreffende plaatsing op de lijst van entstofinrichtingen en goedkeuring 
van de modellen van de te gebruiken registers,
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1912-1918. 1 pak

479 Stukken betreffende verstrekking van richtlijnen aan de Centrale Gezondheidsraad 
en het gemeentebestuur van Amsterdam voor de verzending van 
vaccinatiebewijzen aan gemeentebesturen,
1913-1914. 1 omslag

480 Stukken betreffende instemming met het advies van de Centrale Gezondheidsraad 
over het opnieuw vaccineren van in het buitenland ingeënte Nederlandse kinderen,
1916. 4 stukken

3.4.2.4. Ontsmetting

3.4.2.4. Ontsmetting

481 Stukken betreffende wijziging van de voorschriften voor de ontsmetting naar 
aanleiding van klachten over de stof kresolzeep,
1911. 3 stukken

482 Stukken betreffende machtiging om rijksmateriaal te gebruiken ten behoeve van 
ontsmettingen in gemeenten,
1912. 1 omslag

483 Stukken betreffende goedkeuring van de uitbreiding van de gemeentelijke 
ontsmettingsdienst te Amsterdam,
1913-1914. 1 omslag

484 Stukken betreffende behandeling van het verzoek om een rijksbijdrage in de 
oprichtingskosten van een ontsmettingsdienst voor Boxtel, St. Oedenrode en 
Schijndel,
1915. 1 omslag

485 Stukken betreffende onteigening van door ontsmetting onbruikbaar geworden 
goederen te Hillegersberg,
1915. 1 omslag

486 Stukken betreffende gedeeltelijke goedkeuring van het voorstel van de inspecteur 
om te komen tot een uniforme berekening van de ontsmettingskosten voor alle 
gemeenten,
1916. 4 stukken

3.4.2.5. Bestrijding

3.4.2.5. Bestrijding

487 Stukken betreffende onderzoek door de Centrale Gezondsheidsraad naar 
mijnwormziekte onder de niet-mijnwerkers in Limburg,
1906-1910. 1 pak

488 Stukken betreffende beschikbaarstelling van verplaatsbare rijksziekenbarakken 
voor afzondering en verpleging van choleralijders,
1906-1911. 1 omslag

489 Stukken betreffende naleving van de maatregelen ter bestrijding van besmettelijke 
ziekten in diverse plaatsen,
1907-1916. 1 pak

490 Stukken betreffende bestrijding van pokken in de oostelijke provincies,
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1909-1916. 1 omslag

491 Stukken betreffende toekenning van rijkssubsidie aan het gemeentebestuur van 
Woudrichem voor de bestrijding van typhus,
1910-1911. 1 omslag

492 Stukken betreffende de afgifte van epidemisch-verklaringen aan het Ministerie van 
Oorlog door de inspecteurs,
1910-1912. 1 omslag

493 Stukken betreffende wijzigingen in de bepalingen ten aanzien van de verplaatsbare 
ziekenbarakken in de gemeenten,
1913. 1 omslag

494 Stukken betreffende instelling van een onderzoek door de Centrale 
Gezondheidsraad naar een leemte in de Wet van 4 december 1872 met betrekking 
tot de vraag wie de kosten van geneeskundig onderzoek naar het voorkomen van 
een besmettelijke ziekte moet betalen,
1913-1914. 1 omslag

495 Stukken betreffende onderzoek naar typhus te Den Haag,
1914. 1 omslag

496 Stukken betreffende aanschaf van ziekenbarakken op verschillende plaatsen in 
verband met besmettelijke ziekten onder vluchtelingen,
1914-1915. 1 omslag

497 Stukken betreffende behandeling van het geschil tussen het Veeartsenijkundig 
Staatstoezicht en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid naar aanleiding van 
genomen maatregelen ter bestrijding van trichnose te Zandvoort,
1914-1915. 1 omslag

498 Stukken betreffende totstandkoming van de circulaire aan de Commissarissen van 
de Koningin betreffende beperking van de inkwartiering van militairen bij 
veehouders ter voorkoming van de verspreiding van mond- en klauwzeer,
1915. 3 stukken

499 Circulaire aan Gedeputeerde Staten van de provincies over maatregelen tegen de 
vliegenplaag, minuut,
1915. 1 stuk

500 Stukken betreffende sanitaire maatregelen in Limburg en het grensgebied ter 
voorkoming van door vluchtelingen ingebrachte besmettelijke ziekten,
1917. 1 omslag

501 Stukken betreffende verstrekking van richtlijnen aan de Commissarissen van de 
Koningin in de provincies Noord-Brabant en Limburg en aan de inspecteurs van 
volksgezondheid ter voorkoming van de verspreiding van typhus,
1917. 1 omslag

502 Stukken betreffende verzoek aan de Commissarissen der Koningin, de voorzitter 
van de Centrale Gezondheidsraad en de inspecteurs van volksgezondheid om 
maatregelen te nemen tegen de onhygiënische situaties op diverse politiebureaus 
om de verspreiding van schurft tegen te gaan,
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1918. 3 stukken
3.4.3. Hygiëne van water, bodem en lucht

3.4.3. HYGIËNE VAN WATER, BODEM EN LUCHT
3.4.3.1. Drinkwatervoorziening

3.4.3.1. Drinkwatervoorziening
3.4.3.1.1. Organisaties

3.4.3.1.1. Organisaties
Zie ook inv. nrs. 334, 535, 553

503 Stukken betreffende rijksvoorschotten voor de Staatscommissie voor de 
Drinkwatervoorziening,
1910-1912. 1 omslag

504 Stukken betreffende instelling van de Staatscommissie voor de 
Drinkwatervoorziening en benoeming van haar leden,
1910-1913. 1 omslag

505 Stukken betreffende goedkeuring van de begroting voor 1912 van de 
Staatscommissie voor de Drinkwatervoorziening,
1911-1912. 1 omslag

506 Stukken betreffende huur van een pand in Den Haag voor de Staatscommissie voor 
de Drinkwatervoorziening,
1911-1912. 4 stukken

507 Stukken betreffende goedkeuring van het huishoudelljk reglement voor de 
Staatscommissie voor de Drinkwatervoorziening,
1911-1912. 3 stukken

508 Voorlopig verslag van de werkzaamheden van de Staatscommissie voor de 
Drinkwatervoorziening,
1912. 1 stuk

509 Stukken betreffende oprichting van het Rijksbureau voor de 
Drinkwatervoorziening,
1912-1913. 1 omslag

510 Stukken betreffende benoeming van personeel van de Staatscommissie voor de 
Drinkwatervoorziening,
1912-1913. 1 pak

511 Stukken betreffende benoeming van tijdelijk personeel bij het Rijksbureau voor de 
Drinkwatervoorziening,
1913-1916. 1 omslag

512 Jaarverslagen van het Rijksbureau voor de Drinkwatervoorziening over de jaren 
1913-1916,
1913-1916. 4 stukken

513 Stukken betreffende benoeming van leden van de Centrale Commissie voor de 
Drinkwatervoorziening,
1913-1918. 1 omslag

514 Stukken betreffende beantwoording van het verzoek van de Maatschappij tot Bouw
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en Exploitatie van Gemeentebedrijven te Utrecht om de voorbereiding van 
drinkwaterleidingen niet aan het Rijksbureau voor de Drinkwatervoorziening op te 
dragen maar aan particuliere bureaus,
1914. 1 omslag

515 Jaarverslagen van de Centrale Commissie voor de Drinkwatervoorziening over de 
jaren 1914-1916,
1915-1917. 1 omslag

516 Stukken betreffende reorganisatie van het Rijksbureau voor de 
Drinkwatervoorziening,
1917-1918. 1 omslag

3.4.3.1.2. Onderzoek en aanleg

3.4.3.1.2. Onderzoek en aanleg
Zie ook inv.nr. 353

517 Stukken betreffende verlening van subsidie aan het Nederlandsch Congres voor 
Openbare Gezondheidsregeling ten behoeve van onderzoek naar de hydrologische 
toestand van de bodem,
1908-1911. 1 omslag

518 Stukken betreffende voorbereiding van de aanleg van drinkwatervoorzieningen,
1910-1911. 1 omslag

519 Stukken betreffende machtiging aan de Staatscommissie voor 
Drinkwatervoorziening om onderzoek te verrichten in de Schoorlse duinen ten 
behoeve van de drinkwatervoorziening in West-Friesland,
1910-1916. 1 pak

520-525 Stukken betreffende totstandkoming van plaatselijke, regionale en 
(inter)provinciale drinkwatervoorzieningen,
1910-1918. 6 pakken
520 Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
521 Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland
522 Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland (interprovinciaal)
523 Zeeland (1910-1911)
524 Zeeland (aug. 1911-1918)
525 Gelderland, Noord-Brabant en Limburg

526 Stukken betreffende totstandkoming van de wettelijke regeling voor de 
wateronttrekking aan de bodem ten behoeve van de aanleg van waterleidingen 
(Waterleidingenwet),
1910-1918. 1 omslag

527 Stukken betreffende verzoek aan de hoofdinspecteurs van volksgezondheid om 
inlichtingen over de gevolgen van de storm van 30 September 1911 met betrekking 
tot de drinkwatervoorziening en de sanitaire toestand van woningen,
1911. 1 omslag

528 Stukken betreffende onderzoek door het Centraal Laboratorium naar de methode 
tot sterilisatie van drinkwater ontwikkeld door de firma Bayer in Duitsland,
1913-1914. 1 omslag

529 Stukken betreffende adviezen van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening en 
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de Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in verband met de wijziging 
van de artikelen 121, 122 en 194 van de Gemeentewet aangaande 
gemeenschappelijke regelingen,
1914-1915. 1 omslag

530 Stukken betreffende verlening van goedkeuring aan de directeur van het 
Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening om de kosten van het 
drinkwateronderzoek voor Hoek van Holland niet aan de gemeente Rotterdam in 
rekening te brengen,
1915. 1 omslag

531 Stukken betreffende voorbereiding van het wetsontwerp tot beschikbaarstelling 
van gelden voor de aanleg van drinkwaterleidingen,
1915-1917. 1 pak

3.4.3.2. Waterverontreiniging

3.4.3.2. Waterverontreiniging

532 Stukken betreffende vermindering van de hinder veroorzaakt door de 
rioolwaterafvoer van Middelburg naar Veere,
1904-1911. 1 omslag

533 Stukken betreffende advisering van de minister van Waterstaat over de 
voorwaarden voor de aanleg van een persbuis voor de afvoer van rioolwater uit 
Amsterdam naar de Zuiderzee,
1907-1910. 1 omslag

534 Stukken betreffende onderzoek naar de vervuiling van het water in het Nederlandse
gedeelte van de Zuid-Willemsvaart,
1910-1914. 1 omslag

535 Stukken betreffende samenstelling van een commissie van onderzoek betreffende 
het afwateringskanaal van Uerdingen naar de Maas bij Well,
1911-1914. 1 omslag

536 Stukken betreffende behandeling van het voorontwerp van de Wet tot Voorziening 
tegen Waterverontreiniging door Gemeentelijke Riolen,
1911-1914. 1 omslag

537 Stukken betreffende regeling van de bestrijding van de waterverontreiniging in 
Twenthe in verband met de hinder die textielfabrieken ondervinden,
1912-1915. 1 pak

538 Stukken betreffende het treffen van maatregelen ter voorkoming van besmetting 
van de schelpdierpercelen in de Lauwerszee door verontreinigd water,
1913-1914. 1 omslag

539 Stukken betreffende inwilliging van het verzoek van de minister van Waterstaat tot 
betaling van de kosten verbonden aan het nemen van maatregelen ter voorkoming 
van het drooglopen van het kanaal Sluis-Brugge,
1914. 4 stukken

540 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van het gemeentebestuur van 
Bruinisse om een rijkssubsidie voor demping en riolering van een 
afwateringskanaal,
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1914-1915. 1 omslag

541 Stukken betreffende verzoek aan hoofdinspecteur den Houter te Den Haag om 
inlichtingen over de storting van Haags huisvuil in de plas Het Wiel bij Voorburg,
1915. 4 stukken

3.4.3.3. Bodem en lucht

3.4.3.3. Bodem en lucht

542 Stukken betreffende vernietiging van besluiten van de gemeenteraad van Steenwijk
tot wijziging van de algemene politieverordening betreffende opslag van afval 
binnen die gemeente,
1912. 1 omslag

543 Stukken betreffende herziening van de Hinderwet,
1912-1917. 1 omslag

544 Stukken betreffende bezwaren tegen de oprichting van een zinkfabriek aan de 
grens, op Belgisch grondgebied, bij Budel,
1914. 1 omslag

545 Stukken betreffende advisering aan de minister van Waterstaat over de oprichting 
van een kunstmeststoffenfabriek te Veghel,
1914-1915. 1 omslag

3.4.4. Keuring van waren

3.4.4. KEURING VAN WAREN

546 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van L. Torn te Vlaardingen om 
vernietiging van de gemeenteverordening op de gezondheidspolitie met betrekking
tot de controle op melk,
1909-1910. 1 omslag

547 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van inwoners van Zevenaar om 
vernietiging van het besluit van de gemeenteraad inzake het toezicht op 
voedingsmiddelen en de vleeskeuring en tot aanwijzing van het 
gemeenteslachthuis voor het slagersbedrijf,
1909-1911. 1 omslag

548 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van het gemeentebestuur van 
Zwolle om wijziging van de verordening tot wering van de verkoop en het gebruik 
van bedorven vlees in Venlo,
1910. 1 omslag

549 Stukken betreffende totstandkoming van de ontwerp-Vleeskeuringswet,
1910-1917. 1 pak

550 Stukken betreffende plaatsing van een waarschuwing in de Staatscourant in 
verband met enkele vergiftigingsgevallen door rode rangoonbonen,
1912. 4 stukken

551 Stukken betreffende behandeling van de klacht van de minister van Justitie dat de 
burgemeester van Philippine illegaal mosselen laat lossen,
1912-1913. 1 omslag

552 Stukken betreffende behandeling van klachten van hoofdinspecteur den Houter 
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over een door een van de inspecteurs gedaan onderzoek naar vleesvergiftiging en 
paratyfusinfectie te Montfoort en te Nieuw-Vennep,
1913. 1 omslag

553 Stukken betreffende instructie aan Burgemeester en Wethouders van Zwolle om, 
alvorens de verordeningen op de heffing en invordering van keurlonen van vlees en 
vee vast te stellen, het advies van de gezondheidscommissie in te winnen,
1914. 1 omslag

554 Stukken betreffende behandeling van de klacht van L. van Sijsen te Amersfoort over
de keuringsdienst aldaar,
1914-1915. 1 omslag

555 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland om vernietiging van een besluit van de gemeenteraad van Renesse over de 
invoer van vlees in de gemeente,
1915-1916. 1 omslag

556 Stukken betreffende beantwoording van bet verzoek van de minister van Financien 
om wijziging van de verordening op de keuring van vee en vlees van de gemeente 
Helmond in verband met de accijns,
1916. 1 omslag

3.5. Nationale en internationale contacten

3.5. NATIONALE EN INTERNATIONALE CONTACTEN

557 Stukken betreffende ratificatie van een internationale overeenkomst voor de 
unificatie van de samenstelling van de sterkwerkende geneesmiddelen en 
betreffende vertegenwoordiging van de regering op de conferentie ter oprichting 
van een internationaal Pharmacopee secretariaat,
1902-1912. 1 pak

558-559 Stukken betreffende vertegenwoordiging van de regering op congressen, 
conferenties en tentoonstellingen,
1905-1914. 2 pakken
558 A-SAC
559 SAN-Z

560 Stukken betreffende de oprichting van een "Union International pour la protection 
de l'enfance du premier age" en betreffende de vertegenwoordiging van de regering
op het tweede en derde internationale congres voor zuigelingenbescherming te 
Berlijn,
1907-1913. 1 omslag

561 Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de oprichting van een 
Internationale Farmaceutische Bond met een permanent bureau te Den Haag en 
betreffende de vertegenwoordiging van de regering op het Internationaal Congres 
voor Fannacie te Brussel,
1910-1915. 1 omslag

562 Stukken betreffende aanwijzing van een Nederlandse arts om zitting te nemen in de
Commissie van onderzoek belast met het opsporen der oorzaken van de in 
Mandsjoerije heersende longenpest-epidemie,
1911. 1 omslag
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563 Stukken betreffende toekenning van subsidie voor het derde internationale 
ontleedcongres te houden in Nederland,
1914. 1 omslag

4. Drankwet

4. DRANKWET
4.1. Algemeen

4.1. ALGEMEEN

564 Stukken betreffende totstandkoming van de Absinthwet,
1907-1910. 1 pak

565 Stukken betreffende wijziging van artikel 8 van de Drankwet aangaande de 
vervulling van openbare ambten door vergunninghouders,
1909-1910. 1 omslag

566 Stukken betreffende behandeling van een geschil over de juiste naleving van de 
Drankwet tussen inspecteur op ten Noort te Oosterbeek en het gemeentebestuur 
van Wisch,
1910-1912. 1 omslag

567 Stukken betreffende aanwijzing van Oudenbosch als gemeente bedoeld in artikel 
45, derde lid van de Drankwet, over het verbod op muziek of voorstellingen in 
localiteiten,
1913. 1 omslag

568 Stukken betreffende toepassing van de artikelen 13 en 14 van de Drankwet in 
verband met het samengaan van de gemeenten Stad- en Ambt-Almelo tot de 
gemeente Almelo,
1914. 1 omslag

569 Verzoekschrift van het Nederlandsche Comité voor Plaatselijke Keuze om wijziging 
van de Drankwet, zodanig dat de drankverkoop wordt beperkt of gestaakt indien 
drie kwart van de plaatselijke bevolking zich bij stemmming hiervoor uitspreekt, 
met bijlagen,
1914. 4 stukken

570 Stukken betreffende beantwoording van kamervragen over de eventuele 
herziening van de Drankwet,
1915. 4 stukken ,

571 Stukken betreffende de circulaire aan de Gedeputeerde Staten van de provincies en 
aan de inspecteurs over de toepassing van de Zegelwet in verband met enkele 
bepalingen van de Drankwet,
1917. 1 omslag

4.2. Drankwetinspectie

4.2. DRANKWETINSPECTIE

572 Stukken betreffende vergaderingen van drankwetinspecteurs,
1909-1914. 1 omslag

573-574 Jaarverslagen over de jaren 1909-1916 van de inspecteurs,
1910-1916. 2 pakken
573 1910-1912
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574 1913-1916

575 Stukken betreffende richtlijn voor de inspecteurs over de inspectie en het toezicht 
in internationale treinen,
1913. 1 omslag

576 Brieven betreffende eventuele wijziging van de Pensioenwet zodanig dat ook 
adjunct-inspecteurs bij de drankwetinspectie op 55-jarige leeftijd met pensioen 
kunnen gaan,
1913-1914. 3 stukken

577 Stukken betreffende weigering om een adjunkt-inspecteur voor onslag voor te 
dragen, naar aanleiding van klachten over zijn functioneren,
1914-1915. 1 omslag

578 Stukken betreffende verzoek aan de drankwetinspectie om strengere controle op 
de naleving van de Drankwet uit te oefenen in verband met de mobilisatie en het 
verblijf van vluchtelingen,
1915. 5 stukken

4.3. Vergunningen en verloven

4.3. VERGUNNINGEN EN VERLOVEN

579 Stukken betreffende wijziging of vernietiging van besluiten van Gedeputeerde 
Staten waarbij logements- of societeitsvergunningen werden verleend, geweigerd, 
gewijzigd of ingetrokken,
1909-1916. 1 pak

580 Stukken betreffende verstrekking van richtlijnen aan de inspecteur te Breda met 
betrekking tot drankvergunningen die op naam van meerdere personen staan,
1910. 1 omslag

581 Stukken betreffende behandeling van de vraag of de Bierhal te Baarn bescbouwd 
moet worden als een localiteit van een openbaar middel van vervoer en of de 
verleende drankvergunning daarom, krachtens artikel 67 van de Drankwet, moet 
worden ingetrokken,
1910. 1 omslag

582 Stukken betreffende verstrekking van richtlijnen aan Burgemeester en Wethouders 
van IJzendijke over het ongedaan maken van een administratieve fout bij de 
verlening van nieuwe vergunningen in 1903,
1910. 3 stukken

583 Stukken betreffende afwijzing/inwilliging van verzoeken om vernietiging van 
besluiten van gemeentebesturen van diverse plaatsen waarbij drankvergunningen 
werden verleend, geweigerd, gewijzigd of ingetrokken,
1910-1915. 1 pak

584 Stukken betreffende afwijzing/inwilliging van verzoeken om toestemming te 
verlenen tot overschrijving van vergunningen op een andere naam,
1910-1915. 1 pak

585 Jaarstaten van bestaande, verleende, vervallen en ingetrokken vergunningen en 
verloven,
1910-1916. 1 pak
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586 Stukken betreffende afwijzing/inwilliging van verzoeken van gemeentebesturen om
verlaging van het maximum aantal te verlenen drankvergunningen,
1910-1916. 1 omslag

587 Stukken betreffende verzoek aan de drankwetinspectie om een onderzoek in te 
stellen naar de overschrijding van het maximum aantal vergunningen in vele 
plaatsen,
1911. 1 omslag

4.4. Verordeningen

4.4. VERORDENINGEN

588 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht om vernietiging van een besluit van de gemeenteraad van Zuilichem 
waarbij een gemeentelijke drankverordening werd vastgesteld,
1910. 3 stukken

589 Stukken betreffende uitnodiging aan het gemeentebestuur van Bergambacht om 
een bepaling toe te voegen aan de door de raad vastgestelde gemeentelijke 
drankverordening,
1910. 1 omslag

590 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de bond van hotel- en 
vergunninghouders van de gemeente Delfzijl om ontheffing van het verbod van de 
verkoop van sterke drank,
1915. 3 stukken

591 Stukken betreffende uitnodiging aan het gemeentebestuur van Sint Pieter om de 
verordening betreffende bestrijding van drankmisbruik op dagen van demobilisatie 
te wijzigen,
1916. 1 omslag

4.5. Localiteitseisen

4.5. LOCALITEITSEISEN

592 Stukken betreffende beantwoording van de vraag van het gemeentebestuur van 
Bladel of een vergunning ook nog geldig is indien de veldtent waarvoor de 
vergunning is afgegeven wordt verplaatst,
1912. 1 omslag

593 Stukken betreffende beantwoording van de vraag van de minister van Waterstaat 
of in gebouwen waarvoor een drankvergunning is verleend een publieke telefoon 
geplaatst mag worden,
1912. 1 omslag

594 Stukken betreffende verzoek aan de minister van Waterstaat om de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen er op te wijzen dat bij de bouw van 
stationswachtkamers de eisen voor verlofslocaliteiten in acht moeten worden 
genomen,
1913-1914. 1 omslag

595 Stukken betreffende regeling van de grootte van de open doorlaatruimte van 
ramen van vergunnings- en verlofslocaliteiten,
1914. 1 omslag
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596 Stukken betreffende verstrekking van richtlijnen aan de gemeentebesturen over de 
toepassing van de eisen voor de verlofslocaliteiten,
1915. 1 omslag

4.6. Eisen met betrekking tot bepaalde personen

4.6. EISEN MET BETREKKING TOT BEPAALDE PERSONEN

597 Stukken betreffende verstrekking van inlichtingen aan Gedeputeerde Staten van 
Zeeland over de combinatie van de ambten hulptelefonist en vergunninghouder te 
Burghsluis,
1913-1914. 1 omslag

598 Stukken betreffende rapportage van de inspecteurs over de naleving van het in 
artikel 47, vierde lid, van de Drankwet gestelde verbod tot toelating van kinderen 
beneden de zestien jaar in vergunningslocaliteiten,
1914. 1 omslag

4.7. Overtredingen

4.7. OVERTREDINGEN

599 Stukken betreffende verzoek aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om door het 
gemeentebestuur van Losser scherp politietoezicht te laten uitoefenen in verband 
met de clandestiene verkoop van sterke drank,
1909-1910. 1 omslag

600 Stukken betreffende verzoek aan de minister van Financien om maatregelen te 
nemen tegen vervalsing van gedestilleerd door methylalcohol,
1910. 1 omslag

601 Stukken betreffende verzoek aan de minister van Justitie om alsnog tot vervolging 
over te gaan van de zetkasteleins te Nijmegen,
1911-1912. 1 omslag

602 Stukken betreffende behandeling van klachten over de niet-naleving van de 
Drankwet in verband met het afsluiten van contracten tussen vergunninghouders 
en hun zetkasteleins,
1913. 1 omslag

603 Stukken betreffende het achterwege laten van actie tegen de verkoop van de 
alcoholhoudende drank fladderac door verlofhouders,
1914. 1 omslag

604 Stukken betreffende beantwoording van het verzoek van een cafehouder te 
Heesch, om een einde te maken aan de clandestiene verkoop van sterke drank,
1915. 1 omslag

605 Stukken betreffende toepassing van de Drankwet te Brunssum naar aanleiding van 
klachten over drankmisbruik door kinderen in een aan de gemeenteontvanger 
toebehorende vergunningslocaliteit,
1916. 1 omslag

4.8. Internationale contacten

4.8. INTERNATIONALE CONTACTEN

606 Stukken betreffende medewerking aan de organisatie van het internationale 
congres tegen het alcoholisme te Den Haag,
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1909-1912. 1 pak

607 Stukken betreffende vertegenwoordiging van de regering op bet internationaal 
congres tegen het alcoholisme te Milaan,
1912-1913. 1 omslag

5. Volkshuisvesting

5. VOLKSHUISVESTING
5.1. Algemeen

5.1. ALGEMEEN
Zie ook inv.nr. 345

608 Stukken betreffende onderzoek naar de invloed van de Woningwet op de huur-en 
verkoopwaarde van huizen in de grote steden in verband met schattingen voor de 
vermogensbelasting,
1910. 4 stukken

609 Stukken betreffende regeling van de portvrijdom voor aanschrijvingen en 
kennisgevingen verzonden ingevolge de Woningwet,
1912. 4 stukken

610 Brief van inspecteur Wentink betreffende een voorstel tot wijziging van de 
Woningwet,
1912. 1 stuk

611 Stukken betreffende de begroting van uitgaven ter uitvoering van de Woningwet 
voor 1916,
1915. 1 omslag

612 Stukken betreffende maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid in de bouw,
1915-1916. 1 pak

613 Stukken betreffende afwijzing van net verzoek van het bestuur der Sociaal-
Technische Vereeniging van Demokratische Ingenieurs en Architecten om steun 
voor de opzet van een bouwkundig adviesbureau in verband met de wederopbouw 
van een door watersnood verwoest gedeelte van Noord-Holland,
1916. 1 omslag

614 Stukken betreffende overeenkomst met de minister van Justitie dat bet 
rijksaandeel in de kosten van in te stellen huurcommissies ten laste van 
Binnenlandse Zaken komen,
1917-1918. 1 omslag

5.2. Organisaties

5.2. ORGANISATIES
5.2.1. College van Bijstand

5.2.1. COLLEGE VAN BIJSTAND

615 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van het College van Bijstand om 
een adjunct-secretaris aan te stellen,
1910. 1 omslag

616 Stukken betreffende de goedkeuring van de nieuwe huisvesting te Den Haag,
1910. 1 omslag

617 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van het College van Bijstand om 
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snellere doorzending van de Koninklijke Besluiten van toelating en 
voorschotverlening in verband met problemen bij de ordening van het archief,
1916. 3 stukken

5.2.2. Woningwetinspecteure

5.2.2. WONINGWETINSPECTEURE

618 Stukken betreffende vergaderingen van woningwetinspecteurs,
1912-1914. 1 omslag

619 Stukken betreffende behandeling van de klacht van het gemeentebestuur van 
Westdongeradeel over de inspecteur naar aanleiding van door deze geuite 
beschuldigingen aan het adres van het gemeentebestuur,
1913. 1 omslag

5.3. Onderzoek

5.3. ONDERZOEK

620 Stukken betreffende onderzoek naar de bewoonbaarheid van arbeiderswoningen,
1905-1913. 1 pak

621 Stukken betreffende onderzoek naar de woningtoestanden in de gemeenten 
Emmen, Marken, Vledder, Weststellingwerf,
1907-1913. 1 omslag

622 Stukken betreffende handhaving van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland waarbij de kosten van het woningonderzoek ten laste komen van de 
gemeente Rockanje,
1909-1911. 1 omslag

623 Stukken betreffende onderzoek naar de fundering van woningen gebouwd door de 
Coöperatieve Bouwvereniging Rochdale te Amsterdam,
1911. 1 omslag

624 Stukken betreffende onderzoek naar woningnood in Leerdam veroorzaakt door 
huisvesting van militairen,
1914-1916. 1 omslag

5.4. Bouwverordeningen

5.4. BOUWVERORDENINGEN

625 Stukken betreffende wijziging van de bouwverordeningen van diverse gemeenten,
1910-1913. 1 omslag

626 Stukken betreffende afwijzing van verzoeken van gemeenteraden om vernietiging 
van besluiten van Gedeputeerde Staten tot afkeuring van gemeentelijke 
bouwverordeningen,
1910-1916. 1 pak

627 Stukken betreffende schorsing van het besluit van de gemeenteraad van Marken 
waarbij ontheffing werd verleend van een bepaling in de bouwverordening,
1911. 1 omslag

628 Stukken betreffende beantwoording van het verzoek van de heren Philips te 
Eindhoven om aanvulling van de bouwverordening van de gemeente Strijp,
1911. 1 omslag



66 BiZa / Volksgezondheid en Armwezen 2.04.54

629 Stukken betreffende goedkeuring van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland tot wijziging van de gemeentelijke bouwverordening van 
Berkenwoude,
1911. 1 omslag

630 Stukken betreffende uitnodiging aan de gemeente Egmond aan Zee ora de 
gemeentelijke bouwverordening te wijzigen,
1911-1912. 1 omslag

631 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de burgemeester van 's-
Hertogenbosch om vernietiging van het besluit van de gemeenteraad waarbij 
ontheffing werd verleend van een bepaling in de bouwverordening,
1912. 3 stukken

632 Stukken betreffende toepassing van de bouwverordening te Monster,
1914. 1 omslag

633 Stukken betreffende behandeling van het verzoek van de vereniging voor 
huiseigenaren Het Schoter Kwartier te Schoten om schorsing van de bouw- en 
woningverordening,
1914-1915. 1 omslag

5.5. Bouwvergunningen

5.5. BOUWVERGUNNINGEN

634 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Sneek waarbij een bouwvergunning werd geweigerd,
1910. 1 omslag

635 Stukken betreffende uitnodiging aan de gemeenteraad van 's-Gravenzande om een 
besluit tot verlening van een bouwvergunning in te trekken,
1911. 1 omslag

636 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de burgemeester van IJlst om 
vernietiging van het besluit van de gemeenteraad waarbij afwijzend werd beschikt 
op het beroep van F. Troelstra tegen het niet vernieuwen van zijn bouwvergunning,
1911. 4 stukken

637 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van het gemeentebestuur van 
Zwolle om vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
waarbij vergunning werd verleend aan het Rijk tot het verbouwen en vergroten van 
de telegraafloods aan de Westerlaan te Zwolle,
1913-1914. 1 omslag

5.6. Bouwverboden

5.6. BOUWVERBODEN

638 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de gemeenteraad van Zwolle 
om vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel waarbij 
deze hun goedkeuring hebben onthouden aan bouwverboden ten behoeve van 
uitbreidingsplannen,
1912. 1 omslag

639 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland tot goedkeuring van een bouwverbod in de gemeente 's-Heer Arendskerke,
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1916. 1 omslag
5.7. Onteigening

5.7. ONTEIGENING

640 Stukken betreffende goedkeuring van besluiten van gemeenteraden tot 
onteigening in het belang van de volkshuisvesting,
1910-1918. 1 pak

5.8. Uitbreidingsplannen

5.8. UITBREIDINGSPLANNEN

641 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de minister van Waterstaat om 
een gemeente te verplichten uitbreidingsplannen aan hem mee te delen indien hier 
spoorweggronden bij betrokken zijn,
1911-1912. 1 omslag

642 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen waarbij het uitbreidingsplan voor de gemeente Haren werd 
goedgekeurd,
1913-1914. 1 omslag

643 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de N.V.Nederlandse Gist en 
Spiritus fabriek te Delft om vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van 
Rotterdam tot vaststelling van een uitbreidingsplan,
1914-1915. 1 omslag

5.9. Financiële steun

5.9. FINANCIËLE STEUN

644 Stukken betreffende beantwoording van de vraag van Burgemeester en 
Wethouders van Eindhoven of een gemeente geldelijke steun voor woningbouw 
buiten de gemeente mag verlenen,
1911. 4 stukken

645 Stukken betreffende de totstandkoming van de regeling dat bij aanvraag van een 
rjksvoorschot minstens een korte omschrijving van het bouwplan wordt 
overgelegd,
1913. 4 stukken

646 Stukken betreffende afwijzing van het verzoek van de gemeenteraad van Utrecht 
om vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht waarbij 
goedkeuring werd onthouden aan het besluit van het gemeentebestuur tot 
aanvraag van een voorschot ten behoeve van de woningbouw,
1914. 1 omslag

647 Stukken betreffende uitvoering van het Koninklijke Besluit van 2 October 1915 
waarbij aan de gemeenten 1% van het rijksvoorschot voor de woningbouw in 
rekening zal worden gebracht voor de kosten van het toezicht,
1915. 1 omslag

648 Stukken betreffende afwijzing van verzoeken om woningbouwverenigingen die 
geen arbeiderswoningen bouwen financiëel te ondersteunen,
1917. 1 omslag

649 Stukken betreffende beantwoording van een vraag van een Tweede Kamerlid 
aangaande de voortzetting van de crisisbijdrage voor de woningbouw,
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1918. 1 omslag

650 Stukken betreffende berekening van de materiaalprijzenbijdrage,
1918. 1 omslag

5.10. Internationale contacten

5.10. INTERNATIONALE CONTACTEN

651 Stukken betreffende vertegenwoordiging van de regering op internationale 
congressen,
1910-1914. 1 omslag

6. Pandhuiswet

6. PANDHUISWET

652 Stukken betreffende rapportage door Gedeputeerde Staten omtrent de toepassing 
van de Pandhuiswet,
1910-1918. 1 pak

653 Stukken betreffende mededeling aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, dat
zij bevoegd zijn de verordening van de gemeente Breda over de hoogte van de 
rentestand van de banken van lening goed te keuren,
1911. 3 stukken

654 Stukken betreffende behandeling van verzoeken van particuliere banken van lening 
om richtlijnen ten aanzien van de verzekering van hun panden tegen diefstal,
1911-1913. 1 omslag

655 Stukken betreffende afwijzing/inwilliging van verzoeken van gemeentebesturen om
vernietiging van besluiten van Gedeputeerde Staten waarbij goedkeuring werd 
onthouden aan de gemeentelijke pandhuisverordeningen,
1912. 1 omslag

656 Stukken betreffende verstrekking van inlichtingen aan Gedeputeerde Staten van 
Limburg over de toepassing van artikel 167 van de Gemeentewet op de 
pandhuisverordeningen,
1912. 2 stukken

657 Stukken betreffende mededeling aan de minister van Financien dat openbare 
verkopen van niet geloste panden door particuliere pandhuishouders alleen met 
medewerking van een openbaar ambtenaar mogen plaatsvinden,
1912. 3 stukken

658 Stukken betreffende behandeling van de klacht van de minister van Justitie inzake 
niet toegelaten pandhuishouders te Den Haag,
1913-1914. 1 omslag

659 Stukken betreffende totstandkoming van het wetsontwerp tot wijziging van de 
artikelen 1, 14 en 23 van de Pandhuiswet,
1913-1916. 1 omslag

660 Stukken betreffende behandeling van bet verzoek van Heilbron & Co, houders van 
een particuliere bank van lening te Amsterdam, om artikel 23 van de Pandhuiswet 
te wijzigen, waarin voorgeschreven wordt dat het onderpand tegen diefstal moet 
worden verzekerd,
1915. 3 stukken
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7. Begrafeniswet

7. BEGRAFENISWET

661 Stukken betreffende het afleggen van de eed of belofte door geneeskundigen 
voordat zij de doodschouw verrichten alsmede wijziging van de Begrafeniswet op 
dit punt,
1909-1910. 1 omslag

662 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van het gemeentebestuur van 
Deursen waarbij verlof werd geweigerd om enkele lijken naar een nieuwe 
begraafplaats over te brengen,
1909-1911. 1 omslag

663 Stukken betreffende lijkverbranding,
1910-1915. 1 pak

664 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Bergen waarbij verlof werd verleend tot het aanleggen van een begraafplaats,
1913. 1 omslag

665 Stukken betreffende vernietiging van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Limburg waarbij uitbreiding van de begraafplaats te Meerssen werd toegestaan,
1913-1914. 1 omslag

666 Stukken betreffende vernietiging van besluiten van Gedeputeerde Staten waarbij 
vergunning werd geweigerd om te bouwen binnen 50 meter van een begraafplaats,
1915-1917. 1 omslag

667 Stukken betreffende regeling van de begrafenis van stoffelijke overschotten van 
buitenlandse militairen die op de Nederlandse kust zijn aangespoeld,
1916-1917. 1 omslag
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C. Gedeponeerde archieven

C. GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
1. Inspectie van de Volksgezondheid

1. INSPECTIE VAN DE VOLKSGEZONDHEID
Afkomstig uit: archief Centrale Gezondheidsraad 1901 - 1920, toegang 2.15.06
Looptijd: 1866 - 1901; omvang: 0,375 meter
Overgebracht zomer 2009

668 Opgaven van gevallen van cholera, afkomstig van de politie van Amsterdam
1866 1 pak

669 Opgaven van gevallen van cholera, afkomstig van de politie van Amsterdam
1867 1 omslag

670 Overzicht van aantallen gevallen van koorts in 1868 in Noord-Holland
1869 1 pak

671 Stukken betreffende het bestrijden van malaria
1875-1978 1 pak

672 Brief van de Geneeskundige Raad voor Noord-Holland aan dr. M.W. Pynappel 
inhoudende een benoeming tot corresponderend lid van de voornoemde raad
1893 1 stuk

673 Uitgaande brief inhoudende bezwaar tegen een verlangde toestemming van dr. 
M.W. Pynappel om gelijktijdig de functie van wethouder in de gemeente Zwolle te 
mogen bekleden
1901 1 stuk

674 Ingekomen burgerbrief inzake de geneeskundige verzorging volgens de Armenwet
1901 1 stuk

675 Stukken betreffende het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst
1901 1 omslag
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