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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 Justitie:Semi-Ambtelijk Archief Secretaris-Generaal prof.mr. J.J. Schrieke

Archiefbloknummer:
J25525

Omvang:
3 inventarisnummer(s); 0,10 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:
J.J. Schrieke, (1884-1976)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
J.J. Schrieke was van 1909 tot 1934 ambtenaar bij justitie in Nederlands-Indië. Vanaf 1934 was hij 
hoogleraar staats- en administratief recht van Nederlands-Indië in Leiden. In juni 1940 was hij lid 
geworden van de NSB. Op voordracht van A.A. Mussert en de Duitse bezetter werd Schrieke in juli 
1941 benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Na de oorlog werd Schrieke 
veroordeeld tot de doodstraf, die werd omgezet in twintig jaar gevangenisstraf. In oktober 1955 
kwam hij vrij.
Het werkarchief Schrieke bevat diverse stukken die zijn ontvangen, verzonden of verzameld door 
Schrieke in zijn hoedanigheid van secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en lid van het 
College van Secretarissen-generaal.
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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, Ministerie van Justitie:Semi-Ambtelijk Archief Secretaris-Generaal 
prof.mr. J.J. Schrieke, nummer toegang 2.09.41.16, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Justitie / Schrieke, 2.09.41.16, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief werd in februari 1989 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief vergezeld van een 
geleidelijst.

Overbrenging van een overheidsarchief

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
Inhoud

INHOUD
Het archief bevat zowel geregistreerde stukken, behorend tot het ministerie-archief, als 
ongeregistreerde overheids- en particuliere stukken.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Er werden geen stukken uit dit archief vernietigd bij de inventarisatie.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Na de overdracht in 1989 werd er aan de ordening en beschrijving van dit archief niets veranderd.
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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 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, ontvangen en opgemaakt 
door prof. Schrieke.
1944 1 omslag
Alfabetisch op correspondent geordend.

2 Stukken zonder exhibitum, zowel ingekomen als gearresteerd, waaronder brieven 
van Schrieke in zijn functie van secretaris-generaal, en ingekomen brieven van het 
College van Secretarissen-Generaal.
1940 - 1943

3 Stukken met exhibitum betreffende uiteenlopende onderwerpen.
1940 - 1944
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