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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G VA N H E T A RC H I E F
Naam archiefblok:
Raad voor het Rechtsherstel: Afdeling Rechtspraak
Periode:
1945-1971
merendeel 1945-1967
Archiefbloknummer:
J25555
Omvang:
932 inventarisnummers90,75 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:
Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel te Tilburg1944-1945
Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Centrale griffie1945-1967
Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Amsterdam1945-1967
Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Arnhem1945-1958
Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Gravenhage1945-1967
Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Groningen1945-1958
Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Hertogenbosch19451958
Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Utrecht1945-1954
Gerechtshof te Amsterdam1967-1971
de laatste rekestdossiers (zie o.a. inv.nrs. 929-931).
Samenvatting van de inhoud van het archief:
In het archief van de centrale griffie - het centraal administratief orgaan - bevindt zich de
neerslag van voorbereiding, vaststelling, controle, voorlichting en verantwoording van het
zich in de praktijk ontwikkelende rechtsherstelbeleid: notulen van afdelingsvergaderingen,
adviezen over wetswijzigingen, periodieke rapportages en desbetreffende correspondentie
met de kamers, andere afdelingen van de Raad en derden. Een deel van de
correspondentie heeft betrekking op organisatie en personeel van de afdeling. Voor
toezicht op de procesgang zijn speciale hulpmiddelen vervaardigd: Alle ingekomen
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rekesten zijn op rekestnummer (R-nummer) ingeschreven in een register waarin gegevens
genoteerd zijn over partijen, de eis, verwijzing naar een kamer en de wijze van
afhandeling. Op dit register is een alfabetische naamindex (klapper) gemaakt op de
namen van appellanten, rekwestranten en gerequestreerden. Register en klapper hebben
de vorm van een kaartsysteem. De centrale griffie ontving van alle kamers twee afschriften
van de vonnissen. Een exemplaar is opgeborgen op rekestnummer, het andere op kamer
en datum van de uitspraak.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A). Voor publicatie uit de gegevens, jonger dan
50 jaar, is toestemming van de minister van Justitie vereist.
Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van
slechte materiële staat
Een klein aantal stukken van dit archief kunnen in een materiële slechte staat verkeren,
wat tot gevolg heeft dat ze niet aangevraagd kunnen worden. Een opgave van de
desbetreffende inventarisnummers op deze plaats is nagelaten, aangezien de materiële
staat en de bijbehorende raadpleegbeperkingen niet een permanente situatie vormen
(restauratie, verfilming, etc.) Bij het aanvragen met de terminal in de studiezaal krijgt u een
mededeling terzake.
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, Raad voor het Rechtsherstel: Afdeling Rechtspraak, nummer
toegang 2.09.48.02, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Raad voor het Rechtsherstel / Rechtspraak, 2.09.48.02, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Administratieve geschiedenis

ADMINISTRATIEVE GESCHIEDENIS
Wettelijke basis

WETTELIJKE BASIS
Bij het Londense Besluit herstel rechtsverkeer van 17 september 1944 Staatsblad E 100,
is de Raad voor het Rechtsherstel ingesteld. Doel van dit besluit was het door de Duitsers
tijdens de bezetting 1940-1945 gepleegde onrecht van het zich toeëigenen, liquideren en
doen verloren gaan van vermogensbestanddelen van bepaalde bevolkingsgroepen en
instellingen zoveel ongedaan te maken. De Raad was verdeeld in zes afdelingen:
Rechtspraak, Effectenregistratie, Beheer - waarvan het bij het Besluit Vijandelijk
Vermogen van 20 oktober 1944 Staatsblad E 133 ingestelde Nederlandse Beheersinstituut
deel uitmaakte -, Voorzieningen voor Rechtspersonen, Voorzieningen voor Afwezigen en
Onroerende Goederen. De voorzitter van de Raad vormde met de voorzitter van de
verschillende afdelingen het Dagelijks Bestuur van de Raad. De Raad voor het
Rechtsherstel was gevestigd in Den Haag. Op 1 juni 1967 trad de Rijkswet van 9 maart
1967 in werking, houdende het regelen inzake de opheffing van de Raad voor het
Rechtsherstel. Dit had als gevolg, dat de Raad met zijn afdelingen en organen werd
opgeheven met uitzondering van de Afdeling Effectenregistratie, die per 1 oktober 1971 bij
wet werd opgeheven.
Instelling, organisatie en opheffing van de Afdeling Rechtspraak

INSTELLING, ORGANISATIE EN OPHEFFING VAN DE AFDELING RECHTSPRAAK
Binnen de Raad van het Rechtsherstel nam de afdeling Rechtspraak een aparte positie in.
Om de doelstelling - 'het ongedaan maken van onrecht' in het spanningsveld van de
tegenstrijdige belangen van oude en nieuwe eigenaren en het algemeen belang van
economisch en financieel herstel en wederopbouw - te kunnen realiseren diende de
onafhankelijkheid van rechtspraak verzekerd te zijn. Met het oog hierop bevatte het Besluit
E 100 een aantal speciale bepalingen. Voorzitter en leden van de afdeling Rechtspraak
werden door de Kroon benoemd en waren onafzetbaar gedurende de werkingsduur van
het Besluit herstel rechtsverkeer. De overige leden van de Raad konden altijd worden
geschorst of ontslagen. De griffier van de afdeling en de substituut-griffiers van de kamers
werden benoemd door de minister van Justitie. De bepaling dat de Raad de aanwijzingen
van de betrokken ministers diende te volgen, gold niet voor de afdeling Rechtspraak. De
afdeling was bevoegd om zelf haar interne organisatie te regelen en zo nodig
verschillende meervoudige of enkele kamers in te stellen. In tegenstelling tot de andere
afdelingen van de Raad hadden de leden van de afdeling Rechtspraak verder een groot
aandeel in de uitvoerende taak. De vonnissen van de kamer werden in openbare zittingen
uitgesproken en waren bindend tussen alle partijen, ook al waren zij niet alle verschenen.
Van eind 1944 tot aan de feitelijke instelling van de Raad voor het Rechtsherstel op 9
augustus 1945 voerde het Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel de taken uit
welke aan de Raad voor het Rechtsherstel waren opgedragen. De afdeling Rechtspraak
kwam op 20 augustus 1945 voor het eerst in vergadering bijeen. Het college telde zestien
leden, van wie er een optrad als voorzitter. In de loop der tijd zou het ledental groeien tot
65, exclusief de plaatsvervangers. De college werd bijgestaan door een griffier. De leden
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kwamen slechts een aantal malen in gezamenlijke vergadering bijeen ter bespreking van
de beleid, organisatie en werkwijze van de afdeling als geheel 1 . De afdeling was
bevoegdheid om uit haar leden zoveel kamers te vormen als voor de taakuitoefening nodig
werd geacht. De eerste afdelingsvergadering was vrijwel geheel gewijd aan de vraag of er
ook kamers buiten Den Haag moesten worden ingesteld. Het organisatieplan van de
Raad, opgesteld op verzoek van het Militair Commissariaat Rechtsherstel, raadde
decentralisatie af, omdat de desbetreffende rechtspraak nog in haar kinderschoenen stond
2
. Door het ontbreken van jurisprudentie en op grond van de ruime bevoegdheden van de
Raad moest geoordeeld worden naar redelijkheid en billijkheid. Dat leverde het gevaar op
van onderling afwijkende beslissingen. De kwestie van eenheid van rechtspraak was van
temeer betekenis, daar beroep, noch cassatie mogelijk waren. Uit praktische
overwegingen werd - in overeenstemming met de aanbevelingen van Eggens - niettemin
besloten tot decentrale rechtspraak, waarbij een centrale griffie belast werd met ontvangst
en registratie van alle ingekomen verzoekschriften en toewijzing aan een behandelende
kamer. Alleen verzoeken om beslaglegging en om voorzieningen bij voorraad in kort
geding moesten rechtstreeks bij de voorzitter van de afdeling Rechtspraak of de
voorzitters van een der kamers worden ingediend 3 . Afschriften van alle vonnissen
moesten worden toegezonden aan de centrale griffie 4 .
In 1946 waren kamers ingesteld op acht verschillende plaatsen, Amsterdam, Arnhem, Den
Haag, Groningen, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Middelburg en Utrecht. In verband met
de hoeveelheid werk, werden de kamers Amsterdam en Den Haag weer onderverdeeld in
respectievelijk 9 en 7 sub-kamers, wat het totaal op 22 bracht. De kamers waren
enkelvoudig, bestaande uit één lid of meervoudig, bestaande uit een oneven aantal leden.
Elke kamer werd bijgestaan door een substituut-griffier en er werden zonodig waarnemend
griffiers benoemd.
Aanvankelijk verwees de centrale griffie zaken uitsluitend op basis van de woonplaats van
partijen naar een bepaalde kamer. Ten behoeve van efficiëntie en om tegenstrijdigheden in
de rechtspraak te voorkomen kwam men al gauw tot een zekere specialisatie. Effecten- en
zogenaamde Distex-zaken werden voornamelijk verwezen naar Amsterdam,
ontvijandings- en levensverzekeringszaken naar Den Haag. Pacht- en landbouwzaken
werden vooral behandeld in Arnhem, zeevaart- en onroerend goed-zaken in Groningen.
Het aantal rechtsherstelprocedures bleek groter dan verwacht. Op de
afdelingsvergadering van 9 oktober 1945 had de voorzitter, Cleveringa, het aantal te
behandelen zaken geschat op 5000. Eind 1950 waren er echter al meer dan 20.000
verzoeken bij de afdeling Rechtspraak ingediend. In totaal werden ca. 30.000 zaken
aanhangig gemaakt, waarvan ongeveer 11.000 behandeld werden door de Haagse kamer,
14.000 door de kamer te Amsterdam en 5000 door de zes overige kamers. De
behandeling vergde met name door het ontbreken van jurisprudentie veel tijd. Bij de
bespreking van de Justitiebegroting voor 1949 werd in de Tweede Kamer geklaagd over
traagheid en groeiende achterstand. De minister van Justitie maande daarom tot spoed,
een meer efficiënte aanpak en beperking van het personeelsbestand. Op 6 maart 1950
1
2
3
4

Zie inv.nr. 1.
Drs. Dekking en dr.mr. Schrijvers, Rapport nopens de organisatie van de Raad voor het Rechtsherstel
te 's-Gravenhage, 6 augustus 1945, in: archief van het Secretariaat van het Rechtsherstel, voorlopig inv.
nr. 344.
Zie Besluit E 100, art. 147-150, herzien bij Besluit F272.
Archief van het Secretariaat van de Raad voor het Rechtsherstel, voorlopig inv. nr. 35.
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werd door de Ministerraad besloten tot het maken van liquidatieschema's van alle diensten
met een aflopend karakter. In de daarop volgende jaren werd verschillende keren
geprobeerd een streefdatum vast te stellen voor opheffing van het dure
rechtsherstelapparaat met zijn duizenden medewerkers. Uiteraard zou de afdeling
Rechtspraak - als beroepsinstantie voor uitspraken van de andere afdelingen van de Raad
- niet eerder dan de andere afdelingen kunnen worden opgeheven 5 . Wel kon bezuinigd
worden door vereenvoudiging, samenvoeging en standaardisering van procedures en door
in te grijpen in de vergoedingen voor de leden - voor wie het lidmaatschap overigens een
nevenbetrekking was 6 . Toen nog slechts kleine aantallen nieuwe verzoeken werden
ingediend en tal van zaken op grond van de ontwikkeling van de jurisprudentie meer
routinematig konden worden afgehandeld, werd geleidelijk aan inkrimping mogelijk.
Achtereenvolgens werden in de periode 1952-1958 de werkzaamheden beëindigd van de
kamers Middelburg, Utrecht, Leeuwarden, Groningen, Arnhem en 's-Hertogenbosch. De
vermindering van werkzaamheden maakte het mogelijk dat de functie van griffier van de
afdeling Rechtspraak in de jaren 1960-1967 werd vervuld door de griffier van het
gerechtshof te Den Haag. Eind mei 1967 was het aantal nog resterende zaken zeer gering
7
. De afdeling Rechtspraak werd opgeheven per 1 juni 1967 (S. 163). Nog resterende
zaken ten aanzien van effectenregistratie - specialiteit van de Amsterdamse kamer werden overgedragen aan het gerechtshof te Amsterdam. Alle overige zaken, inclusief de
beroepszaken van de voorzitter van de Raad, gingen naar het gerechtshof te Den Haag.
Taken en taakuitoefening

TAKEN EN TAAKUITOEFENING
Het totaal aantal rechtsherstelzaken waarmee de overheid bemoeienis heeft gehad, kan
alleen geschat worden. Tot op heden ontbreekt elke gedegen studie van het functioneren
van de Raad voor het Rechtsherstel en van de afdeling Rechtspraak in het bijzonder. Het
vermoeden bestaat dat veel goederen en vermogensbestanddelen rechtstreeks - zonder
tussenkomst van de Raad - zijn teruggegeven. Waarschijnlijk hebben belanghebbenden
dikwijls om financiële of andere redenen afgezien van een rechtsherstelprocedure. Bij de
helft van de in totaal bij de afdeling Rechtspraak ingediende rekesten - ca. 30.000 - werd
geen uitspraak gedaan. Daarvoor waren verschillende redenen: een verzoekschrift kon
niet in behandeling worden genomen wegens vormfouten; de afdeling verklaarde zich
onbevoegd en verwees de zaak naar een competente instantie, bijvoorbeeld een andere
afdeling van de Raad, de Schade Enquêtecommissie of de gewone rechter; een zaak
werd geroyeerd omdat de rekwestrant niet meer reageerde op brieven van de griffier; of wat het meest voorkwam - een zaak werd ingetrokken omdat inmiddels een schikking
getroffen was.
De bevoegdheden en taken van de afdeling Rechtspraak waren vastgelegd in de - enkele
malen herziene en aangevulde - Besluiten E 100 en E 133. De afdeling Rechtspraak
bepaalde - door haar jurisprudentie 8 en door advisering inzake herzieningen en
aanvullingen van de Londense rechtsherstelbesluiten - in grote mate het beleid inzake
rechtsherstel. De afdeling beschikte daarnaast over een grote mate van vrijheid in de
5
6
7
8

Zie inv.nrs. 30-35 en 40, alsmede archief van het Secretariaat van de Raad voor het Rechtsherstel,
voorlopige inv. nrs. 36-39.
Zie Wet van 19 maart 1954, S. 105.
Bij de Amsterdamse kamer waren op dat moment nog slechts elf zaken aanhangig. De Haagse kamer
deed op 31 mei 1967 zijn laatste uitspraak. Zie inv.nrs. 81 en 575.
Zie inv.nr. 131: Register op de jurisprudentie van de afdeling Rechtspraak van de Raad voor het
Rechtsherstel (Den Haag 1957).
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vormgeving van de organisatie en regeling van de rechtsgang. De hoofdtaak van de
afdeling, rechtspraak, werd uitgevoerd door de kamers. Het omvatte rechtspraak in eerste
aanleg inzake rechtsbetrekkingen, rechtspraak in hoger beroep van beslissingen van
andere afdelingen van de Raad voor het Rechtsherstel en beslissingen in kort geding- en
beslagleggingszaken. Goede vervulling van de hoofdtaak vereiste de nodige
ondersteunende en voorwaardenscheppende activiteiten, die voornamelijk werden
uitgevoerd door de centrale griffie en de griffies van de kamers. Naast de zorg voor
organisatie en personeel ging het om regeling van de rechtsgang, voortgangscontrole,
bevordering van de eenheid van rechtspraak en voorlichting.
Rechtspraak in eerste aanleg

RECHTSPRAAK IN EERSTE AANLEG
Rechtspraak in eerste aanleg en tevens hoogste ressort inzake rechtsherstel van
rechtsbetrekkingen was geregeld in art. 20-38 van Besluit E 100. De afdeling Rechtspraak
was bevoegd ten verzoeke van elke belanghebbende of ambtshalve in iedere tijdens de
bezetting totstandgekomen, gewijzigde of tenietgedane rechtsbetrekking in te grijpen, als
zij dit op grond van bijzondere omstandigheden billijk vond. Tegen desbetreffende
uitspraken stond geen hoger beroep of cassatie open. Wel kon herziening van een vonnis
worden verzocht in het licht van nieuwe feiten of omstandigheden (art. 143).
Het ingrijpen in rechtsbetrekkingen impliceerde de volgende handelingen:
– Tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa tot stand gekomen of
gewijzigde rechtsbetrekkingen geheel of gedeeltelijk nietig verklaren, gewijzigd
vaststellen of de inhoud ervan te bepalen, als deze onbepaald is (art. 23 lid 1);
– Tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa te niet gegane
rechtsbetrekkingen geheel of gedeeltelijk, al of niet in gewijzigde vorm, te doen
herleven (art. 23 lid 2);
– Rechtshandelingen, welke het ontstaan, de wijziging of het te niet gaan van deze
rechtsbetrekkingen hebben veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren of
daarvan de inhoud gewijzigd vast te stellen (art. 24);
– Regeling van de gevolgen van de gehele of gedeeltelijke nietigverklaring, de
gewijzigde vaststelling, de bepaling van de inhoud of de herleving der
rechtsbetrekkingen en van de gehele of gedeeltelijke nietigverklaring of de
vaststelling van de inhoud der rechtshandelingen (art. 26);
– Bevelen dat zaken of rechten waarvan het bezit door of tengevolge van zodanige
rechtshandeling voor de eigenaar is verloren gegaan aan hem worden
teruggegeven en tevens nietig verklaring van de zakelijke rechten die sedert het
verlies van het bezit door de eigenaar daarop zijn gevestigd (art. 27 lid 1, art. 28);
– Vaststellen van een schadevergoeding bij teruggave van te goeder trouw en onder
bezwarende titel verkregen recht of zaak, die voor de eigenaar een grotere waarde
heeft dan voor de bezitter (art. 27 lid 2);
– Bepalen in hoeverre en eventueel onder welke voorwaarden bij de teruggave
persoonlijke rechten, door derden te goeder trouw onder bezwarende titel
verkregen, in stand blijven (art. 29);
– Bepalen in hoeverre teruggave zal plaatsvinden van de vruchten van de zaken of
de rechten die worden teruggegeven (art. 30);
– Toewijzen van een schadevergoeding als teruggave van zaken, rechten of vruchten
niet mogelijk is, omdat deze tenietgegaan of onvindbaar zijn, of als teruggave
plaatsvindt met instandhouding van daarop rustende zakelijke rechten, of als zij
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waardevermindering hebben ondergaan (art. 34);
Met 'bijzondere omstandigheden' die ingrijpen rechtvaardigden werd bedoeld dat
rechtsbetrekkingen waren ontstaan als gevolg van deelname van Nederland aan de
oorlog, gewijzigd of vernietigd door dwang, bedreiging of onbehoorlijke invloed van de
vijand of door personen die door de vijand met macht waren bekleed. Ook werd gedoeld
op handelingen verricht zonder geoorloofde oorzaak of op basis van
bezettingsmaatregelen die met terugwerkende kracht waren ingetrokken. Er werden
daarmee een aantal tot dan toe in de Nederlandse wetgeving onbekende elementen
ingevoerd: invoering van een vierde wilsgebrek ('onbehoorlijke beïnvloeding') als grond om
in te grijpen in rechtsbetrekkingen; geen onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig
bezitsverlies; toekenning terugkooprecht aan de beroofde eigenaar 9 .
Bij het bepalen van de vraag of ingrijpen billijk was en zo ja welke uitspraak in concreto
gedaan zou moeten worden, bezat de afdeling Rechtspraak een grote mate van vrijheid.
Deze vrijheid, bijvoorbeeld bij het gewijzigd vaststellen van de inhoud van een
rechtsbetrekking, maakte de precieze uitkomst van een geding voor eiser en gedaagde bij
voorbaat onzeker 10 .
De bevoegdheden van de afdeling waren ook anderszins ruimer dan van de gewone
rechter. In afwijking van de regels van het burgerlijk procesrecht had de rechtsherstelrechter geen lijdelijke rol. Er konden belanghebbenden, getuigen en deskundigen worden
opgeroepen. De afdeling kon iedereen gelasten inlichtingen en bescheiden te verstrekken.
Zaken konden worden samengevoegd of gesplitst. Ook kon de rechtsgang vereenvoudigd
worden door het horen van partijen achterwege te laten 11 .
Rechtspraak in hoger beroep

RECHTSPRAAK IN HOGER BEROEP
Voor een belangrijk deel bestonden de werkzaamheden van de afdeling uit behandeling in
hoger beroep van beslissingen van de andere afdelingen van de Raad voor het
Rechtsherstel: Effectenregistratie, Beheer - inclusief het daaronder ressorterende
Nederlandse Beheersinstituut (NBI) - en Onroerende Goederen. Uitzondering vormden de
beroepszaken over NBI-beheersbeslissingen die aan de voorzitter van de Raad voor het
Rechtsherstel waren opgedragen krachtens art. 11, lid 4 van Besluit Vijandelijk Vermogen
E 133, gewijzigd bij art. XIII van Besluit F 272.
Bij de behandeling van zaken in hoger beroep traden belangentegenstellingen tussen de
partijen, die bij de rechtsherstelprocedures betrokken waren, scherp aan het licht. De
onafhankelijke positie van de afdeling Rechtspraak bleek van cruciale betekenis.

9
10
11

J.C.E. van den Brandhof, De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy (Deventer
1986), p. 412.
Van den Brandhof, p. 310, 311, 323.
Van den Brandhof, p. 308-310.
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Effectenregistratie

EFFECTENREGISTRATIE
Het bepalen van de eigendomsrechten op effecten veronderstelde de nodige
voorbereiding door de afdeling Effectenregistratie. Het ging om numerieke registratie en
het bepalen van de rechtsverhoudingen van alle binnenlandse effecten in binnen- en
buitenland en alle buitenlandse effecten in Nederland. Uitvoering van de opdracht werd
bemoeilijkt door de eenvoudige verhandelbaarheid van effecten.
Tijdens de bezetting hadden Joden al hun roerende goederen, waaronder effecten,
moeten in leveren bij een door de bezetter daarvoor speciaal opgerichte bank, de
zogenaamde 'roofbank' Lippmann Rosenthal en Co. (LiRo), gevestigd aan de
Sarphatistraat te Amsterdam. Deze 'besmette' effecten werden - vaak onder de prijs verkocht via de Amsterdam effectenbeurs. Op grond van het Besluit E 100 kwamen ze in
aanmerking voor teruggave aan de oorspronkelijke eigenaren of hun nabestaanden. De
commissionairs die ze destijds op de beurs hadden gebracht waren echter bang dat de
nieuwe eigenaren bij teruggave schadevergoeding zouden eisen. De regering zwichtte
voor druk van de beurswereld en paste E 100 bij Besluit F 272 zo aan dat aankoop in
regelmatig beursverkeer als verwerving te goeder trouw gold. Gedupeerden gingen
vervolgens - met name gesteund door de advocaat mr H. Sanders 12 - tegen beslissingen
van de afdeling Effectenregistratie in beroep bij de afdeling Rechtspraak en werden enkele
malen in het gelijk gesteld. Cruciaal was een uitspraak van de Amsterdamse Kamer van
de afdeling Rechtspraak van 19 mei 1952. Uit protest schorste de Vereniging voor de
Effectenhandel de beursnoteringen. De hele kwestie bleek zo ingewikkeld dat in de pers al
geopperd werd dat geen rechtsherstel van effecten te verwachten was vóór het jaar 2000.
Met ingang van 12 juni 1953 ging echter een compensatieregeling van start, waarbij
gedepossedeerden 90 % van de waarde van de geroofde effecten ontvingen te betalen uit
het Waarborgfonds Rechtsherstel mits zij instemden met een schikking en dus afzagen
van een beroepszaak. De middelen werden verkregen door heffingen te betalen bij elke
effectentransactie en kapitaal gestort door de beurs en de staat 13.
Beheer

BEHEER
Op het gebied van het beheer van de vermogens van 'landverraderlijke' organisaties,
politieke delinquenten, vijandelijke staten en onderdanen en aan de staat toegevallen
vermogens krachtens de Markenwet (H 251) had het Nederlandse Beheersinstituut
vergaande bevoegdheden. Het aantal beheren van vaak aanzienlijke
vermogensbestanddelen was zeer groot. Op 1 mei 1946 ging het al om 160.000 beheren.
Beheer impliceerde uitoefening van alle uit dat vermogen voortvloeiende rechten, zoals
vervreemding en liquidatie van goederen, handelszaken of bedrijven in het belang van het
beheerd vermogen of de schuldeisers daarvan, maar ook in het algemeen belang of voor
de juiste verhoudingen in een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep. Voor de gevoerde
beheren werden kosten in rekening gebracht die betaald werden uit de betreffende
vermogens.

12
13

Zie het archief van de Commissie tot bescherming der aanspraken van gedepossedeerden 1950-1957,
nummer toegang 2.19.42.56.
J. Michman, H. Beem, D. Michman, Pinkas: Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland
(Ede/Antwerpen 1992), p. 215.
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Tegen het door de NBI gevoerde beheer werden veel klachten ingediend. Tegen
beschikkingen inzake vervreemding en liquidatie van onder beheer staand vermogen
stond echter conform artikel 11 van E 133 geen beroep open bij de afdeling Rechtspraak,
maar bij de voorzitter van de Raad voor het Rechtsherstel. Bij kwesties die deels tot de
competentie van de Raadsvoorzitter en deels tot de bevoegdheid van de afdeling
Rechtspraak behoorden besliste de voorzitter 14 . In de jaren 1947-1948 - toen de meeste
politieke delinquenten weer in vrijheid werden gesteld, nam het aantal klachten dermate
toe dat besloten werd om - tijdelijk - speciale commissies te belasten met het onderzoek
van de gegrondheid van de klachten 15 .
Voor de uit de kampen teruggekeerde statenloze - voorheen Duitse en Oostenrijkse joden
- was het een bittere ervaring dat zij in eerste instantie door de Raad voor het
Rechtsherstel beschouwd werden als vijandelijk onderdaan. De Nederlandse wetgever
had overigens - ondanks aandrang van bijvoorbeeld de Nederlandse Joodse
Coördinatiecommissie in Genève - nadrukkelijk vermeden in de Londense wetsbesluiten
specifieke aandacht te geven aan het anti-joodse karakter van de bezettingsmaatregelen
en een collectieve regeling voor economisch rechtsherstel van Joden in Nederland van de
hand gewezen. Het gevolg was dat iedere betrokkene verplicht was een individuele
aanvraag in te dienen bij het NBI om niet langer als vijand beschouwd te worden. De
behandeling van deze verzoeken vergde soms jaren, terwijl voormalige landverraders
intussen alweer in vrijheid en in het bezit van hun eigendommen waren gesteld 16 . Het
NBI moest rekening houden met de belangen van onder beheer gestelde vermogens,
eisen van redelijkheid en rechtvaardigheid, waken voor rechtsherstelverzoeken van
profiteurs en rekening houden met het economisch belang van de staat. Eigenlijk wilde het
NBI dat het vijandelijk vermogen zoveel mogelijk aan de staat toeviel 17 .
Dit bleek ook bij het treffen van voorzieningen voor de bewindvoering voor rechtspersonen
en afwezigen en onbekende eigenaren. Die joden hadden hun geld en bezittingen moeten
inleveren bij de eerder genoemde LiRo-bank. Uit dit vermogen waren onder andere de
transportkosten van hun eigen deportatie betaald. Een bedrag van 400 miljoen gulden
werd overgedragen aan de Vermögensverwaltungs- und Rentenanstalt (VVRA). Na
uitvoerig onderzoek bleek dat er 70.000 rekeninghouders geweest waren. Eind 1948 werd
30 % van de ingediende vorderingen uitgekeerd. De regering wilde het resterende bedrag
aan de staat doen vervallen. De benadeelden gingen echter in beroep bij de afdeling
Rechtspraak. Door een uitspraak van deze onafhankelijke rechter werd het voorstel
geannuleerd 18 .

14
15

16
17
18

Zie inv.nr. 46, alsmede archief van het Secretariaat van de Raad voor het Rechtsherstel, voorlopig
inv.nr. 118.
Deze commissies vervulden in de jaren 1948-1953 vooral een verwijzende rol voor allerlei onrecht naar
Schade Enquêtecommissie, ministerie van Oorlog, Stichting Toezicht Politieke Delinquenten etc. De
archieven van deze commissies berusten in de rijkarchiefbewaarplaatsen in de provincies. Zie voor de
archieven van de commissies te 's-Gravenhage en Rotterdam de toegangen 3.05.21.01 en 3.05.21.02.
Zie archief van het Secretariaat van de Raad voor het Rechtsherstel, voorlopig inv. nr. 54.
D. Mulder, Overzicht nopens de geschiedenis van het ontvijandingsbeleid voorzover het Nederlandse
Beheersinstituut (NBI) erbij betrokken is geweest (Den Haag 1962).
Michman, p. 214-217.
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Onroerende goederen

ONROERENDE GOEDEREN
Rechtsherstel op dit terrein impliceerde het terugdraaien van de - vaak gedwongen verkoop van huizen, bedrijfspanden en landerijen. De afdeling Onroerende Goederen
moest in eerste instantie proberen om bij geschillen met hulp van notarissen-bemiddelaars
een minnelijke schikking te treffen. Wanneer dit niet lukte, kon het geschil worden
voorgelegd aan de afdeling Rechtspraak. Bij spoedeisende zaken kon de voorzitter van de
afdeling Onroerende Goederen een onmiddellijke voorziening bij voorraad geven,
waartegen eveneens beroep kon worden ingesteld bij de afdeling Rechtspraak. In de
praktijk verliep de afwikkeling van deze kwesties traag door geringe belangstelling van de
notarissen-bemiddelaars, tegenzin van de kopers van joods onroerend goed aan een
minnelijk rechtsherstel mee te werken en het ontbreken van leidinggevende jurisprudentie.
De betekenis van deze factoren verminderde naarmate meer zaken werden door
verwezen naar de afdeling Rechtspraak 19 . In 1959 waren alle zaken over onroerende
goederen afgehandeld.
In gevallen waarin volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering conservatoir
beslag is toegelaten, kon zodanig beslag worden gelegd in verband met gedingen die tot
de competentie van de afdeling Rechtspraak behoorden. Dit behoorde tot de bevoegdheid
van de voorzitter van de afdeling of de voorzitter van een van de kamers 20 . Bij herziening
van Besluit E 100 bij art. XI van Besluit F 272 werd het ook mogelijk gemaakt om bij zaken
van onverwijlde spoed voorzieningen bij voorraad in kort geding te treffen door de
voorzitter van de afdeling of van de kamers of hun vervangers met de mogelijkheid van
hoger beroep bij de afdeling. Op deze wijze werd een beperkt aantal zaken versneld
afgedaan.
Regeling van de procesgang

REGELING VAN DE PROCESGANG
Regeling van de rechtsgang had betrekking op het in behandeling nemen van een zaak,
verwijzing naar een van de kamers, het stellen van termijnen, samenvoegen of splitsen
van zaken en uitbreiding of vereenvoudiging van behandeling. Omdat de afdeling een
tijdelijk karakter had, moest een uiterste datum voor het indienen van verzoeken om
rechtsherstel worden vastgesteld, dat werd 1 september 1946. Bij Besluit van 16 januari
1947 S. H 22 werd de Raad echter bevoegd verklaard zelf een einddatum te bepalen.
Aanvankelijk werd gekozen voor 1 januari 1948. Daarna volgde een aantal keren
verlenging met een half jaar. Ook verzoeken om behandeling in hoger beroep en om
herziening van beslissingen werden aan termijnen gebonden 21 .
De procedure voor de afdeling Rechtspraak was geregeld in art. 121-146 van Besluit E
100. Zonodig kon de afdeling zelf nadere regelen stellen 22 . Een zaak moest worden
aangebracht via een schriftelijk verzoekschrift bij de centrale griffie. Uitzondering vormden
de rekesten om uitspraak in kort-geding en beslaglegging, die rechtstreeks bij een van de
kamers werden ingediend. De verzoekschriften moesten voldoen aan bepaalde formele
eisen, bijvoorbeeld toevoeging van afschriften voor alle gerequestreerden.
19
20
21
22

Zie archief van het Secretariaat van de Raad voor het Rechtsherstel, voorlopige inv.nrs. 56, 396.
Besluit E 100, art. 147-150.
Dr L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 12, p. 655-656.
Zie b.v. Handleiding (voor de werkzaamheden van de griffie van de Amsterdamse kamer) in inv.nr. 30;
Overzicht van de werkzaamheden ter Haagse Griffie in inv.nr. 42.
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De centrale griffie bepaalde welke kamer competent was en verwees de zaak ter
behandeling daarheen. De substituut-griffier van de kamer oordeelde of het verzoekschrift
aan de formele vereisten voldeed, vroeg eventuele nadere gegevens op en wees de zaak
toe aan een sub-kamer als de kamer een dergelijke onderverdeling kende. De substituutgriffier zond de stukken aan de gerequestreerden met vermelding van de termijn
waarbinnen schriftelijke antwoorden, voldoend aan bepaalde vormvereisten, moesten
worden ingediend bij de kamer.
Zoals hiervoor werd aangegeven konden de kamers verschillende rekesten samenvoegen
of een geding splitsen in verschillende zaken. Ook kon het geding geschorst worden als
bleek dat bij de gewone rechter of bij een van de andere afdelingen een kwestie
aanhangig was gemaakt waarvan de uitslag van invloed kon zijn op de uitkomst van het
voorliggende geding. De kamer kon verder niet in het geding betrokken belanghebbenden,
al of niet op hun verzoek als partij oproepen of toelaten, bij zaken in hoger beroep
inlichtingen inwinnen bij de andere afdelingen van de Raad en in openbare zitting getuigen
of deskundigen horen.
Na ontvangst van het antwoord of na verstrijking van de daarvoor gestelde termijn
bepaalde de substituut-griffier in overleg met de voorzitter van de kamer of een nadere
mondelinge toelichting ter zitting van de kamer nodig was, stelde eventueel een dag
daarvoor vast en riep partijen op.
Wanneer werd afgezien van mondelinge behandeling, maakte een der leden een conceptuitspraak en zond deze naar de andere leden van de kamer. Na goedkeuring werden
partijen opgeroepen voor de uitspraak. Wanneer nog geen definitieve uitspraak gedaan
kon worden, werd per zogenaamd interlocutoir vonnis nadere informatie verzameld,
bijvoorbeeld door andere partijen op te roepen, deskundigen uit te nodigen en getuigen te
horen.
Uitspraak geschiedde in openbare zitting. Iedere partij had recht op afgifte van een
afschrift van het vonnis. Binnen drie maanden na de uitspraak konden partijen op grond
van nieuwe feiten en omstandigheden herziening vragen.
Voortgangscontrole

VOORTGANGSCONTROLE
De centrale griffie had tot taak alle afzonderlijke rekesten in ontvangst te nemen, te
verwijzen naar een behandelende kamer en voortgang van behandeling en wijze van
afdoening te registreren. Daarnaast werd de griffie geacht de voortgang van de
werkzaamheden van de afdeling als geheel in het oog te houden, de nodige statistische
overzichten te vervaardigen en daarover verslag uit te brengen aan ministerie van Justitie.
De griffies van de kamers en sub-kamers leverden daartoe periodiek de nodige
rapportages.
Bevordering van de eenheid van rechtspraak

BEVORDERING VAN DE EENHEID VAN RECHTSPRAAK
Om de eenheid te bevorderen was de centrale griffie het registratiepunt van behandeling
van alle zaken, met uitzondering van de kort geding-procedures. Kopieën van vonnissen
van de verschillende kamers - die voor de jurisprudentievorming van belang waren werden door de centrale griffie in de afdeling verspreid tezamen met desbetreffende

2.09.48.02

Raad voor het Rechtsherstel / Rechtspraak

17

mededelingen, instructies e.d. ; één exemplaar ging naar de uitgever ter publicatie 23 . De
centrale griffie maakte de gepubliceerde vonnissen toegankelijk door het opzetten van een
kartotheek 24 . In 1957 werd op basis daarvan een gedrukt register uitgebracht over de
1946-1956 25 .
Voorlichting

VOORLICHTING
Door onbekendheid met de rechtsherstelwetgeving deden aanvankelijk tal van
rechtzoekende burgers een beroep op de Raad voor het Rechtsherstel voor zaken die niet
tot de competentie van de Raad behoorden. Ook meldden zich geregeld bezoekers bij de
griffies van de verschillende kamers met mondelinge verzoeken om informatie. Vaak betrof
het mensen die geen weg wisten in de desbetreffende wetgeving en geen juridische
bijstand konden bekostigen 26 .
Deze situatie bracht het Dagelijks Bestuur van de Raad er toe om vanaf juni 1946 het
tijdschrift Rechtsherstel te publiceren met mededelingen over organisatie, samenstelling
en werkwijze van de Raad, alsmede samenvattingen van besluiten van de afdelingen 27 .
Ook in kringen van juristen bestond onduidelijkheid over de rechtsherstelbesluiten, met
name over de interpretatie van bepaalde artikelen. Dit was deels te wijten aan het feit dat
de toelichtingen op deze besluiten pas na de oorlog en slechts ten dele werden
gepubliceerd 28 . Een en ander gaf tot ver in de vijftiger jaren aanleiding tot het verschijnen
van honderden - vaak zeer kritische artikelen - in juridische tijdschriften 29 . In deze
literatuur wordt ingegaan op het karakter van de Londense noodwetgeving, de taken,
bevoegdheden en werkwijze van de Raad en zijn onderdelen en worden talloze vonnissen
in detail besproken. Aan de hand hiervan kan enig idee verkregen worden van de omvang
en gecompliceerdheid van de rechtsherstelprocessen.
Om voor de burger duidelijkheid te scheppen over het functioneren van de Raad werd de
belangrijkste jurisprudentie gepubliceerd. Vonnissen van de afdeling Rechtspraak werden
van februari 1946 tot eind 1950 opgenomen in het tijdschrift Tribunalen in Nederland en
andere Na-oorlogse Rechtspraak (NOR) tezamen met vonnissen van Tribunalen en
arresten van Bijzondere Gerechtshoven en van de Bijzondere Raad van Cassatie. De
uitspraken van al deze instanties werden in NOR doorlopend genummerd van 1 t/m 1791
30
. In de jaren 1948-1951 was de uitgave nagenoeg geheel gewijd aan uitspraken van de
23
24

25
26
27
28

29

30

Zie hieronder "Voorlichting".
Ook elders bestond behoefte aan dergelijke 'naslagwerken'. Het NBI vervaardigde bijvoorbeeld een
kaartsysteem op alle uitspraken in hoger beroep over beslissingen van het NBI. Zie: Rapport inzake een
onderzoek ingesteld naar de personeelsformatie van het Hoofdkantoor van het Nederlands
Beheersinstituut p. 119.
Zie inv.nr. 131.
Zie inv. 39.
Zie archief van het Secretariaat van de Raad van het Rechtsherstel, voorlopige inv.nrs. 46, 160-172.
Van den Brandhof, p. 312, 411; Archief van het Secretariaat van de Raad voor het Rechtsherstel,
voorlopig inv. nr. 342; Archief van de afdeling Rechtspraak, inv.nr. 94; Enige wetten en besluiten
betrekking hebbende op de werkzaamheden van de Raad voor het Rechtsherstel. Uitgegeven door de
Raad voor het Rechtsherstel ca. 1948.
Zie: Overzicht van de rechtspraak: rechtsliteratuur administratieve beslissingen, verzameld voor de
gebruikers van het Weekblad van het Recht en van Léons Rechtspraak 1925-1951 (Den Haag),
voortgezet als Klapper op de rechtspraak en de rechtsliteratuur 1952-1987 (Zwolle): trefwoorden:
Herstel rechtsverkeer, Vijandelijk vermogen.
Zie inv.nrs. 120-124.
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afdeling Rechtspraak. Vanaf 1 januari 1951 werden deze opgenomen als bijlage bij
Rechtsherstel. Met deze nieuwe uitgave werd tevens gestart met een nieuwe doorlopende
nummering: Elk nummer werd bovendien voorafgegaan door het jaar van publicatie, dus
bijvoorbeeld 51/1 en 56/560. Een vonnis zónder voorafgaand nummer is derhalve te
vinden in NOR en mét voorafgaand nummer in Rechtsherstel.
In september 1957 werd publicatie van uitspraken van de afdeling Rechtspraak gestaakt 31
. Doordat inmiddels de nodige jurisprudentie ontwikkeld was en het aantal zaken sterk was
afgenomen, was de noodzaak van deze informatieverstrekking vervallen. Naar schatting
werd in totaal 10 % van de vonnissen gepubliceerd.
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De onderscheidene archiefdelen zijn ontstaan tussen 1945 en 1971. De stukken uit de
periode 1967 tot en met 1971 zijn gevormd door het Gerechtshof te Amsterdam. In de
procesdossiers kunnen, als bewijsmateriaal, oudere stukken worden aangetroffen.
Tijdens het functioneren van de Raad voor het Rechtsherstel werden de archiefdelen
beheerd door de griffier en de substituut-griffiers van de kamers. Bij de opheffing van de
kamer te Arnhem, Groningen, 's-Hertogenbosch en Utrecht werden de archieven door de
substituut-griffiers overgedragen aan de griffier in Den Haag. Het archief van de centrale
griffie werd na opheffing van de Raad in 1967 tezamen met bescheiden van de kamer Den
Haag en de eerder opgeheven kamers overgenomen door het Ministerie van Justitie en
geplaatst bij de omvangrijke archieven van het Nederlandse Beheersinstituut. Het
rekestregister met de namenklapper (inv.nrs. 137-202) en nog een relatief geringe
hoeveelheid bescheiden van de kamer Den Haag was terecht gekomen bij het
Gerechtshof in Den Haag. Het archief van de kamer Amsterdam was in 1967 en 1974
ondergebracht bij de griffie van het gerechtshof in Amsterdam respectievelijk in het
Rijksadministratiegebouw te Amsterdam. De archieven van de twee kleinste kamers,
Middelburg en Leeuwarden zijn tot op heden niet teruggevonden. Van de werkzaamheden
van deze twee kamers resten slechts de kopie-vonnissen in het archief van de centrale
griffie (inv.nrs. 287-288).
In 1978 werd het grootste gedeelte van het archief door het Ministerie van Justitie
overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. In 1979 volgde het gedeelte dat was
ondergebracht bij het Haagse Gerechtshof. Correspondentie van de griffie van de kamer
Arnhem werd in 1982 afzonderlijk overgedragen door het Ministerie van Justitie. In 1988
tenslotte volgde het archief van de kamer Amsterdam.
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
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Laatst gepubliceerde vonnis 57/589.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
In de archieven van de kamers is de neerslag te vinden van de feitelijke behandeling van
de rekesten in de vorm van de procesdossiers. Procesdossiers van zaken waarin geen
uitspraak was gedaan, bevonden zich tussen dossiers waarin vonnis werd gewezen, dan
wel een minnelijke schikking of een akte van dading werd bekrachtigd. De dossiers zelf
bevatten naast de voor afhandeling van de procedure formeel vereiste stukken als
rekesten, verweerschriften, pleitnota's, bewijsstukken, processen-verbaal van
getuigenverhoor en zittingen en getekende vonnissen een groot aantal geleidebrieven en
procedurele routinestukken.
Naast de procesdossiers zijn er bescheiden over het functioneren van de desbetreffende
kamer in organisatorische en personele zin. Verschil in de omvang van het aantal te
behandelen zaken per kamer leidde tot de nodige variatie in administratieve organisatie en
ontwikkeling van hulpmiddelen.
De archieven van de kamers verschillen onderling sterk naar inhoud en ordening. Alleen
van de kamers Den Haag, Arnhem en Amsterdam zijn de griffiecorrespondentie,
audintiebladen en aanvullende registraties bewaard gebleven.
GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKSAANWIJZING
Onderzoek naar dossiers, betrekking hebbend op individuele zaken, is in dit archief goed
te doen. Toch zijn er enkele problemen, welke hieronder worden aangegeven. Wil men
een dossier raadplegen, dan dient men te weten welke kamer vonnis heeft gewezen in die
zaak en onder welk nummer een zaak bij die kamer is geregistreerd.
Belangrijk: als in een zaak geen vonnis is gewezen, is het dossier niet bewaard gebleven!
dan is alleen in het rekestregister nog iets over het verloop van die zaak te vinden.
Onderzoek naar dossiers als naam van rekwestrant of appellant bekend is

ONDERZOEK NAAR DOSSIERS ALS NAAM VAN REKWESTRANT OF APPELLANT
BEKEND IS
Meestal weet men de naam van de verzoekende of eisende partij. Dat is de meest
belanghebbende partij in het geding.
STAP 1

STAP 1
De centrale griffie heeft een complete namenklapper (inv.nrs. 163-202) aangelegd. Deze
klapper, een kaartsysteem, verwijst naar het rekestregister (inv.nrs. 137-162). Daarin is te
vinden onder welk R-nummer de zaak is geregistreerd, naar welke kamer de zaak destijds
is verwezen en of er een uitspraak of vonnis is en zo ja, op welke datum dat vonnis is
uitgesproken. Deze gegevens zijn zeer belangrijk voor verder onderzoek bij stap 2A en 2B.
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STAP 2A

STAP 2A
Is men enkel geïnteresseerd in het vonnis, dan kan men direct het vonnis raadplegen. In
de inv.nrs. 203-236 bevinden zich alle vonnissen van de Raad voor het Rechtsherstel in
afschrift. Men kent het R-nummer en zoekt het inventarisnummer op waarin dat vonnis is
opgeborgen.
STAP 2B

STAP 2B
Wil men echter het rekestdossier raadplegen, dan dient men te weten welke kamer de
zaak heeft behandeld. Dat staat ook vermeld in het rekestregister (inv.nrs. 137-162) van
de centrale griffie. Als er verwezen wordt naar de kamers 's-Gravenhage, Groningen en 'sHertogenbosch, is er verder niet zo'n probleem. De rekestdossiers liggen geborgen op de
R-nummers, die de centrale griffie aan de zaak heeft toegekend. In de inventaris kan men
het inventarisnummer vinden, waaronder het betreffende dossier in het archief is
opgeborgen. De overige kamers hebben zelf eigen nummers aan de zaken toegekend. En
op die nummers liggen de dossiers geborgen. Het verdere onderzoek verschilt per kamer.
Is de zaak verwezen naar de kamer Amsterdam, dan kan men de volgende stappen
ondernemen.
1. Raadpleeg de namenklapper (inv.nrs. 742-753) op de rekestdossiers. Daarin wordt
verwezen naar het Amsterdamse dossiernummer.
2. Zoek het vonnis in de serie de vonnissen van de centrale griffie (inv. nrs. 203-236),
omdat daarop altijd het eigen nummer (een breuk) van de kamer vermeld staat.
3. Als het R-nummer van de centrale griffie hoger is dan R 17607, kan men de
concordantieregisters (inv.nrs. 740-741) raadplegen.
4. Als men de datum van het vonnis weet, kan men gebruik maken van de
audiëntiebladen (inv.nrs. 716-720). Op het audiëntieblad van die datum staat de
zaak omschreven, met vermelding van het Amsterdamse dossiernummer.
5. Als men de datum van het rekest kent, of beter nog, de datum van doorverwijzing
door de centrale griffie naar Amsterdam, dan kan men via de registers van
ingekomen rekesten (inv.nrs. 724-736) het Amsterdamse nummer opsporen. Enkele
dagen nà die datum is het rekest immers ontvangen in Amsterdam en aldaar
ingeschreven.
Het dossiernummer van de kamer Amsterdam bestaat altijd uit een breuk: het eerste getal,
liggend tussen 45 en 69, verwijst naar het jaar, het tweede naar het volgnummer binnen
dat jaar. Dus de verwijzing 48/130 verwijst naar rekestdossier uit het jaar 1948,
volgnummer 130, en is te vinden in inv.nr. 795.
Is de zaak verwezen naar de kamer Arnhem, dan kan men de volgende stappen
ondernemen.
1. Raadpleeg de namenklapper (inv.nr. 596) op de rekestdossiers. Daarin wordt
verwezen naar het Arnhemse dossiernummer.
2. Zoek het vonnis in de serie de vonnissen van de centrale griffie (inv. nrs. 203-236),
omdat daarop altijd het eigen nummer (een nummer tussen 1 en 1282) van de
kamer vermeld staat.
3. Als men de datum van het vonnis weet, kan men gebruik maken van de processenverbaal en de audiëntiebladen (inv.nrs. 585-591). In het proces-verbaal of het
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audiëntieblad van die datum staat de zaak omschreven, met vermelding van het
Arnhemse dossiernummer.
Is de zaak verwezen naar de kamer Utrecht, dan heeft men slechts één mogelijkheid om
het dossier te vinden.

STAP 3

1. Zoek het vonnis in de serie de vonnissen van de centrale griffie (inv. nrs. 203-236),
omdat daarop altijd het eigen nummer (een nummer tussen 1 en 845) van de kamer
vermeld staat.

STAP 3
Weet men nu welke kamer de zaak heeft behandeld, en onder welk dossiernummer een
zaak is geregistreerd, dan kan men in de inventaris vinden onder welk inventarisnummer
het gezochte dossier is op te vragen.
Onderzoek naar dossiers als kamer èn datum van het vonnis bekend zijn

ONDERZOEK NAAR DOSSIERS ALS KAMER ÈN DATUM VAN HET VONNIS BEKEND
ZIJN
Deze methode is vooral relevant als men via de jurisprudentie het volledige dossier wil
raadplegen.
STAP 1

STAP 1
Als de datum van het vonnis bekend is en als men weet welke kamer het vonnis heeft
uitgesproken, dan kan men in de op datum geordende vonnissen (inv.nrs. 237-291) verder
zoeken naar het betreffende dossier. Op deze vonnissen staat altijd vermeld tot welk
rekestdossier een vonnis behoort. Wees erop bedacht dat de kamers 's-Gravenhage,
Groningen en 's-Hertogenbosch de R-nummers van de centrale griffie gebruikt hebben. De
overige kamers hebben eigen dossiernummers gebruikt. Soms staan beide nummers op
het vonnis vermeld.
STAP 2

STAP 2
Volg verder 'stap 2B', hiervoor in paragraaf 5.1 vermeld.
Als alléén de datum bekend is, wordt het onderzoek wat lastiger. Men moet dan elke
'kamerreeks' van de chronologische geordende vonnissen (inv.nrs. 237-291) raadplegen.
Begin in zo'n geval altijd met de reeksen van de kamers 's-Gravenhage en Amsterdam.
Die hebben de meeste zaken behandeld, zodat men met die reeksen de meeste kans op
succes zal hebben.
Onderzoek naar dossiers betreffende een bepaalde soort zaken

ONDERZOEK NAAR DOSSIERS BETREFFENDE EEN BEPAALDE SOORT ZAKEN
De griffiers hebben geen index of klapper op soort zaken vervaardigd. Wel bestaat er het
kaartsysteem op de jurisprudentie. In dit register, onderverdeeld in 404 rubrieken, zijn per
rubriek één of meer vonnissen vermeld, welke zijn gepubliceerd in de tijdschriften
Tribunalen en andere na-oorlogse rechtspraak (inv.nrs. 120-124) en Rechtsherstel (archief
Raad voor het Rechtsherstel, afdeling Secretariaat). In die tijdschriften wordt meestal niet

22

Raad voor het Rechtsherstel / Rechtspraak

2.09.48.02

de naam van de partijen vermeld, maar wel de datum van het vonnis en de kamer die dat
vonnis heeft uitgesproken. Verder onderzoek is dan mogelijk zoals omschreven in
paragraaf 5.2.
In de rekestregisters van de centrale, Haagse en Amsterdamse griffie (inv.nrs. 137-162,
310-321 en 743-753) is een beperkte rubricering aangebracht naar soort zaken. Deze
aanduidingen zijn zeer globaal en zeker niet volledig.
In de correspondentie van de griffiers, betrekking hebbend op interpretatie en
jurisprudentievorming, wordt soms verwezen naar bepaalde concrete zaken. Met name
zijn de inv.nrs. 107-118 en 706-713 in dit verband van belang.
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Selectie, vernietiging en bewerking

SELECTIE, VERNIETIGING EN BEWERKING
Bij de inventarisatie van de archieven van de afdeling Rechtspraak in 1978-1983 en in
1995 werd de griffiecorrespondentie - die voor 90 % bestond uit dubbelen, stukken van
huishoudelijke en comptabele aard en geleidebrieven - geschoond. De omvang van het
vernietigde gedeelte bedraagt c. 30 meter.
De rekestdossiers waren ongeschoond overgedragen. In 1995 en 1996 vond de laatste
bewerking plaats. De laatste aanvullingen werden beschreven. De Centrale
Archiefselectiedienst heeft de series rekestdossiers en kort-gedingdossiers geselecteerd,
het archief materieel verzorgd en de inventaris afgewerkt.
De selectie is verricht aan de hand van een door H.A.J. van Schie opgestelde selectielijst,
speciaal bedoeld voor het archief van de Raad voor het Rechtsherstel, afdeling
Rechtspraak 1945-1967 (1971).
Vernietigd zijn:
1. Alle dossiers van zaken, waarin geen uitspraak is gedaan;
2. Binnen de dossiers die voor bewaring in aanmerking komen, de stukken die
betrekking hebben op procedurele routine-activiteiten, zoals het verwijzen van de
zaak naar een der kamers, het oproepen van partijen, het toestaan van uitstel van
indiening van stukken of van een zitting, het vergoeden van kosten, het heffen van
griffierechten en het verstrekken van afschriften of grossen van uitspraken.
Voor de selectie bedroeg de omvang van het archief bijna 200 meter. Na de laatste
bewerking bleef 90,7 meter over. De archiefbestanddelen van het archief die voor
vernietiging zijn aangewezen (73,5 meter uit de procesdossiers en 30 meter van de
griffiecorrespondentie) zijn na verkregen toestemming van het Algemeen Rijksarchief
afgevoerd naar KNP BT Paper Recycling (voorheen Lignac & Levison B.V.) te Apeldoorn,
waar deze op de gebruikelijke wijze zijn vernietigd.
Aanvullingen

AANVULLINGEN
Er worden geen aanvullingen meer verwacht op het archief. Eventuele ontbrekende
bestanddelen moeten als verloren worden beschouwd.
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Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De hoofdindeling van het archief wordt bepaald door de organisatieonderdelen van de
Afdeling Rechtspraak, nl. de centrale griffie en de kamers. Daarbinnen is een nadere
onderverdeling aangebracht, afhankelijk van de hoeveelheid bewaard gebleven stukken.
Het archief van de centrale griffie is ingedeeld naar taken. De archieven van de kamers
hoofdzakelijk naar soort stukken (notulen, griffiecorrespondentie, rol en audiëntiebladen,
procesdossiers).
De rekestdossiers, die het hoofdbestanddeel van de archieven van de kamers vormen,
zijn van Den Haag, Groningen en 's-Hertogenbosch geplaatst in de volgorde van de door
de centrale griffie toegekende rekestnummers. Het kaartsysteem van de centrale griffie
(inv.nrs. 137-202) vormt dus een directe toegang op deze dossiers.
De dossiers van de kamers Amsterdam, Utrecht en Arnhem zijn opgeborgen in volgorde
van een door de desbetreffende kamer toegekend rolnummer. De dossiers van
Amsterdam en Arnhem zijn toegankelijk met behulp van door die kamers vervaardigde
toegangen op rolnummer. Voor Utrecht ontbreekt een dergelijke toegang. Dikwijls kan een
Utrechts dossier toch eenvoudig worden opgespoord via het rekestregister van de centrale
griffie (inv.nrs. 137-202), dankzij daarin aangebrachte verwijzingen naar rolnummers. Kort
geding-dossiers met bijbehorende toegangen zijn uitsluitend te vinden in de archieven van
de kamers.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
In andere archieven, met name de archieven van partijen die voor de Afdeling
Rechtspraak hebben geprocedeerd, kunnen kopieën van uitspraken worden aangetroffen.
Niet als serie, maar als onderdeel van een dossier. Daarnaast bevinden zich in de
archieven van organen, die ook belast waren met de uitvoering van de Besluiten E 100 en
E 133 dossiers en stukken betreffende gelijke onderwerpen als in het archief van de
Afdeling Rechtspraak aanwezig. Van groot belang zijn de archieven van de Ministeries van
Justitie en van Financiën, van het Nederlandse Beheersinstituut (2.09.16, 2.09.49) en van
de andere afdelingen van de Raad voor het Rechtsherstel (2.09.15, 2.09.48.01) 32 . Deze
archieven berusten thans (1997) nog niet alle in het Algemeen Rijksarchief of zijn nog niet
voorzien van een bruikbare toegang.
Verder kunnen zeker ook de archieven van de Commissies Beheersconflicten (3.05.21.01
en 3.05.21.02) en van de Commissie Gedepossedeerden (2.19.042.56) van belang zijn.
Er zijn geen bronnenpublikaties bekend van archiefbescheiden, berustend in dit archief.
Wel is ongeveer tien procent van de uitspraken van de Afdeling Rechtspraak gepubliceerd,
aanvankelijk in het tijdschrift Tribunalen en andere na-oorlogse rechtspraak (inv.nrs. 120124). Vanaf begin 1951 is deze publikatie voortgezet in het tijdschrift Rechtsherstel. Zie
voor dit laatste tijdschrift het archief van het Secretariaat van de Raad voor het
Rechtsherstel (toegang 2.09.48.01).
Het archief van de Raad voor het Rechtsherstel in Nederlands-Indië is in Jakarta
gebleven. Met deze instellng heeft de Nederlandse Raad geen relatie onderhouden.

32

In september 1997 was toegang 2.09.48.01 nog in bewerking.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G VA N D E S E R I E S E N
A R C H I E F B E S TA N D D E L E N
1 CENTRALE GRIFFIE

1.1 Vergaderstukken en circulaires

1 CENTRALE GRIFFIE
1.1 VERGADERSTUKKEN EN CIRCULAIRES

1

Agenda's met bijlagen en notulen van vergaderingen van leden van de
afdeling Rechtspraak, gehouden op 20 augustus 1945, 9 oktober 1945, 20
december 1947 en 18 juni 1949, met correspondentie.
1945-1949
1 omslag

2

Aantekeningen van de griffier mr M.O. Cahen van besprekingen met de
voorzitter van de afdeling Rechtspraak prof. mr R.D. Kollewijn.
1946-1950
1 omslag

3-9

Circulaires van de centrale griffie aan de leden en aan de substituut-griffiers
van de afdeling Rechtspraak.
1945-1960
4 omslagen en 3 pakken
Onvolledig.

3
4
5
6
7
8
9

nrs. 1-83, L 84 - L 100, aug. 1945 - okt. 1947, pak
nrs. L 101 - L 130, okt. 1947 - aug. 1948, pak
nrs. L 131 - L 181, aug. 1948 - jan. 1960, pak
nrs. V 8 - V 17, juli 1947 - juli 1955
nrs. SG 13 - SG 53, jan. 1946 - feb. 1955
nrs. Div 5 - Div 9, okt. 1947 - feb. 1949; nrs. IC 11 - IC 12, apr.
1949 - dec. 1951
nrs. HK 11 - HK 23, jan. 1946 - nov. 1950

1.2 Zorg voor de organisatie en het personeel van afdeling Rechtspraak

1.2.1 Leden

1.2 ZORG VOOR DE ORGANISATIE EN HET PERSONEEL VAN
AFDELING RECHTSPRAAK
1.2.1 LEDEN

10

Stukken betreffende de indeling van de leden van de kamer 's-Gravenhage
in meervoudige kamers.
1945-1951
1 omslag

11

Ledenlijsten van de afdeling Rechtspraak.
1945-1958

12

1 omslag

Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden en plaatsvervangende
leden van de afdeling Rechtspraak.
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1945-1965

1 pak

Zie ook inv.nrs. 16, 34 en 35.

13

Stukken betreffende vaststelling van de onverenigbaarheid van het
lidmaatschap van Gedeputeerde Staten, resp. van het optreden als
gemachtigde (advocaat) in een procedure voor de afdeling Rechtspraak, met
het lidmaatschap van de afdeling Rechtspraak.
1946-1949
1 omslag

14

Stukken betreffende de bezoldiging van de leden van de afdeling
Rechtspraak.
1946-1959

1 omslag

15

Stukken betreffende sollicitaties van kandidaten voor het lidmaatschap van
de afdeling Rechtspraak.
1947-1951
1 omslag

16

Stukken betreffende de instelling en organisatie van een ontvijandingskamer
bij de kamer 's-Gravenhage.
1949-1956
1 omslag

17

Dossier inzake wijziging van de regeling van uitbetaling van declaraties
wegens vacatiegelden ten gevolge van de Wet van 19 maart 1954 S. 105.
1954
1 omslag

119

Dossier inzake de instelling van een kamer ad hoc ter bevordering van
eenheid in de uitspraken omtrent de nationaliteit van Sudeten-Duitsers.
1955

1.2.2 Substituut- en waarnemend griffiers

Zie inv.nr. 119.

1.2.2 SUBSTITUUT- EN WAARNEMEND GRIFFIERS
18-23

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de substituut-griffiers
en waarnemend griffiers van de afdeling Rechtspraak.
1945-1967
6 omslagen
Zie ook inv.nrs. 34 en 35.

18
19
20
21
22
23
24

bij de kamer Amsterdam, 1945-1967
bij de kamer Arnhem, 1945-1958
bij de kamer 's-Gravenhage, 1945-1959
bij de kamer Groningen, 1945-1965
bij de kamer 's-Hertogenbosch, 1946-1958
bij de kamer Utrecht, 1945-1954

Stukken betreffende de voorbereiding van een wachtgeldregeling en de
herziening van de salarisregeling voor de griffier en substituut-griffiers van
de afdeling Rechtspraak.
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1946-1949

27
1 omslag

25

Stukken betreffende het verbod voor de substituut-griffiers en waarnemend
griffiers op te treden als gemachtigde (advocaat) in een procedure voor de
afdeling Rechtspraak.
1946-1955
1 omslag

26

Nota's betreffende de problemen tussen het Secretariaat van de Raad voor
het Rechtsherstel en de centrale griffie die zijn ontstaan, omdat de voorzitter
van de Raad op een persconferentie onbekend was met het beroep tegen
het aanbod van de L.V.V.S..
1950
1 omslag

1.2.3 Administratief personeel en materiële voorzieningen

1.2.3 ADMINISTRATIEF PERSONEEL EN MATERIËLE VOORZIENINGEN
27

Stukken betreffende de huisvesting van de centrale en Haagse griffie.
1945-1957
1 omslag

28

Stukken betreffende het gebruik van een dienstauto ten behoeve van de
leden van de afdeling Rechtspraak en ten behoeve van het bezorgen van
stukken.
1945-1958
1 omslag

29-33

Stukken betreffende de organisatie, het administratief personeel en de
materiële voorzieningen van de griffie der kamers.
1945-1959
5 omslagen
29
te Amsterdam, 1945-1959
30
te Arnhem, 1945-1958
31
te Groningen, 1945-1959
32
te 's-Hertogenbosch, 1946-1958
33
te Utrecht, 1945-1957

34-35

Stukken betreffende de organisatie, het administratief personeel van de
griffie, alsmede de benoeming en het ontslag van de substituut-griffier en de
leden van de kamers Leeuwarden en Middelburg.
1946-1955
2 omslagen
34
Leeuwarden, 1946-1955
35
Middelburg, 1946-1952

36

Stukken betreffende het administratieve personeel van de centrale griffie en
de griffie van de Haagse kamer.
1946-1960
1 omslag

37

Stukken betreffende de regeling van de werktijden van het personeel van de
griffies van de afdeling Rechtspraak.
1948-1953
1 omslag

28

38
1.2.4 Opheffing van de Raad van het Rechtsherstel
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Modellen van formulieren, gebruikt bij de centrale griffie en bij de griffie van
de Haagse kamer.
[c.1948-1960]
1 omslag
1.2.4 OPHEFFING VAN DE RAAD VAN HET RECHTSHERSTEL

39

Stukken betreffende de aandrang van de regering op de afdeling
Rechtspraak tot bespoediging van de werkzaamheden.
1948-1953

1 omslag

40

Stukken betreffende de opheffing van de kamers Arnhem, Groningen, 'sHertogenbosch en Utrecht.
1951-1958
1 omslag

41

Dossier inzake de standpuntbepaling van de voorzitters van de kamers ten
aanzien van de voorstellen van minister van Justitie en van het Secretariaat
omtrent inkrimping en liquidatie van de Raad voor het Rechtsherstel.
1954, 1959
1 omslag

1.3 Competentieregeling

1.3 COMPETENTIEREGELING
42

Dossier inzake de regeling van de relatieve competentie van de kamers van
de afdeling Rechtspraak.
1946
1 omslag

43

Dossier inzake de constatering dat de Raad voor het Rechtsherstel dient te
beslissen over de eigendom van goederen in het bezit van het
Nederlandsche Arbeidsfront (art. 1 lid 3 E 71).
1946-1947
1 omslag

44

Dossier inzake de procedure tussen J.H.J. van Iersel en de Raad omtrent de
bevoegdheden van de Raad voor het Rechtsherstel.
1946-1948
1 omslag

45

Dossier inzake de competentieregeling ten aanzien van huren en
hypothecaire vorderingen (art. 113 a-f E 100) tussen de afdeling Onroerende
Goederen en de afdeling Rechtspraak.
1946-1948
1 omslag

46

Stukken betreffende de competentieregeling ten aanzien van beroepen
tegen beslissingen van het NBI tussen de voorzitter van de Raad voor
Rechtsherstel (art.11 lid 4 E 133) en de afdeling Rechtspraak.
1946-1952
1 omslag

47

Dossier inzake de competentieregeling ten aanzien van het doen herleven
van inschrijvingen in de Grootboeken Nationale schuld en in het Grootboek

2.09.48.02

Raad voor het Rechtsherstel / Rechtspraak

29

voor de Wederopbouw, tussen de afdeling Effectenregistratie en de afdeling
Rechtspraak.
1947-1949
1 omslag
1.4 Regeling van en toezicht op de procesgang

1.4.1 In behandeling nemen en verwijzen

1.4 REGELING VAN EN TOEZICHT OP DE PROCESGANG
1.4.1 IN BEHANDELING NEMEN EN VERWIJZEN

48

Stukken betreffende de verlenging en sluiting van de termijn tot het indienen
van verzoeken om rechtsherstel als bedoeld in art. 21 E 100.
1945-1956
1 omslag

49

Stukken betreffende de toepassing van de bepalingen en voorwaarden
waaraan een verzoek tot rechtsherstel en een beroepschrift moet voldoen.
1946-1953
1 omslag

50

Stukken betreffende de verwijzing door de centrale griffie van rekesten en
beroepschriften naar de kamers van de afdeling Rechtspraak.
1946-1955
1 omslag

51

Stukken betreffende de verwijzing door de centrale griffie van
ontvijandingsrekesten naar de kamers Arnhem, Groningen en 'sHertogenbosch.
1952-1954

52

1.4.2 Interne administratieve behandeling

1 omslag

Stukken betreffende het niet in behandeling nemen van het beroepschrift
van de Interessengemeinschaft der Traktatlandgeschädigten Waldfeucht
tegen een aantal beslissingen van het NBI in ontvijandingszaken.
1952-1956
1 omslag
1.4.2 INTERNE ADMINISTRATIEVE BEHANDELING

53-57

Stukken betreffende de regeling van de administratieve behandeling van
rekesten tot rechtsherstel en van beroepen tegen besluiten van afdelingen
van de Raad voor het Rechtsherstel.
1945-1955
5 omslagen
53
1945-1955, rechtsherstel met betrekking tot onroerende
goederen
54
1946-1948, rechtsherstel met betrekking tot
levensverzekeringen
55
1946-1956, beroepen tegen beslissingen van het Nederlandse
Beheersinstituut en zijn organen
56
1947-1957, beroepen tegen beslissingen van de afdeling
Effectenregistratie
57
1952-1955, ontvijandingsrekesten
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58

Stukken betreffende de vaststelling van de categorie zaken welke door
meervoudige kamers behandeld zullen worden.
1946-1948
1 omslag

59

Stukken betreffende de bemiddeling van de centrale griffie bij het verkrijgen
van inlichtingen en inzage in dossiers ten behoeve van de leden van de
afdeling Rechtspraak.
1946-1953
1 omslag

60

Brief aan prof. R.D. Kollewijn betreffende de regeling van de procedure van
het verlenen van verlof tot conservatoir beslag.
1947
1 stuk

61

Stukken betreffende de beperking bij het verlenen van uitstel voor de
mondelinge behandeling.
1948
1 omslag

62

Dossier inzake de bezwaren van het lid mr M.H. de Boer van formele en
juridische aard over de behandeling door het NBI van beroepen tegen
beslissingen van het NBI waarbij iemand als vijandelijk onderdaan wordt
aangemerkt.
1948
1 omslag

63

Stukken betreffende het ter zijde leggen van stukken, ontvangen na sluiting
der behandeling.
1948-1949
1 omslag

64

Stukken betreffende de verbetering van onvolkomenheden in de
administratieve verwerking van rekesten bij de Amsterdamse griffie.
1948-1953
1 omslag

65

Dossier inzake de weigering van de griffier tot inschrijving in een register van
een ingestelde vordering tot van-waarde-verklaring tegen vertoon van
dagvaarding, omdat het Besluit E 100 geen dagvaarding kent.
1950
1 omslag

1.4.3 Behandeling van uitspraken

1.4.3 BEHANDELING VAN UITSPRAKEN
66

Dossier inzake de afgifte van een eerste grosse door de centrale griffie van
een uitspraak van het Militair Commissariaat te Oss, waarvan geen minuut
aanwezig is.
1947-1948
1 omslag

67

Stukken betreffende de toepassing van art. 143 E 100 betreffende de
herziening van uitspraken van de afdeling Rechtspraak.
1947-1949
1 omslag
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68

Dossier inzake mededeling aan de leden van de afdeling omtrent de
ongewenstheid van een kostenveroordeling van het NBI in
beroepsprocedures.
1947-1949
1 omslag

69

Dossier inzake mededeling aan de leden van de afdeling omtrent de
ongewenstheid van het opleggen van een dwangsom aan het NBI.
1948-1956
1 omslag

70

Stukken betreffende klachten over de procesgang en over gewezen
vonnissen.
1948-1956
1 omslag

71

Dossier inzake de constatering dat de griffiers verplicht zijn tot het stellen
van een gelijkluidendheidsverklaring onder een formulier, over te leggen bij
het ter overschrijving in de openbare registers aanbieden van een vonnis
van de afdeling Rechtspraak.
1950-1951
1 omslag

72

Stukken betreffende verzoeken aan de substituut-griffiers om wijziging van
de redactie van vonnissen.
1950-1954
1 omslag

73

Dossier inzake de verklaring door de voorzitter van de Amsterdamse kamer
dat een declaratie van een advocaat redelijk is (executoir verklaring).
1952
1 omslag

74

Dossier inzake de betaling van kosten wegens publicatie van een vonnis in
de Staatscourant.
1952
1 omslag

1.4.4 Vaststelling van tarieven

1.4.4 VASTSTELLING VAN TARIEVEN
75

Stukken betreffende de vaststelling van het tarief voor het heffen van
griffierechten door de afdeling Rechtspraak.
1945-1950
1 omslag

76

Stukken betreffende de vaststelling van de vergoeding van kosten aan
getuigen en deskundigen.
1948-1956
1 omslag

1.5 Voortgangscontrole en rapportage

1.5 VOORTGANGSCONTROLE EN RAPPORTAGE
77

Overzichtsstatistieken van de stand der werkzaamheden van iedere kamer
afzonderlijk.
1945-1950
1 omslag
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78

Maandstatistieken van de stand der werkzaamheden van kamers van de
afdeling Rechtspraak.
1946-1960
1 omslag

79

Stukken betreffende klachten over de trage behandeling van rekesten bij de
afdeling Rechtspraak.
1946-1960
1 omslag

80

Correspondentie betreffende de statistiek en de stand der werkzaamheden
van de afdeling Rechtspraak.
1946-1965
1 omslag

81

Maandelijkse overzichten van zaken, bij de Amsterdamse kamer aanhangig.
1946-1967
1 omslag

82

Dossier inzake het verzoek van de afdeling Onroerende Goederen tot
bespoediging van principiële uitspraken in onroerend goed-zaken.
1947
1 omslag

83

Stukken betreffende klachten over de trage werkwijze van het NBI en het
peremptoir stellen (geen uitstel meer verlenen) van het NBI door de kamers.
1947-1952
1 omslag

84-87

Maandstatistieken en overzichten van verschillende soorten zaken,
aanhangig bij de kamers van de afdeling Rechtspraak.
1947-1958
4 omslagen
84
1947-1955, levensverzekeringszaken
85
1948-1950, effectenzaken
86
1950-1958, ontvijandingszaken
87
1954-1955, onroerend goed-zaken, met correspondentie

88

Dossier inzake een klacht van de vertegenwoordiger van het NBI te
Hilversum over vertraging in een procedure die door de Amsterdamse kamer
veroorzaakt zou zijn.
1948
1 omslag

89

Stukken betreffende verzoeken van de centrale griffie aan de Amsterdamse
griffie om bespoediging bij de toezending van kopie-vonnissen.
1949-1955
1 omslag

90

Jaarstatistieken van de afdeling Rechtspraak over de jaren 1950-1965.
1951-1966
1 omslag

91

Stukken betreffende klachten over het uitblijven van principiële uitspraken in
beroepsprocedures tegen beslissingen van de afdeling Effectenregistratie.
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1 omslag

1.6 Verstrekking van gegevens aan derden

1.6 VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN
92

Stukken betreffende regelingen tot het ambtshalve of op verzoek verstrekken
van gegevens omtrent door de afdeling Rechtspraak gewezen vonnissen
aan andere overheidsinstellingen dan de Raad en het NBI.
1945-1951
1 omslag

93

Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan derden over
inhoudelijke en formele aspecten van de herstelrechtspraak.
1945-1960
1 omslag

94

Dossier inzake de openbaarmaking van de aanvankelijk geheim gehouden
toelichtingen op de Besluiten E 100 en E 133.
1946-1947
1 omslag

95

Stukken betreffende verzoeken van andere afdelingen van de Raad tot
publikatie of niet-publikatie van vonnissen.
1946-1956
1 omslag

96

Uittreksels uit vonnissen van de afdeling Rechtspraak ten behoeve van
publikatie vervaardigd, welke echter niet gepubliceerd zijn.
1946-1956
1 omslag

97

Stukken betreffende de publikatie van vonnissen in de tijdschriften Naoorlogse Rechtspraak en Rechtsherstel.
1946-1957
1 omslag

98

Dossier inzake de rectificatie op verzoek van de griffier van een in de
Groene Amsterdammer verschenen tendentieus artikel over het door de
afdeling Rechtspraak gewezen vonnis in de zaak Van Vessem.
1947
1 omslag

99

Dossier inzake de verstrekking aan de Secretaris van de Raad van
circulaires van de afdeling Rechtspraak, welke aan de leden gericht zijn.
1947
1 omslag

100

Dossier inzake de inzage door de minister van Justitie van een
procesdossier van de afdeling Rechtspraak.
1948

101

1 omslag

Dossier inzake verstrekking van gegevens aan de minister van Justitie
omtrent het ontvijandingsverzoek van de gewezen Duitse kroonprins.
1948-1949
1 omslag
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Stukken betreffende het verstrekken van inzage in en afschriften van
vonnissen aan derden.
1948-1952
1 omslag
1.7 ADVISERING OMTRENT WETSWIJZIGING
Deze taak is hoofdzakelijk vervuld door het Secretariaat van de Raad voor het
Rechtsherstel

103

Correspondentie met de Broederschap der Notarissen omtrent de
wenselijkheid van minnelijk rechtsherstel ten aanzien van onroerend goed
en omtrent interpretaties van de herstelwetgeving.
1945
1 omslag

104

Dossier inzake het advies aan de minister van Handel en Nijverheid over de
relatie van het ontwerp-besluit houdende regelen betreffende de hervestiging
van middenstandsbedrijven tot art. 27 jo. 23 van het Besluit E 100.
1945
1 omslag

105

Stukken betreffende voorstellen tot wijziging van de Besluiten herstel
rechtsverkeer E 100 en Vijandelijk Vermogen E 133.
1945-1955
1 omslag

1.8 Bevordering van de eenheid in rechtspraak

1.8 BEVORDERING VAN DE EENHEID IN RECHTSPRAAK
106

Stukken betreffende de toepassing van het Besluit rechtsverkeer in
oorlogstijd A 6 dan wel E 100 bij rechtsherstel ten aanzien van zee- en
binnenschepen, welke aan de vijand verkocht en naar het buitenland
overgebracht zijn.
1946-1947
1 omslag

107-110

Stukken betreffende de jurisprudentievorming en interpretatie van het Besluit
herstel rechtsverkeer E 100.
1946-1953
4 omslagen
107
hoofdstuk III, regeling van rechtsbetrekkingen en rechtsherstel,
1942-1952
108
hoofdstuk IV, effecten, 1947-1953
109
hoofdstuk VI, rechtspersonen, 1946-1947
110
hoofdstuk VIIA, onroerende goederen, 1946-1952

111-118

Stukken betreffende de jurisprudentievorming en interpretatie van het Besluit
Vijandelijk Vermogen E 133.
1946-1954
8 omslagen
111
art. 1, sub 8, het begrip vermogen, 1947-1948.
112
art. 2, sub 2, het begrip vijand, 1946-1947.
113
art. 15, nietigverklaring van rechtshandelingen door het NBI,
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116
117
118
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1947.
art. 25, erkenning van vorderingen op vijandelijk vermogen
door het NBI, 1949-1960.
art. 34 sub f, afgifte van ontvijandingsverklaringen door het
NBI, 1946-1953.
art. 35 sub 2, tarieven van het NBI, 1948.
art. 41 jo. 20, inning van schulden aan vijandelijk vermogen bij
dwangbevel, 1946-1949.
art. 43, beroep tegen beslissingen van het NBI bij de afdeling
Rechtspraak, 1947-1954.

119

Dossier inzake de instelling van een kamer ad hoc ter bevordering van
eenheid in de uitspraken omtrent de nationaliteit van Sudeten-Duitsers.
1955
1 omslag

120-124

Tribunalen in Nederland en andere na-oorlogse rechtspraak, met registers.
Eerste tot vijfde jaargang. Uitgave van N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle. Gedrukt.
1945-1950
5 banden
Een aantal vonnissen van de afdeling Rechtspraak is gepubliceerd in de serie na-oorlogse
rechtspraak. Vanaf begin 1951 is de publikatie voortgezet in het tijdschrift Rechtsherstel. Zie
voor dit tijdschrift het archief van het Secretariaat van de Raad voor het Rechtsherstel.

120
121
122
123
124
125-130

Eerste jaargang, 1945-1946, uitspraken tribunalen 1-238 en
uitspraken na-oorlogse rechtspraak 1-305
Tweede jaargang, 1946, uitspraken tribunalen 239-425 en
uitspraken na-oorlogse rechtspraak 306-655
Derde jaargang, 1947, uitspraken tribunalen 426-595 en
uitspraken na-oorlogse rechtspraak 656-1000
Vierde jaargang, 1947-1948, uitspraken tribunalen 596-771 en
uitspraken na-oorlogse rechtspraak 1001-1309m
Vijfde jaargang, 1948-1950, uitspraken na-oorlogse
rechtspraak 1310-1791[filegrp:125]

Kaartregister op de gepubliceerde jurisprudentie van de afdeling
Rechtspraak, bevattende de korte inhoud van uitspraken, geordend volgens
de rubrieken 1 - 404.
1946-1958
6 dozen
De jurisprudentie is gepubliceerd in de tijdschriften Tribunalen en andere na-oorlogse
rechtspraak (artikelnrs. 1 - 1791, zie inventarisnrs. 120-124) en Rechtsherstel (artikelnrs.
51/1 - 57/589).

125
126
127
128
129
130

rubriek 1 - 10
rubriek 11 - 20
rubriek 21 - 64
rubriek 65 - 150
rubriek 151 - 270
rubriek 271 - 404
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Register op de gepubliceerde jurisprudentie van de afdeling Rechtspraak
van de Raad voor het Rechtsherstel, bestaande uit een alfabetisch
trefwoordenregister, een overzicht van de 404 rubrieken en een register op
artikelen van de Besluiten E 100, E 133 en enige andere wetten en
besluiten, gedrukt.
1957
1 deel

1.9 Verwijzing van rekesten naar de kamers van de afdeling Rechtspraak en registratie van de vonnissen

1.9 VERWIJZING VAN REKESTEN NAAR DE KAMERS VAN DE
AFDELING RECHTSPRAAK EN REGISTRATIE VAN DE VONNISSEN
132

Lijst van overgenomen zaken van het Militair Commissariaat voor het
Rechtsherstel per 13 augustus 1945.
1945
1 stuk

133-136

Ingekomen rekesten en dossiers van zaken, welke niet in behandeling zijn
genomen
1945-1959
2 omslagen en 2 pakken
133
Rekesten en dossiers die zijn afgedaan door het Militair
Commissariaat voor het Rechtsherstel vóór de installatie van
de Raad voor het Rechtsherstel, 1945., pak

134

135

136

Het enige door het Militair Commissariaat gewezen vonnis bevindt zich in
dossier R 4.
De dossiers zijn genummerd R 3-5, 14-16, 19, 23, 27, 29 en 94.

Ingekomen rekesten om voorziening bij voorraad, welke niet in
behandeling genomen zijn, omdat het Besluit E 100 vóór de
wijziging bij Besluit F 272 geen voorziening bij voorraad kende,
met correspondentie, 1945.
De dossiers zijn genummerd R 220, 304, 306 en 308.

Ingekomen rekesten, welke zijn ingetrokken vóór de verwijzing
door de centrale griffie naar een der kamers, 1945-1949.
De rekesten zijn genummerd R 485, 885, 977, 2253, 2719, 2925, 3342,
7071 en 14275.

Ingekomen rekesten, welke niet in behandeling zijn genomen,
omdat deze niet voldoen aan de formele vereisten aan
verzoekschriften gesteld in de artt. 122 - 126 E 100, 19451959., pak
Als voorbeeld bewaard R 4, 268, 305, 308-311, WOA 1 - 150, WDT 1- 12, A
1 - 24 en EA 1 - 100

137-162

Rekestregister van de centrale griffie van de Raad voor het Rechtsherstel,
houdende gegevens over partijen, de verwijzing naar de kamers en de
afdoening van rekesten, kaartregister.
1945-1966
26 dozen
Op de kaarten staan vermeld de namen van appellant(en), rekwestrant(en),
gerekwestreerde(n), gemachtigde, datum van het rekest, data van ontvangst en verzending
van het rekest, behandelende kamer, datum van het vonnis en categorie beroepszaak in
rood potlood. E staat voor een beroep tegen een beslissing van de Afdeling
Effectenregistratie, BI voor een beroep tegen een beslissing van het NBI en OG betekent
onroerend goed-zaak.
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163-202
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R 1 - 1000
R 1001 - 2180
R 2181 - 3450
R 3451 - 4550
R 4551 - 6120
R 6121 - 7290
R 7291 - 8260
R 8261 - 9250
R 9251 - 10360
R 10361 - 11410
R 11411 - 12400
R 12401 - 13450
R 13451 - 14440
R 14441 - 15500
R 15501 - 16700
R 16701 - 17900
R 17901 - 19140
R 19141 - 20400
R 20401 - 21340
R 21341 - 22560
R 22561 - 23620
R 23621 - 24750
R 24751 - 26070
R 26071 - 27520
R 27521 - 29060
R 29061 - 30012

Klapper op namen van appellanten, rekwestranten en gerekwestreerden,
verwijzend naar het rekestregister (R-nummer) van de centrale griffie en
naar de niet in behandeling genomen rekesten.
1945-1966
40 dozen
Vermeld zijn naam en woonplaats, naam van de tegenpartij en rekestnummer (R-nummer).
Verwijzingen naar A-, EA-, Waldfeucht-, WDT- of WOA-nummers duiden op rekesten die niet
in behandeling zijn genomen. Deze rekesten zijn niet bewaard gebleven, behoudens een
paar voorbeelden (inv.nrs. 52 en 136). Deze klapper is ook bruikbaar voor de dossiers van
de kamers van 's-Gravenhage, Groningen en 's-Hertogenbosch, omdat deze kamers de
rekestnummers van de centrale griffie gebruikt hebben.

163
164
165
166
167
168

Aa - Armenverwaltung
Arnaud - Beheersinstituut
Beheerskantoor - Bischofs
Bischot - Bopp
Bor - Bruin
Bruine - Christen
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203-236
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Christens - Corver
Coster - Dreesmann
Dreher - Elzer
Elzinga - Flier
Frieringa - Gerling
Gerlings - Grinszpan
Grinten - Hamburger
Hamel - Heinen
Heininger - Hoekstra
Hoelen - Idzes
Iersel - Jongh
Jongkind - Kessler
Klaver - Koster
Kosters - Leclercq
Ledeboer - Lieck
Liefde - Manheim
Mank - Meijerink
Meijers - Muller
Mulorz - Niessen
Nieste - Pagrach
Pahler - Polak
Polderman - Rennenkampf
Renner - Ruttchen
Rutten - Schipper
Schipperheyn - Simon
Simonis - Sprietsma
Springer - Starke
Stralen - Tobben
Tobe - Valderen
Valenca - Viool
Vis - Vunderink
Vuuren - Westra
Westrik - Worms
Wormstall - Zijpp

Vonnissen van de afdeling Rechtspraak, geordend op rekestnummers,
afschriften.
1945-1967
34 pakken
203
R 1 - 2500
204
R 2501 - 3200
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237-291

39

R 3201 - 3800
R 3801 - 4600
R 4601 - 5400
R 5401 - 6499
R 6500 - 7199
R 7200 - 7799
R 7800 - 8399
R 8400 - 8999
R 9000 - 9499
R 9500 - 10399
R 10400 - 11999
R 12000 - 12999
R 13000 - 13899
R 13900 - 14899
R 14900 - 15699
R 15700 - 16499
R 16500 - 17099
R 17100 - 17899
R 17900 - 18599
R 18600 - 19299
R 19300 - 19999
R 20000 - 20699
R 20700 - 21399
R 21400 - 22599
R 22600 - 24099
R 24100 - 24699
R 24700 - 25499
R 25500 - 26299
R 26300 - 27599
R 27600 - 28899
R 28900 - 29499
R 29500 - 30013

Vonnissen van de afdeling Rechtspraak, geordend per kamer op datum van
de uitspraak, afschriften.
1945-1967
53 pakken en 2 omslagen
237-253

Kamer Amsterdam
237
dec 1945 - jun 1946
238
jul 1946 - okt 1946
239
nov 1946 - feb 1947
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240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

mrt 1947 - jun 1947
jul 1947 - dec 1947
jan 1948 - jun 1948
jul 1948 - dec 1948
jan 1949 - jul 1949
aug 1949 - feb 1950
mrt 1950 - dec 1950
jan 1951 - dec 1951
jan 1952 - okt 1952
nov 1952 - jul 1953
aug 1953 - aug 1954
sep 1954 - okt 1955
nov 1955 - jul 1957
aug 1957 - jan 1966

254-260

Kamer Arnhem
254
nov 1945 - jun 1946
255
jul 1946 - mrt 1947
256
apr 1947 - jun 1948
257
jul 1948 - dec 1949
258
jan 1950 - dec 1951
259
jan 1952 - aug 1953
260
sep 1953 - jun 1958

261-281

Kamer 's-Gravenhage
261
dec 1945 - jul 1946
262
aug 1946 - mrt 1947
263
apr 1947 - dec 1947
264
jan 1948 - jun 1948
265
jul 1948 - dec 1948
266
jan 1949 - jun 1949
267
jul 1949 - feb 1950
268
mrt 1950 - sep 1950
269
okt 1950 - mrt 1951
270
apr 1951 - jul 1951
271
aug 1951 - dec 1951
272
jan 1952 - jun 1952
273
jul 1952 - okt 1952
274
nov 1952 - apr 1953
275
mei 1953 - aug 1953
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276
277
278
279
280
281

sep 1953 - feb 1954
mrt 1954 - okt 1954
nov 1954 - mei 1955
jun 1955 - dec 1955
jan 1956 - nov 1956
dec 1956 - mei 1967

282-284

Kamer Groningen
282
jan 1946 - apr 1947
283
mei 1947 - dec 1952
284
jan 1953 - sep 1957

285-286

Kamer 's-Hertogenbosch
285
mrt 1946 - mrt 1950
286
apr 1950 - mei 1958

287

Kamer Leeuwarden
287
apr 1946 - dec 1951, omslag

288

Kamer Middelburg
288
mrt 1946 - mrt 1948, omslag

289-291

Kamer Utrecht
289
feb 1946 - dec 1946
290
jan 1947 - dec 1947
291
jan 1948 - dec 1953

41

42
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2 GRIFFIE VAN DE KAMER 's -GRAVENHAGE

2 GRIFFIE VAN DE KAMER 'S -GRAVENHAGE
2.1 Notulen

2.1 NOTULEN
292

Notulen van de vergadering van de leden van de Haagse kamer op 6 april
1946.
1946
1 omslag

2.2 Correspondentie van de griffier

2.2 CORRESPONDENTIE VAN DE GRIFFIER
293

Algemene correspondentie van de substituut-griffier van de Haagse kamer.
1945-1954
1 omslag

294

Stukken betreffende de administratieve behandeling van
levensverzekeringszaken.
1947-1951

295

1 omslag

Stukken betreffende de administratieve behandeling van ontvijandingszaken.
1952-1954
1 omslag

2.3 Audiëntiebladen

2.3 AUDIËNTIEBLADEN
296

2.4 Procesdossiers

Audiëntiebladen, processen-verbaal van de eerste en tweede zitting van de
Haagse kamer op 29 oktober en 5 november 1945.
1945
1 omslag
De overige audiëntiebladen zijn niet bewaard gebleven.

2.4 PROCESDOSSIERS
297
298
299-304

305

Register van kort geding-zaken, kaartregister.
1945-1952

1 doos

Klapper op het register van kort geding-zaken, kaartregister.
1945-1952

1 doos

Kort geding-dossiers.
1945-1952
299
R 1538 - 1971
300
R 1972 - 2787
301
R 2788 - 3111
302
KG 103 - 189
303
KG 190 - 277
304
KG 278 - 324
Register van verzoekschriften tot conservatoir beslag, nrs. 1 - 65.

6 pakken

2.09.48.02
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1946-1952
306

1 deel

Verzoekschriften tot conservatoir beslag, met beschikkingen, nrs. 36 - 65.
1948-1952
1 omslag
De rekesten 1 - 35 zijn niet aangetroffen.

307

Register van verzoekschriften tot ontbinding van gemeenschap van
goederen, nrs. OGG 1 - 40, kaartregister.
1951-1952
1 omslag

308

Register van verzoekschriften tot ontbinding van gemeenschap van
goederen, nrs. OGG 1 - 41.
1951-1952

309

1 deel

Dossiers inzake de behandeling van de verzoekschriften tot ontbinding van
gemeenschap van goederen, nrs. OGG 1 - 2.
1951-1952
1 omslag
De ontbrekende dossiers zijn R-dossiers geworden.

310-321

Register van rekestdossiers, kaartregister.
1945-1962

12 dozen[odd]

Het rekestregister is identiek aan dat van de centrale griffie (inv.nrs. 137-162), maar
vermeldt meer gegevens over de voortgang van het proces en kent ook andere
categorieaanduidingen in rood potlood. N-E is ontvijanding, NBI 1-4 betreft beroepszaken
tegen het NBI en LV staat voor levensverzekeringszaken).

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322-337

R 8 - 3291
R 3292 - 5054
R 5055 - 6840
R 6841 - 8534
R 8535 - 11452
R 11453 - 14284
R 14285 - 16679
R 16680 - 18676
R 18677 - 20736
R 20737 - 23813
R 23814 - 25750
R 25751 - 29955

Klapper op het register van rekestdossiers, kaartregister.
1945-1962

16 dozen

Deze klapper is identiek aan die van de centrale griffie. Verwezen wordt naar de R-nummers
van het register van rekestdossiers.

322
323
324
325

Aa - Beissel
Beisterveld - Breuk
Breukelaar - Czapski
Daanen - Fellerhoff
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326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338-575

2.09.48.02

Fels - Groning
Groninger - Hibbeler
Hibbeln - Kamps
Kan - Kijl
La - Lijzen
Maaks - Nabaro
Naber - Polshief
Pomeren - Samsom
Samsonowics - Spier
Spierenburg - Tiskens
Titus - Warendorff
Warnaar - Zijp

Rekestdossiers.
1945-1967
338
R 7 - 522
339
R 523 - 910
340
R 911 - 1242
341
R 1243 - 1706
342
R 1707 - 2156
343
R 2157 - 2307
344
R 2308 - 2518
345
R 2519 - 2620
346
R 2621 - 2816
347
R 2817 - 2974
348
R 2975 - 3082
349
R 3083 - 3249
350
R 3250 - 3332
351
R 3333 - 3397
352
R 3398 - 3478
353
R 3479 - 3566
354
R 3567 - 3708
355
R 3709 - 3867
356
R 3868 - 3988
357
R 3989 - 4156
358
R 4157 - 4323
359
R 4324 - 4457
360
R 4458 - 4594
361
R 4595 - 4765
362
R 4766 - 4980

238 pakken

2.09.48.02
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363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

R 4981 - 5148
R 5149 - 5314
R 5315 - 5441
R 5442 - 6010
R 6011 - 6144
R 6145 - 6308
R 6309 - 6440
R 6441 - 6548
R 6549 - 6629
R 6630 - 6814
R 6815 - 6932
R 6933 - 7026
R 7027 - 7102
R 7103 - 7268
R 7269 - 7337
R 7338 - 7447
R 7448 - 7575
R 7576 - 7685
R 7686 - 7781
R 7782 - 7875
R 7876 - 8021
R 8022 - 8104
R 8105 - 8322
R 8323 - 8438
R 8439 - 8569
R 8570 - 8748
R 8749 - 8876
R 8877 - 9003
R 9004 - 9104
R 9105 - 9236
R 9237 - 9359
R 9360 - 9471
R 9475 - 9616
R 9617 - 9695
R 9696 - 9771
R 9772 - 9899
R 9900 - 10273
R 10274 - 10989
R 10990 - 11409
R 11410 - 11846

45

46
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403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

R 11847 - 11944
R 11945 - 12159
R 12160 - 12402
R 12403 - 12557
R 12558 - 12711
R 12712 - 12847
R 12852 - 13016
R 13017 - 13178
R 13180 - 13370
R 13371 - 13466
R 13467 - 13569
R 13570 - 13666
R 13667 - 13753
R 13754 - 13969
R 13973 - 14119
R 14120 - 14269
R 14270 - 14484
R 14485 - 14627
R 14628 - 14746
R 14747 - 14851
R 14852 - 14977
R 14978 - 15069
R 15070 - 15250
R 15251 - 15321
R 15322 - 15392
R 15393 - 15537
R 15538 - 15682
R 15683 - 15752
R 15753 - 15881
R 15882 - 16069
R 16070 - 16220
R 16221 - 16340
R 16341 - 16449
R 16450 - 16490
R 16491 - 16519
R 16520 - 16603
R 16604 - 16631
R 16632 - 16683
R 16684 - 16752
R 16753 - 16782

2.09.48.02
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443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

R 16783 - 16812
R 16813 - 16874
R 16875 - 16939
R 16940 - 17008
R 17009 - 17062
R 17063 - 17135
R 17136 - 17216
R 17217 - 17373
R 17374 - 17496
R 17497 - 17618
R 17619 - 17706
R 17707 - 18751
R 17752 - 17832
R 17833 - 17880
R 17881 - 17972
R 17973 - 18028
R 18029 - 18121
R 18122 - 18200
R 18201 - 18286
R 18287 - 18386
R 18387 - 18499
R 18506 - 18593
R 18595 - 18709
R 18710 - 18831
R 18832 - 18924
R 18925 - 19000
R 19001 - 19042
R 19043 - 19115
R 19116 - 19205
R 19206 - 19300
R 19301 - 19390
R 19391 - 19483
R 19484 - 19562
R 19563 - 19662
R 19663 - 19749
R 19750 - 19831
R 19832 - 19892
R 19893 - 20076
R 20077 - 20178
R 20179 - 20273

47
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483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

R 20274 - 20327
R 20328 - 20398
R 20399 - 20530
R 20531 - 20631
R 20632 - 20736
R 20737 - 20799
R 20800 - 21022
R 21023 - 21088
R 21089 - 21166
R 21167 - 21251
R 21252 - 21286
R 21287 - 21354
R 21355 - 21446
R 21447 - 21529
R 21533 - 21662
R 21663 - 21732
R 21733 - 21886
R 21887 - 22069
R 22070 - 22341
R 22342 - 22416
R 22417 - 23067
R 23068 - 23494
R 23495 - 23702
R 23703 - 23813
R 23814 - 23903
R 23904 - 23947
R 23948 - 24003
R 24004 - 24039
R 24040 - 24119
R 24120 - 24180
R 24181 - 24248
R 24249 - 24272
R 24273 - 24386
R 24387 - 24435
R 24436 - 24574
R 24575 - 24681
R 24682 - 24721
R 24722 - 24753
R 24754 - 24800
R 24801 - 24900

2.09.48.02
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523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562

R 24901 - 24999
R 25000 - 25128
R 25129 - 25236
R 25237 - 25467
R 25468 - 25567
R 25568 - 25581
R 25582 - 25725
R 25726 - 25812
R 25813 - 25935
R 25936 - 26026
R 26027 - 26120
R 26121 - 26244
R 26245 - 26411
R 26412 - 26517
R 26518 - 26586
R 26587 - 26652
R 26653 - 26730
R 26731 - 26814
R 26815 - 26931
R 26932 - 27017
R 27018 - 27110
R 27111 - 27222
R 27223 - 27304
R 27305 - 27430
R 27431 - 27592
R 27593 - 27706
R 27707 - 27799
R 27800 - 27889
R 27890 - 27989
R 27990 - 28090
R 28091 - 28154
R 28155 - 28247
R 28248 - 28319
R 28320 - 28395
R 28396 - 28474
R 28475 - 28566
R 28567 - 28720
R 28721 - 28854
R 28855 - 28954
R 28955 - 29041

49
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563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575

R 29042 - 29076
R 29077 - 29123
R 29124 - 29190
R 29191 - 29356
R 29357 - 29443
R 29444 - 29498
R 29499 - 29581
R 29582 - 29632
R 29633 - 29700
R 29701 - 29785
R 29786 - 29831
R 29832 - 29891
R 29892 - 30013

2.09.48.02
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3 GRIFFIE VAN DE KAMER ARNHEM
3.1 Correspondentie van de griffier

3.1 CORRESPONDENTIE VAN DE GRIFFIER
576

Stukken betreffende de administratieve behandeling van onroerend goedzaken.
1945-1955
1 omslag

577

Stukken betreffende de huisvesting en de materiële voorzieningen van de
griffie van de Arnhemse kamer.
1945-1956
1 omslag

578

Stukken betreffende de voortgangscontrôle en de statistiek bij de Arnhemse
kamer.
1945-1956
1 omslag

579

Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en ontslag van de griffiers en
het administratief personeel van de Arnhemse kamer.
1945-1958
1 omslag

580

Stukken betreffende benoeming en bezoldiging van de leden van de
Arnhemse kamer.
1946-1956
1 omslag

581

Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan derden omtrent
formele en inhoudelijke aspecten van het rechtsherstel.
1946-1957
1 omslag

582

Stukken betreffende de financiën van de Arnhemse kamer.
1946-1959

1 omslag

583

Stukken betreffende de administratieve behandeling van en de uniformering
der jurisprudentie bij ontvijandingszaken.
1949-1957
1 omslag

584

Lijsten van naar de Arnhemse kamer verwezen ontvijandingszaken.
1952-1954
1 omslag

3.2 Rol en audiëntiebladen

3.2 ROL EN AUDIËNTIEBLADEN
585

Rol van de Arnhemse kamer van de afdeling Rechtspraak.
1946-1957
1 omslag Incompleet.

586-590

Processen-verbaal van zittingen van de Arnhemse kamer, concepten.
1946-1958
5 delen
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586
587
588
589
590
591

2.09.48.02

1946 dec. 6 - 1948 apr. 1
1948 apr. 15 - 1949 dec. 8
1949 dec. 14 - 1952 mei 1
1952 mei 1 - 1954 feb. 3
1956 juni 6 - 1958 juni 7

Audiëntiebladen, processen-verbaal van zittingen van de Arnhemse kamer
over de perioden oktober 1945 - juni 1946 en december 1950 - juni 1958.
1945-1958
1 pak

3.3 Procesdossiers

3.3 PROCESDOSSIERS
592
593-595

596

Register van kort geding-zaken, nrs. KG 1 - 114.
1945-1956
Registers van rekestdossiers.
1945-1957
593
nrs. 1 - 349
594
nrs. 350 - 694
595
nrs. 695 - 1282
Klapper op de registers van kort geding-zaken (KG 1-114) en van
rekestdossiers (1-1282).
1945-1957

1 deel
3 delen

1 deel

597

Register van kort geding-zaken, vermeldende gegevens over partijen, de
behandeling en de afdoening van rekesten, nrs. KG 1 - 114, kaartregister.
1945-1956
1 deel

598

Register van rekestdossiers, houdende gegevens over partijen, de
behandeling en de afdoening van rekesten, nrs. 1 - 1282, kaartregister.
1945-1958
1 doos

599-600

Kort geding-dossiers.
1945-1956
599
KG 1 - 65
600
KG 66 - 114

601-634

Rekestdossiers.
1945-1958
601
R 1 - 147
602
R 148 - 186
603
R 187 - 213
604
R 214 - 250

2 pakken

34 pakken

2.09.48.02
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605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634

R 251 - 295
R 296 - 347
R 348 - 389
R 390 - 411
R 412 - 449
R 450 - 493
R 494 - 522
R 523 - 553
R 554 - 591
R 592 - 627
R 628 - 640
R 641 - 664
R 665 - 706
R 707 - 740
R 741 - 786
R 787 - 801
R 802 - 825
R 826 - 847
R 848 - 879
R 880 - 914
R 915 - 953
R 954 - 992
R 993 - 1023
R 1024 - 1079
R 1080 - 1126
R 1127 - 1179
R 1180 - 1210
R 1211 - 1237
R 1238 - 1257
R 1258 - 1282
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4 GRIFFIE VAN DE KAMER GRONINGEN

4 GRIFFIE VAN DE KAMER GRONINGEN
4.1 Procesdossiers

4.1 PROCESDOSSIERS
635
636-653

654

Kortgeding dossiers.
1945-1952
Rekestdossiers.
1945-1958
636
R 414 - 2442
637
R 2443 - 3247
638
R 3248 - 4051
639
R 4052 - 4776
640
R 4791 - 7372
641
R 7373 - 9205
642
R 9229 - 11104
643
R 11105 - 12625
644
R 12626 - 14246
645
R 14247 - 15696
646
R 15697 - 16816
647
R 16817 - 18303
648
R 18433 - 20305
649
R 20306 - 21300
650
R 21305 - 23949
651
R 23950 - 25039
652
R 25040 - 25837
653
R 25844 - 29550
Register van rekestdossiers, geordend op de nrs.R 160 -R 29600.
1945-1958

1 pak
18 pakken

1 doos

2.09.48.02
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5 GRIFFIE VAN DE KAMER 's -HERTOGENBOSCH

5 GRIFFIE VAN DE KAMER 'S -HERTOGENBOSCH
5.1 Procesdossiers

5.1 PROCESDOSSIERS
655
656-672

Kortgeding dossiers.
1945-1947
Rekestdossiers, nrs. R 1 - R 29532.
1945-1958
656
R 1 - 3129
657
R 3139 - 3912
658
R 3930 - 4635
659
R 4636 - 6273
660
R 6328 - 7299
661
R 7421 - 8718
662
R 8725 - 9498
663
R 9525 - 11978
664
R 11984 - 13676
665
R 13711 - 14532
666
R 14542 - 16083
667
R 16186 - 20594
668
R 20595 - 21553
669
R 21554 - 22053
670
R 22054 - 24777
671
R 24778 - 26665
672
R 26898 - 29532

1 pak
17 pakken

673

Lijst van uitspraken van de kamer 's-Hertogenbosch in kortgeding- en
rekestzaken, chronologisch.
1946-1949
1 omslag

674

Klapper op namen van appellanten en rekwestranten, verwijzend naar de
rekestdossiers R1 -R 29532, kaartregister.
1946-1958
1 doos
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6 GRIFFIE VAN DE KAMER UTRECHT

6 GRIFFIE VAN DE KAMER UTRECHT
6.1 Procesdossiers

6.1 PROCESDOSSIERS
675
676-696

Kortgeding dossiers.
1945-1951
Rekestdossiers.
1945-1954
Op deze serie dossiers bestaat geen toegang.

676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696

R 1 - 20
R 21 - 53
R 54 - 80
R 81 - 114
R 115 - 150
R 151 - 178
R 179 - 220
R 221 - 295
R 296 - 350
R 351 - 380
R 381 - 410
R 411 - 459
R 460 - 500
R 501 - 562
R 563 - 620
R 621 - 675
R 676 - 741
R 742 - 770
R 771 - 795
R 796 - 820
R 821 - 854
Zie voor rekestdossier R 851 inv.nr. 932.

1 pak
21 pakken

2.09.48.02
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7 GRIFFIE VAN DE KAMER AMSTERDAM
7.1 Notulen

7.1 NOTULEN
697

Notulen van vergaderingen van de voorzitters der Amsterdamse kamers, het
zgn. Sanhedrin, met bijlagen.
1946-1956
1 omslag

7.2 Correspondentie van de griffier

7.2.1 organisatie en personeel

7.2 CORRESPONDENTIE VAN DE GRIFFIER
7.2.1 ORGANISATIE EN PERSONEEL

698

Stukken betreffende de administratieve verwerking van rekesten en
uitspraken.
1945-1960
1 omslag

699

Stukken betreffende benoeming en ontslag van het administratief personeel
van de kamer.
1945-1960
1 omslag

700

Stukken betreffende de huisvesting van de kamer Amsterdam.
1945-1961

1 omslag

701

Stukken betreffende benoeming, beëdiging en ontslag van substituut- en
waarnemend griffiers.
1945-1962
1 omslag

702

Modellen van formulieren, in gebruik geweest bij de griffie van de kamer
Amsterdam.
1945-1967
1 omslag

703

Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van de afdeling
Rechtspraak, met ledenlijsten.
1946-1965
1 omslag

704

Stukken betreffende de samenstelling van de verslagen der werkzaamheden
en andere statistische overzichten.
1949-1966
1 omslag

705

Maandopgaven van het aantal aanhangige zaken bij de kamer Amsterdam
per ultimo december 1951 - mei 1967.
1952-1967
1 omslag

7.2.2 taakuitvoering

7.2.2 TAAKUITVOERING
706-713

Stukken betreffende toepassing en interpretatie van het Besluit herstel
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rechtsverkeer en het Besluit Vijandelijk Vermogen bij de behandeling van
rechtsherstel- en beroepszaken.
1945-1966
8 omslagen
706
1945-1954, onroerende goederen
707
1945-1955, beroepen tegen beslissingen van het NBI
708
1946-1961, rechtsherstel
709
1947, Joodse inschrijvingen in de Grootboeken der Nationale
Schuld
710
1948-1966, effectenzaken
711
1949-1955, L.V.V.S./V.V.R.A.
712
1953-1961, Waarborgfonds Rechtsherstel
713
1956-1957, loten- en non-valeurzaken
714

Stukken betreffende de behandeling van verzoeken om bemiddeling in en
om inlichtingen over de rechtsherstelaangelegenheden.
1946-1960
1 omslag

715

Stukken betreffende behandeling van de rogatoire commissie inzake de
procedure van de N.V. Javasche Hypotheekbank contra C.L. Lagewaard.
1949-19501
omslag

7.3 Audiëntiebladen

7.3 AUDIËNTIEBLADEN
716-720

7.4 Procesdossiers

Audiëntiebladen, processen-verbaal van zittingen van de Amsterdamse
kamer.
1945-1968
5 pakken
716
1945-1946
717
1947-1948
718
1949-1951
719
1952-1954
720
1955-1968
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2019

7.4 PROCESDOSSIERS
721-723

Kortgeding dossiers.
1945-1955
721
1945, nr. 1 - 28
1946, nr. 1 - 100
722
1946 , nr. 101 - 152
1947 , nr. 1 - 40
723
1948 , nr. 1 - 16
1949 , nr. 1 - 14
1950 , nr. 5 - 6
1951 , nr. 2 - 6

3 pakken

2.09.48.02
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1952 , nr. 2 - 3
1953 , nr. 1
1954 , nr. 1
1955 , nr. 1
724-736

Registers van ingekomen rekesten en memories van antwoorden.
1945-1969

13 delen

Vermeld zijn rekestnummer, het antwoordnummer (voorzien van de letter A, waarbij tevens
verwezen wordt naar het bijbehorende rekestnummer), datum van ontvangst, naam van de
gemachtigde, beknopte inhoud van rekest en antwoord, bij effectenzaken een E-nummer,
data van behandeling en eventueel de datum van intrekking van het rekest.

724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736

1945-1946 , Deel I
1946 , Deel II
1946-1947 , Deel III
1947-1948 , Deel IV
1948 , Deel V
1948 , Deel VI
1948-1949 , Deel VII
1949 , Deel VIII
1949-1950 , Deel IX
1950-1951 , Deel X
1951 , Deel XI
1952-1953 , Deel XII
1953-1969 , Deel XIII
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2020

737-739

Registers van effectenzaken, met verwijzing naar de rolnummers.
1947-1954

3 delen

Vermeld zijn het E-nummer, datum van ontvangst van het beroepschrift, naam van
appellant, naam van gemachtigde en het rekestnummer.

737
738
739

1947-1950 , E 1 - 3557
1950-1952 , E 3558 - 6616
1952-1954 , E 6617 - 9409

740-741

Concordantieregisters, verwijzende van de R-nummers van de centrale
griffie naar de rolnummers van de kamer Amsterdam.
1951-1967
2 delen
740
1951-1954, R 17607 - R 28084
741
1955-1967, R 27895 - R 30018

742

Klapper op namen van rekwestranten en appellanten, verwijzend naar de
nummers van de rekestdossiers.
1945-1948
1 deel

743-753

Klapper op namen van rekwestranten en appellanten, verwijzend naar de
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nummers van de rekestdossiers èn naar het R-nummer van de centrale
griffie.
1945-1965
11 dozen
Het betreft de rekestkaarten, zoals bij de centrale griffie in gebruik, doch nu alfabetisch
geordend en niet op R-nummer. Vermeld zijn de namen van partijen, het eventuele Enummer (bij effectenzaken), rechtsboven de categorie zaak en op de achterzijde het verloop
van de zaak (intrekking, royement of vonnis).

743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754-931

Aachen Leipziger - Blijdenstijn
Boas - Deutscher Verein
Diaconie - Goey
Gogswaardt - Honig
Hoofiën - Lamsberg
Landarbeidersbond - Mezger
Michaelis - Plinval Salques
Ploeg - Sbarowitz
Schaap - Talvaz Dias
Tammes - Vokaro
Volkart - Zijma

Rekestdossiers.
1945 - 1971
754
1945, 3 - 259
755
1945, 260 - 291
756
1945, 292 - 334
757
1946, 1 - 64
758
1946, 65 - 120
759
1946, 121 - 171
760
1946, 172 - 221
761
1946, 222 - 259
762
1946, 260 - 301
763
1946, 302 - 339
764
1946, 340 - 380
765
1946, 381 - 417
766
1946, 418 - 440
767
1946, 441 - 480
768
1946, 481 - 502
769
1946, 503 - 559
770
1946, 560 - 606
771
1946, 607 - 639
772
1946, 640 - 687
773
1946, 688 - 742
774
1946, 743 - 818

172 pakken en 6 omslagen
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775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814

1946, 819 - 874
1947 , 1 - 45
1947, 46 - 85
1947, 86 - 110
1947, 111 - 155
1947, 156 - 230
1947, 231 - 274
1947, 275 - 318
1947, 319 - 355
1947, 356 - 380
1947, 381 - 410
1947, 411 - 448
1947, 449 - 514
1947, 515 - 560
1947, 561 - 595
1947, 596 - 644
1947, 645 - 698
1948, 1 - 35
1948, 36 - 60
1948, 61 - 100
1948, 101 - 140
1948, 141 - 186
1948, 187 - 228
1948, 229 - 280
1948, 281 - 335
1948, 336 - 379
1948, 380 - 466
1948, 467 - 542
1948, 543 - 717
1948, 718 - 834
1948, 835 - 1049
1948, 1050 - 1450
1948, 1451 - 1663
1948, 1664 - 1962
1948, 1963 - 2081
1948, 2082 - 2186
1948, 2194 - 2302
1948, 2303 - 2432
1949, 1 - 78
1949, 79 - 135
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815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854

1949, 136 - 265
1949, 266 - 417
1949, 418 - 581
1949, 582 - 686
1949, 687 - 740
1949, 741 - 810
1949, 811 - 888
1949, 889 - 1079
1949, 1080 - 1245
1949, 1246 - 1349
1949, 1350 - 1474
1949, 1475 - 1534
1949, 1535 - 1653
1949, 1654 - 1856
1949, 1857 - 1998
1950, 11 - 138
1950, 139 - 251
1950, 252 - 336
1950, 337 - 460
1950, 461 - 559
1950, 560 - 634
1950, 635 - 685
1950, 686 - 727
1950, 728 - 779
1950, 780 - 837
1950, 838 - 907
1950, 908 - 1088
1950, 1089 - 1205
1951 , 1 - 99
1951, 100 - 173
1951, 174 - 234
1951, 235 - 311
1951, 312 - 438
1951, 439 - 500
1951, 501 - 561
1951, 562 - 592
1951, 593 - 667
1951, 668 - 760
1951, 761 - 830
1951, 831 - 913
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855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894

1951, 914 - 968
1951, 969 - 1067
1951, 1068 - 1164
1951, 1165 - 1262
1952, 2 - 69
1952, 70 - 154
1952, 155 - 228
1952, 229 - 300
1952, 301 - 391
1952, 392 - 463
1952, 464 - 544
1952, 545 - 646
1952, 647 - 796
1952, 797 - 1008
1952, 1009 - 1286
1952, 1287 - 1884
1952, 1885 - 2378
1952, 2379 - 2631
1952, 2632 - 2742
1953, 6 - 100
1953, 101 - 175
1953, 176 - 248
1953, 249 - 315
1953, 316 - 370
1953, 371 - 435
1953, 436 - 490
1953, 491 - 560
1953, 561 - 620
1953, 621 - 685
1953, 686 - 740
1953, 741 - 800
1953, 801 - 850
1953, 851 - 900
1953, 901 - 970
1953, 971 - 1015
1953, 1016 - 1030
1953, 1031 - 1080
1954, 2 - 50
1954, 51 - 99
1954, 100 - 160

63
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895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
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1954, 161 - 220
1954, 221 - 310
1954, 311 - 390
1954, 391 - 450
1954, 451 - 540
1954, 541 - 600
1954, 601 - 645
1955, 1 - 50
1955, 51 - 80
1955, 81 - 140
1955, 141 - 180
1955, 181 - 217
1955, 218 - 250
1955, 251 - 275
1955, 276 - 315
1955, 316 - 350
1956, 1 - 34
1956, 35 - 113
1956, 114 - 223
1956, 224 - 253
1957, 1 - 44
1957, 45 - 70
1957, 71 - 114
1957, 115 - 157
1958, 1 - 25
1958, 26 - 56
1958, 57 - 82
1959 , 1 - 49
1960 , 1 - 17
1961 , 1 - 14
1962 , 1 - 16
1963 , 1 - 12, omslag
1964 , 1 - 4, omslag
1965 , 1 - 9, omslag
1966 , 1 - 16, omslag
1967 , 1 - 5, omslag
1969 1 - 3, omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2020

932

Rekestdossier inzake de procedure van de Ned. Vereniging van de
Vervoerspersoneel contra P. Zuiderent (R 20377/ Utrecht R 851).
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1952-1957
Dit betreft een zaak die van de kamer Utrecht is overgenomen, en die niet in de
dossiernummering van de kamer Amsterdam is opgenomen.

65
1 omslag

