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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Ministerie van Buitenlandse Zaken: Nederlandse Vertegenwoordiging in Britse Gebieden in Afrika,
Rhodesië (Bulawayo en Salisbury)
Periode:
1909-1954
Archiefbloknummer:
Z49
Omvang:
1.00 meter; 32 inventarisnummers.
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:
Nederlandse consulaat te Bulawayo
consulaat generaal te Salisbury
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken betreffende de inrichting van de dienst. Voorts stukken over de Britse
interneringskampen in Salisbury, de registratie van Nederlanders, nationaliteitskwesties,
nalatenschappen, toelating en vestiging van Nederlanders, immigratie, economische
aangelegenheden en ontwikkelingsprojecten.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).
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.
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. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
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 Buitenlandse Zaken, Nederlandse
Vertegenwoordiging in Britse Gebieden in Afrika, Rhodesië (Bulawayo en Salisbury), 1909-1954,
nummer toegang 2.05.130, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Consulaat Bulawayo, 2.05.130, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Het archief van het Nederlandse consulaat te Bulawayo in Zuid Rhodesië werd gevormd van 1909
tot 1952. Op 31 december 1951 werd het consulaat opgeheven. De taken van het consulaat te
Bulawayo werden overgenomen door een nieuw opgericht Nederlandse consulaat te Bulawayo.
De consulaten te Rhodesië vielen onder het ressort van de ambassade te Pretoria.
In de periode 1910 1952 werd het honorair consulaat te Bulawayo geleid door een drietal consuls.
Bij het K.B. van 11 juni 1910 nr. 37 werd de heer W.F. Miolee benoemd tot de eerste honorair
consul. Uit de B dossiers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inv.nr. 1448 bleek dat zijn
benoeming samenviel met de oprichting van het consulaat. Consul Miolee werd opgevolgd door
de heer H.G. Issels die benoemd werd bij het K.B. van 6 november 1928 nr. 41. In december 1942
ging de heer Issels met ontslag en pas bij het K.B. van 6 april 1944 nr. 10 werd de laatste consul te
Bulawayo benoemd in de persoon van de heer J.A. van de Brink.
Het honoraire consulaat generaal te Salisbury werd in de periode 1952-1954 geleid door H. Egeter.
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief van de consulaten te Bulawayo (1909) 1910-1951 en Salisbury 1952-1954 is verre van
compleet. Zo ontbreken de agenda's over de periode 1928-1941 en 1943-1944. De correspondentie
over de periode tot 1945 is zeer fragmentarisch bewaard gebleven. Wanneer het consulaat in
Bulawayo in december 1951 uit bezuinigingsoverwegingen wordt opgeheven gaat het archief over
naar het consulaat generaal te Salisbury. De archiefvorming ondervindt hiervan geen hinder en
gaat op dezelfde voet door. Vandaar dat in 1952 geen nieuw archief is begonnen met Salisbury
aangezien de Bulawayo dossiers gewoon doorliepen. Wel is er een cesuur aangebracht bij het
archief van na de oorlog omdat toen de dossiers met decimale code werden geordend. Het is niet
meer na te gaan wanneer deze code precies is aangebracht. Waarschijnlijk na de invoering van de
decimale code voor de posten in het buitenland.
Het archief van de consulaten te Bulawayo en Salisbury over de periode (1909) 1910-1954 werd in
1961 en in 1965 naar het departement te 's Gravenhage gezonden.
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Eigenlijk kunnen we ons uit het archiefmateriaal alleen een beeld vormen van de oorlogsperiode
en de jaren vlak hierna.
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Vernietiging van archiefbescheiden vond plaats op de posten en bij de in¬ventarisa¬tie in 1989.
Voor de inventarisatie had het archief een omvang van 20 dozen (ca. 2 meter); na schoning 7 dozen
(ca. 0.7 meter).
Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De code is gehandhaafd bij de indeling van het archief over de periode 1945 1954.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1-14

Agenda's.
1909-1927, 1937-1939, 1942, 1945-1953.
7 banden, 1 omslag
1
1909 sep. 25 - 1916 dec. 19
2
1917 jan. 2 - 1925 sep. 3, 1925 aug. 19 - 1927 dec. 15,
1942 nov. 2 - 1942 dec. 31
3
1937 feb. 2 - 1939 dec. 20
4
1925 aug. 19 - 1927 dec. 15, 1942 nov. 2 - 1942 dec. 31,
11
1945 sep. 19 - 1951 dec. 27
12
1949 aug. 31 - 1952 dec. 23
13
1952 jan. 5 - 1952 dec. 31
14
1953 jan. - 1953 jul. 11

5

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het consulaat te Bulawayo.
1927.
1 omslag

6

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het consulaat te Bulawayo.
1939-1942 en 1944.
1 omslag

7

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het Nederlandse gezantschap te
Pretoria.
1940-1944.
1 pak

8

Correspondentie van het consulaat te Bulawayo met de Nederlandse Militaire
Missie te Pretoria.
1942.
1 omslag
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STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
9

Stukken betreffende het Britse interneringskamp te Salisbury (Rhodesië).
1940.
1 omslag

10

Kaartsysteem voor de heffing van de inkomstenbelasting van Nederlandse burgers
woonachtig in Rhodesië.
1942.
1 omslag

15

Stukken betreffende de Nederlandse consulaire vertegenwoordiging in Rhodesië.
1947-1954.
1 omslag

16

Stukken betreffende de behuizing van het consulaat-generaal te Salisbury.
1952-1954.
1 omslag

17

Stukken betreffende personeel van het consulaat-generaal te Salisbury.
1951-1954.

1 omslag

18

Stukken betreffende de beveiliging van het consulaat-generaal te Salisbury.
1952-1954.
1 omslag

19

Stukken betreffende de bezoeken in 1952 van de de heer L. Noë van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken aan Salisbury, en het bezoek in 1954 van Prins Bernhard
aan Rhodesië.
1951-1954.
1 omslag

20

Stukken betreffende de registratie van Nederlanders woonachtig in Rhodesië.
1945-1954.
1 omslag

21

Vertalingen van akten en akten opgemaakt op grond van de Consulaire Wet van
1871.
1949-1954. Afschriften.
1 omslag

22

Stukken betreffende de nationaliteit van de heer M. Freund.
1952-1954.

1 omslag

23

Stukken betreffende het behoud van de Nederlandse nationaliteit bij het in
vreemde staatsdienst treden.
1953-1954.
1 omslag

24

Stukken betreffende nalatenschappen.
1945-1954.

25

Register van afgegeven paspoorten door het consulaat te Bulawayo en het
consulaat-generaal te Salisbury.
(1918) 1920-1954.

1 omslag

1 deel

met foto's

26

Stukken betreffende verklaringen van toelating en vestiging van Nederlanders in
Rhodesië.
1952-1954.
1 omslag
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27

Stukken betreffende de Kafue en Kariba Gorge irrigatie projecten in Zuid-Rhodesië.
1954.
1 omslag

28

Stukken betreffende luchtverbindingen met Rhodesië, o.a. door de C.A.A. (Central
African Airways), en de aanleg van een luchthaven in Salisbury.
1948-1954.
1 omslag

29

Missive van de Nederlandse ambassade te Pretoria aan het Departement inzake
economische voorlichting.
1954. Afschrift.
1 stuk
in tweevoud

30

Stukken betreffende emigratie van Nederlanders, met name spoorwegpersoneel,
naar Rhodesië.
1947-1954.
1 omslag

31

Stukken betreffende de oprichting van een Nederlandse emigratiedienst in
Rhodesië.
1953-1954.
1 omslag

32

Lijsten van Nederlanders woonachtig en werkzaam in Rhodesië.
1952-1954.
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

1 omslag

