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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:
Consulaat Winnipeg (Canada)

Periodisering:
archiefvorming: 1946-1955
oudste stuk - jongste stuk: 1937-1955

Archiefbloknummer:
Z26069

Omvang:
12 inventarisnummer(s); 0,20 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:
Consulaat Winnipeg

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het Nederlandse honoraire consulaat te Winnipeg werd in 1905 opgericht. Het archief van het 
consulaat bevat onder andere stukken betreffende Nederlandse militairen, stukken over 
nalatenschappen en lijsten van Nederlanders die de Canadese nationaliteit verwierven.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A).

Beperkingen aan het gebruik

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

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, Consulaat Winnipeg (Canada), nummer toegang 2.05.48.11, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Consulaat Winnipeg, 2.05.48.11, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Winnipeg (afgeleid van het Cree Indiaanse "win nipee" = modderig water) is sedert 1870 de 
hoofdstad van de Canadese provincie Manitoba, gelegen aan de monding van de Assiboine in de 
Red River, zuid-zuid westelijk van Lake Winnipeg en ca. 90 km ten noorden van de V.S. De stad was
en is het commerciële centrum van een hoofdzakelijk agrarisch achterland. Het Nederlandse 
honoraire consulaat te Winnipeg werd in 1905 opgericht. Het consulaat werd in de periode 1937-
1954 geleid door de volgende chefs de poste: Mr. Dr. L.J.F. van Riemsdijk van 1923 tot en met 1948, 
S.C. Trewhitt tot en met 1951, Th. W. Laid Law tot en met oktober 1952 en B. Menage vanaf 
november van hetzelfde jaar.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief van het consulaat Winnipeg is verre van compleet. De agenda's ontbreken geheel en 
tevens de correspondentie tot en met 1925. Het archief werd in 1961 naar het departement in Den 
Haag gestuurd.

Het archief is in 1993 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief, met een 
openbaarheidsbeperking op inv.nr. 7.

De rechtstitel is (nog) onbekend
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Omvang

OMVANG
De correspondentie 1926-1945 werd door de inventarisator geheel vernietigd aangezien dit vrijwel 
alleen het verstrekken van inlichtingen betrof (met name van de Emigratie Centrale Holland). 
Vernietiging van archiefbescheiden vond plaats op de ambassade te Ottawa en tijdens de 
inventarisatie in 1989. Voor de inventarisatie had het archief een omvang van 12 dozen (ca. 1.2 
meter). Na schoning bedraagt de totale omvang slechts 1 doos (ca. 0.1 meter).

Bijlage: Verklaring van vernietiging

BIJLAGE: VERKLARING VAN VERNIETIGING
De hieronder vermelde stukken afkomstig uit het archief van het consulaat te Winnipeg (Canada), 
(1926) 1946-1954 kunnen worden vernietigd volgens de vernietigingslijst (1960) van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken.

• Ontvangstbevestigingen
• Declaraties
• Uitbetalingen en verantwoordingen van geheven leges
• Briefwisseling betreffende onderstanden
• Verzoeken om handelsinlichtingen
• Stukken waarvan het beleid en de afdoening elders liggen en waarbij het eigen 

departement een bemiddelende functie heeft
• Afwijzingen van aanbiedingen en offertes, alsmede negatieve berichten op verzoeken om 

inlichtingen

Hoeveelheid: 1.1 meter (11 dozen). In opdracht van G.J. Lasee. 's Gravenhage, 13 december 1989.
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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

1 Stukken betreffende de organisatie van het consulaat.
1952-1954 1 omslag

2 Stukken betreffende de consulaire ressorten in Canada.
1952 1 omslag

3 Stukken betreffende het uitreiken van Nederlandse oorkonden aan de 
nabestaanden van Nederlandse militairen omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.
1952 1 omslag

4 Stukken betreffende het toekennen van oorlogsherinneringskruizen aan 
voormalige Nederlandse militairen.
1953 1 omslag

5 Stukken betreffende de nalatenschappen van: J.W. Bouman, P.Th. van Brandenburg,
E. de Jong/G. Jellema en J.J. Provoost.
1937-1954 1 omslag
Zie voor J.J. Provoost tevens inv.nr. 10.

6 Lijsten van Nederlanders die de Canadese nationaliteit verwierven.
1951-1954 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

7 Stukken betreffende de uitwijzingen van R.F. Hintzen en H. Scholten.
1953-1954 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

8 Stukken betreffende de begrafenis van de Nederlandse militaire vlieger A.J.H. van 
der Haar.
1954 1 omslag

9 Stukken betreffende verstrekte inlichtingen omtrent waterstaatkundige projecten 
in de Canadese provincie Manitoba.
1952 1 omslag

10 Stukken betreffende het spoorwegpensioen van J.J. Provoost.
1941-1953 1 omslag
zie tevens inv.nr. 5.

11 Stukken betreffende de Nederlandse militaire pensioenen van: P. Heemskerk, Mevr. 
C.M.J. van der Meer, W. de Ruyter en J. Zwart/ O. Zwart de Visser.
1946-1954 1 omslag

12 Stukken betreffende de nalatenschap van K.W. van Bommel.
1954-1955. 1 omslag


	Beschrijving van het archief
	Aanwijzingen voor de gebruiker
	Openbaarheidsbeperkingen
	Beperkingen aan het gebruik
	Materiële beperkingen
	Aanvraaginstructie
	Citeerinstructie

	Archiefvorming
	Geschiedenis van de archiefvormer
	Geschiedenis van het archiefbeheer

	Inhoud en structuur van het archief
	Selectie en vernietiging
	Omvang
	Bijlage: Verklaring van vernietiging


	Verwant materiaal
	Beschikbaarheid van kopieën


	Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

