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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:
Gezantschap Roemenië

Archiefbloknummer:
Z21072

Omvang:
308 inventarisnummer(s); 2,57 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:
Gezantschap Roemenië, , 1889-1923

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Op het congres van 1878 in Berlijn verwierf Roemenië de internationale erkenning van de al eerder 
uitgeroepen onafhankelijkheid. De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië 
dateren van 1880. Bij Koninklijk Besluit van 26 juni 1899 nummer 51 werd de gezant in Roemenië 
tevens geaccrediteerd bij het Hof van Servië in Belgrado, een situatie welke officieel tot 1920 en in 
de praktijk tot 1917 bleef bestaan. Naast het gezantschap te Boekarest waren in 1900 Nederlandse 
consulaten en vice-consulaten gevestigd te Boekarest, Galatz, Bralla, Giurgevo (tot 1922), 
Constantza en Sulina, en later ook te Roman (1914-1919), Ploesti (vanaf 1919), Campina (vanaf 1919)
en Kichinew (vanaf 1921). Na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog werd Roemenië vergroot 
met Zevenburgen, De Boekowina, Bessarabië (door Rusland betwist gebied!) en een deel van de 
Banaat. Het archief bevat o.a. stukken betreffende de belangrijkste thema's van de Nederlands-
Roemeense betrekkingen, zoals de moeilijkheden voorafgaand aan het handelsverdrag van 1899; 
de Balkan-oorlog van 1913; en het belangenconflict inzake Nederlandse belangen in de Roemeense
petroleum-industrie in 1914 .
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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, Gezantschap Roemenië, nummer toegang 2.05.28, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Gezantschap Roemenië, 2.05.28, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Geschiedenis van de (diplomatieke) betrekkingen tussen Nederland en Roemenië

GESCHIEDENIS VAN DE (DIPLOMATIEKE) BETREKKINGEN TUSSEN NEDERLAND EN ROEMENIË
Op het Congres van Berlijn in 1878 tot regeling van de situatie ontstaan na de Turks-Russische 
oorlog van 1877 verwierf Roemenië (tot dan toe officieel deel van het Turkse Rijk) de internationale
erkenning van de al eerder uitgeroepen onafhankelijkheid 1 ). Het land werd een zelfstandig 
koninkrijk. De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië dateren van 1880 2 : in 
Nederland werd M. Mitilineo geaccrediteerd als minister-resident van Roemenië en in Roemenië 
J.A. Keun, aanvankelijk als zaakgelastigde, vanaf 1882 als minister-resident van Nederland 3 . Vóór 
1878 werden de belangen over en weer behartigd door de Turkse gezant in Nederland en de 
Nederlandse gezant te Constantinopel. Bij Koninklijk Besluit van 26 juni 1899 nummer 51 werd de 
gezant in Roemenië tevens geaccrediteerd bij het Hof van Servië in Belgrado, een situatie welke 
officieel tot 1920 en in de praktijk tot 1917 bleef bestaan 4 .

Naast het gezantschap te Boekarest waren in 1900 Nederlandse consulaten en vice-consulaten 
gevestigd te Boekarest, Galatz, Bralla, Giurgevo (tot 1922), Constantza en Sulina, en later ook te 
Roman (1914-1919), Ploesti (vanaf 1919), Campina (vanaf 1919) en Kichinew (vanaf 1921).

Verschillende belangrijke kwesties beïnvloedden in de periode 1890-1920 de Nederlands-
Roemeense betrekkingen 5 .

Begin 1891 liepen de moeilijkheden rond het handelsverdrag van 17 juni 1881 zo hoog op, dat dit 
verdrag op 10 november 1891 in zijn geheel door Roemenië werd opgezegd. In 1893 werden de 
onderhandelingen heropend, waarbij ook de minister-resident te Boekarest werd betrokken. Deze 
sprongen af op bepaalde punten en de kwestie bleef rusten totdat Stourdza (minister-president, 
tevens minister van Buitenlandse Zaken van Roemenië) begin januari 1899 aan de Nederlandse 
minister-resident te Boekarest berichtte, dat er bij zijn regering geen bedenkingen meer 
bestonden tegen het sluiten van een handelsverdrag met Nederland op de voet van 
meestbegunstiging. Op 15 maart 1899 wordt dan een verdrag gesloten (zie Nederlands Staatsblad 
1900 nummer 8).

In 1913 werd Nederland zijdelings betrokken bij de Balkan-oorlog, door het besluit van de 
ambassadeurs van de zes grote mogendheden te St. Petersburg koningin Wilhelmina te verzoeken 
op te treden als super-arbiter in het conflict (code-telegram van de gezant te Boekarest aan de 
minister van Buitenlandse Zaken van 23 maart 1913).

In april 1914 kwamen de Nederlandse belangen in de Roemeense petroleum-industrie in het 
gedrang door prijsmaatregelen van de zijde van de Roemeense regering voor de binnenlandse 
markt. De Nederlandse gezant kreeg opdracht voor deze belangen op te komen, maar berichtte bij 
brief van 31 maart/13 april 1914 6 aan de minister van Buitenlandse Zaken, dat het bij de 
Roemeense regering geen goede indruk zou maken indien een der buitenlandse gezanten 
diplomatieke stappen zou ondernemen.

1 Zie W.L. Langer: An encyclopedia of world history. Fifth Editon. Houghton Mifflin Company, Boston 1972.
2 Zie Rijke Geschiedkundige Publicatiën. Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-

1919. Dr. J. Woltring 1871-1898. Mr. dr. C. Smit 1899-1919.
3 Zie bijlagen 1 en 2: lijsten Nederlandse en Roemeense gezanten.
4 Zie inventaris van het archief van het consulaat-generaal en het gezantschap te Belgrado, 1891-1940.
5 Zie Rijke Geschiedkundige Publicatiën. Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-

1919. Dr. J. Woltring 1871-1898. Mr. dr. C. Smit 1899-1919.
6 Volgens Juliaanse kalender / volgens Gregoriaanse kalender.
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In 1916 werd Roemenië, tot dan toe neutraal, betrokken in de Eerste Wereldoorlog, en wel aan de 
zijde van de Geallieerden. De Nederlandse gezant te Boekarest nam toen de behartiging van de 
belangen van de Oostenrijk-Hongaarse onderdanen op zich 7 , tot de verovering van de stad aan 
het einde van dat jaar door de Oostenrijk-Hongaarse troepen 8 .

In de periode 1916-1918 werden tevens voor kortere of langere tijd de belangen van de Belgische, 
Bulgaarse, Franse, Griekse, Russische en Spaanse onderdanen door het Nederlandse gezantschap 
behartigd 9 .

Na de beëindiging van de oorlog werd Roemenië vergroot met Zevenburgen, De Boekowina, 
Bessarabië (door Rusland betwist gebied!) en een deel van de Banaat. Door de gezant werd toen 
een bezoek gebracht aan verschillende van deze gebieden 10 . Daarna werd in Kichinew 
(Bessarabië) een Nederlands consulaat gevestigd 11 .

Bronvermelding

BRONVERMELDING
Archieven

 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 gezantschapsarchief van Roemenië
 B-dossiers met betrekking tot benoeming en ontslag van de gezanten en consuls
 stamboeken van de gezanten
 kabinetsarchief doos 39 D.51 van 1920

 Algemeen Rijksarchief
 Buitenlandse Zaken, rapportages van de Nederlandse gezant te Boekarest
 Kabinet des Konings 1880, 1889, 1895 en 1896.
Gedrukte stukken

– Hofalmanakken 1880-1913, 1919-1922
– Staatsalmanakken 1878-1923
– W.L. Langer, An encyclopedia of world history. Fifth edition. Houghton Mifflin Company, 

Boston, 1972
– Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van 

Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898 door dr. J. Woltring vierde deel 1886-
1690, 's-Gravenhage 1968, vijfde deel 1891-1894, 's-Gravenhage 1970, zesde deel 1895-
1898, 's-Gravenhage 1972. Derde periode 1899-1919 door mr. dr. C. Smit. Martinus Nijhoff,
's-Gravenhage, 1957-1964. 

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Eind 1923 werd het deel van het archief van het gezantschap, lopende over de jaren vanaf 1900 in 
portefeuilles verpakt overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in 's-Gravenhage. 
Volgens de begeleidende brief van dr. Hendrik P.N. Muller van Verendycke, de toenmalige gezant 
te Boekarest berustte het gezantschapsarchief lopende over de jaren 1881-1890 op het consulaat 
te Boekarest en waren de stukken over de jaren 1891-1899 verloren gegaan. In het archief van het 
gezantschap zijn echter wel stukken aangetroffen uit de jaren 1890 en 1891. Niet bekend is, hoe en 
wanneer deze in Nederland zijn gekomen.

Het archief werd aangetroffen verpakt in dozen, waarin de stukken per jaar waren opgeborgen, tot
1910 min of meer chronologisch en de van nadien daterende stukken volgens een met hoofdletters
aangeduide indeling naar rubrieken (zie blz. 5, 6 en 7).

7 Zie inventarisnummers 28 en 282.
8 Zie inventarisnummers 16 en 292.
9 Zie inventarisnummers 282 en 283.
10 Zie inventarisnummer 89.
11 Zie inventarisnummer 249.
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Het op het departement van Buitenlandse Zaken aangetroffen archief van het Nederlandse 
gezantschap in Roemenië met de onder dit gezantschap ressorterende consulaten omvatte in het 
geheel 29 strekkende meter lopende over de jaren 1846-1951. De eerste vier meter hiervan 
bestond uit fragmenten van het gezantschapsarchief tot 1916. Dit gedeelte van het archief was niet
geheel volledig, er ontbraken stukken (o.a. alle stukken van de jaren 1881-1889 en 1892-1899) en 
anderzijds waren stukken bijgevoegd, die niet in het eigenlijke gezantschapsarchief thuishoren, 
zoals stukken die de gezant ontving als gezant van Nederland in Servië en stukken van het 
consulaat-generaal te Belgrado. Verder bestond 90 cm van dit archiefgedeelte uit stukken door de 
Nederlandse gezant in Roemenië ontvangen en opgemaakt in het kader van de diplomatieke 
belangenbehartiging voor Oostenrijk-Hongarije in het jaar 1916 en voor België, Frankrijk, 
Griekenland, Italië en de Verenigde Staten in de jaren 1917 en 1918 12 . Tussen de stukken van het 
Nederlandse consulaat te Boekarest werden twee meter archiefstukken aangetroffen van het 
gezantschap lopende over de jaren 1917-1923. In twee dozen van dit consulaatsarchief over 1920 
werden nog stukken aangetroffen van het gezantschap over de jaren 1910-1919 en 1920. Het 
gedeelte van het gezantschapsarchief in deze inventaris beschreven omvatte zes strekkende meter
qua ordening te verdelen in drie perioden: vóór 1900, 1900-1910, 1910-1923.

De ingekomen brieven en minuten en kopieën van verzonden brieven en telegrammen zijn 
chronologisch in de agenda's ingeschreven 13 , waarbij per jaar een doorlopende nummering werd 
gebruikt. Vanaf januari 1900 tot en met december 1905 werd één doorlopende nummering 
gehanteerd. Vanaf 1 januari 1906 wordt het systeem van de per jaar doorlopende nummering weer
ingevoerd, naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken van 19 juli 1905 14 .

In de agenda lopende over de periode van 1889 tot 1910 wordt voor de stukken van 1889-januari 
1900 een verdeling in een Aen B-serie opgegeven, voorin dit deel 15 als volgt omschreven:

Dossiers Naam

A I Personeel Gez. Consul.

A II Protégés

A III Nederl. onderdanen in Rum.

A IV Burgerlijke-stand.

A V Oorlog

A VI Comptabiliteit

B I Berichten politiek. Cijfer

B II Handelsverslagen, Finantien, enz.

B III Aanbestedingen

B IV Ridderorden & Ceremonieel. Munt-en-Bankwezen

B V Uitleveringen

De stukken van 1890 en 1891 waren geordend op zaak, waarbij het jongste stuk werd gebruikt als 
ordeningekenmerk.

12 Waar het veelal inlichtingen over personen betrof, werd het merendeel van deze stukken vernietigd.
13 Zie inventarisnummers 296 tot en met 301.
14 Zie inventarisnummer 14.
15 Zie inventarisnummer 296.
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Na 1900 werden de stukken chronologisch geordend, welke ordening ten dele verstoord was 
geraakt, mogelijk als gevolg van de verschillende verhuizingen o.a. van de gezanten. Zo werden in 
een doos met stukken betreffende 1910 ook stukken aangetroffen betreffende de jaren 1911, 1912, 
1915, 1918 en 1921.

Van 1910-1923 waren de stukken rubrieksgewijze geordend, van 1910-1916 had men binnen de 
rubrieken zaken gevormd, waarbij men uitging van het oudste stuk. De stukken betreffende de 
jaren 1916-1921 waren per jaar chronologisch in de rubrieken opgeborgen, vanaf 1919 werden 
achter deze chronologische stukken nog enkele dossiertjes aangetroffen.

De rubriekenindeling, die men hanteerde van 1910-1923 zag er als volgt uit 16 :

– A - Hr. Ms. Gezantschap
– Persoonlijke aangelegenheden
– Verloven
– Instructies
– Cijfer
– Roemeens Gezantschap te 's-Gravenhage
– Diplomatieke immuniteiten
– B - Consulaten
– Consulaire werkzaamheden
– Consulair reglement
– Verloven
– Juridische kwesties
– Erfenissen
– Gerechtelijke stukken
– Uitleveringen
– Akten Burgerlijke Stand
– Krankzinnigen
– D - Decoraties
– E - Tractaten, Conferenties
– Carnegie-Stichting
– F - Inleidingen
– G - Doorzendingen
– H - Handel
– Industrie
– Scheepvaart
– Landbouw
– Aanbestedingen
– Visserij
– J - Nederlanderschap
– K - Koloniale aangelegenheden
– L - Varia
– M - Leger
– Marine
– N - Luxemburgers
– O - Troonrede
– Begroting Buitenlandse Zaken
– P - Politieke depeches na 1920: Politieke en economische kwesties
– Q. - Instructies nopens politieke aangelegenheden Oranjeboek na 1920: Oranjeboek
– Luchtvaart
– R - Mededelingen ontrent wetten, reglementen enz. in Nederland, Roemenië en Servië 

Volkswelvaart na 1920: Paspoorten

16 Zie inventarisnummers 297, 299 en 300.
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– S - Sanitaire aangelegenheden
– T - Tentoonstellingen
– U - Hofaangelegenheden ' s-Gravenhage en Bucarest Ministerie idem - na 1920: Hof 

aangelegenheden en ceremonieel
– V - na 1920: Volkenbond
– Z - na 1920: Inlichtingen omtrent personen
– Petr. na 1920: Petroleum.

De stukken opgemaakt en ontvangen in verband met de belangenbehartiging voor Oostenrijk-
Hongarije in 1916 waren chronologisch geordend, welke ordening ten dele teloor was gegaan.

De archiefstukken zijn voornamelijk gesteld in het Frans en Nederlands en soms in het Duits, 
Engels en Roemeens. De meeste stukken zijn geschreven, na 1910 worden er meer en meer getypte
brieven aangetroffen.

In Roemenië maakte men gebruik van de Juliaanse kalender. Deze verschilde vóór 1900 twaalf 
dagen met de Gregoriaanse kalender. In 1900 liep dit op tot dertien dagen, in verband met het feit 
dat men in de Gregoriaanse kalender geen schrikkeldag opnam.

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
Van een officiële vernietiging uit het gezantschapsarchief is niettegenstaande de vele 
geconstateerde hiaten niets gebleken.

Aan de hand van de vernietigingslijst van Buitenlandse Zaken van 19 februari/5 april 1960 werden 
uit dit archief de stukken vernietigd (zie bijlage 4).

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Om van dit archief een logisch en goed bruikbaar geheel te maken werd gekozen voor een 
uniforme ordening over de gehele periode. Alle losse stukken werden zoveel mogelijk tot zaken 
samengevoegd volgens de ordening, die voor het archief van 1910-1916 werd toegepast en zo 
beschreven, in verband met de grote toegankelijkheid van dit archiefgedeelte in vergelijking met 
de andere gedeelten. Bij de groepering van de zaken tot rubrieken werd gelet op de thans bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikelijke decimale onderwerpeindeling, welke aangepast 
werd aan de specifieke eisen van dit gezantschapsarchief.

De agenda's en de klappers, bij deze ordening nog slechts zeer ten dele als toegang te gebruiken, 
zijn geplaatst in een afzonderlijke afdeling.
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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

I. Stukken ontvangen en opgemaakt door de Nederlandse gezant in Roemenië als zodanig

I. STUKKEN ONTVANGEN EN OPGEMAAKT DOOR DE NEDERLANDSE GEZANT IN 
ROEMENIË ALS ZODANIG

A. Inrichting van de dienst, materieel en personeelsaangelegenheden.

A. INRICHTING VAN DE DIENST, MATERIEEL EN PERSONEELSAANGELEGENHEDEN.
1. Inrichting van de dienst en materieel

1. INRICHTING VAN DE DIENST EN MATERIEEL
a. Voorschriften

A. VOORSCHRIFTEN

1 Stukken betreffende de Roemeense regeling inzake de minimum leeftijd voor 
diplomatieke ambtenaren. Geschreven, getypt.
1902. 2 stukken

2 Ingekomen instrukties betreffende de briefwisseling, de redactionele vorm van en 
de te gebruiken talen bij de briefwisseling gevoerd tussen gezantschap en 
consulaten enerzijds en het departement van Buitenlandse Zaken anderzijds. 
Geschreven, getypt.
1905-1909. 1 omslag

3 Ingekomen circulaire houdende opdracht nimmer enig interview of onderhoud te 
hebben met vertegenwoordigers van de pers. Geschreven.
1907. 1 stuk

4 Stukken betreffende de privileges en immuniteiten van diplomatieke ambtenaren 
en hun legitimatie terzake. Geschreven, getypt.
1911-1921. 1 omslag

5 Stukken betreffende het reglement op de Nederlandse diplomatieke dienst van 
1912, waarbij gevoegd het reglement van 1881. Geschreven, gedrukt.
1912, 1913. 1 omslag

6 Ingekomen brief van het Nederlandse gezantschap te Petrograd (Rusland) 
betreffende de kwesties rond de inhoud van een koerierstas. Getypt.
1916. 1 stuk

7 Stukken betreffende klachten van de Nederlandse gezant inzake het door de 
koeriers gemaakte misbruik van diplomatieke kanalen. Getypt.
1919-1922. 1 omslag

8 Stukken betreffende het voor (familieleden van) gezantschapspersoneel geldende 
vorbod om in dagbladen te publiceren. Geschreven.
1923. 2 stukken

b. Gebouwen

B. GEBOUWEN

9 Stukken betreffende de financiële en juridische kwesties rond het gebruik van het 
gezantschapsgebouw te Boekarest. Geschreven, getypt.
1900-1923. 1 omslag
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10 Minuut van een verzonden brief aan de Roemeense militaire autoriteiten houdende
protest tegen de verwijdering van de telefoon van het Nederlandse gezantschap. 
Geschreven.
1916. 1 stuk

c. Post-, registratuur- en archiefzaken

C. POST-, REGISTRATUUR- EN ARCHIEFZAKEN

11 Stukken betreffende het toenemen van het verschil in datering met één dag van de 
Juliaanse kalender in vergelijking met de Gregoriaanse kalender. Geschreven, 
gedrukt.
1900. 2 stukken
Zie inleiding blz. 7.
Vergelijk inventarisnummer 236.

12 Stukken betreffende de overdracht van archivalia van het Nederlandse gezantschap
te Boekarest aan het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage. Getypt.
1902, 1923. 1 omslag

13 Stukken betreffende de regeling inzake het verzenden van telegrammen en 
cijfertelegrammen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage en 
een proefneming inzake het nummeren van de telegrammon. Geschreven, getypt.
1903-1914. 1 omslag

14 Ingekomen brief betreffende de wijze van nummering van de stukken in de agenda.
Geschreven.
1905. 1 stuk

15 Stukken betreffende de problemen rond en de regeling van het brief- en 
telegramverkeer tussen Nederland en Roemenië. Geschreven, getypt.
1916, 1917. 1 omslag
Deze stukken zijn ontstaan in verband met de Eerste Wereldoorlog.

16 Proces-verbaal van de overdracht van het archief van de belangenbehartiging voor 
Oostenrijk-Hongarije met agenda en index door de kanselarijraad A. Neurihrer aan 
de Nederlandse legatiesecretaric. Getypt.
1916, 1918. 2 stukken
Zie ook inventarisnummers 28 en 282.

17 Stukken betreffende de brieven, zoekgeraakt in de periode van waarneming van de 
zaken van het gezantschap door H.A. Loudon. Getypt.
1922, 1923. 1 omslag

2. Personeelsaangelegenheden

2. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN
a. Gezanten

A. GEZANTEN

18 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de Nederlandse gezanten te 
Boekarest. Geschreven, getypt.
1900-1923. 1 pak

19 Stukken betreffende de bevordering en de bezoldiging van de Nederlandse gezant 
te Boekarest. Geschreven, getypt.
1904-1923. 1 omslag
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20 Stukken betreffende de verhoging van de bezoldiging van de Nederlandse 
diplomatieke ambtenaren. Geschreven.
1908, 1909. 1 omslag

21 Stukken betreffende de tractementen van de te Roemenië geaccrediteerde 
diplomatieke ambtenaren. Geschreven, getypt.
1910. 1 omslag

22 Stukken betreffende de voorbereiding voor een reis van de Nederlandse gezant te 
Boekarest naar Nederlands-Indië. Geschreven.
1914. 1 omslag

23 Stukken betreffende de reis naar en de aankomst te Boekarest van de nieuw-
benoemde Nederlandse gezant H.P.N. Muller van Werendycke. Geschreven, getypt.
1919. 1 omslag

24 Rapport van C.B. de Bruyn betreffende de waarneming van de zaken van het 
Nederlandse gezantschap te Boekarest in de periode van 15 augustus 1918 tot 19 
februari 1919. Getypt.
1919. 1 stuk

b. Overig personeel

B. OVERIG PERSONEEL

25 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van attaché's, secretarissen en 
kanseliers bij het Nederlandse gezantschap te Boekarest. Geschreven, getypt.
1912-1923. 1 omslag

26 Stukken houdende opgave van het huishoudelijke personeel werkzaam bij het 
Nederlandse gezantschap te Boekarest. Geschreven, getypt.
1915, 1916. 1 omslag

27 Stukken betreffende benoeming en werkzaamheden van de Luxemburger F. 
Nothumb, boekhouder bij het Nederlandse gezantschap te Boekarest. Geschreven, 
getypt.
1916. 1 omslag

28 Stukken betreffende de tijdelijke werkzaamheid van functionarissen van de 
Oostenrijks-Hongaarse legatie en van de Nederlander J.H. Dun aan het Nederlandse
gezantschap te Boekarest. Geschreven, getypt.
1916. 1 omslag

B. Werkzaamheden van het gezantschap

B. WERKZAAMHEDEN VAN HET GEZANTSCHAP
1. Protocollaire aangelegenheden

1. PROTOCOLLAIRE AANGELEGENHEDEN
a. Niet-Nederlandse gezanten

A. NIET-NEDERLANDSE GEZANTEN

29 Stukken betreffende de benoeming en de terugroeping van Roemeense gezanten 
bij het Nederlandse hof. Geschreven, getypt.
1891, 1905, 1911. 1 omslag

30 Ingekomen lijsten van de Roemeense regering houdende opgaven van 
buitenlandse diplomatieke en consulaire functionarissen in Roemenië, en 
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Roemeense diplomatieke en consulaire functionarissen in het buitenland. 
Geschreven, gedrukt.
1903-1914. 1 omslag

31 Ingekomen brief en minuut ven een verzonden brief betreffende de benoeming van
Papadiamantopoulos tot gezant bij het Nederlandse hof door de Griekse regering. 
Geschreven, getypt.
1914. 2 stukken

32 Stukken betreffende de te Roemenië geaccrediteerde gezanten en consuls en de 
benoeming van gezanten en consuls door/bij andere landen. Getypt.
1919, 1920, 1921. 3 stukken
Zie inventarisnummer 74 (1920 agendanummer 969).

33 Kopie van een rapport betreffende de mogelijke verheffing van het Spaanse 
gezantschap te Boekarest tot ambassade. Getypt.
1919. 1 stuk

34 Stukken betreffende de toestemming van de Roemeense regering tot de vestiging 
van een Luxemburgs consulaat te Boekarest en de benoeming van F. Nothumb tot 
consul. Getypt.
1920. 4 stukken
Zie ook inventarisnummers 27 en 295.

35 Stukken betreffende de opheffing van het Roemeense gezantschap te 's-
Gravenbage in verband met de accreditering aldaar van de Roemeense gezant te 
Brussel. Geschreven, getypt, gedrukt.
1922. 1 omslag

36 Minuut van een rapport betreffende het gedrag van de Italiaanse gezant te 
Boekarest en zijn overplaatsing naar een ander land. Getypt.
1923. 1 stuk

b. Nederlandse en Roemeense koninklijk huis

B. NEDERLANDSE EN ROEMEENSE KONINKLIJK HUIS

37 Stukken betreffende de ziekte en het overlijden van koning Willem III en het 
optreden van koningin Emma als regentes. Geschreven, getypt, gedrukt.
1890, 1891. 1 omslag

38 Correspondentie betreffende de aanbieding van twee zilveren gedenkpenningen 
naar aanleiding van het overlijden van koning Willem III, aan de Roemeense koning 
door de ministerresident. Geschreven.
1891. 1 omslag

39 Stukken betreffende de ceremonies rond het regeringsjubileum van de Roemeense 
koning en de aanbieding bij die gelegenheid van het grootkruis van de Orde van de 
Nederlandse Leeuw aan prins Ferdinand van Roemenië. Geschreven.
1891. 1 omslag

40 Stukken betreffende de regeling inzake de te voeren hofrouw na het overlijden van 
leden van vorstenhuizen. Geschreven, getypt.
1900. 2 stukken

41 Stukken inzake de gebeurtenissen aan het Roemeense hof en betreffende de 
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inkomsten van de koning en de kroonprins. Geschreven, getypt, gedrukt.
1900-1923. 1 pak

42 Stukken betreffende het bezoek van de Nederlandse koninginmoeder aan de 
koning en koningin van Roemenië. Geschreven, getypt.
1910. 1 omslag

43 Stukken betreffende de deelneming van de zijde van het gezantschap aan het 
huldebetoon vanuit Nederland ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van 
Carmen Sylva. Geschreven, getypt, gedrukt.
1913, 1914. 1 omslag

44 Ingekomen lijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Boekarest houdende 
een opgave van de leden van de hofhouding. Geschreven.
1915. 1 stuk

c. Decoraties

C. DECORATIES

45 Stukken betreffende een in te voeren regeling inzake de uitwisseling van 
ridderorden tussen Nederland en Roemenië. Geschreven.
1900. 1 omslag

46 Correspondentie betreffende de uitreiking van onderscheidingen aan leden van de 
Nederlandse diplomatieke staf te Roemenië. Geschreven, getypt.
1900-1923. 1 omslag

47 Stukken betreffende de uitreiking van onderscheidingen aan Nederlanders door 
instellingen in Roemenië, Nederland en andere naties. Geschreven, getypt.
1900-1920. 1 omslag

48 Stukken betreffende de uitreiking van Nederlandse onderscheidingen aan 
buitenlanders. Geschreven, getypt.
1902-1922. 1 omslag

49 Stukken betreffende de Huisorde van Oranje en de uitreiking van deze 
onderscheiding aan diverse Roemenen. Geschreven, getypt, gedrukt.
1905-1922. 1 omslag

50 Stukken betreffende de terugzending van de versierselen van de Orde van de Kroon
van Roemenië aan de Roemeense regering na het overlijden van de dragers van 
deze onderscheiding. Geschreven, getypt.
1916. 1 omslag

51 Stukken betreffende de uitreiking van een Roemeense onderscheiding aan de 
Nederlandse gezant te Tokio. Getypt.
1922. 1 omslag
Zie inventarisnummer 294.

d. Overige protocollaire aangelegenheden

D. OVERIGE PROTOCOLLAIRE AANGELEGENHEDEN

52 Stukken betreffende de politieke verwikkelingen rond het zich onthouden van 
deelname aan de herdenking van de slag bij Grivitza door de Nederlandse vice-
consul te Giurgevo. Geschreven, getypt.
1901. 1 omslag
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53 Stukken betreffende het verschil in bejegening door de Roemeense regering van 
honoraire consuls ten opzichte van beroepsconsuls. Geschreven, getypt.
1905. 2 stukken

54 Stukken betreffende het gebruikelijke ceremonieel bij de begrafenis van een gezant.
Geschreven.
1906. 2 stukken

55 Stukken betreffende de afgifte van tijdelijke vergunningen door bepaalde 
consulaire functionarissen van Nederland en Roemenië aan particulieren tot het 
voeren van de respectieve landsvlaggen op hun schepen. Geschreven, getypt.
1909-1923. 1 omslag

56 Stukken betreffende het kenteken van en de te voeren vlag op de auto's van 
gezanten. Geschreven, getypt.
1921, 1922. 3 stukken

2. Politieke en militaire aangelegenheden

2. POLITIEKE EN MILITAIRE AANGELEGENHEDEN
a. Binnenlandse aangelegenheden van Roemenië

A. BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN VAN ROEMENIË
1) Regering, parlement en staatsfinanciën

1) Regering, parlement en staatsfinanciën

57 Minuten van politieke rapporten met kranteknipsels betreffende de verrichtingen 
van de koning, ministers, volksvertegenwoordiging en belangengroepen. 
Geschreven, getypt, gedrukt.
1900-1923. 1 pak

58 Stukken betreffende het verblijf van het Roemeense hof en de regering te Sinaï 
gedurende de zomermaanden. Geschreven, getypt.
1900, 1902. 1 omslag

59 Stukken betreffende de samenstellingen van en de wisselingen binnen de 
Roemeense regering en volksvertegenwoordiging. Geschreven, getypt, gedrukt.
1900-1922. 1 omslag

60 Stukken betreffende de opening en sluiting van het zittingsjaar van het Roemeense 
parlement. Geschreven, getypt, gedrukt.
1900-1923. 1 omslag

61 Minuten van politieke rapporten betreffende de toestand van de Roemeense 
staatsfinanciën en de daarmee verband houdende ministeriële crisis. Geschreven, 
getypt, gedrukt.
1900-1902. 1 omslag

62 Stukken betreffende de begroting van het Roemeense ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Geschreven, getypt, gedrukt.
1911-1914. 1 omslag.

2) Wetten en regelingen

2) Wetten en regelingen

63 Stukken betreffende de administratieve afhandeling van de regeringsbesluiten 
tijdens het verblijf buitenslands van de Roemeense koning en de koninklijke familie.
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Geschreven, getypt.
1900. 2 stukken

64 Stukken betreffende de wijze van tot stand komen van wetten in Roemenië. 
Geschreven, getypt.
1905. 1 omslag

65 Stukken betreffende de Roemeense wet van 1910 betreffende het lidmaatschap van
vakorganisaties en het organiseren van en deelnemen aan stakingen door 
overheidspersoneel. Geschreven, getypt.
1910. 1 omslag

66 Circulaire van de Roemeense minister van Binnenlandse Zaken aan de prefecten 
inzake hun houding ten opzichte van de te Roemenië gevestigde consulaten en 
gezantschappen. Geschreven.
1910. 1 stuk

3) Jodenvraagstuk

3) Jodenvraagstuk

67 Minuut van een politiek rapport inzake de mogelijke gevolgen van de komst van 
Joodse vluchtelingen uit Rusland in Roemenië, met name voor de boeren in 
Moldavië. Geschreven.
1891. 1 stuk

68 Stukken betreffende de emigratie van Joden uit Roemenië, met gebruikmaking van 
de bootdienst op Rotterdam, naar Engeland. Geschreven, gedrukt.
1900, 1901. 1 omslag

69 Minuut van een rapport betreffende de invloed van een Amerikaanse nota inzake 
de Jodenvervolging op de Roemeense politiek in deze. Geschreven.
1902. 1 stuk

4) Militaire zaken

4) Militaire zaken

70 Stukken betreffende de aankoop van geschut door de Roemeense minister van 
Oorlog bij de firma Krupp in Duitsland. Geschreven, getypt.
1904, 1909. 1 omslag

71 Stukken betreffende de zending van de kapitein van de Generale Staf M.C. van der 
Hoog ter bestudering van de legerinrichting in Zwitserland en Roemenië. 
Geschreven, getypt.
1905, 1908. 1 omslag

72 Stukken betreffende de minimum sterkte van het garnizoen te Boekarest en enkele 
andere Roemeense steden. Geschreven.
1907. 3 stukken

b. Internationale aangelegenheden

B. INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN
1) Buitenlandse betrekkingen van Roemenië

1) Buitenlandse betrekkingen van Roemenië

73 Minuten van politieke rapporten betreffende de houding van Roemenië ten 
opzichte van de verschillende politieke ontwikkelingen op het Balkanschiereiland. 
Geschreven, getypt, gedrukt.
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1900-1910. 1 omslag

74 Minuten van politieke rapporten betreffende de buitenlandse betrekkingen van 
Roemenië in het algemeen. Geschreven, getypt, gedrukt.
1901-1923. 1 omslag

75 Minuten van politieke rapporten betreffende de betrekkingen tussen Roemenië en 
Oostenrijk-Hongarije. Geschreven, getypt, gedrukt.
1901-1908. 1 omslag

76 Concept van een verslag van de reis door het buitenland van J. Bratiano, minister-
president van Roemenië. Geschreven.
1909. 1 stuk

2) Conferenties en tractaten

2) Conferenties en tractaten

77-78 Stukken betreffende de in 1899 en 1907 gehouden internationale 
vredesconferenties te 's-Gravenhage.
77 Stukken betreffende de in 1899 gehouden internationale 

vredesconferentie te 's-Gravenhage en de ratificaties van daarbij 
opgestelde conventies. Geschreven, getypt, gedrukt. 1900-1908., 1 
pak

78 Stukken betreffende de in 1907 gehouden tweede internationale 
vredesconferentie te 's-Gravenhage en het sluiten van een arbitrage-
verdrag tussen Nederland en Roemenië naar aanleiding hiervan. 
Geschreven, getypt, gedrukt. 1907-1922., 1 pak

79-80 Stukken betreffende de derde, vierde en vijfde conferentie inzake het internationaal
privaatrecht gehouden te 's-Gravenhage.
79 Stukken betreffende de derde en vierde conferentie inzake het 

internationaal privaatrecht gehouden te 's-Gravenhage en 
betreffende de daarbij behandelde kwesties. Geschreven, getypt, 
gedrukt. 1900-1912, 1921., 1 pak

80 Stukken betreffende de voorbereidingen voor de vijfde conferentie 
inzake het internationaal privaatrecht in het najaar van 1924 te 
houden te 's-Gravenhage. Getypt, gedrukt. 1923., 1 omslag

81 Stukken betreffende de werking van tractaten in Roemenië. Geschreven, getypt.
1906. 1 omslag

82 Stukken betreffende het verzoek van de Nederlandse regering aan buitenlandse (in 
casu de Roemeense en de Servische) regeringen om opgaven te verstrekken van de 
deelnemers aan het internationaal libertair en kommunistisch arbeiders congres en 
ook overigens mededeling te doen van het vertrek van revolutionairen naar 
Nederland. Geschreven, getypt.
1907. 1 omslag
Dit congres werd gehouden te Amsterdam.

3) Eerste Wereldoorlog en daaruit voortvloeiende kwesties

3) Eerste Wereldoorlog en daaruit voortvloeiende kwesties

83 Stukken inzake de vrije doortocht van de diplomatieke koeriers van neutrale landen
door Oostenrijk-Hongarije en Duitsland en de legitimatie van deze personen. 
Geschreven, getypt.
1916. 1 omslag
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84 Stukken betreffende de oorlogsverklaring door Roemenië aan Oostenrijk-
Hongarije. Geschreven.
1916. 1 omslag

85 Stukken betreffende het protest van de zijde van de Roemeense regering tegen het 
bombardement van Boekarest en verscheidene andere steden door Duitse 
vliegtuigen en zeppelins. Getypt.
1916. 2 stukken

86 Stukken betreffende de bezetting van Boekarest door Oostenrijks-Hongaarse 
troepen. Geschreven, getypt.
1916. 1 omslag

87 Ingekomen brief van de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken houdende de 
tekst van het officiële protest tegen het vijandelijk optreden van de Bulgaarse 
legers. Geschreven.
1916. 1 stuk

88 Stukken betreffende het Nederlandse antwoord aan de Mogendheden naar 
aanleiding van het verzoek om uitlevering van de Duitse keizer. Geschreven, getypt, 
gedrukt.
1920. 1 omslag

89 Stukken betreffende de toestemming van de Roemeense regering tot het maken 
van reizen door de nieuw verworven gebieden van Roemenië door de Nederlandse 
gezant, en verslagen van zijn reizen door de Banaat, Bessarabië, de Boekowina en 
Transsylvanië. Geschreven, getypt.
1920, 1921. 1 omslag

90 Ingekomen verslag van de Volkenbond betreffende de Hongaarse minderheden in 
Transsylvanië. Getypt, gedrukt.
1922. 2 stukken

91 Stukken betreffende het aan Roemenië verleende krediet voor repatriëring via en 
verzorging in Nederland van krijgsgevangen Roemenen. Getypt.
1922, 1923. 1 omslag

92 Ingekomen rapport van de consul te Kichinew betreffende het verdrag tussen 
Rusland en Roemenië inzake de vaststelling van de grens tussen Rusland en 
Bessarabië. Getypt.
1923. 2 stukken

4) Overige militaire zaken

4) Overige militaire zaken

93 Stukken betreffende de inkwartieringsplichtigheid van in Nederland gevestigde 
Roemenen. Geschreven, getypt.
1900. 1 omslag

94 Ingekomen instructies voor de diplomatieke en consulaire functionarissen van 
Nederland terzake van de handhaving van de onzijdigheid van Nederland in de 
oorlog tussen Rusland en Japan. Geschreven, getypt.
1905. 2 stukken
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95 Minuten van politieke rapporten betreffende de muiterij op het Russische 
oorlogsschip "Kneaz Potemkin". Geschreven.
1905. 1 omslag

96 Stukken betreffende het Roemeense decreet van 1912 aangaande de 
bewegingsvrijheid en het verblijf van oorlogsschepen van vreemde mogendheden 
binnen de territoriale wateren van Roemenië. Getypt.
1922. 3 stukken

3. Economische aangelegenheden

3. ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN
a. Algemeen

A. ALGEMEEN

97 Ingekomen rapporten en jaarverslagen betreffende de Roemeense economie van 
de verschillende Nederlandse consuls. Geschreven, getypt.
1902-1923. 1 pak

98 Verslag van de opening van de jubileumtentoonstelling over de grote vooruitgang 
van de Roemeense nijverheid. Geschreven.
1906. 1 stuk

99 Rapporten en briefwisseling betreffende de economische toestand in Roemenië 
tijdens de Eerste Balkanoorlog en de vooruitzichten voor de Roemeense handel na 
het beëindigen van deze oorlog. Geschreven, getypt.
1912, 1913. 1 omslag

100 Minuut van een rapport met documentatie betreffende de door de Roemeense 
regering genomen prijsbeheersingsmaatregelen ten behoeve van de arbeidende 
klasse. Geschreven, getypt, gedrukt.
1916. 1 omslag
De hierbij gevoegde documentatie is gesteld in het Roemeens.

b. Handel, industrie en geldwezen

B. HANDEL, INDUSTRIE EN GELDWEZEN
1) Handel

1) Handel
a) Handelsverdragen

a) Handelsverdragen

101 Stukken betreffende het aflopen van het tussen Roemenië en Turkije bestaande 
handelsverdrag in 1900 en betreffende het in 1901 nieuw gesloten handelsverdrag. 
Geschreven, gedrukt.
1900, 1902. 1 omslag

102 Stukken betreffende de door Roemenië gesloten handelsverdragen met België, 
Engeland, Griekenland, Oostenrijk-Hongarije, Servië, Spanje, de Verenigde Staten 
en Zwitserland. Geschreven, getypt, gedrukt.
1901-1916. 1 omslag

103 Minuten van rapporten betreffende de vernieuwing van het tussen Roemenië en 
Bulgarije bestaande handelsprovisorium. Geschreven, gedrukt.
1901. 2 stukken

104 Stukken betreffende het congres van de Roemeense Kamer van Koophandel te 
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Jassy en de gevolgen hiervan voor de in de toekomst te sluiten handelsverdragen 
met het buitenland. Geschreven.
1901. 1 stuk

105 Stukken betreffende de in 1899 tussen Nederland en Roemenië gesloten 
handelsovereenkomst en stukken betreffende de opzegging van de overeenkomst 
in 1921. Geschreven, getypt, gedrukt.
1904-1912, 1920-1921. 1 pak

106 Stukken betreffende de in 1904 en 1916 tussen Roemenië en Duitsland gesloten 
handelsverdragen. Geschreven, gedrukt.
1905, 1916. 1 omslag

b) Douanetarieven

b) Douanetarieven

107 Stukken betreffende het geschil tussen Turkije en Roemenië inzake de 
douanetarieven. Geschreven, getypt.
1900. 1 omslag

108 Stukken betreffende het stopzetten van de zogenaamde suikerpremie, waarmee de
Roemeense regering de bouw van nieuwe suikerfabrieken stimuleerde, en het 
invoeren van een heffing van uitvoerrechten op Roemeense suiker. Geschreven, 
getypt.
1900-1902. 1 omslag

109 Stukken betreffende het ontwerp en de inwerkingtreding van de Roemeense wet 
op de heffing van de invoerrechten. Geschreven, getypt, gedrukt.
1900-1906. 1 omslag

110 Stukken betreffende de invoer van thee en koffie in Roemenië en de strubbelingen 
dienaangaande met de douane. Geschreven, getypt.
1904-1915. 1 omslag

111 Stukken betreffende de behandeling van de nieuwe ontwerpregeling inzake de 
Roemeense douanetarieven, in het bijzonder met betrekking tot cacao en 
chocolade. Geschreven, getypt, gedrukt.
1904. 1 omslag

112 Stukken betreffende een nieuwe regeling met betrekking tot de import van 
sacharine in Roemenië. Geschreven, getypt.
1906. 1 omslag

113 Stukken betreffende de betaling van invoerrechten voor een uitzet van een vrouw, 
die trouwt met een in Roemenië gevestigde man. Geschreven, getypt.
1910. 2 stukken

114 Stukken betreffende de invoer van jenever en andere spiritualiën in Roemenië en 
Servië. Geschreven, getypt.
1913. 1 omslag

115 Stukken betreffende een Roemeense wet inzake de export. Getypt.
1920. 2 stukken

116 Stukken betreffende de door Roemenië geheven uitvoerrechten op granen 
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bestemd voor Nederland, België en Frankrijk. Geschreven, getypt.
1922, 1923. 1 omslag

117 Stukken betreffende het commissieloon door de Roemeense douane geheven 
naast de invoerrechten. Getypt.
1923. 4 stukken

c) Landbouw-, veeteelt- en visserijprodukten

c) Landbouw-, veeteelt- en visserijprodukten

118 Stukken betreffende de in- en doorvoer van Roemeens vee in en via Nederland. 
Geschreven, getypt, gedrukt.
1900. 1 omslag

119 Stukken betreffende de regelingen met betrekking tot de invoer van vee, in het 
bijzonder van varkens uit het buitenland in Roemenië. Geschreven, getypt.
1902, 1903. 1 omslag

120 Stukken betreffende de invoer en het binnenlandse transport van dierenhuiden in 
Roemenië. Geschreven, getypt, gedrukt.
1902-1913. 1 omslag

121 Stukken betreffende de invoer van buitenlandse kaas in Roemenië. Geschreven, 
getypt.
1904. 1 omslag

122 Stukken houdende opgave van de tarwemeelproducenten te Braïla, Galatz en 
Sulina. Geschreven, getypt.
1907. 1 omslag

123 Stukken houdende gegevens inzake het Nederlandse aandeel in de haringhandel 
met Roemenië en Servië. Geschreven, getypt.
1908. 1 omslag

124 Stukken betreffende het door Roemenië buiten werking stellen van de bepalingen 
op de invoer van melk, boter en andere melkderivaten. Geschreven, getypt, 
gedrukt.
1913, 1914. 1 omslag

125 Stukken betreffende de invoer vanuit Nederland in Roemenië van haring, bokking 
en gezouten vis. Geschreven, getypt.
1922, 1923. 1 omslag

d) Overige handelsaangelegenheden

d) Overige handelsaangelegenheden

126 Stukken betreffende het te koop aanbieden van Roemeense staatsbossen door het 
Roemeense ministerie van Domeinen. Geschreven, getypt.
1900, 1901. 1 omslag

127 Stukken betreffende de oprichting van een Belgische Kamer van Koophandel te 
Boekarest. Geschreven, gedrukt.
1901. 2 stukken

128 Stukken betreffende de invoer van stoomketels in Roemenië door de Eerste 
Nederlands-Roemeense Steenkolenmaatschappij te Amsterdam. Geschreven, 
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getypt.
1903. 1 omslag

129 Stukken houdende opgave van de persoonlijke belangen op het gebied van de 
handel van de Nederlandse consuls en de door hen uitgeoefende 
vertegenwoordiging voor andere naties. Geschreven, getypt.
1904-1916. 1 omslag
Zie ook I.C.2. Vertegenwoordiging voor en door andere landen.

130 Stukken betreffende de omvang en de aard van het handelsreizigersverkeer en 
betreffende de op dit gebied bestaande bepalingen in Roemenië. Geschreven, 
getypt.
1907. 1 omslag

131 Stukken, houdende opgave van ín Roemenië gevestigde Nederlandse 
handelshuizen en van Nederlanders die bij Roemeense handelshuizen een leidende 
positie innemen. Geschreven, getypt.
1911. 1 omslag

132 Voorschrift voor de inrichting en werkwijze van de streekbureaus voor 
handelsinlichtingen van de Roemeense overheid. Gedrukt.
1912. 1 deel

133 Stukken betreffende de Roemeense handelsattaché's aangesteld in diverse landen 
ter bevordering van de Roemeense export. Geschreven, getypt, gedrukt.
1912. 1 omslag

134 Stukken betreffende een verzoek om inlichtingen over handelsartikelen waarnaar in
Roemenië vraag is. Getypt.
1920. 2 stukken

135 Stukken betreffende de Roemeense wet van 1906 inzake de controle op de 
vervaardiging van en de handel in voorwerpen van edele metalen. Getypt.
1922. 1 omslag

136 Rapporten van de consul te Kichinew inzake de handelsbetrekkingen tussen 
Bessarabië en Rusland met briefwisseling terzake. Getypt, gedrukt.
1923. 1 omslag

2) Industrie

2) Industrie
a) Petroleumindustrie

a) Petroleumindustrie

137 Minuut van een rapport betreffende een Roemeens reglement op de exploitatie 
van petroleumbronnen. Geschreven.
1900. 1 stuk

138 Stukken betreffende de erkenning en de uitgifte van petroleumconcessies aan de 
"Internationale Rumeense Petroleum Maatschappij Amsterdam" door de 
Roemeense regering en het verzoek van de maatschappij om verlening van een 
krediet ten behoeve van de exploitatie van oliebronnen. Geschreven, getypt, 
gedrukt.
1901. 1 omslag
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139 Stukken betreffende het onderzoek naar de redenen van vestiging te Amsterdam 
van de N.V. "Roemeense Petroleum Industrie Maatschappij". Geschreven, getypt.
1905. 1 omslag

140 Stukken betreffende de oprichting van de "Geconsolideerde Hollandsche Petroleum
Compagnie" ter exploitatie van enige petroleumbronnen en een raffinaderij. 
Geschreven, getypt.
1906. 3 stukken

141 Minuut van een rapport betreffende een Roemeens wetsontwerp op de verdeling 
van de voor het binnenlands verbruik benodigde lampolie. Geschreven.
1908. 1 stuk

142 Ingekomen verslag van de consul-generaal te Boekarest aan de Nederlandse gezant
aldaar betreffende het verbruik van petroleum voor motoren. Getypt.
1909. 1 stuk

143 Stukken betreffende de Roemeense wet van 1906 inzake de verpachting van staats-
petroleumbronnen. Geschreven, gedrukt.
1909. 2 stukken

144 Stukken betreffende de betrekkingen tussen de Internationale Roemeense 
Petroleummaatschappij en de maatschappijen "Aurora" en "Steana Romana". 
Geschreven, gedrukt.
1910. 3 stukken

145 Stukken betreffende de moeilijkheden rond de oprichting van de nieuwe afdeling in
Roemenië van de "Internationale Rumeensche Petroleum Maatschappij". 
Geschreven, getypt, gedrukt. Met de jaarverslagen van 1909-1913.
1910. 1 pak

146 Stukken betreffende het bezoek van W.A. Deterding aan Roemenië. Geschreven, 
gedrukt.
1911. 3 stukken

147 Stukken betreffende de aanleg van een pijpleiding voor ruwe olie van Baicoi en 
Ploesti naar Constantza. Geschreven, getypt, gedrukt.
1911, 1912. 1 omslag

148 Stukken betreffende de Nederlandse belangen in de Roemeense 
petroleummaatschappij Bacau. Geschreven, getypt, gedrukt.
1911, 1914. 1 omslag

149 Minuut van een rapport betreffende de plannen van de Roemeense regering inzake 
de nationalisatie van de petroleumindustrie. Geschreven.
1911. 1 stuk

150 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Standard Oil Company in 
Roemenië. Geschreven, getypt.
1911, 1913. 1 omslag

151 Stukken betreffende de oprichting van de Naamloze Vennootschap Petroleum 
Maatschappij Campina. Geschreven, getypt.
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1912. 1 omslag

152 Rapporten en verslagen betreffende de Nederlandse petroleummaatschappij Orion.
Geschreven, getypt, gedrukt.
1912-1913. 1 omslag

153 Ingekomen verzoekschrift van de petroleummaatschappij Astra-Romana naar 
aanleiding van de tekst van artikel 19 van de Roemeense consolidatiewet, met 
geleidebrief. Getypt.
1913. 2 stukken

154 Ingekomen en minuut van een verzonden rapport betreffende de 
petroleumindustrie in Roemenië. Geschreven, getypt.
1913. 2 stukken

155 Stukken betreffende de behartiging door de Nederlandse gezant van de 
Nederlandse belangen in de Roemeense petroleumindustrie. Geschreven, getypt.
1914. 1 omslag

156 Stukken betreffende de door de Roemeense regering genomen maatregelen ter 
verkrijging van een grotere greep op de petroleumindustrie. Geschreven, getypt, 
gedrukt.
1916. 1 pak

157 Stukken betreffende de eis tot vergoeding door de petroleummaatschappij N.V. 
Astra Romana ingediend bij de militaire autoriteiten terzake van de in de Eerste 
Wereldoorlog geleden schade. Geschreven, getypt.
1918. 1 omslag

158 Stukken betreffende de interventie door de Nederlandse gezant bij het verkrijgen 
van inlichtingen over de rechten van A. Dekker terzake van petroleumconcessies in 
Roemenië. Geschreven, getypt.
1918. 1 omslag

159 Stukken betreffende het ontslag van enkele Nederlandse personeelsleden door de 
petroleummaatschappij Astra Romana. Geschreven, getypt.
1923. 1 omslag

160 Minuut van een rapport met een kranteknipsel betreffende de overname van de 
Nederlandse petroleummaatschappij Orion door de Britse petroleummaatschappij 
Phoenix. Getypt, gedrukt.
1923. 2 stukken

b) Overige industrie

b) Overige industrie

161 Stukken betreffende de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven met 
betrekking tot de levering van spoorwegmaterieel aan Roemenië ten opzichte van 
de geprotegeerde Oostenrijkse en Hongaarse wagonfabrieken. Geschreven, getypt.
1904, 1905, 1908. 1 omslag

162 Stukken betreffende de aarzeling van Nederlandse fabrikanten om deel te nemen 
aan aanbestedingen in Roemenië. Geschreven, getypt.
1908, 1914. 1 omslag
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163 Stukken betreffende de oprichting van buitenlandse maatschappijen in Roemenië. 
Geschreven, getypt, gedrukt.
1911, 1912. 1 omslag

164 Stukken betreffende de Roemeense wet op de nationale industrie van 1912. 
Geschreven, getypt, gedrukt.
1912. 4 stukken

165 Stukken betreffende de Roemeense suikerindustrie. Geschreven, getypt, gedrukt.
1912-1914. 1 omslag

3) Geldwezen

3) Geldwezen

166 Briefwisseling inzake het al of niet bestaan van postspaarbanken in Roemenië. 
Geschreven, getypt.
1903, 1904. 1 omslag

167 Stukken betreffende de internationale wetgeving inzake wisselbrieven, de terzake 
in 1910 gehouden conferentie en de ondertekening van het wisselrechtverdrag van 
1912. Geschreven, getypt, gedrukt.
1908-1913. 1 omslag

168 Stukken betreffende de aankoop van Roemeense en Servische munten door 's Rijks 
Munt te Utrecht. Geschreven, getypt.
1910. 1 omslag

169 Stukken betreffende de oprichting van de Internationale Balkanbank. Geschreven, 
getypt, gedrukt.
1913. 1 omslag

170 Stukken betreffende de betalingen terzake van de Roemeense staatsobligaties. 
Getypt.
1919. 2 stukken

171 Kopie van een rapport betreffende verlening van kredieten ter bevordering van de 
handel. Getypt.
1920. 1 stuk

172 Stukken betreffende een Roemeens wetsontwerp waarbij de winsten met 
buitenlands kapitaal in Roemenië verkregen zwaarder worden belast dan die 
verkregen met binnenlands kapitaal. Getypt.
1923. 1 omslag

173 Stukken betreffende een Roemeense wet houdende invoering van een 
deviezencontrole. Getypt, gedrukt.
1923. 4 stukken

c. Landbouw, veeteelt en visserij

C. LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ

174 Stukken betreffende de veterinaire voorschriften en het veeartsenijkundig 
staatstoezicht in Roemenië. Geschreven, getypt.
1900. 3 stukken
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175 Stukken betreffende de Roemeense voorschriften met betrekking tot de 
slachthuizen en de veemarkten van Turn Severin, van Constantza en van de 
nationale landbouwschool. Getypt.
1900. 2 stukken

176 Minuut van een verzonden brief betreffende een te nemen proef met Fries vee ten 
behoeve van een nieuw te stichten model-zuivelinrichting in Roemenië. 
Geschreven.
1901. 1 stuk

177 Ingekomen en minuten van verzonden rapporten betreffende de Roemeense oogst.
Geschreven, getypt, gedrukt.
1901-1921. 1 omslag

178 Stukken betreffende het instellen van een uitvoerverbod van Roemeens maïs naar 
Hongarije, in verband met de langdurige droogte in Roemenië en het daaruit 
voortvloeiende voedseltekort. Geschreven.
1904. 2 stukken

179 Minuut van een rapport betreffende de teelt van schapen in Roemenië. Geschreven.
1907. 1 stuk

180 Stukken betreffende de toepassing van de sanitaire voorschriften op dieren in de 
haven van Constantza. Geschreven, getypt.
1908. 3 stukken

d. Scheepvaart, verkeer en infrastructuur

D. SCHEEPVAART, VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

181 Briefwisseling betreffende het ontwerpen en aanleggen van een waterleiding ten 
behoeve van de drinkwatervoorziening te Jassy. Geschreven, getypt, gedrukt.
1900-1902. 1 omslag

182 Stukken betreffende de plannen om te komen tot drooglegging en de wet tot 
oprichting van een fonds ter bevordering van het droogleggen van de regelmatig 
onderlopende stroken land langs de Donau-oevers en ter vermeerdering van de 
opbrengst van de staatsvisserijen. Geschreven, getypt, gedrukt.
1900-1911. 1 omslag

183 Stukken betreffende de samenwerking van de Service Maritime Roumain met de 
buitenlandse scheepvaartmaatschappijen. Geschreven, getypt, gedrukt.
1900, 1901. 1 omslag

184 Statistieken betreffende de scheepvaart op de Donau, waarbij gevoegd een minuut 
van een verslag betreffende het vijftigjarig bestaan van de Europese Donau-
commissie. Geschreven, getypt, gedrukt.
1902-1909. 1 pak

185 Stukken betreffende de financiële resultaten van de diensten op de Zwarte Zee in 
vergelijking tot die van de Donauvaart, beide geëxploiteerd door de Service 
Maritime Roumain. Geschreven, getypt.
1905. 3 stukken

186 Stukken betreffende een Roemeense wet op de inrichting van de koopvaardijvloot. 
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Geschreven, getypt.
1907. 2 stukken

187 Minuut van een rapport betreffende de nieuw ontworpen regeling tot reorganisatie 
van de Service Maritime Roumain. Geschreven.
1908. 1 stuk

188 Minuut van een verzonden brief betreffende de oprichting van een van 
buitenlandse reders onafhankelijke Roemeense stoomvaartmaatschappij. 
Geschreven.
1913. 1 stuk
Naar aanloiding van de Balkanoorlogen.

189 Stukken betreffende de voorbereidingen voor en het aflasten van een vliegtocht 
van Soesterberg via Wenen en Constantinopel naar Nederlands-Indië. Geschreven, 
getypt.
1920. 1 omslag

190 Stukken betreffende een nieuwe Roemeense wet op de huur van onroerende 
goederen en de erkenning van de gelijkberechting terzake van niet-Roemenen. 
Geschreven, getypt, gedrukt.
1922. 1 omslag

191 Stukken betreffende een Roemeens wetsontwerp op de aankoop van huizen en het 
bebouwen van grond door vreemdelingen. Getypt, gedrukt.
1923. 1 omslag

4. Nationaliteitskwesties en juridische aangelegenheden

4. NATIONALITEITSKWESTIES EN JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN
a. Regelingen

A. REGELINGEN

192 Stukken betreffende legitimatiepapieren en afgifte daarvan in Nederland aan 
Nederlandse onderdanen, en betreffende verblijfsvergunningen voor 
vreemdelingen in Roemenië. Geschreven, getypt.
1900, 1901. 1 omslag

193 Stukken betreffende de Roemeense voorschriften met betrekking tot het verblijf en
de rechtsbedeling van vreemdelingen. Geschreven, getypt, gedrukt.
1900. 1 omslag

194 Ingekomen brief en minuten van verzonden brieven betreffende de voorschriften 
voor het viseren door de Roemeense (vice-) consuls in Nederland, van paspoorten 
van Nederlandse onderdanen, die naar Roemenië willen reizen. Geschreven, getypt.
1904, 1919. 3 stukken

195 Stukken betreffende de toestemming tot het sluiten van huwelijken in het 
buitenland in verband met de uitvoering van artikel 4 van het Haagsche 
Huwelijkstractaat van 12 juni 1902 (Staatsblad 121 van 1904) en de Roemeense 
voorschriften tot het aangaan van een huwelijk in Roemenië geldend voor 
Nederlanders c.a. Geschreven, getypt, gedrukt.
1905-1919. 1 omslag

196 Stukken betreffende een regeling inzake uitwisseling van signalementskaarten 
tussen de centrale antropometrische instellingen van diverse landen. Geschreven, 
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getypt.
1905, 1906. 1 omslag

197 Tekst van een Roemeense wet met bijbehorend uitvoeringsreglement inzake de 
controle op vreemdelingen en van openbare gelegenheden van verschillende aard. 
Gedrukt.
1915. 1 deel

198 Stukken betreffende de berekening van de kosten voor het viseren van paspoorten 
en betreffende de opdracht om visa verstrekt door de Nederlandse consul te 
Odessa te annuleren en opnieuw te verlenen. Geschreven, getypt.
1920. 1 omslag

b. Kwesties van nationaliteit en beschermelingschap

B. KWESTIES VAN NATIONALITEIT EN BESCHERMELINGSCHAP

199 Stukken betreffende de nationaliteit van M. Kooyker-Wienenberger, J.H. Löw, F. 
Rottmann, de consul der Nederlanden te Galatz L.L. Schmierer en de krankzinnige 
Malca Trachtengold.
1891, 1900-1915. 1 omslag

200 Stukken betreffende aanvragen van verklaringen inzake het behoud van 
Nederlanderschap en het afgeven van deze bewijzen aan mevrouw A. Meulcman, J. 
Oudewael, R.J. en H.L. van Til, G.J. Verloop, H. Westkirch en H. de Wilde. 
Geschreven, getypt, gedrukt.
1900-1923. 1 omslag

201 Stukken betreffende de onjuiste afgifte van een reispapier aan M. Middelberg. 
Geschreven, getypt.
1900. 1 omslag

202 Stukken betreffende legitimatiebewijzen ten behoeven van Nederlandse protégees.
Geschreven, getypt.
1900-1906. 1 omslag

203 Stukken betreffende het onderscheid, dat men in acht moet nemen ten opzichte 
van Nederlanders en Nederlandse beschermelingen. Geschreven, getypt, gedrukt.
1903. 4 stukken

204 Stukken betreffende de moeilijkheden, die zijn ontstaan na de opheffing in 1901 van
het instituut der Nederlandse beschermelingen in Roemenië. Geschreven, getypt.
1904, 1905. 1 omslag

205 Stukken betreffende de naturalisatie tot Nederlander van H. Fekete, G.A. Frödel, F. 
Goldsmann, de minderjarige H. C. Knapen, Wilhelm en Walter C.H. Pataky, A. 
Rosenzweig, H. Spiegel, U. Sulman, M. Weber en B. Zikel en de adoptie van H.C. 
Knapen. Geschreven, getypt.
1904-1923. 1 omslag

206 Stukken betreffende de afgifte van een paspoort aan Cornelis Brittijn. Geschreven, 
getypt.
1911, 1912. 1 omslag
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c. Overlijden en nalatenschappen

C. OVERLIJDEN EN NALATENSCHAPPEN

207 Stukken betreffende de afhandeling van de nalatenschappen van J. Braas, L.M.W. 
Caljouw, Collaro, W.J. Korenhof, dr. M. Lieber en E.A. Tabbers en de zorg voor de 
kinderen van L.M.W. Caljouw en C. van Twuyver. Geschreven, getypt, gedrukt.
1900-1923. 1 omslag

208 Briefwisseling betreffende het legitimatiebewijs van A. Keun-Alexandridis en haar 
overlijden op 26 juni 1902. Geschreven, getypt.
1900, 1904. 4 stukken
Volgens de Gregoriaanse tijdrekening valt haar overlijden op 9 juli 1902.

209 Stukken betreffende het overlijden van de Nederlandse matroos Jan van der Kooij 
te Galatz. Geschreven.
1907. 2 stukken

210 Minuut van een verzonden brief betreffende het overlijden van de Nederlandse 
onderdaan Pier Meijer te Ploesti. Getypt.
1908. 1 stuk

211 Stukken betreffende het overlijden ten gevolge van een ongeval van de derde 
stuurman N.T.J. Tuitel. Getypt.
1923. 1 omslag

d. Deserteurs en misdadigers

D. DESERTEURS EN MISDADIGERS

212 Stukken betreffende de gang van zaken rond de desertie te Rotterdam van Juan 
Leiva van het Roemeense schip "Yassy" en zijn aanhouding aldaar. Geschreven, 
getypt.
1902. 4 stukken

213 Stukken betreffende desertie van de matroos B. Thijssen. Geschreven, getypt.
1903, 1904. 3 stukken

214 Stukken betreffende het verzoek om de uitlevering van de misdadiger J.C. de Brey. 
Geschreven, getypt.
1903, 1904. 1 omslag

215 Stukken betreffende de mededeling door Roemenië aan Nederland en door 
Nederland aan Roemenië van de uitlevering van hun onderdanen aan derde 
mogendheden. Geschreven, getypt.
1903. 1 omslag

216 Stukken betreffende de veroordeling van een Roemeens onderluitenant in verband 
met door hem gepleegd machtsmisbruik tegen en mishandeling van twee 
personeelsleden van de Astra Romana te Moreni. Geschreven, getypt.
1919. 1 omslag

e. Bemiddeling bij geschillen

E. BEMIDDELING BIJ GESCHILLEN

217 Stukken betreffende het proces over het geschil tussen de Roemeense staat en de 
aannemer der havenwerken te Constantza, Hallier en het inschakelen van W.F. 
Leemans, hoofdingenier van de Dienst van Rijkswaterstaat in Nederland bij dit 
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proces. Geschreven, gedrukt.
1900. 1 omslag

218 Briefwisseling inzake de zoekgeraakte obligatiën van Z. Marinberg bij de 
Hollandsche Creditbank te Amsterdam en latere klachten betreffende de 
frauduleuze praktijken van deze bank. Geschreven, getypt.
1900-1908. 1 omslag

219 Stukken betreffende het weigeren van betaling door C. Lazarescu, agent van de 
Stoomkoffiebranderij en Theehandel Erve J. van den Bergh. Geschreven.
1902. 1 omslag

220 Stukken betreffende een aanklacht van J.J. Schrempft Jr., makelaar in zaden en 
peulvruchten, inzake de frauduleuze praktijken van de firma Morgenstern en Co te 
Braïla. Geschreven.
1905. 1 omslag

221 Stukken betreffende een aanklacht van J.M. Kars, consul te Braïla tegen de levering 
van te weinig en slechte kwaliteit haver door de firma Ellmann en Hailpern aan de 
firma Peirano en Co te Londen. Geschreven.
1905, 1906. 1 omslag

222 Stukken betreffende de moeilijkheden rondom de levering en betaling van bokking 
aan drie afnemers in Braïla door de firma Klatz en Co en hun vertegenwoordiger te 
Galatz, A.G. Loiso. Geschreven, getypt.
1907-1909. 1 omslag

223 Stukken betreffende buitenlandse geldschieters en hun rechten in geval van 
faillissement. Geschreven, getypt.
1907. 2 stukken

224 Stukken betreffende het ontwerp-verdrag tussen de Nederlandse en de Griekse 
regering om een tussen de beide landen bestaand geschil over een zeker pandrecht 
aan een scheidsrechterlijke uitspraak te onderwerpen. Geschreven, getypt.
1912, 1913. 1 omslag

5. Culturele en sociale aangelegenheden en volksgezondheid

5. CULTURELE EN SOCIALE AANGELEGENHEDEN EN VOLKSGEZONDHEID
a. Culturele aangelegenheden

A. CULTURELE AANGELEGENHEDEN

225 Stukken betreffende de wijziging van de wetgeving op het Roemeense onderwijs en
het al of niet kosteloos verstrekken van lager onderwijs. Geschreven, getypt, 
gedrukt.
1900-1908. 1 omslag

226 Stukken betreffende een internationale prijsvraag voor architecten tot het 
ontwerpen van een gebouw voor het in Nederland te vestigen permanente hof van 
arbitrage. Geschreven.
1904, 1905. 4 stukken

227 Stukken betreffende de toetreding van Roemenië tot de Berner Conventie inzake 
letterkunde en kunst. Geschreven, getypt, gedrukt.
1906, 1908. 1 omslag
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228 Stukken betreffende het optreden van de voordrachtskunstenaar Albert Vogel in 
Roemenië. Geschreven, gedrukt.
1910. 1 omslag

229 Stukken betreffende het optreden van Jean Louis Pisuisse en Max Blokzijl ten huize 
van de Nederlandse gezant te Boekarest en voor de koningin van Roemenië. 
Geschreven.
1912, 1913. 1 omslag

230 Stukken betreffende de medaille geslagen ter gelegenheid van de herdenking van 
het eerste eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid. Geschreven, getypt.
1913. 3 stukken

231 Stukken betreffende het doel en de werkzaamheden van de "Vereeniging tot 
verbreiding van kennis over Nederland in den vreemde". Geschreven, getypt.
1919. 1 omslag

232 stukken betreffende de tegenwoordigheid van de Nederlandse gezant bij de 
inwijding van de universiteit te Cluj (Klausenburg) in Transsylvanië. Geschreven, 
getypt, gedrukt.
1920. 1 omslag

b. Sociale aangelegenheden en volksgezondheid

B. SOCIALE AANGELEGENHEDEN EN VOLKSGEZONDHEID

233 Briefwisseling naar aanleiding van vragen gesteld bij de behandeling van de 
begroting van Buitenlandse Zaken voor het dienstjaar 1904 door de Tweede Kamer 
om een opgave te ontvangen van alle aan de Staat der Nederlanden in de vreemde 
toebehorende eigendommen en rechten alsmede van de ten behoeve van 
Nederlanders in de vreemde bestaande stichtingen of inrichtingen. Geschreven, 
getypt.
1904. 1 omslag

234 Stukken betreffende de oprichting en de statuten van een Nederlandse vereniging 
te Boekarest met als doel het bevorderen van gezellig verkeer tussen de in 
Roemenië wonende Nederlanders, waarbij gevoegd een ledenlijst. Geschreven, 
getypt.
1906, en z.j. 1922 1 omslag

235 Stukken betreffende de organisatie van kinderherstellings-en vakantiekolonies in 
Roemenië. Geschreven, getypt.
1906. 3 stukken

236 Stukken betreffende de in Roemenië gebruikte tijdsaanduiding voor het 
maatschappelijk leven en voor spoorweg, post en telegraaf. Geschreven, getypt.
1907. 4 stukken
Vergelijk inventarisnummer 11.

237 Stukken betreffende de opname in en het ontslag uit krankzinnigengestichten in 
het buitenland van vreemdelingen. Geschreven, getypt.
1907, 1909, 1910. 1 omslag

238 Stukken betreffende de schenking van een som geld door de Roemeense koning en 
koningin aan een pas opgericht tehuis voor blinden in Roemenië. Geschreven, 
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gedrukt.
1909. 2 stukken

239 Stukken betreffende de kosten van verpleging in Nederland van de krankzinnige 
Roemeense Molka Braunstein, en bericht van haar overlijden. Geschreven, getypt.
1909-1911. 1 omslag

240 Stukken betreffende het voornemen van de Roemeense en Servische regeringen 
om quarantainemaatregelen te treffen, onder andere met betrekking tot goederen 
afkomstig van Rotterdam, in verband met de cholera-epidemie in de Nederlandse 
havens. Geschreven, getypt.
1909. 1 omslag

241A-241C Stukken betreffende de totstandkoming van een internationale opiumconventie in 
1912, de terzake gehouden internationale konferentie en de ondertekening van 
genoemde conventie en stukken betreffende de wijziging van de tekst van de 
conventie in verband met de overdracht van bemoeiingen van de Nederlandse 
regering aan de Volkenbond. Geschreven, getypt, gedrukt.
1912-1922. 3 delen
241A Proces-verbaux officiels van 1914., 1 deel
241B Proces-verbaux officiels van 1912 (Deel 1)., 1 deel
241C Documents van 1912 (Deel 2)., 1 deel

242 Concept-telegram betreffende de vestiging van een Nederlandse afdeling van het 
Rode Kruis in Roemenië. Geschreven.
1916. 1 stuk

243 Stukken betreffende door Roemenië in verband met de verbreiding van cholera en 
pest getroffen sanitaire maatregelen bij binnenkomst van goederen en personen 
via de havens. Geschreven, getypt.
1919, 1922. 1 omslag

244 Stukken betreffende de gevolgen voor de Nederlands samenleving van de 
naturalisatie van voornamelijk Joodse personen uit Oost-Europa tot Nederlanders. 
Getypt.
1922. 3 stukken

C. Consulaire dienst

C. CONSULAIRE DIENST
1. Ressortindeling en personeel

1. RESSORTINDELING EN PERSONEEL

245 Ingekomen lijsten van in 1890 ontvangen consulaatsrechten, van in dat jaar in 
Roemenië verblijvende Nederlandse staatsburgers, van uitgesproken civiele en 
strafrechtelijke veroordelingen en van aan het consulaat verbonden personeel, 
opgemaakt door de consul te Boekarest. Geschreven.
1891. 1 omslag

246 Stukken betreffende de invoering van een indeling in consulaire ressorten voor 
Roemenië. Geschreven, getypt.
1900-1906. 1 omslag

247 Stukken houdende opgave van personeel werkzaam op de diverse Nederlandse 
consulaten en vice-consulaten in Roemenië. Geschreven, getypt.
1900-1920. 1 omslag
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Zie ook inventarisnummer 249.

248 Stukken betreffende de verheffing van de consulaten te Boekarest en Belgrado tot 
consulaat-generaal. Geschreven, getypt.
1900. 1 omslag

249 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van consuls, vice-consuls, 
kanseliers en andere consulaire ambtenaren werkzaam bij de diverse Nederlandse 
consulaten in Roemenië. Geschreven, getypt.
1900-1923. 1 pak
Staat bijgevoegd.
Zie ook inventarisnummers 247 en 250.

250 Stukken betreffende de reorganisatie van de Nederlandse consulaire dienst in 
Roemenië en de benoeming van drie nieuwe consuls. Geschreven, gedrukt.
1916-1920. 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 249.

251 Stukken betreffende de bevordering van de consul te Boekarest tot consul-generaal
zonder dat het consulaat wordt gewijzigd in een consulaat-generaal. Geschreven, 
getypt, gedrukt.
1922. 1 omslag

2. Vertegenwoordiging voor en door andere landen

2. VERTEGENWOORDIGING VOOR EN DOOR ANDERE LANDEN
Zie ook inventarisnummer 129.

252 Stukken betreffende het aanvaarden van de benoeming tot vice-consul van 
Noorwegen te Constantza door de vice-consul van Nederland aldaar. Geschreven, 
getypt.
1907, 1908. 1 omslag

253 Stukken betreffende het aanvaarden van de benoeming tot vice-consul van 
Duitsland te Braïla door de consul van Nederland aldaar. Geschreven, getypt.
1910. 1 omslag

254 Stukken betreffende de afwezigheid van de consul te Braïla van zijn post en 
waarneming daarvan in verband met de onmogelijkheid van terugkeer door de 
consul van Zweden aldaar, en de terugkeer in 1919 van de consul van Nederland. 
Geschreven, getypt.
1916, 1919. 1 omslag

255 Stukken betreffende de dood van de consul van Noorwegen te Galatz in 1917 en de 
waarneming van deze functie door de consul van Nederland aldaar. Geschreven, 
getypt.
1918. 1 omslag

256 Stukken betreffende de overdracht van het door de consul van Nederland te 
Constantza waargenomen ambt van vice-consul van Groot-Brittannië te 
Constantza aan de Britse vice-consul aldaar. Getypt.
1922. 1 omslag

3. Klachten van en over consuls

3. KLACHTEN VAN EN OVER CONSULS

257 Ingekomen brief betreffende de schending van het briefgeheim door de directeur 
van het postkantoor te Braïla met betrekking tot een brief bestemd voor de consul 
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aldaar. Geschreven.
1891. 1 stuk

258 Stukken betreffende klachten over het optreden van de Nederlandse consuls L.L. 
Schmierer te Galatz en G. Olie te Boekarest. Geschreven, getypt, gedrukt.
1902-1908. 1 omslag

259 Stukken betreffende de eis tot schadevergoeding van de vice-consul te Giurgevo 
terzake van de beschadiging van zijn eigendommen door een bombardement. 
Geschreven, getypt.
1917, 1918. 4 stukken
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II. Stukken ontvangen en ongemaakt door de Nederlandse gezant in Roemenië in zijn hoedanigheid van gezant in Servië

II. STUKKEN ONTVANGEN EN ONGEMAAKT DOOR DE NEDERLANDSE GEZANT IN 
ROEMENIË IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN GEZANT IN SERVIË
Zie ook inventarisnummers 82, 102, 114, 123, 168, 240 en 248.

A. Personeelsaangelegenheden en archiefzaken

A. PERSONEELSAANGELEGENHEDEN EN ARCHIEFZAKEN

260 Stukken betreffende het optreden van de Nederlandse consul te Belgrado tegen het
Oostenrijks legerbestuur. Getypt.
1916. 3 stukken

261 Stukken betreffende het verblijf in gevangenschap te Belgrado in 1914 van de 
Nederlandse consul aldaar. Geschreven.
1920. 2 stukken

262 Stukken betreffende de overdracht van archiefstukken betrekking hebbend op de 
Nederlandse diplomatieke dienst bij het Servische hof van vóór 1920 aan het 
gezantschap der Nederlanden te Belgrado. Geschreven.
1920. 4 stukken

B. Protocollaire aangelegenheden

B. PROTOCOLLAIRE AANGELEGENHEDEN
1. Niet-Nederlandse gezanten

1. NIET-NEDERLANDSE GEZANTEN

263 Stukken betreffende de benoeming van M. Militchevitch tot Servisch gezant bij het 
Nederlandse hof, tevens geaccrediteerd te Londen en te Berlijn. Geschreven, getypt.
1901. 4 stukken

264 Ingekomen lijsten van buitenlandse diplomatieke functionarissen in Serviö. 
Geschreven, gedrukt.
1910. 1911. 2 stukken

2. Servische koninklijk huis

2. SERVISCHE KONINKLIJK HUIS

265 Stukken betreffende de verloving en het morganatisch huwelijk van de Servische 
koning Alexander en het verzet daartegen uit den lande. Geschreven, getypt.
1900. 1 omslag

266 Ingekomen brief betreffende de speculaties rond de reisplannen van het koninklijk 
paar van Servië. Geschreven.
1901. 1 stuk

267 Ingekomen brief van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken betreffende 
de kennisgeving van het huwelijk van de dochter van de koning van Servië. Getypt.
1911. 1 stuk

3. Decoraties

3. DECORATIES

268 Stukken betreffende de toestemming tot het aannemen van de versierselen van 
Ridder der Orde van Frans Joseph van Oostenrijk door L. Kosztowitz, Nederlands 
consul-generaal te Belgrado. Geschreven, getypt.
1902. 3 stukken

269 Stukken betreffende de toezending van een medaille van het Rode Kruis aan 
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personen te Belgrado. Geschreven, getypt.
1914. 2 stukken

C. Politieke en militaire aangelegenheden

C. POLITIEKE EN MILITAIRE AANGELEGENHEDEN

270 Stukken betreffende wijzigingen in de samenstelling van de Servische regering. 
Geschreven.
1901, 1911. 1 omslag

271 Stukken betreffende het opnieuw aanknopen van diplomatieke betrekkingen 
tussen Nederland en Servië. Geschreven.
1905. 2 stukken
Na de moord in 1903 op het Servische koningspaar werden de betrekkingen verbroken.

272 Minuut van een politiek rapport betreffende de in Servië plaatshebbende militaire 
voorbereidingen. Geschreven.
1908. 1 stuk

273 Kopie van een rapport betreffende de gevolgen van de gebiedsuitbreiding van 
Servië na de Eerste Wereldoorlog. Getypt.
1919. 1 stuk

274 Stukken betreffende een diplomatiek conflict tussen Nederland en het koninkrijk 
der Serven, Kroaten en Slowenen naar aanleiding van de bejegening van de 
Nederlandse consul in Servië in 1914 en volgende jaren. Geschreven, getypt, 
gedrukt.
1920. 1 omslag

275 Stukken betreffende het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen 
Nederland en het koninkrijk der Serven, Kroaten en Slowenen. Geschreven, getypt, 
gedrukt.
1922. 1 omslag

D. Handels- en scheepvaartaangelegenheden

D. HANDELS- EN SCHEEPVAARTAANGELEGENHEDEN

276 Ingekomen rapport van de consul-generaal in Servië betreffende de handel in het 
jaar 1912. Getypt.
1914. 3 stukken

277 Stukken betreffende de regeling om het vervoer per schip van goederen uit Servië 
naar Noord-Europa en Amerika mede te leiden via Nederland. Geschreven, getypt.
1914. 1 omslag

E. Juridische aangelegenheden

E. JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

278 Stukken betreffende het geschil tussen J.C. Prillevitz en M.J. Strackovitch over een 
schuldvordering en de rol van de Nederlandse consul te Belgrado in deze kwestie. 
Geschreven.
1890, 1891. 1 omslag

279 Stukken betreffende een proces tussen M. de Wit en J. Falrij over een leverantie van 
eikehout uit Servië. Geschreven.
1902. 3 stukken
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III. Stukken inzake de belangenbehartiging door Nederland voor andere landen

III. STUKKEN INZAKE DE BELANGENBEHARTIGING DOOR NEDERLAND VOOR 
ANDERE LANDEN

A. Behartiging van de belangen tijdens de Eerste Wereldoorlog voor: België, Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk-Hongarije, Rusland en Spanje

A. BEHARTIGING VAN DE BELANGEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG VOOR: 
BELGIË, BULGARIJE, FRANKRIJK, GRIEKENLAND, OOSTENRIJK-HONGARIJE, RUSLAND EN 
SPANJE

280 Stukken betreffende de werkzaamheden in het kader van de belangenbehartiging 
van de Nederlandse gezant Melvill van Carnbee te Sophia. Geschreven, getypt.
1916. 1 omslag

281 Stukken betreffende het vertrek van de in Roemenië geaccrediteerde diplomatieke 
en consulaire ambtenaren van met Roemenië in staat van oorlog verkerende 
landen en van Roemeens personeel uit Oostenrijk-Hongarije. Geschreven, getypt.
1916. 1 omslag

282 Stukken betreffende de behartiging van de belangen van de staatsburgers van 
Bulgarije, Griekenland, Oostenrijk-Hongarije en Rusland in Roemenië en van België,
Frankrijk en Spanje voorzover verblijvend in Boekarest door Nederland (en andere 
naties). Geschreven, getypt.
1916-1919. 1 omslag

283 Stukken betreffende de behartiging van de belangen van Oostenrijks-Hongaars en 
Bulgaars personeel werkzaam bij niet-Roemeense bedrijven, die onder beheer van 
de Roemeense overheid zijn geplaatst. Geschreven, getypt.
1916. 1 omslag

284 Stukken betreffende de uitwisseling van lijsten van krijgsgevangenen en 
geïnterneerde burgers tussen Oostenrijk-Hongarije en Roemenië. Geschreven, 
getypt.
1916. 1 omslag

285 Stukken betreffende de interventie van de Nederlandse gezant bij de uitwisseling 
van geïnterneerde burgers tussen Oostenrijk-Hongarije en Roemenië. Geschreven, 
getypt.
1916. 1 omslag

286 Stukken betreffende het toezicht uitgeoefend door het Nederlandse gezantschap 
op diverse Oostenrijks-Hongaarse gebouwen en woningen. Geschreven, getypt.
1916. 1 omslag

287 Stukken betreffende de gedeeltelijke verzegeling enerzijds en de ingebruikneming 
anderzijds van de Bulgaarse school en kapel door de Roemeense autoriteiten. 
Geschreven, getypt.
1916. 1 omslag

288 Stukken betreffende de Nederlandse tussenkomst ten behoeve van de 
gevangengenomen attaché bij het Bulgaarse gezantschap te Boekarest. 
Geschreven, getypt.
1916. 1 omslag

289 Stukken betreffende het onderzoek door de Roemeense politie ingesteld in het 
Bulgaarse gezantschapsgebouw. Geschreven, getypt.
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1916. 1 omslag
Wanneer en voor hoe lang de zorg voor het gebouw aan de Nederlandse gezant werd toevertrouwd 
is niet gebleken.

290 Stukken betreffende de uitbetaling aan Oostenrijkse, Hongaarse en Bulgaarse 
onderdanen van een gedeelte van hun banktegoed. Geschreven.
1916. 2 stukken

291 Rapporten van de Nederlandse en de Amerikaanse gezant betreffende hun bezoek 
aan kampen voor Oostenrijks-Hongaarse en Duitse krijgsgevangenen in het district 
Jalomitza. Geschreven, getypt.
1916. 4 stukken

292 Proces-verbaal van overgave van het Oostenrijks-Hongaarse gezantschapsgebouw 
door de Nederlandse gezant aan de Oostenrijks-Hongaarse legatie-secretaris en 
majoor E. von Pflügl. Geschreven.
1916. 1 stuk
Wanneer de zorg voor het gebouw aan de Nederlandse gezant werd toevertrouwd is niet gebleken.

293 Stukken betreffende de tussen Roemenië en de centrale Mogendheden gesloten 
overeenkomst met betrekking tot de uitwisseling van krijgsgevangenen en de 
vrijlating van gijzelaars. Geschreven, getypt.
1917. 1 omslag

B. Overige belangenbehartiging

B. OVERIGE BELANGENBEHARTIGING

294 Stukken betreffende de waarneming van de behartiging van de Roemeense 
belangen in Japan door de Nederlandse gezant aldaar. Geschreven, getypt.
1918, 1920. 1 omslag

295 Stukken betreffende de beëindiging van de bemiddeling ten behoeve van 
Luxemburgse onderdanen door de Nederlandse consulaire vertegenwoordigers. 
Getypt.
1921, 1922. 1 omslag
Zie inventarisnummer 34.
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IV. Agenda's en klappers

IV. AGENDA'S EN KLAPPERS

296 Agenda van
juli 1889 tot en met juli 1910. 1 deel
1889 nummer 130, 1910 nummer 188.

297 Agenda van
augustus 1910 tot en met maart 1916. 1 deel
1910 nummer 187, 1916 nummer 380.

298 Agenda betreffende de belangenbehartiging voor Oostenrijk-Hongarije 1916 en een 
los agendavel gemerkt E.

8 katernen en 1 stuk
Hummers 1 tot en met 3456, agendavel E nummers 1 tot en met 11.

299 Agenda van
april 1916 tot en met augustus 1920. 1 deel
1916 nummers 381 tot en met 772 en nummers 3454 tot en met 3490,
1917 nummers 1 tot en met 758,
1918 en 1919 hebben één doorlopende nummering 1 tot en met 1276,
1920 nummers 1 tot en met 854.

300 Agenda van
september 1920 tot en met juni 1923. 1 deel
1920 nummer 855, 1923 nummer 850.

301 Agenda van
22 juni 1923 tot en met december 1927. 1 deel
Alleen voor wat betreft de stukken van 1923 nummer 851 tot en met 1590.

302 Klapper op de gezantschapsstukken van
1900 tot en met 1909. 1 deel

303 Klapper op de Oostenrijks-Hongaarse stukken van 1916 en de gezantschapsstukken 
van
1917. 1 deel

304 Klapper op de gezantschapsstukken van
1 mei 1919 tot en met 31 december 1919. 1 deel

305 Klapper op de gezantschapsstukken van
1920 en 1921. 1 deel

306 Klapper op de gezantschapsstukken van
1923 tot en met 1925. 1 deel
Alleen voor wat betreft de stukken van 1923.
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Bijlagen

B I J L A G E N
Bijlage 1 Gezanten van de Nederlandse regering te Boekarest, Roemenië

BIJLAGE 1 GEZANTEN VAN DE NEDERLANDSE REGERING TE BOEKAREST, ROEMENIË
 

Van Tot Naam

1880 01-04-1889 J.A. Keun, benoemd bij KB van 4 februari 1880 no. 19 tot 
zaakgelastigde, ingaande 6 februari 1882 bevorderd tot 
minister-resident, bij KB van 6 februari 1882 no. 12, 
ontslagen bij KB van 19 januari 1889 no. 29.

01-04-1889 01-08-1895 Jhr. mr. W.M. van Weede (09-11-1848 tot 23-11-1925), 
benoemd bij KB van 2 februari 1889 no. 31, overgeplaatst 
naar Madrid bij KB van 11 juni 1895 no. 29.

01-11-1895 01-11-1896 Jhr. mr. J.C.N. van Eijs van Lienden, benoemd bij KB van 6 
augustus 1895 no. 33, ontslagen bij KB van 2 oktober 1896
no. 37.

15-12-1896 01-01-1900 W.A.F. baron Gevers (24-08-1856 tot 1927), benoemd bij 
KB van 30 november 1896 no. 60, overgeplaatst naar 
Washington bij KB van 6 december 1899 no.2.

01-01-1900 01-05-1902 Mr. A.M.D. baron Sweerts de Landas Wyborgh (23-04-
1862 tot 12-03-1944), benoemd bij KB van 6 december 
1899 no. 2, overgeplaatst naar Tokio bij KB van 30 
december 1901 no. 124. Tevens geaccrediteerd bij het Hof 
van Servië.

01-05-1902 15-03-1904 Jhr. mr. R. de Marees van Swinderen (06-10-1860 tot 
1955), benoemd bij KB van 30 december 1901 no. 124 
overgeplaatst naar Washington bij KB van 8 februari 1904
no. 28.

15-03-1904 19-11-1909 Mr. W.B.R. van Welderen baron Rengers (18-08-1865 -tot 
25-12-1930), benoemd tot minister-recident bij KB van 18 
februari 1904 no. 28, bevorderd tot buitengewoon gezant
en gevolmachtigd minister bij KB van 23 februari 1907 no.
38. overgeplaatst naar Stockholm, Kopenhagen en 
Christiania bij KB van 19 november 1909 no. 32. Tevens 
geaccrediteerd bij het Hof van Servië sinds 6 juli 1906.

dec. 1909 mei 1910 W.A. Royaards, zaakgelastigde a.i.
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03-05-1910 15-02-1918 Jhr. dr. C.G.W.F. van Vredenburch (20-10-1874 tot 03-12-
1927), zaakgelastigde met de pers o onlijke titel van 
buitengeween ge z ant en gevolmac h tigd minister, 
benoemd bij KB van 3 mei 1910 no. 34, zaakgelastigde bij 
de Hoven van Boekarest en Belgrado, overgeplaatst naar 
Stockholm bij KB van 15 februari 1918 no. 69.

febr. 1918 jan. 1919 Jhr. G.L. van der Ma e sen de Sombreff, a.i.

18-01-1919 29-12-1923 Dr. Hendrik P.N. Muller van Werendyke (02-04-1859 tot 
11?-08-1941), b.g.g.m. aankomst januari 1919 no. 75,

26-04-1919 bevorderd tot b.g.g.m. tweede klasse bij KB van 12 
november 1920 no. 139 met ingang van 1 januari 1920, 
overgeplaatst naar Praag bij KB van 5 december 1923 no. 
51.
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BIJLAGE 2 LIJST VAN ROEMEENSE GEZANTEN GEACCREDITEERD TE 'S-GRAVENHAGE
 

datum overhandiging 
geloofsbrieven naam gezant rang

10-09-1880 M Mitilineo M-R.

08-02-1883 Th.C. Vacaresoo M-R./BGGM.

15-07-1885 N. Mitilineo BGGM.

05-07-1889 J. Vacaresco BGGM.

01-05-1891 Georce Bengesco (te Brussel) BGGM.

19-08-1898 J.N. Papiniu BGGM.

20-05-1905 E. Mavrocordato BGGM.

16-11-1911 Ch. Mitilineu BGGM.

11-08-1922 Henry Catargi (te Brussel) BGGM.

Verklaring afkortingen:

M-R. = Minister-Resident

BGGM. = Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister
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