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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Nederlands Gezantschap in Irak
Periode:
1934-1954
Archiefbloknummer:
Z269
Omvang:
0.80 meter; 29 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Engels..
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Nederlands Consulaat/Gezantschap in Irak (Bagdad), 1934-1954
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers
over de ontwikkelingen in Irak op het gebied van politiek, verkeer en economie, zoals het
Koninklijke huis van Irak, economische hulpverlening aan Irak en de economische boycot van
Israël door de Arabische staten.
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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.
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, Nederlands Gezantschap in Irak , nummer toegang 2.05.348,
inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Gezantschap Irak, 2.05.348, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
In de jaren twintig van de vorige eeuw wees de Rotterdamse Kamer van Koophandel op de
noodzaak van een Nederlandse vertegenwoordiging in Irak. De hoofdstad Bagdad lag op de
handelsroute over land naar Iran en Bagdad nam als overlaad- en handelscentrum sterk in belang
toe. Bovendien maakte de ontwikkeling van het luchtverkeer tussen Amsterdam en Batavia,
Bagdad tot een voorname tussenlandingsplaats. Daarom werd in 1928 besloten een Nederlands
consulaat in Bagdad te openen. Het ressort omvatte het gehele koninkrijk Irak en werd binnen het
ambtsgebied van de Nederlandse gezant in Teheran (Iran) ondergebracht. De eerste twee consuls
waren Britse handelaren die in Bagdad waren gevestigd. In de periode van dit archief (1934-1954)
was de Engelsman Ernest Dwyer de Nederlandse consul in Bagdad.
Rond 1947 heerste er een discussie op het ministerie van Buitenlandse Zaken over hoe de
Nederlandse vertegenwoordiging in Irak georganiseerd diende te zijn. De toenmalige Nederlandse
gezant in Ankara rapporteerde dat de twee consulaten in Irak matig functioneerden. De Britten
Dwyer in Bagdad en Davies in Basra hadden het te druk met particuliere zaken en dienden eerder
Britse dan Nederlandse handelsbelangen.
In 1949 werd besloten een tijdelijke zaakgelastigde in Bagdad te plaatsen. Barend Piets werd
aangesteld en mocht zich vanaf 1951 permanent zaakgelastigde voor Irak noemen. Het
gezantschap nam in 1953 de zaken over van het consulaat te Bagdad, dat voornamelijk bestond uit
het afgeven van visa. De vertegenwoordiging in Bagdad groeide in de loop der jaren uit tot een
belangrijke post.
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De archieven van het consulaat Bagdad en het gezantschap Bagdad beslaan de jaren 1934 en 19491954. Bovendien bevinden zich in het archief stukken uit het gezantschapsarchief van Ankara die
betrekking hebben op de voorbereiding van de vestiging van het gezantschap te Bagdad. Het
consulaatsarchief bestaat slechts uit één dossier met stukken uit 1934 over de benoeming van
consul Dwyer. Het materiaal van de periode 1928-1934 is verloren gegaan evenals een onbekende
hoeveelheid bescheiden uit de periode Dwyer (1934-1953).
De archieven zijn reeds in Bagdad geschoond en in 1981 naar het ministerie van Buitenlandse
Zaken overgedragen. Het gezantschapsarchief bestond uit zeven agendaboeken en een dertiental
dossiers. Bij de bewerking in 1984 door het ministerie van Buitenlandse Zaken is de oude ordening
gehandhaafd.
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is in 2011 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal
Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995
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
Inhoud

INHOUD
Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers
over de ontwikkelingen in Irak op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur,
onderwijs en wetenschap, zoals het Koninklijke huis van Irak, economische hulpverlening aan Irak
en de economische boycot van Israël door de Arabische staten.
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Het archief van het Consulaat/Gezantschap in Irak is in 1981 geselecteerd door de.ambassade. Met
het Nationaal Archief (NA) is afgesproken dat er tijdens de herbewerking van het archief in 2011
geen aanvullende selectie plaats zal vinden. Alle bescheiden die tot dit archief behoren, zijn
aangemerkt als te bewaren. Met het NA is afgesproken geen koppeling te maken met handelingen
uit de Basis Selectiedocumenten.
Aanvullingen

AANVULLINGEN
Voor dit archief worden geen aanvullingen verwacht.
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De inventaris is op dezelfde manier gestructureerd als tijdens de eerdere bewerking door het
ministerie van Buitenlandse Zaken. De inventaris van de eerdere bewerking is opgenomen in het
archief en te vinden onder inv.nr. 30.
Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije
omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De
omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten. Van de te vernietigen stukken zijn
vernietigingslijsten opgesteld en deze zijn aan het ministerie van Buitenlandse Zaken
overgedragen.
Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De ordening zoals bepaald tijdens de eerdere bewerking in 1984 door het ministerie van
Buitenlandse Zaken, is aangehouden.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Deze toegang sluit aan bij: 2.05.190 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap,
later de Ambassade in Irak 1955-1974.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
1. Stukken van algemene aard

1.1. Agenda's

1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.1. AGENDA'S

1-6

Agendaboeken waarin aangetekend de ingekomen en uitgaande stukken met
nummer, datum, afzender of geadresseerde, korte inhoudsbeschrijving en het
codenummer van het archief van het gezantschap te Bagdad
1949-1953
6 delen
1
1949 jun. 1 - 1951 nov. 23
2
1951 nov. 24 - 1952 mrt. 3
3
1952 mrt. 3 - 1952 jun. 28
4
1952 jun. 28 - 1952 nov. 21
5
1952 nov. 22 - 1953 dec. 31
6
1953 jun. 29 - 1953 dec. 31
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2. Stukken van bijzondere aard

2.1. Organisatie

2. STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
2.1. ORGANISATIE

8

Stukken betreffende de benoeming van Kolonel E. Dwyer tot honorair consul voor
Nederland bij het consulaat te Bagdad
1934
1 omslag

9

Stukken betreffende de waarneming van de consul en de uitbreiding van
bevoegdheden van het consulaat inzake aangiften van kinderen en het verlenen
van visa's
1951-1953
1 omslag

10

Stukken betreffende de benoeming van consul L.A. Davies; de bezetting, de status
en het ressort van het consulaat; ontvangst registers
1950-1951
1 omslag

11

Stukken betreffende de kanselarij van het gezantschap en de ambtswoning van de
zaakgelastigde: oprichting en inrichting; financiële verantwoording inrichting; extra
toelage A. Mansvelt; aankomst goederen voor de kanselarij; douanebehandeling;
uitbreiding ambtswoning
1950-1952
1 omslag

2.2. Protocol

2.2. PROTOCOL
12

Stukken betreffende de troonsbestijging, een reis en verjaardag van Koning Faisal II
van Irak; het overlijden van de koningin-moeder
1950-1953
1 omslag

13

Stukken betreffende de waarneming van Iraakse belangen in Nederland door het
gezantschap van Egypte te Den Haag; de waarneming van Iraakse belangen in het
buitenland door Egypte en Libanon; de oprichting van een Iraakse diplomatieke
post in Den Haag
1951-1952
1 omslag

14

Stukken betreffende de oprichting van een gezantschap te Bagdad; de status en
betekenis van een gezantschap; de verhouding tussen het consulaat en het
gezantschap te Bagdad; een reis van gezant B.A. Piets; de benoeming van de heer
Dwyer tot consul in Bagdad
1944-1949
1 omslag
De stukken zijn afkomstig uit het gezantschpasarchief van Ankara en bezitten de originele code (211
en 218). In Bagdad werden de stukken onder codenummer 281 gezamenlijk ondergebracht. Het
dossier bevat tevens stukken over de gebrekkige communicatie mogelijkheden tussen Ankara en
Istanboel.

2.3. Politiek

2.3. POLITIEK
15

Stukken betreffende de diplomatieke vertegenwoordiging van Indonesië in Irak
1951
1 omslag

16-19

Rapporten van gezant B.A. Piets
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1951-1953
16
17
18
19

13

4 omslagen
Betreffende de economische boycot van Israël door de Arabische
staten 1952
Betreffende de verhouding tussen Jordanië en Irak 1951
Betreffende de Britse en Amerikaanse belangen in het gebied van de
Perzische Golf 1952
Betreffende de Britse, Amerikaanse, Iraakse en Saoedi-Arabische
belangen in Koeweit 1952-1953

2.4. Verkeer

2.4. VERKEER
20

Stukken betreffende het uitstel van een luchtvaartovereenkomst tussen Nederland
en Irak in verband met de komende verkiezingen in Irak
1947-1953
1 pak
in dit nummer bevinden zich stukken uit de periode 1947-1949 die afkomstig zijn uit het archief van
het gezantschap te Ankara en de oorspronkelijke code I(53) bezitten. in Bagdad werden de stukken
onder het codenummer 41.03.07 ondergebracht

2.5. Economie

2.5. ECONOMIE
21

Stukken betreffende de mogelijkheden voor de Nederlandse export naar Irak; de
landbouw en industrie in Irak; de export van Irak aan Europa
1951-1953
1 omslag

22

Stukken betreffende de mogelijkheid een handelsverdrag tussen Nederland en Irak
te sluiten; het handelsverkeer tussen Nederland en Irak in 1938 en 1946 tot en met
1950; handelsbesprekingen tussen Irak en derden
1951
1 omslag

23

Rapporten van gezant B.A. Piets betreffende de Nederlandse exportmogelijkheden
in het gebied van de Perzische Golf; de economische ontwikkeling van de golfstaten
Koeweit en Bahrein
1953
1 omslag

24

Stukken betreffende de uitzending van Verenigde Naties-experts naar Irak; een
hulpverleningsprogramma van de Verenigde Staten ten behoeve van Irak
1951-1952
1 omslag

25

Stukken betreffende economische hulpverlening aan Irak door Nederlandse
experts: waterbouwkundigen, bodemdeskundigen, medici, verpleegsters, douanedeskundigen en Nederlandse deelname aan een project in Irak
1952-1953
1 omslag

26

Stukken betreffende het bezoek van professor C.H. Edelman aan Bagdad
1951

1 omslag

27

Stukken betreffende economische hulpverlening aan Irak door Groot-Brittanië
inzake het aantal en tewerkstelling van Britse experts in het Midden-Oosten
1951
1 omslag

28

Stukken betreffende het bezoek van de Iraakse minister van Financiën en
Economische zaken Dhia Jafar aan Groot-Brittanië en Nederland
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1952
29
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Stukken betreffende de oprichting van een Ontwikkelingsraad en een ministerie
voor Ontwikkelingswetten in Irak
1953
1 omslag
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3. Oude Toegang

3. OUDE TOEGANG
30

Inventaris van de Nederlandse consulaire vertegenwoordiging in Irak (Bagdad)
1934-1953, met namen- en onderwerpklapper
1984
1 omslag

