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Beschrijving van het archief

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

Naam archiefblok:
Ministerie van Financiën: Afdeling Kabinet

Periodisering:
archiefvorming: 1940-1960
oudste stuk - jongste stuk: 1940-1964

Archiefbloknummer:
F7

Omvang:
156 inventarisnummer(s)7,50 meter

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

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Financiën / Afdeling Kabinet

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De Afdeling Kabinet van het Ministerie van Financiën (1942-1945) behandelde zaken van algemene
aard, personeelszaken, ingekomen poststukken en beheerde de bibliotheek. Tijdens de bezetting, 
van 1943 tot 1945, werd het departement overgebracht naar Deventer. In 1945 werd de naam 
veranderd in Kabinet en Personeel. De Afdeling Kabinet en Personeel (1945-65) wordt 
onderverdeeld in twee bureaus, te weten: Het Bureau Kabinet, waar men het geheim archief, de 
geheime index en de ingekomen stukken beheerde; en het Bureau Personeel, waar de behandeling
van alle personeelsaangelegenheden van het ministerie plaatsvond.
Het archief bevat stukken betreffende o.a. organisatie, personele aangelegenheden, 
taakuitvoering en verder nog o.a. verbalen en circulaires.



6 Financiën / Kabinet, 1940-1960 2.08.74

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

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

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Afdeling Kabinet, nummer toegang 2.08.74,
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Financiën / Kabinet, 1940-1960, 2.08.74, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Algemeen

ALGEMEEN
Het Ministerie van Financiën is belast met vele taken op het terrein van de staatsfinanciën en met 
enkele op het terrein van provinciale en gemeentelijke financiën.

Ook het toezicht op het bank- en verzekeringswezen is aan dit departement toebedeeld.

De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het monetaire beleid; de uitvoering hiervan 
berust bij de Nederlandse Bank.

De volgende afdelingen zijn belast geweest met de uitvoering en administratie van zaken met een 
geheim karakter, waaronder de zorg voor het geheim archief:

– Departement van Financiën, Afdeling Kabinet en Secretarie (1940-1942)
– Departement van Financiën, Afdeling Kabinet (1942-1945)
– Ministerie van Financiën, Afdeling Kabinet en Personeel (1945-1965)

Deze afdelingen ressorteerden rechtstreeks onder de secretaris-generaal van het Ministerie van 
Financiën.

De Afdeling Kabinet en secretarie (1940-1942) was onderverdeeld in:

– Bureau Kabinet, waar men het geheim archief, geheime index en ingekomen stukken 
beheerde.

– Bureau Index en Archief, hieronder vielen de algemene index en het algemeen 
departementsarchief.

– Bureau Secretarie en Expeditie, waar men het type- en expeditiewerk deed en het beheer 
en verantwoording der zegel-, registratie-, legalisatie- en copiegelden had.

Op 6 maart 1942 werd besloten, bij circulaire nr. 235, om de Afdeling Kabinet en Secretarie op te 
splitsen in vier onderafdelingen: Algemeen Secretariaat, Kabinet, Ambtenarenzaken en 
Vertalingen.

De Afdeling Kabinet (1942-1945) behandelde zaken van algemene aard, personeelszaken, 
ingekomen poststukken en beheerde de bibliotheek.

In 1945 werd de naam weer veranderd in Kabinet en Personeel.

De Afdeling Kabinet en Personeel (1945-1965) is nu onderverdeeld in twee bureaus:

– Bureau Kabinet. Waar men het geheim archief, de geheime index en de ingekomen stukken
beheerde.

– Bureau Personeel. Waar de behandeling van alle personeelsaangelegenheden van het 
ministerie plaatsvond.

Tijdens de oorlogsperiode 1940-1945

TIJDENS DE OORLOGSPERIODE 1940-1945
Op vrijdag 10 mei werd Nederland door Duitse legers overvallen. De toenmalige minister-president
Jhr. Mr. D.J. de Geer (tevens minister van Financiën) weigerde aanvankelijk de toestand onder ogen
te zien, maar in de loop van de dag stemde hij ermee in dat via een radioverbinding met Engeland 
onder andere werd afgesproken dat het goud van de Nederlandse Bank naar Engeland zou gaan. 
Op 12 en 13 mei vluchtten de ministers op twee na, richting Engeland.



8 Financiën / Kabinet, 1940-1960 2.08.74

Het departement van Financiën werd nu geleid door de waarnemend secretaris-generaal de heer 
B.J. de Leeuw. Op initiatief van één der achtergebleven ministers werd een bijeenkomst belegd 
met de nu hoogste functionarissen op de departementen. Ook was hierbij aanwezig de 
bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, generaal Winkelman. Tijdens deze bijeenkomst 
werd het regeringsgezag in Nederland vrij informeel overgedragen aan Winkelman. Op 15 mei 
capituleerde Nederland. De hoogste autoriteit was nu de Reichskommissar Seys-Inquart, die 
generaal Winkelman op 3 juni 1940 van alle bevoegdheden onthief. Het departement van 
Financiën werd nu geleid door twee waarnemend secretarissen-generaal: B.J. de Leeuw en de 
directeur-generaal der Belastingen H. Postma. Als secretaris-generaal werd benoemd de directeur 
van de Nederlandse Bank, mr. L.J.A. Trip. Al vrij spoedig had Trip grote moeite met de manier 
waarop de Duitsers met het geld omsprongen. Tevens ontdekte hij dat van de Duitse schuld aan 
Nederland een half miljard werd weggestreept, terwijl bovendien in april 1941 de deviezengrens 
met Duitsland zou worden opgeheven. Hij kon dit niet langer meer aanzien en trad op 20 maart 
1941af. Hij werd opgevolgd door mr. M.M. Rost van Tonningen, die tevens president van de 
Nederlandse Bank werd.

Al in 1942 werden landingen van de Engelsen en Amerikanen aan de Nederlandse kust verwacht. 
Seys-Inquart besloot dit niet verder af te wachten en regelde een verhuizing van de bestuurscentra
naar het oosten. Het Ministerie van Financiën ging in januari 1943 naar Deventer.

In september 1944 begon het er slecht uit te zien voor de bezetters en hun handlangers. Op 5 
september 1944 (dolle dinsdag) vluchtten velen richting Duitsland. Ook Rost van Tonningen 
vertrok. Op dezelfde dag vergaderde in Den Haag een College van Vertrouwensmannen, die door 
de regering in Londen was samengesteld, over de toekomstige leiding der departementen. Mr. H. 
Albarda werd voor Financiën als gemachtigde aangesteld. Dit besluit werd in oktober 1944 door de
regering goedgekeurd. Een maand later op 23 november 1944 ontsloeg de regering in Londen mr. 
Rost van Tonningen. Niet dat dat iets uitmaakte op dat moment. Op 4 april 1945 ontvingen de 
ambtenaren van Financiën een afschrift van een schriftelijke machtiging, waarin majoor mr. A.W.R. 
Mackay alle leidende bevoegdheden kreeg vanaf het moment waarop Deventer en/of Den Haag 
zouden zijn bevrijd. Op 16 april 1945 werd Rost van Tonningen opnieuw ontslagen.

Na de Duitse capitulatie, op zaterdag 5 mei 1945, gingen alle departementshoofden zich 
bezighouden met staking en schorsing van foute ambtenaren.

Op 9 mei verscheen een overzicht van de taakverdeling op het departement in Den Haag en werd 
tevens mr. Trip weer aangesteld als president van de Nederlandse Bank.

Het ministerie werd op 22 juni 1945 officieel gereorganiseerd. Als minister van Financiën werd 
aangesteld prof. Mr. P. Lieftinck.

Gebruikte literatuur

GEBRUIKTE LITERATUUR
Klein-Fresen, J.E., Literatuurrapport Het departement van Financiën, (1936) 1940-1975; Winschoten, 
oktober 1968.

Nijholt, L.J.J.G., Researchrapport ten behoeve van de bewerking van het verbaalarchief van het Ministerie van 
Financiën, 10 mei 1940 – augustus 1975; Den Haag, 8 augustus 1986.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

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

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het kabinetsarchief bevat informatie over geheime en vertrouwelijke stukken.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
De omvang van dit bestand bedraagt 8,5 meter. Uit dit archief is niet geselecteerd, behoudens 
stukken van de ministerraad, 1950-1962. Het motief hiervoor is dat deze stukken vanaf 1950 
compleet aanwezig zijn in het archief van de ministerraad dat zich in het Nationaal Archief bevindt.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het bestand bestaat uit drie gedeelten die elkaar overlappen. Het eerste gedeelte (1940-1949) is 
geordend als verbaalarchief, hetgeen inhoudt dat de stukken chronologisch en op nummer zijn 
geordend.

Een gedeelte van dit verbaalarchief, van 1943-1945, is in Deventer gevormd.

Het tweede gedeelte bestaat uit circulaires, afkomstig van de Generale Thesaurie. Ook van dit 
bestand is een gedeelte in Deventer gevormd.

Het derde gedeelte bestaat uit stukken betreffende de ministerraad.

De begincesuur (10 mei 1940) vindt zijn reden in het feit, dat het verbaalarchief van voor die datum
is overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

De eindcesuur (1949) bevatten de laatste stukken van het verbaalarchief.
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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 VAN ALGEMENE AARD

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.1 Verbalen en toegangen daarop

1.1 VERBALEN EN TOEGANGEN DAAROP
De indicateurs en indices zijn onmisbaar voor de toegankelijkheid van de verbalen. Deze verbalen 
liggen chronologisch op verbaalnummer. Conform daarmee dienen de 'chronologische' indicateurs 
als directe toegang. Zoekt men een overzicht op rubriek of onderwerp dan kunnen de indices 
daarvoor dienen.

1 Indicateurs ('nummerlijsten') op de verbalen.
1940-1950 pak
Geven chronologisch toegang. Met vermelding van verbaalnummer, datering, rubriek en 
omschrijving.

2-7 Indices op de verbalen.
1940-1949 6 pakken
Geven rubrieksgewijs toegang. Met vermelding van verbaalnummer, datering, rubriek en 
omschrijving.
2 1940
3 1941
4 1942
5 1943-1944
6 1945-1947
7 1948-1949

8-39 Verbalen, per jaar geordend op verbaalnummer.
1940-1949 32 pakken
Met hiaten. Zie voor de periode 1950-1959 inv.nrs. 143-151.
8 1940 mei 20 - juli 10, nrs. 002 - 055.
9 1940 juli 10 - sep. 09, nrs. 056 - 099.
10 1940 sep. 13 - dec. 24, nrs. 102 - 209.
11 1941 jan. 03 - mrt. 26, nrs. 001 - 098.
12 1941 mrt. 29 - aug. 27, nrs. 100 - 221.
13 1941 sep. 03 - dec. 23, nrs. 225 - 363.
14 1942 jan. 06 - jan. 30, nrs. 001 - 019.

Bevat 7 kaarten.
15 1942 feb. 10 - dec. 24, nrs. 022 - 202.
16 1943 jan. 22 - dec. 24, nrs. 003 - 073.
17 1944 jan. 13 - dec. 22, nrs. 005 - 067.
18 1945 jan. 29 - sep. 13, nrs. 001 - 141.
19 1945 sep. 22 - dec. 19, nrs. 145 - 257.
20 1946 jan. 05 - nov. 28, nrs. 001 - 314.
21 1946 dec. 05 - dec. 31, nrs. 322 - 356.

Bevat 6 kaarten.
22 1947 jan. 03 - apr. 18, nrs. 001 - 174.
23 1947 apr. 21 - mei 27, nrs. 176 - 246.
24 1947 juni 06 - aug. 12, nrs. 259 - 372.
25 1947 aug. 13 - aug. 15, nrs. 374 - 380.

Bevat 11 kaarten.
26 1947 aug. 20 - okt. 10, nrs. 384 - 506.
27 1947 okt. 20 - nov. 15, nrs. 520 - 594.
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28 1947 nov. 20 - dec. 30, nrs. 601 - 685.
29 1948 jan. 08 - feb. 23, nrs. 12a - 139.
30 1948 feb. 26 - apr. 17, nrs. 151 - 294.
31 1948 apr. 21 - juni 30, nrs. 300 - 439.
32 1948 juli 05 - aug. 30, nrs. 447 - 555.
33 1948 sep. 01 - okt. 29, nrs. 557 - 678.
34 1948 nov. 01 - dec. 11, nrs. 682 - 777.
35 1948 dec. 13 - dec. 31, nrs. 782 - 830.
36 1949 jan. 05 - mrt. 31, nrs. 008 - 207.
37 1949 apr. 01 - mei 30, nrs. 210 - 388.
38 1949 juni 01 - aug. 10, nrs. 393 - 570.
39 1949 aug. 11 - sep. 02, nrs. 571 - 642.

1.2 Circulaires

1.2 CIRCULAIRES

40-45 Circulaires.
1920-1949 6 pakken
Stukken zijn binnengekomen bij de Generale Thesaurie.
40 1920 feb. 02 - 1935 dec. 31
41 1936 jan. 03 - 1940 mei 03
42 1940 mei 20 - 1941 juni 23
43 1941 juni 30 - 1942 dec. 23
44 1943 jan. 04 - 1946 dec. 23

Het jaar 1945 ontbreekt.
45 1947 jan. 24 - 1949 dec. 30

46-47 Circulaires.
1940-1944 2 pakken
Uit het dossier 'Voorschriften'.
46 1940 mei 18 - 1941 dec. 11
47 1942 jan. 14 - 1944 mrt. 20
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2 STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD

2 STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
2.1 Organisatie

2.1 ORGANISATIE

48 Stukken betreffende de instelling en opheffing van organisatieonderdelen, alsmede
de reorganisatie van werkzaamheden bij het departement.
1940-1953 pak

2.2 Personele aangelegenheden

2.2 PERSONELE AANGELEGENHEDEN

49 Stukken betreffende de vakantieverlofregeling voor na hun militaire dienst 
terugkerende ambtenaren en arbeidscontractanten.
1940 omslag

50-51 Stukken betreffende de uitvoering van de Vierde Verordening ten aanzien van 
joodse ambtenaren.
1940-1943 2 pakken
50 1940 sep. 14 - 1940 dec. 24
51 1941 jan. 16 - 1943 sep. 01

52 Beschikkingen en aanschrijvingen betreffende personele aangelegenheden.
1940-1946 pak

53 Stukken betreffende de geneeskundige controle van rijksambtenaren.
1940-1946 omslag

54 Stukken betreffende de toepassing van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
(ARAR).
1940-1950 omslag

55 Stukken betreffende de faciliteiten voor reizen, vervoer en huisvesting.
1940-1953 omslag
Stukken hebben waterschade.

56-57 Stukken betreffende de tewerkstelling (arbeidsinzet) en vrijwillige dienstneming 
van ambtenaren in Duitsland.
1941-1944 2 pakken
56 1941-1944
57 1942-1944

Betreft stukken van en aan de Afdeling Ambtenarenzaken, sinds maart 1943 de 
Afdeling Personeel.

58 Stukken betreffende de salariëring van (overheids)personeel.
1941-1948 omslag

59 Stukken betreffende het laten verrichten van overwerk.
1941-1951 pak

60 Stukken betreffende de krijgsgevangenschap van ambtenaren.
1942-1944 pak

61 Stukken betreffende het laten vervullen van de arbeidsdienstplicht.
1942-1944 omslag
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62 Stukken betreffende personele voorzieningen in verband met de verplaatsing van 
departementen en regeringsbureaus.
1942-1944 omslag

63 Stukken betreffende de opgave aan De Nederlandsche Bank van de ambtenaren die
tekeningsbevoegd zijn voor met name comptabele stukken.
1944 omslag

64 Stukken betreffende de overplaatsing van ambtenaren.
1944 omslag

65 Stukken betreffende de benoeming van vertegenwoordigers in delegaties en in het 
buitenland.
1946-1949 omslag

66 Stukken betreffende werkzaamheden van de Interdepartementale Commissie 
Inkrimping Ambtelijk Apparaat en naar aanleiding daarvan de totstandkoming en 
werkzaamheden van de bij ministeriële aanschrijving van 10 mei 1948 nr.146 
ingestelde Bezuinigingscommissie van het Ministerie van Financiën.
1948 pak
Het betreft voornamelijk stukken van en aan de plaatsvervangend secretaris-generaal, lid 
respectievelijk voorzitter van de commissies.

2.3 Taakuitvoering

2.3 TAAKUITVOERING
2.3.1 Ministerraad

2.3.1 MINISTERRAAD

67 Stukken, ontvangen of opgemaakt, ter voorbereiding van de indiening van 
voorstellen en ontwerp-wetgeving door de minister en andere ministers in de 
ministerraad.
1945 omslag

68-89 Stukken betreffende de advisering inzake in afschrift ontvangen ontwerp-
wetgeving en voorstellen van ministers en derden waarvan de originele stukken 
toegezonden zijn aan de minister-president ter plaatsing op de agenda van de 
ministerraad.
1945-1949 22 pakken
68 1945 juli - 1945 aug.
69 1945 sep. - 1945 okt.

Bevat 1 kaart.
70 1945 nov. - 1945 dec.
71 1946 jan. - 1946 feb.
72 1946 mrt. - 1946 mei
73 1946 juni - 1946 aug.
74 1946 sep. - 1946 okt.
75 1946 nov. - 1946 dec.
76 1947 jan. - 1947 mrt.
77 1947 apr. - 1947 juni

Bevat 2 tekeningen.
78 1947 juli - 1947 sep.
79 1947 okt. - 1947 dec.
80 1948 jan. - 1948 feb.
81 1948 mrt.
82 1948 apr. - 1948 mei
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83 1948 juni - 1948 aug.
Bevat 1 kaart.

84 1948 sep. - 1948 okt.
85 1948 nov. - 1948 dec.
86 1949 jan. - 1949 apr.

Bevat 1 tekening.
87 1949 mei - 1949 juni

Bevat 1 tekening.
88 1949 juli - 1949 sep.

Bevat 1 kaart.
89 1949 okt. - 1949 dec.

90-99 Stukken betreffende de indiening door de minister van voorstellen en ontwerp-
wetgeving bij de voorzitter van de ministerraad en kanttekeningen van de in de 
raad daarover gedane besluitvorming, alsmede betreffende de advisering inzake 
voorstellen en ontwerp-wetgeving van derden naar de raad.
1945-1949 10 pakken
90 1945 juli - 1945 dec.
91 1946 jan. - 1946 juni
92 1946 juli - 1946 dec.
93 1947 jan. - 1947 juni
94 1947 juli - 1947 okt.
95 1947 nov. - 1947 dec.
96 1948 jan. -1948 mrt.
97 1948 apr. -1948 sep.
98 1948 okt. - 1949 mrt.
99 1949 apr. - 1949 dec.

2.3.2 Onderraden

2.3.2 ONDERRADEN

100 Stukken betreffende voorstellen en ontwerp-wetgeving ter behandeling in de Raad 
voor Binnenlands Bestuur.
1945 pak

101 Stukken betreffende voorstellen en ontwerp-wetgeving ter behandeling in de Raad 
voor Herstel en Wederopbouw.
1945 pak
Bevat 3 kaarten.

102 Stukken betreffende voorstellen en ontwerp-wetgeving ter behandeling in de Raad 
voor Oorlogvoering.
1945 omslag

103-108 Stukken betreffende voorstellen en ontwerp-wetgeving van de minister, ter 
behandeling in de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA).
1945-1951 6 pakken
103 1945 juli - 1945 dec.
104 1946 jan. - 1946 sep.
105 1946 okt. - 1946 dec.
106 1947 jan. - 1947 juli
107 1947 aug. - 1947 dec.

Bevat 3 kaarten en 1 tekening.
108 1948 jan. - 1951 juni

109-121 Stukken betreffende de advisering inzake in afschrift ontvangen ontwerp-
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wetgeving en voorstellen van ministers en derden waarvan de originele stukken in 
de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) in behandeling zullen komen.
1945-1952 12 pakken en 1 omslag
109 1945 juli - 1945 dec.
110 1946 jan. - 1946 mrt.
111 1946 apr. - 1946 juli
112 1946 aug. - 1946 sep.

Bevat 1 tekening.
113 1946 okt. - 1946 nov.
114 1946 dec. - 1947 mrt.
115 1947 apr. - 1947 mei
116 1947 juni - 1947 sep.

Bevat 1 kaart.
117 1947 okt. -1947 dec.
118 1948 jan. - 1948 mrt.
119 1948 apr. - 1948 juli
120 1948 aug. - 1949 dec.
121 1950 jan - 1952 mei, omslag

2.3.3 Overige taakuitvoering

2.3.3 OVERIGE TAAKUITVOERING
De stukken zijn voornamelijk aangelegd krachtens werkzaamheden van de secretaris-generaal H.L. 
s'Jacob als lid van diverse commissies en delegaties.

122 Stukken betreffende overleg over de beperking en betaling van de kosten van 
geallieerde, met name Canadese troepen in Nederland.
1945-1946 omslag

156 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Stichting Plein 24.
1945-1946 omslag

123 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Prioriteitscommissie 
Wederopbouw.
1945-1948 omslag

124 Stukken betreffende het overleg tot een nauwere samenwerking met België en 
Luxemburg met het oog op een Tolunie en verder geïntegreerd de Benelux.
1945-1949 pak

125 Stukken betreffende de verkoop van voertuigen uit de dump Deelen en de 
liquidatie van oorlogsmaterieel.
1946-1947 omslag

126 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Adviescommissie Financiering 
Wederopbouw (Commissie-Polak).
1946-1947 omslag

127 Stukken betreffende besprekingen in Canada en de Verenigde Staten ter verruiming
van betalings-, vermogens- en credietfaciliteiten in Canada en de 'US-area' 
(Verenigde Staten, Midden- en Zuidamerikaanse landen met uitzondering van 
Brazilië, alsmede de Amerikaanse zone in Duitsland).
1946-1948 pak
Bevat 1 kaart.

128 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie van Advies voor 
Internationale Benoemingen.
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1946-1948 pak

129-130 Stukken betreffende de werkzaamheden van de 'Commissie ter voorbereiding van 
de organisatie voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland' en van het 
Voorlopig Bestuur van de (Nederlandse) Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek.
1946-1950 2 pakken
129 1946-1948
130 1949-1950

131 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie voor Bijzondere 
Kunstmanifestaties.
1947 omslag

132 Stukken betreffende het voeren van financieel en handelspolitiek overleg met 
Frankrijk.
1947 omslag

133 Stukken betreffende overleg inzake de deelname aan de uitvoering van het 
Marshallplan.
1947 omslag

134 Stukken betreffende de reservering van 'local currency' ten behoeve van het 
internationale betalingsverkeer en de invloed van die reservering op de 
binnenlandse monetaire situatie.
1948-1949 omslag

135-140 Stukken betreffende het voeren van onderhandelingen en de regeling van de 
verhouding met de Republiek Indonesië.
1948-1949 1 pak en 5 omslagen
135 Besprekingen - onder leiding van de Commissie van Goede Diensten 

van de Veiligheidsraad - met de Republiek, 1948, pak
136 Coördinatie-College Nederland-Indonesië, 1948
137 Politieke en financieel-economische situatie op Sumatra, 1948
138 Week- en dagrapporten vanuit Batavia, 1948 - 1949
139 Wetsontwerp Kredietverstrekking aan Nederlands-Indië, 1948 - 1949
140 Wetsontwerp Nederlands-Indonesische Herstelbank, 1948 - 1949
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141-143 Stukken betreffende de controle op internationale goudtransporten via Schiphol.
1950-1954 2 pakken en 1 omslag
141 Maandopgaven, 1950 mei - 1951 feb.
142 Maandopgaven, 1951 mrt. - 1954 sep.
143 Correspondentie, 1950 - 1951, omslag

144-152 Verbalen.
1950-1959 8 omslagen en 1 stuk
144 Behandeling van poststukken, brieven, documenten van historische 

waarde, verzoekschriften, voordrachten, bekendmakingen, 
ministeriële beschikkingen en wetsontwerpen, 1950 - 1952

145 Uitvoering van de Interimregelingen voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen, 1950 - 1953

146 Opgave van intergouvernementele internationale organisaties die 
hun zetel in Nederland hebben, 1951

147 Procedure en bekostiging van bezoeken van buitenlandse ministers 
aan Nederland, 1951

148 Procedure van de plaatsing van verdragen in het Tractatenblad, 1951
149 Toepassing van tarieven voor reizen naar en verblijf in het 

buitenland, 1951, stuk
150 Verlenging van het diplomatiek paspoort van J.P.H. Reyne, 

recruteringsvertegenwoordiger van het Secretariaat van de 
Verenigde Naties, 1951

151 Gemengde Commissie voor de Openbare Aanbestedingen, van 
toepassing op Belgen, Nederlanders en Luxemburgers, 1951 - 1952

152 Pensioenaanspraken van het gewezen dienstplichtig en 
reservepersoneel van het voormalige KNIL, 1957 - 1959

153 Stukken betreffende de indiening door de minister van voorstellen en ontwerp-
wetgeving bij de voorzitter van de ministerraad en kanttekeningen van de in de 
raad daarover gedane besluitvorming, alsmede betreffende de advisering inzake 
voorstellen en ontwerp-wetgeving van derden naar de raad.
1950-1960 pak

154-155 Circulaires.
1950-1964 2 pakken
Stukken zijn binnengekomen bij de plaatsvervangend secretaris-generaal, het Bureau Nationale 
Schuld en het Bureau Financiering Wederopbouw van de Afdeling Publiekrechtelijke Lichamen.
154 1950 jan. 02 - 1951 dec. 31
155 1952 jan. 21 - 1964 apr. 09
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