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Beschrijving van het archief

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

Naam archiefblok:
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Afdeling Kabinet

Archiefbloknummer:
O27568

Omvang:
932 inventarisnummer(s); 3,80 meter

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

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, Afdeling Kabinet

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat het zogenoemde crisisdossier (mei-september 1940) over de organisatie van het 
departement na de Duitse inval, en verder documentatie over de maatregelen van de Duitse 
bezetter (waaronder maatregelen tegen Joodse docenten en tegen Joodse leerlingen, stukken over
onrust op scholen en maatregelen van de Duitse bezetter tegen activiteiten gericht tegen de 
Duitse bezetting), dossiers over de leerplannen (waaronder het onderwijs in de Duitse taal), 
documentatie over leermiddelen en de inspectie. Het bevat ook stukken over beleid op het gebied 
van de film, natuurbescherming, jeugdzaken (waaronder de Arbeidsinzet), lichamelijke opvoeding 
en sport. Er is ook een beperkt aantal stukken van het departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten. Het archief is ontsloten door registers en agenda's op ingekomen en uitgegane brieven 
en klappers op persoonsnamen, waaronder klappers met de titel 'joodse aangelegenheden'.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Materiële beperkingen

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

Aanvraaginstructie

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

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

Citeerinstructie

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

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Afdeling Kabinet, 
nummer toegang 2.14.37, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, OKW / Kabinet, 1940-1945, 2.14.37, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Op 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen ons land binnen. Na de hierop volgende gevechten, die 
slechts 5 dagen duurden, moest het Nederlandse leger capituleren en als gevolg hiervan werd ons 
land bezet. Naar aanleiding hiervan werden aan de Departementen van Algemeen Bestuur 
instructies en aanwijzingen voor de Nederlandse bevolking gegeven over de wijze waarop men 
zich in de nieuwe situatie moest schikken (zie inventarisnummer 1). De Nederlandse Regering had 
evenals de leden van het Koninklijk Huis nog bijtijds weten uit te wijken naar Londen, zodat alle 
ministers uit ons land weg waren. Alle werkzaamheden van de vertegenwoordigende lichamen, 
zoals de beide Kamers van de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraden 
werden opgeschort. Aan het hoofd van elk Departement kwam een secretaris-generaal te staan. 
De Departementen van Defensie en van Buitenlandse Zaken werden echter ontbonden (1942). Bij 
het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd de functie van secretaris-
generaal waargenomen door mr. H.J. Reinink tot 26 november 1940, toen bij verordening nr.211 
van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied in plaats van het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de Departementen van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming van Volksvoorlichting en Kunsten werden ingesteld. Aan het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, dat praktisch een voortzetting van het 
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was, werd prof.dr. J. van Dam als 
secretaris-generaal benoemd.

In 1943 moest dit Departement van Den Haag naar Apeldoorn verhuizen op last van de Duitse 
bezettingsautoriteiten in verband met de inrichting van de verdediging van het Nederlandse 
kustgebied tegen een eventuele invasie.

In de tweede helft van april 1945 werd het Oosten van ons land bevrijd en het toen te Apeldoorn 
gevestigde Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming kreeg weer de naam
van Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De afdeling Kabinet was voor de 
Duitse inval het Kabinet van de minister en was slechts bemand door één persoon namelijk de 
referendaris Lobatto, die tevens chef van de afdeling Algemeen Secretariaat was.

Ze had als taak de behandeling van benoeming en ontslag van hoogleraren aan de universiteiten 
en hogescholen en van de ambtenaren van het rijksschooltoezicht, verder de behandeling van de 
koninklijke onderscheidingen.

Gedurende de Duitse bezetting was de afdeling Kabinet het Kabinet van de secretaris-generaal. 
Koninklijke onderscheidingen werden in deze tijd uiteraard niet meer toegekend. De behandeling 
van de benoemingen van hoogleraren aan de universiteiten en hogescholen bleef aan het Kabinet 
voorbehouden. De stukken betreffende deze benoemingen zijn ondergebracht in de serie 
persoonsdossiers van het Rijkspersoneel van de geboortejaren 1835 - 1903. Deze serie 
persoonsdossiers werden in maart 1981 aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

Gedurende de bezetting bestond de afdeling Kabinet uit drie personen namelijk de chef (deze 
functie werd in de praktijk vervuld door een waarnemend chef), de adjunct-commies (vanaf 1943 
commies) J. Steur, die belast was met het beheer van het archief en de bibliotheek van het 
Departement, en de adjunct-commies mej. mr. M.C.D.L. Laban, in hoofdzaak belast met de 
behandeling van zaken van algemene aard, zoals onderwijsfilm, jeugdzaken, lichamelijke 
opvoeding, voorbereidend onderwijs.

Bij beschikking van de Secretaris-Generaal van het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 21 november 1940, Kabinet nr.7 werd mr. W.H. Fockema Andreae belast met 
de waarneming van de functie van chef van de afdeling Kabinet. Deze werd als zodanig opgevolgd 
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door prof.mr. A.L. de Block, hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, bij 
beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming van 6 oktober 1941 Kabinet nr.1236.

Bij beschikking van de secretaris-generaal van 1 juni 1942 Kabinet nr.2140 werd aan de afdeling 
Kabinet een bureau voor de Jeugdzaken toegevoegd, waarvan de leiding werd opgedragen aan 
E.W.J. Rosenberg, die tevens belast werd met de functie van sous-chef van de afdeling Kabinet en 
de afdeling Algemeen Secretariaat.

Tot het takenpakket van de afdeling Kabinet behoorden volgens de Pyttersens Almanak 1942 de 
behandeling van geheime stukken, geheim archief, archief en bibliotheek van het Departement en 
volgens de Bestuursalmanak 1942/1943 bovendien de behandeling van jeugdzaken. Volgens de 
Bestuursalmanak was aan de afdeling Kabinet bovendien nog een vertaalbureau en een 
persbureau verbonden. Verder liepen alle zaken, waarvoor de goedkeuring van de Duitse 
autoriteiten was vereist over de afdeling Kabinet evenals de zaken van medewerking aan 
maatregelen van de Duitse overheid.

Zoals reeds vermeld was dhr. J. Steur als adjunct-commies en later als commies belast met het 
beheer van het archief (vanaf 1 maart 1940) en de bibliotheek van het Departement. Het beheer 
van de bibliotheek van het Departement werd hem bij beschikking van de secretaris-generaal van 
het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming van 26 mei 1941, Kabinet 
nr.622 opgedragen.

Het beheer van het archief van het Departement alsmede de taak van de met dat beheer belaste 
ambtenaar werd bij beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming van 21 mei 1941, Kabinet nr.588 geregeld. Tot de taak van 
deze ambtenaar behoorden de herordening van het archief van het Departement, de uitlening van 
bescheiden uit dat archief aan de ambtenaren van het Departement en de vernietiging van 
archiefbescheiden, die daarvoor in aanmerking kwamen (door het niet meer van belang zijn voor 
de administratie of voor later historisch onderzoek). Bij voornoemde beschikking was ook de 
overbrenging van archiefbescheiden van de afdelingen van het Departement naar de onder beheer
van dhr. J. Steur staande archiefbewaarplaats geregeld.

Bovengenoemde beschikking nr.588 werd bij beschikking van de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming van 24 juli 1944, Kabinet nr. 
4846 gewijzigd. De stukken betreffende het beheer van het archief van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en betreffende de met dat beheer belaste 
ambtenaar J.Steur gedurende de periode 1940 -1946 bevinden zich in het beheerdersarchief van 
de onderafdeling Centrale Archiefbewaarplaats van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het Kabinetsarchief over de periode van de Duitse bezetting van mei 1940 - april 1945 was 
aanvankelijk in portefeuilles opgeborgen. Bij het begin van de inventarisatie was het 
ondergebracht in dozen. Het bevond zich toen in een af te sluiten gedeelte (geheim archief) van de
kelder van de Centrale Archief Bewaarplaats van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 
die toen gevestigd was op het Savornin Lohmanplein 33 in Den Haag. De stukken waren 
ondergebracht in dossiers, waarvan het laatste stuk (minuut van een uitgaande brief) als omslag 
diende. Dit was de omslagminuut. De dossiers waren chronologisch gerangschikt volgens een 
doorlopende nummering. Het gedeelte van het archief van 10 mei t/m december 1940 had een 
nummering, die aansloot op het voorgaande gedeelte van 1940. Vanaf 1941 begon een nieuwe 
nummering, welke doorliep over de gehele periode tot april 1945.
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Behalve de dozen, die de chronologisch gerangschikte dossiers bevatten, waren er nog enkele 
dozen, die stukken over een bepaald onderwerp bevatten, zoals jeugdzaken, arbeidsinzet, 
terugvoering in krijgsgevangenschap, Joodse aangelegenheden.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief



10 OKW / Kabinet, 1940-1945 2.14.37

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Lijst van vernietigde stukken

1. Minuut en afschrift van een uitgaande brief en een aantekening betreffende correcties in de
tekst van de beschikking no. 5/1942 van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied. januari 1942. 1 omslag

2. Ingekomen circulaire van het Departement van Justitie houdende voorschrift tot 
tijdsaanduiding volgens de 24 uur tijdindeling in ambtelijke stukken. april 1942. 1 stuk

3. Ingekomen brief en minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende een verzoek 
van een Bulgaars onderdaan om inlichtingen inzake het al dan niet door de Nederlandse 
Staat erkend zijn van het Instituut “Scholasticat Mater Dolorosa” te Mook (bij Nijmegen). 
juli 1942. 1 omslag

4. Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
pogingen van de N.S.B. tot het verkrijgen van de beschikking over een voor allerhande 
doeleinden in gebruik zijnd oud kerkgebouw te Halsteren voor bijeenkomsten van deze 
organisatie. oktober 1942. 1 omslag

5. Ingekomen circulaire met bijlage betreffende vaststelling van het einde van de zomertijd 
voor 1942 en het begin van de zomertijd voor 1943. oktober 1942. 2 stukken

6. Ingekomen circulaire betreffende vaststelling in het einde van de zomertijd voor 1942 en 
het begin van de zomertijd voor 1943, met een bijlage. oktober 1942. 2 stukken

7. Briefwisseling betreffende verzoek van het Opvoedersgilde tot het verlenen van verlof aan 
de leden van dit gilde voor het bijwonen van de van 2 tot 9 januari 1944 op “De 
Scheeleberg” te Lunteren te houden Vormingsweek (niet doorgegaan). december 1943. 1 
omslag

8. Stukken betreffende aan prof. dr. J. van Dam, secretaris-generaal van het Departement van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, gerichte verzoeken om een onderhoud, 
aan hem gerichte uitnodigingen en aanbiedings- en dankbrieven voor aan hem 
toegezonden drukwerken. 1 pak

9. Stukken betreffende individuele verzoeken om vrijstelling van arbeidsdienst. 1 pak
10. Stukken betreffende individuele gevallen van arbeidsinzet voor leerkrachten bij het 

onderwijs, 4 pakken
11. Stukken betreffende individuele verzoeken om vrijstelling van terugvoering in 

krijgsgevangenschap voor leerkrachten bij het onderwijs. juni - augustus 1943. 2 pakken
12. Bescheinigungen Deutschlehrer (verklaringen van vrijstelling van terugvoering in 

krijgsgevangenschap voor leraren, die les geven in de Duitse taal). 1 doos
13. Afstammingsformulieren. 1 pak
14. Stukken betreffende individuele verzoeken om vrijstelling van deportatie voor Joden, die 

zich op een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. 1 pak
15. Stukken betreffende individuele gevallen van arrestatie van leerlingen van scholen. 4 

pakken
16. Stukken betreffende verzoeken om vrijstelling van invoering van radiotoestellen. 1 pak

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het gehele archief bevat uitsluitend stukken betreffende de verschillende taken, waarmee de 
afdeling was belast en zoals ze op de afdeling afkwamen (namelijk wanneer de Duitse overheid 
zich ermee bemoeide). Over interne organisatie en personeel van de eigen afdeling bevat het 
archief niets. Dit houdt in, dat van het (klassieke) schema van indeling maar één hoofdstuk van 
toepassing is namelijk stukken betreffende taak. In de inhoudsopgave komt deze taak in 
voornoemde hoofdrubrieken A t/m L met haar subrubrieken. In de inventaris staan o.a. de 
hoofdrubriek personeel en de subrubriek leerlingen van scholen vermeld. Verder komt er in voor 
de voor de bezettingstijd karakteristieke subrubriek maatregelen tegen de Joden. De dossiers 



2.14.37 OKW / Kabinet, 1940-1945 11

betreffende Joods personeel en Joodse leerlingen van scholen zijn daarom hierin ondergebracht. 
Een andere voor die tijd karakteristieke subrubriek was onrust op de scholen en maatregelen ter 
handhaving van orde en rust op de scholen. Hierin zijn scholen van verschillende soorten van 
onderwijs vermeld.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De chronologisch geordende dossiers zijn nu systematisch gerangschikt en ondergebracht in 
hoofdrubrieken en vervolgens weer in subrubrieken De stukken in de dozen, die met een bepaald 
onderwerp waren aangeduid zijn zaaksgewijs geordend en in dossiers ondergebracht, welke op 
hun beurt weer in de hoofd- respectievelijk subrubrieken zijn ondergebracht.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

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

A. Organisatie van het Departement

A. ORGANISATIE VAN HET DEPARTEMENT
1. Maatregelen in verband met de Duitse inval op 10 mei 1940

1. MAATREGELEN IN VERBAND MET DE DUITSE INVAL OP 10 MEI 1940

1 Stukken houdende mededelingen en instructies in verband met de Duitse inval op 
10 mei 1940, samengebracht tot een "Crisisdossier".
mei - September 1940 1 omslag

2. Inrichting en organisatie van het Departement

2. INRICHTING EN ORGANISATIE VAN HET DEPARTEMENT

2 Stukken betreffende de instelling van een afdeling Volksontwikkeling bij het 
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
oktober 1940 1 omslag

3 Beschikking van de waarnemend secretaris-generaal van het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waarbij P.S.A. Goedbloed wordt belast met 
de waarneming van de functie van chef van de afdeling Algemeen Secretariaat en 
mr. W.H. Fockema Andreae met de waarneming van de functie van chef van de 
afdeling Kabinet, minuut en afschrift.
november 1940 2 stukken

4 Verordeningsblad van 26 november 1940 houdende o.a. Verordening nr.211 van de 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied tot instelling van de 
Departementen van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en van 
Volksvoorlichting en Kunsten in de plaats van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen.
november 1940 2 stuk

5 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, waarbij de naam van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen wordt veranderd in Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming.
december 1940 1 stuk

6 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij de afdeling F.C. (Financiële Controle) 
wordt belast met de behandeling van de personeelszaken betreffende de 
ambtenaren en andere personen ten Departemente werkzaam in 
gemeenschappelijk overleg met de chefs der andere afdelingen, minuut en 
afschrift.
januari 1941 2 stukken

7 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij de afdeling Kabinet mede wordt 
belast met de behandeling van juridische zaken van algemene aard alsmede met de
leiding van de ten Departemente voorkomende vertaalwerkzaamheden, minuut en 
afschrift.
februari 1941 2 stukken
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8 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij de naam van de afdeling Kunsten en 
Wetenschappen wordt veranderd in die van Cultuurbescherming en Wetenschap.
februari 1941 1 stuk

9 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende de 
vertegenwoordiging van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming in voorlichtingsaangelegenheden in verband met de regeling 
betreffende de Departementale Voorlichtingsbureaus.
februari - maart 1941 2 stukken

10 Stukken betreffende overname van het Landbouwonderwijs door het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming van het Departement van 
Landbouw en Visserij.
februari - mei 1941 1 omslag

11 Minuut en afschrift van een uitgaande brief en een aantekening betreffende 
verbinding van een tweetal adviseurs aan het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming namelijk een voor heemkunde en volkscultuur 
en een voor volksonderwijs en volksontwikkeling.
mei 1941 1 omslag

12 Stukken betreffende instructie voor de Inspecteur van het Onderwijs in Algemene 
Dienst.
juni 1941 1 omslag

13 Stukken betreffende bevoegdheid van de Inspecteur van het Onderwijs in 
Algemene Dienst. augustus 1941.

1 omslag

14 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij mr. H.M. Tap, referendaris bij de 
afdeling Lager Onderwijs van dit Departement, wordt belast met de waarneming 
van de functie van chef van deze afdeling bij afwezigheid van de chef van deze 
afdeling (minuut en afschrift).
augustus 1941 2 stukken

15 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij mr. A.C. van Bruggen, referendaris bij 
de afdeling Financiële Controle van dit Departement wordt aangewezen als 
waarnemend chef van deze afdeling bij afwezigheid van de chef van deze afdeling.
September 1941 1 stuk

16 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij ir. G. Hofstede, inspecteur-generaal 
van het Nijverheidsonderwijs en chef van de afdeling Nijverheidsonderwijs van dit 
Departement, wordt aangewezen als waarnemend secretaris-generaal bij 
afwezigheid van de secretaris-generaal.
September 1941 1 stuk

17 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij prof.mr. A.L. de Block wordt 
aangegeven als waarnemend chef van de afdeling Kabinet van dit Departement.
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oktober 1941 2 stuk

18 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende de wenselijkheid 
van het geven van adviezen door leden van de Vakgroep Onderwijs van het 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen aan het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming.
oktober 1941 2 stukken

19 Briefwisseling betreffende de bevoegdheden van de Gevolmachtigde voor 
Volkscultuur, met bijlagen.
oktober 1941 1 omslag

20 Stukken betreffende instelling en formatie van de afdeling Volkscultuur en 
Volksopvoeding bij het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming.
november 1941 - augustus 1944 1 omslag

21 Stukken betreffende nieuwe regeling inzake aanvragen van (telefonische) 
regeringsgesprekken, waarbij voor ieder Departement wordt bepaald, wie 
regeringsgesprekken mag voeren.
maart - juni 1942 1 omslag

22 Stukken betreffende mededelingen van de commissaris-generaal voor Bestuur en 
Justitie met betrekking tot de bevoegdheden van de Duitse referenten bij het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
april - juni 1942 1 omslag

23 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij zijn besluit van 13 januari 1942 nr. 1804
inzake instelling van een afdeling "Bijzondere aangelegenheden op 
Onderwijsgebied" en opdracht van de leiding van deze afdeling aan E.P. van der 
Werff wordt ingetrokken en de behandeling van het Kweekschoolwezen wederom 
wordt opgedragen aan de afdeling Lager Onderwijs, afschrift.
mei 1942 1 stuk

24 Minuut van een uitgaande brief met een bijlage betreffende ontwerp verordening 
inzake de instelling van een Inspectie voor VoIksopvoeding en Volksontwikkeling.
augustus 1942 2 stukken

25 Stukken betreffende ontslagname van prof.mr. A.L. de Block als waarnemend chef 
van de afdeling Kabinet en benoeming in diens plaats van E.W.J. Rosenberg, 
hoofdcommies en sous-chef van de afdeling Kabinet.
September 1942 - oktober 1944 1 omslag

26 Minuut en afschrift van beschikking van de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij B. 
Baanen, commies bij dit Departement, wordt aangewezen als leider van de 
luchtbescherming van dit Departement als opvolger van ir. G. Hofstede, inspecteur-
generaal van het Nijverheidsonderwijs.
april 1943 2 stukken

27 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij de commies J. Steurs wordt 
aangewezen als leider van de luchtbescherming van dit Departement.
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mei 1943 1 stuk

28 Minuut en officieel exemplaar van circulaire aan de Secretarissen-Generaal der 
Departementen van Algemeen Bestuur betreffende instelling van het Bureau 
Jeugdhulp in Oorlogstijd door de secretaris-generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
juni 1943 2 stukken

29 Nota en minuut van een uitgaande brief betreffende instelling van een 
koeriersdienst bij het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming voor een zo snel mogelijke communicatie tussen het in 
Apeldoorn gevestigde en het in Den Haag achtergebleven deel van dit 
Departement.
September 1943 2 stukken

30 Besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming houdende vaststelling van een regeling voor 
de Inspecteur van het Onderwijs in Algemene Dienst en ingekomen brief 
betreffende plaatsing daarvan in de Nederlandse Staatscourant.
September 1943 2 stukken

31 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming (minuut en afschrift), waarbij I.F. Leenhouts, 
hoofdcommies bij dit Departement wordt belast met de functie van sous-chef van 
de afdeling V.H.M.O. van dit Departement.
december 1943 2 stukken

32 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming (minuut en afschrift), waarbij E.W.J. Rosenberg,
hoofdcommies bij dit Departement, wordt belast met de leiding van de afdeling 
Algemeen Secretariaat van dit Departement.
december 1943 2 stukken

33 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming (minuut, officieel exemplaar en afschrift), 
waarbij J.J.F. Blom, commies bij dit Departement wordt overgeplaatst van de 
afdeling Lager Onderwijs naar de afdeling Algemeen Secretariaat en wordt belast 
met de functie van sous-chef van deze afdeling.
januari 1944 1 omslag

34 Stukken betreffende benoeming van W.J.J. Halffman als chef van het Bureau 
Jeugdhulp in Oorlogstijd van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming als opvolger van H. Pétillon.
februari - april 1944 2 omslag

35 Afschrift van een uitgaande brief, waarbij de Inspecteur van het Onderwijs in 
Algemene Dienst wordt opgedragen de behandeling van de z.g. 
Kriegsreifezeugnisse over te nemen van de verschillende onderwijs-afdelingen van 
het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
maart 1944 1 stuk

36 Ontwerp-besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende verbinding van de Inspectie 
Volksopvoeding en Volksontwikkeling aan dit Departement.
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juli 1944 1 stuk

37 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming houdende bepalingen ten aanzien van het 
beheer van het archief van dit Departement (waaronder instructies voor de 
beheerder van dit archief).
juli 1944 1 stuk

38 Stukken betreffende instelling van een afdeling Openbare Sport bij het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en de regeling 
van de salariëring van het hoofd van deze afdeling,
juli 1944 - maart 1945 1 omslag

3. Tekenbevoegdheid

3. TEKENBEVOEGDHEID

39 Beschikkingen van de secretaris-generaal van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, waarbij enkele ambtenaren van dit Departement 
worden gemachtigd tot het namens hem ondertekenen van stukken uitgaande van 
dit Departement.
mei 1940 2 stukken

40 Circulaire aan de chefs van de afdelingen en een tweetal beschikkingen van de 
secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, waarbij de chefs van de afdelingen en enkele andere 
ambtenaren van dit Departement worden gemachtigd tot het namens hem 
ondertekenen van stukken, uitgaande van dit Departement bij zijn afwezigheid.
december 1940 1 omslag

41 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij mr. H.J. Schölvinck, referendaris bij de 
afdeling Hoger Onderwijs van dit Departement, wordt gemachtigd tot het namens 
hem ondertekenen van de van deze afdeling uitgaande stukken bij afwezigheid van 
de chef van deze afdeling (minuut en afschrift).
maart 1941 2 stukken

42 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij mr. J.E. Malga, referendaris bij de 
afdeling voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs van dit Departement, 
wordt gemachtigd tot het namens hem ondertekenen van de van deze afdeling 
uitgaande stukken bij afwezigheid van de chef van deze afdeling (minuut en 
afschrift).
augustus 1941 2 stukken

43 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij A.C. van Braam Houckgeest, 
referendaris bij de afdeling Nijverheidsonderwijs van dit Departement, wordt 
gemachtigd tot het namens hem ondertekenen van de van deze afdeling uitgaande 
stukken bij afwezigheid van de chef van deze afdeling, (minuut en afschrift).
augustus 1941 2 stukken

44 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij E.A. Kuiper, referendaris bij de 
afdeling Cultuurbescherming en Wetenschap van dit Departement, wordt 
gemachtigd tot het namens hem ondertekenen van de van deze afdeling uitgaande 
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stukken bij afwezigheid van de chef van deze afdeling.
augustus 1941 1 stuk

45 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij dr. J. Miedema, hoofdcommies bij de 
afdeling Lichamelijke Opvoeding en Sport van dit Departement, wordt gemachtigd 
tot het namens hem ondertekenen van de van deze afdeling uitgaande stukken bij 
afwezigheid van de chef van deze afdeling.
September 1941 1 stuk

46 Ingekomen circulaire van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied, waarbij aan de secretarissen-generaal van de Nederlandse Departementen 
wordt opgedragen alle stukken voor de afhandeling van rechtsvoorschriften 
persoonlijk te ondertekenen.
december 1941 1 stuk

47 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij mr. H.J. Tap, referendaris bij de 
afdeling Lager Onderwijs van dit Departement, wordt gemachtigd tot het namens 
hem ondertekenen van de van deze afdeling uitgaande stukken bij afwezigheid van 
de chef van deze afdeling.
december 1941 1 stuk

48 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, waarbij S.G. Krol, hoofdcommies bij de 
afdeling Boekhouding van dit Departement, wordt gemachtigd tot het namens 
hem ondertekenen van de van deze afdeling uitgaande stukken bij afwezigheid van 
de chef van deze afdeling, minuut en afschrift.
december 1941 2 stukken

49 Beschikking (minuut en afschrift) van de secretaris-generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, inzake verlening van 
tekenbevoegdheid aan E.P. van der Werff, tijdelijk ambtenaar belast met de leiding 
van de afdeling Bijzondere Aangelegenheden op Onderwijsgebied van dit 
Departement.
januari 1942 2 stukken

50 Beschikking (minuut en afschrift) van de secretaris-generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, betreffende verlening van 
tekenbevoegdheid aan jhr.mr. L.P.D. Op ten Noort, administrates belast met de 
leiding van de afdeling Hoger Onderwijs van dit Departement,
februari 1942 2 stukken

51 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, inzake verlening van tekenbevoegheid aan W. 
Terpstra, chef van de afdeling Lager Onderwijs van dit Departement, minuut en 
afschrift.
mei 1942 2 stukken

52 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, en een nota inzake verlening van 
tekenbevoegdheid aan prof.mr. A.L. de Block waarnemend chef van de afdeling 
Kabinet van dit Departement.
juli 1942 2 stukken
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53 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, inzake verlening van tekenbevoegheid aan I.F. 
Leenhouts, hoofdcommies bij de afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs van dit Departement.
augustus 1942 1 stuk

54 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, inzake verlening van tekenbevoegdheid aan 
A.P.D. Meeter, referendaris bij de afdeling Nijverheidsonderwijs van dit 
Departement, minuut en afschrift.
September 1942 2 stukken

55 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, inzake verlening van tekenbevoegdheid aan C.
van Keekem, referendaris bij de afdeling Cultuurbescherming en Wetenschap van 
dit Departement, minuut en afschrift.
September 1942 2 stukken

56 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, (minuut en afschrift) en een nota inzake 
verlening van tekenbevoegheid aan drs. R. van Delden, referendaris bij de afdeling 
Hoger Onderwijs van dit Departement.
September 1942 1 omslag

57 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, inzake verlening van tekenbevoegdheid aan 
mej. mr. M.C.D.L. Laban, adjunct-commies bij de afdeling Kabinet van dit 
Departement, minuut en afschrift.
maart 1943 2 stukken

58 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, inzake verlening van tekenbevoegdhexd aan 
C. Ras, hoofdcommies bij de afdeling lichamelijk Opvoeding en Sport van dit 
Departement, minuut en afschrift.
april 1943 2 stukken

59 Beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, inzake verlening van tekenbevoegdheid aan 
J.J.F. Blom, sous-chef van de afdeling Algemeen Secretariaat van dit Departement, 
minuut en afschrift.
januari 1944 2 stukken

4. Chefsvergaderingen en stafbesprekingen

4. CHEFSVERGADERINGEN EN STAFBESPREKINGEN

60 Notulen van de Chefsvergaderingen van het Departement van Opvoeding 
Wetenschap en Cultuurbescherming.
September 1940 - april 1941 1 omslag

61 Overzicht van stafbespreking van 17 april 1944. (afschrift)
1 stuk
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5. Mededelingen van het Departement

5. MEDEDELINGEN VAN HET DEPARTEMENT

62 Stukken betreffende samenstelling van de Staatsalmanak 1941.
September 1940 2 omslag

63 Stukken betreffende voorzieningen ten behoeve van de mededelingen van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
juni 1941 - februari 1942 1 omslag

64 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
enkele richtlijnen voor publicatie van mededelingen van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming in de dagbladpers.
juli - augustus 1941 1 omslag

65 Minuut en officieel exemplaar van een uitgaande circulaire betreffende oprichting 
van een door het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming uit te geven schoolblad.
december 1941 2 stukken

66 Ingekomen brief en minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende 
publicatie van door het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming genomen besluiten in de Staatscourant, welke niet ter 
goedkeuring aan de Duitse bezettingsautoriteiten zouden zijn voorgelegd.
december 1941 1 omslag

67 Stukken betreffende inventarisatie van alle door het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming in 1941 genomen maatregelen.
december 1941 - maart 1942 1 omslag

68 Stukken betreffende opgave van onder het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming ressorterende wetten en besluiten aan de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
maart - mei 1942 1 omslag

69 Stukken betreffende aanwijzing van de plaats, waar de examens ressorterende 
onder het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming (tot 
dusver steeds te 's-Gravenhage gehouden) in 1943 gehouden zullen worden.
januari - februari 1943 1 omslag

70 Stukken betreffende verzameling van gegevens inzake het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming voor de bestuursalmanak voor het
bezette Nederlandse gebied 1943/1944.
april 1943 - januari 1944 1 omslag

71 Nota's betreffende door ir. H.J. van Houten, chef van de afdeling Volkscultuur en 
Volksopvoeding van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming geleverde kritiek op mededelingen over dit Departement in de 
bestuursalmanak 1944.
januari 1944 2 stukken

72 Stukken betreffende reorganisatie van het maandelijkse tijdschrift van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en de daaruit 
voortvloeiende mogelijkheid van opheffing van een zestal met name genoemde 
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onderwijstijdschriften.
januari - maart 1944 1 omslag

73 Stukken betreffende beschouwingen over het artikel ""De duistere zaak van het 
Departement van Opvoeding" in het weekblad "Storm S.S.".
januari - maart 1944 1 omslag

74 Stukken betreffende verzameling van gegevens inzake het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming voor de bestuursalmanak voor het
bezette Nederlandse gebied 1944/1945.
maart - augustus 1944 1 omslag

6. Bemoeienissen met aangelegenheden, liggende op het werkterrein van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, door andere instanties.

6. BEMOEIENISSEN MET AANGELEGENHEDEN, LIGGENDE OP HET WERKTERREIN VAN HET
DEPARTEMENT VAN OPVOEDING, WETENSCHAP EN CULTUURBESCHERMING, DOOR 
ANDERE INSTANTIES.

75 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende door de secretaris-generaal 
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap, en Cultuurbescherming aan de 
Gemachtigde voor het toezicht op de verenigingen en stichtingen zonder 
economisch doel gegeven richtlijnen inzake oprichting, opheffing of reorganisatie 
van verenigingen of stichtingen, welke doeleinden nastreven liggende op het 
werkterrein van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming.
april - juni 1941 1 omslag

76 Minuut van een uitgaande brief en enkele aantekeningen betreffende door de 
secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming geuite bezwaren tegen bemoeienissen van het Departement 
van Volksvoorlichting en Kunsten met aangelegenheden liggende op het 
werkterrein van zijn Departement.
juni 1941 1 omslag

77 Minuut van een uitgaande brief betreffende maatregelen ten aanzien van 
technische verenigingen, die buiten het Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming om, door de commissaris voor de niet commerciële 
verenigingen en stichtingen zouden zijn getroffen.
augustus 1941 1 stuk

78 Ingekomen brief met bijlagen, een aantekening en minuut van een uitgaande brief 
betreffende onderzoek van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
naar mogelijkheden tot het stimuleren van het culturele leven onder de 
schoolgaande jeugd, waarbij dit Departement zich op het werkterrein van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming heeft begeven.
januari - februari 1943 1 omslag

7. Huisvestingsaangelegenheden

7. HUISVESTINGSAANGELEGENHEDEN

79 Ingekomen brief betreffende eventuele ontruiming van de gebouwen van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming te 's-
Gravenhage.
augustus 1941 1 stuk

80 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende plannen tot aankoop van het 
perceel Raamweg 32 te 's-Gravenhage door de Staat ten behoeve van het 
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Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming (aankoop niet 
doorgegaan), met een bijlage.
november 1941 - april 1942 1 omslag

81 Stukken betreffende evacuatie van de Departementen van Algemeen Bestuur uit 's-
Gravenhage.
augustus 1942 - mei 1943 1 omslag

82 Briefwisseling betreffende verduistering van de gebouwen van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming te Apeldoorn.
juli - december 1943 1 omslag

83 Ingekomen brief met een bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende 
huisvesting van de nog in het te ontruimen pand Oostduinlaan 2 te 's-Gravenhage 
gevestigde bureaus van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming.
oktober 1943 1 omslag

8. Financiële aangelegenheden

8. FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN

84 Stukken betreffende vaststelling van Hoofdstuk VI van de Rijksbegroting 1942, 
waaronder een exemplaar van de Rijksbegroting 1942.
juni - juli 1942 1 omslag

85 Exemplaar van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1943.
1 deel

86 Exemplaar van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1944.
1 deel

87 Afschrift van een nota betreffende moeilijkheden bij een eventuele besparing in de 
kosten van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
augustus 1944 1 stuk
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B. Personeel

B. PERSONEEL
1. Overheidspersoneel

1. OVERHEIDSPERSONEEL

88 Briefwisseling en een aantekening van de afdeling Algemeen Secretariaat 
betreffende tewerkstelling van door gewijzigde omstandigheden (Duitse bezetting) 
overcompleet geworden personeel van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen, 
met bijlage.
juni - juli 1940 1 omslag

89 Ingekomen brief met bijlage inzake regeling van de positie van personeel in 
openbare dienst en waar nodig in afwijking van de tot nog toe bestaande 
rechtstoestand.
September 1940 2 stukken

90 Briefwisseling en een aantekening betreffende het al dan niet verboden zijn van het
dragen van het onderscheidingsteken van het Nederlands Olympisch Comite.
September - november 1940 1 omslag

91 Stukken betreffende door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied aan overheids- en onderwijzend personeel gestelde verplichting tot het 
afleggen van een eed, waardoor loyaliteit tegenover de Duitse bezettende overheid 
wordt gegarandeerd.
September 1940 - april 1941 1 omslag

92 Stukken betreffende voorschriften met betrekking tot het dragen van insignes en 
onderscheidingstekenen door overheidspersoneel, houdende verbod van nader 
aangeduide insignes en onderscheidingstekenen.
September 1940 - augustus 1941 1 omslag

93 Stukken betreffende benoeming, bezoldiging en bevordering van personeel bij het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
oktober 1940 - maart 1941 1 omslag

94 Stukken betreffende aanvulling en wijziging van de Plaatsingsverordening 
Overheids- en Semi-Overheidspersoneel 1940.
december 1940 - april 1942 1 omslag

95 Briefwisseling betreffende opgave door het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming van bij dat Departement practisch 
dienstdoende administratieve ambtenaren aan de secretaris van het College van 
secretarissen-generaal, met bijlagen.
januari - februari 1941 1 omslag

96 Stukken betreffende een mededeling van de Duitse bezettingsautoriteiten inzake 
lidmaatschap van politieke partijen van Nederlandse ambtenaren en overig 
personeel in overheidsdienst.
februari - maart 1941 1 omslag

97 Stukken betreffende het vervullen van nevenwerkzaamheden door 
overheidspersoneel.
februari 1941 - april 1942 1 omslag
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98 Stukken betreffende maatregelen tegen overheidspersoneel, dat aan de stakingen 
in februari 1941 heeft deelgenomen.
maart - augustus 1941 1 omslag

99 Stukken betreffende maatregelen tegen het van elkaar weglokken van goede 
krachten door overheids- en semi-overheidsdiensten door middel van aanbieding 
van een hoger salaris buiten de betreffende chefs om.
maart 1941 - September 1942 1 omslag

100 Circulaire van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming aan alle ambtenaren van dit Departement 
inzake de verhouding van door de Rijkscommissaris en door hem in het leven 
geroepen of nog in het leven te roepen instanties met een adviserende functie tot 
het voornoemde Departement, minuut en afschrift.
april 1941 2 stukken

101 Ingekomen circulaire met bijlage betreffende maatregelen ten aanzien van de 
salariëring van overheids- en semi-overheidspersoneel in verband met de stijging 
van de kosten van het levensonderhoud.
april 1941 2 stukken

102 Stukken betreffende deelname van Nederlandse ambtenaren aan een door het 
Duitse "Auslandwissenschaftsinstitut" te Berlijn van 4-18 juni 1941 te organiseren 
cursus onder de titel "Um das neue Europa".
mei 1941 1 omslag

103 Stukken betreffende bevordering van de werkgelegenheid voor jonge mannen, 
bestaande uit het zoveel mogelijk weren van vrouwen uit beroepen en functies bij 
overheidsinstellingen, welke door mannen kunnen worden uitgeoefend, wat tot 
herzieningen in de schoolopleiding voor meisjes zou moeten leiden.
mei 1941 - maart 1942 1 omslag

104 Stukken betreffende regeling van de verzorging van ontslagen ambtenaren.
mei - juni 1941 1 omslag

105 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende salariëring van en toekenning 
van vergoedingen aan de secretarissengeneraal van de Departementen van 
Algemeen Bestuur, met bijlagen.
mei - juni 1941 1 omslag

106 Stukken betreffende regelingen ten aanzien van de wachtgelden voor ontslagen 
overheidspersoneel.
mei 1941 - december 1942 1 omslag

107 Besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken 
houdende aanwijzing van G.P. Hoekman chef van de afdeling Ambtenarenzaken van
dit Departement als ambtenaar voor het voeren van besprekingen in de Centrale 
Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken.
juni 1941 1 stuk

108 Ingekomen circulaires inzake voorwaarden tot het verlenen van vergunningen aan 
ambtenaren voor reizen naar het verboden gebied.
juni 1941 2 stukken
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109 Briefwisseling betreffende regeling van vergoedingen aan Rijkspersoneel met 
standplaats Den Helder, dat elders is gaan wonen, met bijlage.
juni - december 1941 1 omslag

110 Ingekomen circulaire met bijlage betreffende mededelingen van de Duitse 
bezettingsautoriteiten over het verlenen van vergunningen voor het betreden van 
het spergebied en voor verblijf in de openlucht tussen 24.00 en 4.00 uur.
juli - augustus 1941 2 stukken

111 Ingekomen circulaire van het Departement betreffende voorbereiding tot het 
weren van leden van het personeel van de Nederlandse Arbeidsdienst, die als 
zodanig ontslag hebben gevraagd - na en in verband met de ontslagaanvrage als 
commandant door dhr. Breunese - uit andere betrekkingen in overheidsdienst.
augustus 1941 1 stuk

112 Stukken betreffende het besluit op de Vereveningsheffing 1941 (met betrekking tot 
de loonbelasting).
september - oktober 1941 1 omslag

113 Stukken betreffende de non-activiteitsregeling voor burgerlijk Rijkspersoneel, 
waarvan de diensten sedert de op 10 mei 1940 ingetreden bijzondere 
omstandigheden tijdelijk gemist kunnen worden.
oktober 1941 - juni 1942 1 omslag

114 Ingekomen circulaire met een bijlage en afschrift van een uitgaande brief inzake 
een te treffen regeling, waarbij aan op non-activiteit gestelde vaste ambtenaren 
ontslag wordt verleend met toekenning van wachtgeld.
november 1941 2 omslag

115 Stukken betreffende een voorstel van de Rijksinspecteur voor de bescherming van 
de bevolking tegen luchtaanvallen tot het geven van schriftelijke cursussen aan het 
personeel van de vaste kern van de luchtbeschermingsdiensten.
november - december 1941 1 omslag

116 Nota betreffende maximum uurlonen voor werkvrouwen.
januari 1942 1 stuk

117 Ingekomen circulaire en minuut van een uitgaande brief betreffende behandeling 
van de kwestie van het minimum loon in de eerstvolgende vergadering van het 
College van secretarissen-generaal.
februari 1942 2 stukken

118 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende 
personeelsbezetting van de Afdeling Bijzondere Aangelegenheden op 
Onderwijsgebied van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming.
maart 1942 2 stukken

119 Ingekomen circulaire met een bijlage betreffende het niet verplicht zijn van 
ambtenaren hun standpunt ten opzichte van de N.S.B. kenbaar te maken.
maart 1942 2 stukken

120 Minuut en officieel exemplaar van een circulaire van de secretaris-generaal van het 
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Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan alle 
ambtenaren van dit Departement, waarin op hen een beroep wordt gedaan de 
achterstand in het werk van dit Departement, ontstaan door de verkorting van de 
werktijd in de afgelopen winter tengevolge van verduisteringsmaatregelen en 
kolennood, zo spoedig mogelijk in te halen.
maart 1942 2 stukken

121 Ingekomen circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende 
voorzieningen ten aanzien van het volgen van een cursus bij de Nederlandse S.S. 
door ambtenaren.
maart 1942 1 stuk

122 Ingekomen circulaire van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied
en ingekomen brief betreffende moeilijkheden, welke verband houden met het 
verschil tussen de regeling der diensttijd voor Nederlandse en die voor Duitse 
ambtenaren.
maart 1942 2 stukken

123 Stukken betreffende voorwaarden tot herbenoeming in openbare dienst van door 
de Duitse autoriteiten ontslagen ambtenaren.
maart - juni 1942 1 omslag

124 Ingekomen brief met bijlage en afschrift van een uitgaande brief betreffende 
uitnodiging aan prof. dr. J. van Dam, secretaris-generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming tot het bijwonen van de opening 
van de in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek te houden tentoonstelling 
"Nederland - Danzig",
april 1942 1 omslag

125 Ingekomen circulaires met bijlagen betreffende besluit 32/1942 van 14 maart 1942 
inzake aanstelling en tewerkstelling van werknemers (Aanstellingsbesluit) met 
betrekking tot het in dienst nemen van personeel bij de overheid.
april - mei 1942 1 omslag

126 Ingekomen circulaire en afschrift van een uitgaande brief betreffende leeftijdsgrens 
voor ambtenaren te behandelen in de eerstvolgende vergadering van het College 
van secretarissengeneraal.
mei 1942 2 stukken

127 Ingekomen brief met bijlagen en kennisgeving daarvan aan de chefs der afdelingen 
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming inzake 
rechtspositie en/of arbeidsvoorwaarden van werknemers in overheidsdienst en de 
algemene toestand in de bouwnijverheid.
juni 1942 1 omslag

128 Stukken betreffende bezwaren tegen verplichting van Nederlandse ambtenaren tot 
aansluiting bij het Nederlandse Arbeidsfront.
juni - juli 1942 1 omslag

129 Circulaires van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming inzake de Arbeidsdienstplicht voor personeel 
in overheidsdienst en personeel bij het bijzonder onderwijs.
juni - juli 1942 1 omslag
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130 Briefwisseling betreffende het dragen van uniformen en insignes van de N.S.B. door
personeel in overheidsdienst, met bijlage.
juni 1942 - maart 1943 1 omslag

131 Briefwisseling betreffende verzoek van prof, van der Horst, hoogleraar aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam om vrijstelling van uitzending naar een 
werkkamp voor een laborante aan zijn laboratorium wegens haar onmisbaarheid, 
met bijlagen.
juli - augustus 1942 1 omslag

132 Stukken betreffende verzoek voor ambtenaren van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming om te worden vrijgesteld van 
vordering van hun rijwielen.
augustus 1942 1 omslag

133 Stukken betreffende opgave van het aantal functionarissen (ambtenaren en 
arbeidscontractanten) verbonden aan het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming aan de commissaris-generaal voor Bestuur en 
Justitie en het Departement van Binnenlandse Zaken.
september - december 1942 2 omslag

134 Stukken betreffende tewerkstelling van overheidspersoneel in Duitsland.
september 1942 - januari 1945 1 omslag

135 Stukken betreffende toepassing van artikel 2 van het Arbeidsdienstplichtbesluit, 
waarbij wordt bepaald, wie wel en wie niet zijn Arbeidsdienstplicht vervuld moet 
hebben om in aanmerking te komen voor een functie in openbare dienst of bij het 
bijzonder onderwijs.
oktober 1942 - januari 1943 1 omslag

136 Stukken betreffende verhuizing van ambtenaren van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming naar Apeldoorn.
oktober 1942 - februari 1944 1 omslag

137 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
een verzoek van een ambtenaar van de afdeling Lager Onderwijs van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming om vergunning 
tot het lesgeven in de Duitse taal aan de Avondschool voor volwassenen van het 
Nederlandse Arbeidsfront.
november 1942 2 omslag

138 Minuut van een uitgaande brief met bijlage betreffende korting van 1/2% op het 
salaris van de ambtenaren van de gemeente Haarlem ten behoeve van Winterhulp 
Nederland.
november 1942 2 stukken

139 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een lezing, te 
houden door Dr. Bumke, voorzitter van het Duitse Reichsgericht, in de Grote 
Zittingzaal van de Hoge Raad te 's-Gravenhage en opgave van alle juristen, 
werkzaam bij het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, die voor een uitnodiging tot het bijwonen van deze lezing in 
aanmerking kunnen komen.
november 1942 2 stukken
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140 Ingekomen brief en minuut en officieel -exemplaar van een uitgaande circulaire aan
alle ambtenaren van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming betreffende tentoonstelling van de Nederlandse Volksdienst te
houden in de Dierentuin te 's-Gravenhage.
november 1942 1 omslag

141 Stukken betreffende toestemming aan het overheidspersoneel tot het dragen van 
de insignes van Winterhulp Nederland en de Nederlandse Volksdienst onder 
bepaalde voorwaarden.
november - december 1942 1 omslag

142 Stukken betreffende een verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten tot het 
verstrekken van mededelingen inzake vaststelling van de arbeidstijd voor de 
ambtenaren van de Departementen van Algemeen Bestuur.
november - december 1942 1 omslag

143 Minuut en afschrift van een uitgaande brief en ingekomen brief met bijlage 
betreffende gratis vervoer per H.T.M. voor Departementsambtenaren, die 21/2 km 
of verder van hun werk wonen.
november - december 1942 1 omslag

144 Stukken betreffende een door het Opvoedersgilde aan de burgemeester van 
Emmen gericht verzoek tot het verplicht stellen van een vormingsvergadering van 
dit gilde voor het personeel van deze gemeente.
december 1942 1 omslag

145 Ingekomen circulaire van het College van secretarissengeneraal inzake regeling van 
kerstverloven voor ambtenaren.
december 1942 1 stuk

146 Ingekomen circulaires van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende 
regeling van de diensturen voor vrouwelijk kantoorpersoneel bij de Departementen
van Algemeen Bestuur.
december 1942 2 stukken

147 Stukken betreffende het volgen van cursussen door ambtenaren van de 
Departementen van Algemeen Bestuur en tegemoetkoming in de kosten daarvan.
december 1942 - maart 1943 1 omslag

148 Stukken betreffende eventuele tegemoetkoming aan ambtenaren van de 
Departementen van Algemeen Bestuur bij derving van neveninkomsten door de 
evacuatie van deze Departementen uit 's-Gravenhage.
december 1942 - mei 1943 2 omslag

149 Stukken betreffende opgave van tot de N.S.B. behorende ambtenaren, die sedert 
de bezetting van Nederland op het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming zijn aangesteld, aan de Duitse autoriteiten.
januari 1943 1 omslag

150 Stukken betreffende een enquête over schoolgaande kinderen van te evacueren 
Rijksambtenaren en -beambten.
januari 1943 1 omslag
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151 Stukken betreffende toepassing van verordening 114/ (verordening van de 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende de ordening 
van de arbeid) van 13 oktober 1942 op de overheidsbedrijven.
januari - mei 1943 1 omslag

152 Ingekomen circulaire met een bijlage, een aantekening en minuut van een 
uitgaande brief betreffende rechtspositie van personeel van lichamen in de zin van 
artikel 152 der Grondwet (openbare lichamen voor beroep en bedrijf).
maart - mei 1943 2 omslag

153 Minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende poging tot wegvoering van 
de zoon van ir. G. Hofstede, inspecteurgeneraal van het Nijverheidsonderwijs.
februari 1943 2 stukken

154 Briefwisseling betreffende door de Directeur van het Bureau Afvoer 
Regeringsapparaat(B.A.R.A.) vastgestelde bepalingen inzake verstrekking van de 
voor controle op het indienen van declaraties wegens huisvesting en voeding van 
ambtenaren van de te evacueren Departementen van Algemeen Bestuur benodigde
gegevens.
februari - maart 1943 2 omslag

155 Stukken betreffende nadere regeling van de rechtspositie van ambtenaren enz. 
houdende sancties tegen hen, die zonder gegronde reden langer dan twee dagen 
hun dienst niet waarnemen.
februari - maart 1943 2 omslag

156 Ingekomen brief met bijlage, een aantekening en minuut van een uitgaande brief 
betreffende wetenschappelijke opleiding van ambtenaren der Rijksfinanciën.
maart - mei 1943 2 omslag

157 Stukken betreffende verzoeken van enkele ongehuwde ambtenaren van het naar 
Apeldoorn verplaatste Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming om uitzondering van de voor hen geldende korting op hun 
salaris, gelijk aan de helft van de kosten voor hun inkwartiering, wegens 
buitengewone omstandigheden.
maart - augustus 1943 1 omslag

158 Stukken betreffende verlenging van de wekelijkse arbeidstijd voor 
overheidspersoneel tot 48 uur door de commissarisgeneraal voor Bestuur en 
Justitie, wat neerkomt op inkorting van de middagpauze van 1 1/2 tot 1/2 uur.
april 1943 1 omslag

159 Stukken betreffende hernieuwde aanstelling van oudleiders van de Nederlandse 
Arbeidsdienst in openbare dienst.
april - mei 1943 1 omslag

160 Stukken betreffende het terugvoeren in krijgsgevangenschap van ambtenaren van 
het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, welke deel 
hebben uitgemaakt van het voormalige Nederlandse leger, en pogingen tot het 
verkrijgen van vrijstelling hiervan wegens hun onmisbaarheid voor dit 
Departement.
april - juli 1943 1 omslag
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161 Stukken betreffende aanvraag van vergunning om 's-avonds tussen 21 en 24 uur op 
straat te komen voor enkele ambtenaren van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming wegens de noodzakelijkheid daarvan voor het 
vervullen van hun functie.
mei 1943 1 omslag

162 Ingekomen brief, een nota en minuut van een uitgaande brief betreffende de 
staking van een groot deel van de ambtenaren van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, gevestigd in het pand Oostduinlaan 2 te 's-Gravenhage, waarin ook 
diensten van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming
zijn ondergebracht, waardoor de werkzaamheden van deze diensten in het gedrang
zijn gekomen.
mei 1943 1 omslag

163 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende terugvoering in 
krijgsgevangenschap van een tweetal archivarissen in Limburg.
mei 1943 2 stukken

164 Ingekomen circulaire van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied
met een bijlage betreffende vaststelling van de pensioengrondslag voor 
ambtenaren en ander pensioengerechtigd personeel.
juni 1943 2 stukken

165 Briefwisseling betreffende moeilijkheden bij de levensmiddelenvoorziening voor de
ambtenaren van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming te Apeldoorn, met bijlagen.
juni - juli 1943 1 omslag

166 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende de uitnodiging van 
het Nederlandsche Arbeidsfront aan prof. dr. J. van Dam, secretaris-generaal van 
het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, tot het 
bijwonen van de opening van het Vormingsoord "Drakenburg".
juni - juli 1943 2 stukken

167 Ingekomen brief met bijlage en minuut en afschrift van een uitgaande brief 
betreffende "Kriegseinsatz der Ingenieure" (vordering van Nederlandse ingenieurs 
en ander technisch personeel voor diensten ten behoeve van het Duitse Rijk).
juli 1943 1 omslag

168 Stukken betreffende onderzoek naar de arrestatie van enkele ambtenaren van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
juli - oktober 1943 1 omslag

169 Circulaires uitgaande van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming en enkele nota's betreffende bezoldiging van het in 
krijgsgevangenschap teruggevoerde overheidspersoneel.
juli - november 1943 1 omslag

170 Stukken betreffende verlening van buitengewoon verlof aan ambtenaren voor het 
volgen van een vormingscursus van de Nederlandse Volksdienst.
juli - november 1943 1 omslag

171 Minuut van een uitgaande brief betreffende de noodzakelijkheid van verplaatsing-
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van een van de ambtenaren van het in Den Haag achtergebleven gedeelte van de 
afdeling Cultuurbescherming van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming naar Apeldoorn.
September 1943 1 stuk

172 Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming en eventueel naar aanleiding hiervan te 
verlenen gratificaties aan ambtenaren van dit Departement.
september 1943 1 omslag

173 Ingekomen circulaire met bijlagen van het Departement van Binnenlandse Zaken 
en minuut van een uitgaande brief betreffende verlening van extra verlof aan 
overheidspersoneel, houders van geregistreerde volkstuinen, voor het bewerken 
van die tuinen.
september - oktober 1943 1 omslag

174 Stukken betreffende vergoeding van reiskosten aan ambtenaren van de 
Departementen van Algemeen Bestuur voor bezoek aan familieleden.
september 1943 - mei 1944 1 omslag

175 Stukken betreffende regeling van gelegenheid tot zwemmen en de E.H.B.O. 
werkzaamheden met betrekking tot de diensturen van de ambtenaren van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming te Apeldoorn.
oktober 1943 - juli 1944 1 omslag

176 Brief- en notawisseling en een aantekening betreffende het al dan niet verplicht zijn
tot aanmelding bij de Commissaris voor niet commerciële Verenigingen en 
Stichtingen voor het Comité voor Culturele Ontspanning van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming te Apeldoorn, met bijlagen.
december 1943 - februari 1944 1 omslag

177 Minuten van uitgaande brieven betreffende ontruiming van de kuststrook in 
verband met een eventuele invasie en de naar aanleiding daarvan te nemen 
maatregelen ten aanzien van de te 's-Gravenhage wonende ambtenaren van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en de zich aldaar
bevindende Rijksarchieven.
januari 1944 2 stukken

178 Stukken betreffende opgave aan het Departement van Binnenlandse Zaken van de 
door of-vanwege de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied 
ontslagen ambtenaren van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Gultuurbescherming, aan wie daarbij pensioen onthouden is.
januari - februari 1944 1 omslag

179 Circulaires aan de ambtenaren van het Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming en een nota betreffende aanwijzingen aan dezen met 
betrekking tot maatregelen bij luchtgevaar.
februari - maart 1944 1 omslag

180 Minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende promoties van ambtenaren
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, 
waaraan loyaliteit jegens de bezetter en de huidige secretaris-generaal van dit 
Departement als voorwaarde verbonden is.
maart 1944 2 stukken
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181 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende sluiting van de te 
Maastricht gevestigde en onder het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming ressorterende Rijksinstellingen op de feestdag van St. Servaas, 
Stadspatroon van Maastricht,
april - mei 1944 2 stukken

182 Stukken betreffende het voornemen van de Duitse autoriteiten tot verkorting van 
het verlof voor de Nederlandse ambtenaren (niet doorgegaan).
april - juni 1944 1 omslag

183 Ingekomen circulaire van de commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie en 
afschrift van kennisgeving hiervan aan de chefs van de afdelingen van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en de Inspecteur
van het Onderwijs in Algemene Dienst betreffende voorschriften ten aanzien van de
behandeling van personeelsaangelegenheden.
mei 1944 2 stukken

184 Ingekomen circulaire inzake aanvulling van Verordening 137/40 van 25 november 
1940 inzake de financiële en rechtspositie van overheidspersoneel met betrekking 
tot personen, die oorlogsdiensten verrichten.
juni 1944 1 stuk

185 Minuut en afschrift van een uitgaande brief houdende mededelingen over de 
salariëring door het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming van B.L.W. Bossong als leider van het Nederlands Instituut voor
Volksche Opvoeding te Arnhem aan de Präsidialabteilung des Reichskommissariats 
te Apeldoorn.
juli 1944 2 stukken

186 Minuut en afschrift van een uitgaande brief en ingekomen brief betreffende een 
door het Departement van Binnenlandse Zaken bij het commissariaat-generaal 
voor Bestuur en Justitie ingediend ontwerp tot wijziging van het 
bezoldigingsbesluit, waarin enkele punten zouden voorkomen, die ook het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aangaan.
juli - september 1944 1 omslag

187 Stukken betreffende voorbereidingen tot het uitreiken van 
onmisbaarheidsverklaringen aan ambtenaren van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming ter vermijding van moeilijkheden 
bij eventuele aanhouding.
augustus - november 1944 1 omslag

188 Brief- en notawisseling betreffende aanvraag van vergunningen voor het 
oversteken van de IJssel ten behoeve van een aantal ambtenaren van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming bij de Duitse 
bezettingsautoriteiten met het oog op het onmisbare contact met het Departement
van Financiën, scholen, gemeente- en schoolbesturen en instanties van de 
kunstbescherming in het Oosten des lands, met bijlagen.
maart 1945 1 omslag

2. Onderwijzend personeel

2. ONDERWIJZEND PERSONEEL

189 Stukken betreffende de arrestatie van een onderwijzer aan de R.K. U.L.O. school 
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aan de Kloosterstraat te Oldenzaal en pogingen tot het verkrijgen van zijn vrijlating.
december 1940 1 omslag

190 Ingekomen brief met bijlagen en minuut van een uitgaande brief betreffende een 
verzoek van het gemeentebestuur van Helmond om inlichtingen inzake 
verklaringen, af te leggen door leerkrachten van bijzondere scholen.
december 1940 - februari 1941 1 omslag

191 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende 
verzoek van het gemeentebestuur van Amsterdam om inlichtingen over de vraag of
ook door leerkrachten aan particuliere cursussen, welke buiten elk wettelijk 
voorschrift betreffende onderwijsprogramma en inrichting vallen, een verklaring 
van betrouwbaarheid moet worden afgelegd.
december 1940 - februari 1941 1 omslag

192 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende verzoek van het 
gemeentebestuur van Baalte om inlichtingen over de tekst van de verklaring, af te 
leggen door nieuw aangesteld personeel aan onderwijsinrichtingen.
december 1940 - februari 1941 2 stukken

193 Ontwerp-besluit betreffende benoeming van leerkrachten bij het onderwijs met 
minuut en afschrift van een aanbiedingsbrief aan de commissaris-generaal voor 
Bestuur en Justitie en enkele aantekeningen van de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
januari 1941 1 omslag

194 Ingekomen brief met bijlagen betreffende verklaringen van tijdelijk onderwijzend 
personeel aan openbare scholen der gemeente Groningen, af te leggen vóór hun 
infunctietreding.
januari 1941 1 omslag

195 Stukken betreffende een verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten om 
inlichtingen over de salariëring van kloosterlingen-leerkrachten.
februari 1941 1 omslag

196 Briefwisseling betreffende arrestatie en pogingen tot vrijlating van de directeur van 
de Gemeentelijke H.B.S. te Hilversum en het hoofd van de Geuzenschool aldaar.
februari 1941 1 omslag

197 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief inzake 
aanbeveling van Dr. Götte te Haarlem als opvolger van prof. van der Hoeve, 
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden en van Mej. Z. Plekker voor een functie
bij de Inspectie van de Lichamelijke Opvoeding te Utrecht door dr. T. Goedewaagen,
secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
februari - maart 1941 1 omslag

198 Briefwisseling, een nota en een aantekening betreffende een bevel van de Duitse 
bezettingsautoriteiten tot het geven van een opdracht aan het bestuur van de 
Middelbare Technische School te Haarlem tot het benoemen tot leraar en 
adjunctdirecteur van een wegens lidmaatschap van de N.S.B. ontslagen leraar.
februari - april 1941 1 omslag

199 Stukken betreffende vervulling van de vacature van hoofd der Openbare school 
voor Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs te Smilde.
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februari - juli 1941 1 omslag

200 Ingekomen brief van het Opvoedersgilde betreffende benoemingen tot 
hoofdinspecteur, inspecteur en consulent voor de Lichamelijke Opvoeding.
maart 1941 1 stuk

201 Briefwisseling en een aantekening betreffende door een aantal Katholieke 
onderwijsorganisaties ingebrachte bezwaren tegen de wijziging van het 
Bezoldigingsbesluit voor Burgerlijke Rijksambtenaren en het Salarisbesluit voor het 
Nijverheidsonderwijs ten aanzien van in communauteit levende leerkrachten.
maart 1941 1 omslag

202 Brief- en notawisseling en enkele aantekeningen betreffende verzoek van de Duitse
bezettingsautoriteiten om opheldering over het besluit van de secretarissen-
generaal van de Departementen van Financiën en van Binnenlandse Zaken tot 
verhoging van de kindertoelagen voor Rijksambtenaren, waarin leerkrachten bij het
onderwijs niet zouden delen, met bijlagen.
maart - april 1941 1 omslag

203 Stukken betreffende uitwisseling van bezoeken van leerkrachten tussen Nederland 
en Salzburg (behorende tot het Duitse Rijk).
maart - april 1941 1 omslag

204 Briefwisseling betreffende protesten van het Episcopaat van Nederland 
(hoofdbestuur van de Katholieke Kerk in Nederland) tegen maatregelen van de 
Duitse bezettende overheid van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
cultuurbescherming inzake benoeming en ontslag van personeel aan gemeentelijke
en bijzondere scholen, waarin een gevaar wordt gezien voor het katholieke 
onderwijs in Nederland, met bijlagen en circulaires inzake bovengenoemde 
maatregelen.
maart 1941 - maart 1942 1 omslag

205 Briefwisseling betreffende een vragenlijst voor sollicitatie naar de betrekking van 
hoofd der openbare lagere school te Benthuizen, waarin de vraag over de politieke 
gezindheid van de sollicitant in strijd zou zijn met de voorschriften van de 
Rijkscommissaris, met bijlagen.
april 1941 1 omslag

206 Briefwisseling betreffende de benoeming van een tweede leerkracht op de 
openbare lagere school te Elewoutswijk.
april - mei 1941 1 omslag

207 Stukken betreffende een eventuele fusie van alle leerkrachtenorganisaties in 
Nederland, welker leden het openbaar onderwijs dienen, met het Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen (N.V.V.).
april - juni 1941 1 omslag

208 Ingekomen brief inzake door Burgemeester en Wethouders van Deventer begane 
onregelmatigheden bij de benoeming van de rector van het Gemeentelijk 
Gymnasium aldaar.
mei 1941 1 stuk

209 Ingekomen brief en minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende 
benoeming van een tweetal leraren van de Middelbare Technische School te 
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Haarlem tot leraar aan de Middelbare Technische School te Dordrecht,
mei - juni 1941 1 omslag

210 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende negatieve uitlatingen van dr. 
M.H. Werther, leraar aan het Christelijk Lyceum te Zwolle, over prof. dr. J. van Dam, 
secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, op de op Hemelvaartsdag 1941 te Diepenveen gehouden 
Landdag van de N.S.B., de N.S.V.O. (Nationaal Socialistische Vrouwen-Organisatie) 
en de Kationale Jeugdstorm, met bijlagen.
mei - juni 1941 1 omslag

211 Minuut van circulaire aan de chefs van de afdelingen van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende de te volgen 
procedure bij benoemingen van personeel bij het onderwijs in verband met vereiste
goedkeuring van de Duitse autoriteiten.
juni 1941 1 stuk

212 Enkele krantenknipsels betreffende bijeenkomsten van Duitse onderwijzers in 
Nederland.
juli 1941 1 omslag

213 Minuut en afschrift van een uitgaande brief en ingekomen brief betreffende het ter 
goedkeuring aan de Duitse bezettingsautoriteiten voorleggen van de regeling 
inzake benoemingen bij het onderwijs.
augustus - september 1941 2 omslag

214 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
een voorstel tot aanwijzing van het maandblad van het Opvoedersgilde na 
omzetting in een weekblad als blad, waarin de oproepen van gemeente- en 
schoolbesturen bij vacatures geplaatst moeten worden.
September 1941 2 omslag

215 Ingekomen brief, een aantekening en minuut en afschrift van een uitgaande brief 
inzake berekening van de loonbelasting voor leerkrachten bij het onderwijs.
oktober 1941 1 omslag

216 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
eventueel vereiste goedkeuring van de secretaris-generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming voor aanvaarding van het 
lidmaatschap van enkele door de commissaris voor niet-commerciële Verenigingen 
en Stichtingen ingestelde commissies door leerkrachten bij het 
Nijverheidsonderwijs.
oktober 1941 1 omslag

217 Briefwisseling en enkele nota's betreffende het vervullen van journalistieke 
nevenfuncties door onderwijzers, waardoor wegens tijdsomstandigheden (o.a. 
inkrimping van de bladen wegens papierschaarste) werkloos geworden journalisten
zich gedupeerd voelen.
november 1941 - maart 1942 2 omslag

218 Stukken betreffende het voornemen van het Opvoedersgilde om in" januari 1942 
voor rectoren en directeuren van inrichtingen voor Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs een werkkamp te organiseren teneinde hen meer 
bekendheid te geven met het in het Opvoedersgilde levende streven naar 
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vernieuwing (met betrekking tot een volkse levensorde).
december 1941 2 omslag

219 Ingekomen nota van de afdeling Nijverheidsonderwijs houdende kritiek op de 
ontwerp-verordening inzake benoeming en ontslag van personeel bij het 
onderwijs, met bijlagen.
december 1941 2 omslag

220 Briefwisseling en een aantekening betreffende een door de secretaris-generaal van 
het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming ontworpen 
plan tot stichting van een opvoedersstand (ter vereniging van alle 
onderwijskrachten in Nederland), met bijlagen.
december 1941 - februari 1942 1 omslag

221 Briefwisseling betreffende een strafzaak tegen een aantal personen, onder wie 
verscheidene studenten en leerkrachten, wegens verscheidene tegen de Duitse 
bezetting gerichte activiteiten, met bijlagen.
december 1941 - maart 1943 1 omslag

222 Stukken betreffende het opnemen van mededelingen van vacatures bij het 
onderwijs in het orgaan van het Opvoedersgilde "Opvoeding in Volkschen Geest".
december 1941 - juni 1944 1 omslag

223 Ingekomen brief, enkele aantekeningen en minuut en afschrift van een uitgaande 
brief betreffende voorbereidingen tot het doen opgaan van de "Niederländischer 
Volksschullehrerbund" in een "Gesamtlehrerorganisation".
januari 1942 1 omslag

224 Ingekomen brief met een bijlage betreffende de op 15 december 1941 te Meppel 
gehouden Jaareindedag (bijeenkomst van leerkrachten, burgemeesters en 
schoolbesturen).
februari 1942 2 stukken

225 Ingekomen brieven betreffende een aanvraag tot verlening van permissie voor het 
betreden van het spergebied ten behoeve van dhr. J.J. de Jong, Districtshoofd van 
de Stichting Nederlandse Onderwijs Film,
februari - maart 1942 2 stukken

226 Stukken betreffende afwijzende houding van de Schoolraad voor de scholen met 
den Bijbel en het Hoofdbestuur van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs 
tegenover de bij de verordeningen van 9 januari 1942 nr. 4 en nr. 5 van de 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied (waarbij de in de 
verordening van 8 april 1941 vastgelegde regeling inzake het benoemen van 
leerkrachten bij het onderwijs werd uitgebreid) aan de secretarisgeneraal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming verleende 
bevoegdheid tot het benoemen en ontslaan van leerkrachten aan de scholen met 
den Bijbel in gevallen, zoals in deze verordeningen is aangegeven.
februari april 1942 1 omslag

227 Stukken betreffende benoeming van de directeur van de Middelbare Technische 
School, te Haarlem tot Gemachtigde van de Commissaris voor niet-commerciële 
verenigingen en stichtingen voor de Vereniging van het Nijverheidsonderwijs 
aldaar, in welke functie hij tevens deel uitmaakt van het bestuur van deze 
vereniging (waarvan voornoemde school uitgaat), wat in strijd zou zijn met artikel 
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43, 6e lid van het Rechtspositiebesluit N.O. 1935.
februari - juni 1942 1 omslag

228 Stukken betreffende afwijzende houding van verscheidene verenigingen en 
organisaties voor Protestants Christelijk Onderwijs tegenover de door de Duitse 
bezettingsautoriteiten aan de secretaris-generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming verleende en in diens besluit van 8
april 1941 vastgelegde bevoegdheid inzake benoemingen van leerkrachten bij het 
bijzonder onderwijs als waarborg van de loyaliteit tegenover de bezettende macht.
februari 1942 - februari 1943 1 omslag

229 Briefwisseling, enkele aantekeningen en nota's betreffende richtlijnen ten aanzien 
van benoeming van onderwijzend personeel aan scholen voor gewoon en 
uitgebreid lager onderwijs, met bijlagen.
maart - september 1942 1 omslag

230 Briefwisseling, een nota en een aantekening betreffende gelijkstelling van de akte 
van bekwaamheid als onderwijzer met het einddiploma h.b.s. 5-jarige cursus in 
verband met de voor verschillende betrekkingen in de Rijksdienst gestelde eisen 
van algemene ontwikkeling op verzoek van het Hoofdbestuur van de Nederlandse 
Bond van Onderwijzers vanwege tewerkstelling van een groot aantal onderwijzers 
bij de Departementen van Algemeen Bestuur als gevolg van de onmogelijkheid hun
beroep als zodanig uit te oefenen, met een bijlage.
maart - november 1942 1 omslag

231 Stukken betreffende gijzeling en in hechtenisneming van verscheidene bij het 
onderwijs werkzaam zijnde personen en pogingen tot verkrijging van hun vrijlating.
maart 1942 - mei 1943 1 omslag

232 Stukken betreffende diensthervatting van leerkrachten, die in hechtenis zijn 
geweest, waarvoor de toestemming van de commissaris-generaal voor Bestuur en 
Justitie is vereist.
maart 1942 - juni 1944 1 omslag

233 Briefwisseling betreffende aan sollicitanten naar de functie van onderwijzer te 
Emmen schriftelijk gestelde vragen over het al dan niet lid zijn van de N.S.B. of 
eventueel van een andere politieke partij.
april 1942 1 omslag

234 Stukken betreffende het vraagstuk van het vervullen van de arbeidsdienstplicht 
door onderwijzend en overheidspersoneel.
april 1942 - juli 1944 1 omslag

235 Minuut van een uitgaande brief, een aantekening en ingekomen brief betreffende 
uitnodiging van leerkrachten bij het onderwijs door de Duitse 
bezettingsautoriteiten tot het bijwonen van door hen belegde bijeenkomsten en de 
daarmee samenhangende kwestie van het verlenen van het daarvoor benodigde 
verlof.
mei 1942 1 omslag

236 Briefwisseling, een aantekening en enkele nota's betreffende de arrestatie van prof.
ir. J.N. van der Ley, directeur van de Middelbare Technische School te Dordrecht en 
de daaruit voortvloeiende moeilijkheden voor deze school,
mei - juli 1942 1 omslag
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237 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende in de 
op 8 mei 1942 gehouden vergadering van de burgemeesters der negen grootste 
gemeenten in de provincie Zuid-Holland aangevoerde bezwaren tegen de inhoud 
van een door het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming aan hoofden van middelbare scholen toegezonden vragenlijst 
met betrekking tot sollicitanten bij het onderwijs.
juni 1942 1 omslag

238 Briefwisseling en enkele nota's betreffende ontslag van een leraar aan de 
Burgeravondschool te Utrecht wegens weigering tot het invullen van een formulier, 
waarin enkele vragen van politieke strekking voorkomen, wat door de 
Burgemeester van Utrecht aan het gehele gemeente-personeel verplicht is gesteld, 
met bijlagen.
juni - augustus 1942 1 omslag

239 Stukken betreffende invoering van een verordening, waarbij wordt bepaald, dat de 
salarissen van het onderwijzend personeel bij het bijzonder onderwijs rechtstreeks 
door de Staat moeten worden betaald.
juni - september 1942 1 omslag

240 Minuut en afschrift van een uitgaande brief houdende verzoek om verlenging van 
Passierschein voor een onderwijzer aan de Nederlandse School te Brussel in 
verband met door hem in Nederland af te nemen en af te leggen examens.
juli 1942 2 stukken

241 Stukken betreffende inbeslagname van enkele scholen in de provincie Limburg 
door de Duitse Wehrmacht en blokkering door deze van hun postrekeningen, 
waardoor moeilijkheden zijn gerezen ten aanzien van de salariëring van het 
personeel van deze scholen.
juli 1942 - maart 1943 1 omslag

242 Briefwisseling betreffende verzoeken om vrijlating uit gijzeling voor personeel bij 
het onderwijs, met bijlagen en lijsten van gijzelaars.
juli 1942 - augustus 1944 1 omslag

243 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende opgave van het aantal 
leerkrachten verbonden aan de gemeentelijke scholen voor Voorbereidend Hoger 
en Middelbaar Onderwijs door de burgemeesters van de gemeenten, die zulke 
scholen in stand houden, aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, met een bijlage.
augustus - september 1942 1 omslag

244 Briefwisseling en een aantekening betreffende evacuatie op last van de Duitse 
autoriteiten van een groot aantal ingezetenen van het eiland Walcheren, waaronder
een tweetal personeelsleden van de Industrie- en Huishoudschool te Middelburg 
en verzoek van het bestuur van deze school om vrijstelling van deze verplichte 
evacuatie voor deze personeelsleden in verband met hun onmisbaarheid voor deze 
school,
augustus - december 1942 1 omslag

245 Stukken betreffende maatregelen tegen vermoede pogingen van de kant van het 
Protestants-Christelijk Onderwijs om het besluit van 8 april 1941 nr. 73, van de 
secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
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Cultuurbescherming inzake benoeming en ontslag van onderwijzend personeel aan 
gemeentelijke en bijzondere scholen te ontduiken en eventueel bewust te 
saboteren.
september 1942 1 omslag

246 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende bemoeilijking van 
de positie van aan scholen werkzaam zijnde kwekelingen met akte door oproeping 
ter keuring voor tewerkstelling in het buitenland.
oktober 1942 2 stukken

247 Ingekomen brief met bijlagen, een aantekening en minuut van een uitgaande brief 
betreffende kritiek van leerkrachten bij het onderwijs in Zuid-Limburg op het 
optreden van de Inspecteur van het Lager Onderwijs te Heerlen.
oktober 1942 1 omslag

248 Briefwisseling betreffende door het bestuur van de R.K. lagere school van de H. 
Gerlachus te Houthem-St. Gerlaeh aangevoerde bezwaren tegen de afkeuring van 
een voordracht tot benoeming van een onderwijzer aan deze school door de 
Inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Maastricht,
oktober 1942 1 omslag

249 Ingekomen brief met bijlagen, een aantekening en minuut van een uitgaande brief 
betreffende het al dan niet in aanmerking komen van mannelijk onderwijzend 
personeel verbonden aan de gemeentelijke inrichtingen van onderwijs voor 
plaatsing in Duitsland.
oktober 1942 1 omslag

250 Stukken betreffende overtreding van een verordening van de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandse gebied van begin 1942 inzake benoeming van 
leerkrachten door een aantal schoolbesturen en voorbereiding van sancties 
hiertegen door toepassinj van artikel 89 en 96 der Lager onderwijswet 1920 
(intrekking van subsidie).
oktober 1942 1 omslag

251 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende verzoek van mgr. 
dr. J. de Jong, Aartsbisschop van Utrecht, om maatregelen ter waarborging van de 
vrijheid van de richting van het Katholiek onderwijs naar aanleiding van het 
optreden van enkele inspecteurs van het Lager Onderwijs ten aanzien van 
voordrachten ter benoeming van onderwijzend personeel door R.K.-
schoolbesturen.
oktober - november 1942 2 stukken

252 Briefwisseling betreffende verzoek van een onderwijzer te Siegerswoude (Friesland)
om vrijstelling van tewerkstelling in Duitsland in verband met zijn studie ter 
verkrijging van de akte voor hoofdonderwijzer en voor landbouwonderwijs.
oktober-november 1942 1 omslag

253 Stukken betreffende het verplicht stellen van bijwoning van vergaderingen van het 
Opvoedersgilde aan onderwijzend personeel door de burgemeesters van 
verscheidenen gemeenten.
oktober 1942 - februari 1944 1 omslag

254 Briefwisseling en een aantekening betreffende de eventuele herbenoeming van de 
wegens zijn houding ten aanzien van Joodse beambten ontslagen prof. J. Smit als 



40 OKW / Kabinet, 1940-1945 2.14.37

hoogleraar aan de Landbouw hogeschool te Wageningen.
november - december 1942 2 omslag

255 Briefwisseling, enkele nota's en een aantekening betreffende een geschil tussen de 
burgemeester van Voerendaal en de inspecteur van het Lager Onderwijs in de 
inspectie Heerlen over de voor sollicitanten naar de betrekking van onderwijzer bij 
het lager onderwijs verplichte loyaliteitsverklaring, met bijlagen.
december 1942 - januari 1943 1 omslag

256 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
afkeuring van een tweetal voordrachten tot benoeming van een hoofd van de R.K. 
Jongensschool voor v.g.l.o. te Voerendaal door de inspecteur van het Lager 
Onderwijs te Heerlen wegens anti-Duitse gezindheid van de voorgedragenen.
januari 1943 1 omslag

257 Ingekomen brief, enkele aantekeningen en minuut van een uitgaande brief 
betreffende ontslag van een onderwijzer aan de Oosterschool te Deventer wegens 
het verborgen houden van Joden in zijn zomerhuis te Gorssel.
januari - februari 1943 1 omslag

258 Briefwisseling betreffende verlenging van de arbeidsvergunning voor mej. E.A.E. 
Ressel, van Duitse nationaliteit en lerares aan de Middelbare School voor Meisjes te
Moerdijk, met een bijlage.
februari - oktober 1943 1 omslag

259 Stukken betreffende verzoeken om vrijstelling van tewerkstelling in Duitsland voor 
onderwijzend personeel.
maart 1943 - maart 1945 1 omslag

260 Minuut van een uitgaande brief en ingekomen brief betreffende te nemen 
maatregelen tegen scholen, waarvan de besturen zijn overgegaan tot het 
benoemen van onderwijzers met voorbijgaan van het benoemingsbesluit van 8 
april 1941.
april 1943 2 stukken

261 Minuut van een uitgaande brief betreffende eventuele benoeming van F.L.M. van 
Daelen tot directeur van de Ambachtsschool te Kampen.
mei 1943 1 stuk

262 Stukken betreffende verzoeken om vrijstelling van terugvoering in 
krijgsgevangenschap voor personeel bij het Nijverheidsonderwijs.
mei - juni 1943 1 omslag

263 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende de rechtspositie 
van onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs, die lid zijn van de landwacht.
mei - juni 1943 2 stukken

264 Stukken betreffende vrijstelling van tewerkstelling in Duitsland voor het personeel 
van de Stichting Nederlandse Onderwijs Film te 's-Gravenhage.
mei - juni 1943 1 omslag

265 Stukken betreffende verzoeken om vrijstelling van terugvoering in 
krijgsgevangenscbap voor leerkrachten bij het lager onderwijs.
mei - juli 1943 1 omslag
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266 Briefwisseling betreffende verzoek om vrijstelling van terugvoering in 
krijgsgevangenschap voor personeel van de Stichting Nederlandse Onderwijs Film, 
met bijlagen.
mei - augustus 1943 1 omslag

267 Stukken betreffende verzoeken om vrijstelling van terugvoering in 
krijgsgevangenschap voor leerkrachten bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs.
mei 1943 - februari 1944 1 omslag

268 Ingekomen brief inzake klacht van de Duitse autoriteiten over ontslag van een 
aantal leerkrachten bij het onderwijs in Nederland wegens hun Duitse nationaliteit.
juni 1943 1 stuk

269 Ingekomen brief, een nota en minuut van een uitgaande brief betreffende een 
verzoek van de Duitse autoriteiten om ontslag van een onderwijzeres te 
Amsterdam wegens het herhaaldelijk verborgen houden van Joden in haar woning.
juli - augustus 1943 1 stuk

270 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende de 
beschuldiging van E. Smedes te Spaarndam aan het adres van dr. S. Elzinga, 
inspecteur van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs in de 4e inspectie te 
Haarlem, inzake het systematisch verhinderen van een aanstelling van hem als 
leraar.
augustus 1943 1 omslag

271 Briefwisseling, een circulaire en een aantekening betreffende een regeling inzake 
het verlenen van verlof aan functionarissen van het Algemeen Voorzieningsfonds 
voor Leraren en Onderwijzers in Nederland (A.V.L.O.N.) voor het bijwonen van 
bestuursvergaderingen.
september - december 1943 1 omslag

272 Ingekomen brief met bijlagen en afschriften van een uitgaande brief betreffende 
een uitspraak van het Ambtenarengerecht te Rotterdam, waarbij het door de 
Burgemeester van Rotterdam aan mej. dr. J.J. van Dullemen verleende ontslag als 
directrice van de Gemeentelijke h.b.s. voor meisjes aldaar nietig wordt verklaard.
oktober - november 1943 1 omslag

273 Briefwisseling en afschriften van uitgaande telegrammen betreffende bedreiging 
van een onderwijzer te Blaakschedijk (gemeente Heinenoord) met ontslag door de 
burgemeester van deze gemeente, indien hij weigert voor Winterhulp Nederland te 
collecteren.
oktober - november 1943 1 omslag

274 Briefwisseling betreffende toepassing van artikel 39 der Lager onderwijswet 1920 
(ontzegging van de toegang tot de school) in verband met niet-nakoming van de 
aanmeldingsplicht tot terugkeer in krijgsgevangenschap van enkele onderwijzers in 
de gemeente Almelo, met bijlagen.
oktober 1943 - juli 1944 1 omslag

275 Minuut van een uitgaande brief betreffende een verzoek van de Duitse autoriteiten 
om gegevens inzake hoogleraren, lectoren, docenten etc. aan Nederlandse 
instellingen voor hoger onderwijs (waarbij geen enkel verband blijkt te bestaan met
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de arbeidsinzet).
november 1943 1 stuk

276 Stukken betreffende benoeming van een geestelijke als directeur van het Canisius-
college te Nijmegen.
november - december 1943 2 stukken

277 Nota's van de waarnemend Chef Kabinet aan de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming inzake de 
wenselijkheid tot het beleggen van leraarsvergaderingen.
december 1943 2 stukken

278 Afschrift van een uitgaande brief betreffende het voornemen van de Duitse 
autoriteiten tot ontslag van de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie 
Leeuwarden, wegens benoeming van een leerkracht tegen de voorschriften van 
deze autoriteiten in.
december 1943 1 stuk

279 Brief- en notawisseling betreffende oproepen tot het verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van de Duitse Wehrmacht (hulpverlening bij de 
aanleg van verdedigingswerken) voor onderwijzend en ander personeel en 
leerlingen, met bijlagen.
december 1943 maart 1945 1 omslag

280 Stukken betreffende verzameling van gegevens over hoogleraren en ander hoger 
personeel van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de R.K. Universiteit te 
Nijmegen door het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming.
januari 1944 1 omslag

281 Briefwisseling en enkele telegrammen betreffende vordering van een aantal 
onderwijzers en onderwijzeressen voor werkzaamheden bij de distributiedienst 
door de gewestelijke arbeidsbureaus in enkele gemeenten (wegens 
personeelsgebrek onder andere ontstaan door arbeidsinzet en terugvoering in 
krijgsgevangenschap), met bijlagen.
januari - maart 1944 1 omslag

282 Brief- en notawisseling betreffende een proefabonnement op de "Deutsche Zeitung
in den Niederlanden" voor leerkrachten bij het onderwijs in Nederland, met 
bijlagen.
februari 1944 1 omslag

283 Brief- en notawisseling betreffende een bij een huiszoeking te Velsen gevonden 
pamflet, opgesteld door een gepensioneerd hoofd van een school op 
Gereformeerde grondslag aldaar, waardoor de (in dit pamflet herhaaldelijk 
genoemde) Vereniging van Christelijke Onderwijzers te 's-Gravenhage in 
moeilijkheden met de Duitse en Nederlandse Overheid dreigt te geraken, met 
bijlagen.
februari 1944 1 omslag

284 Stukken betreffende klachten van de Adviescommissie Bestuurszaken van de N.S.B.
tegen de negatieve instelling van de Inspecteur van het Lager Onderwijs in de 
inspectie Assen tegenover nationaal-socialistische sollicitanten.
februari april 1944 1 omslag
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285 Stukken betreffende een verzoek van de Duitse autoriteiten om maatregelen tegen 
het verhinderen of tegenwerken van sancties (inhouding van salaris of uitkering) 
tegen ondergedoken onderwijzend personeel.
februari - augustus 1944 1 omslag

286 Brief- en notawisseling en een aantekening betreffende het ontslag van een 
onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Haarlemmermeer wegens 
uitingen van anti-Duitse gezindheid, met bijlagen.
februari - december 1944 1 omslag

287 Stukken betreffende een door de Duitse autoriteiten uitgevaardigd verbod tot 
aanstelling voor de eerste maal van mannelijk personeel beneden de leeftijd van 30 
jaar in overheidsdienst en bij het onderwijs en uitzonderingen op dit verbod.
april - september 1944 1 omslag

288 Ingekomen brieven betreffende een opdracht van de burgemeester van Kampen 
aan onderwijzend personeel en leerlingen van verschillende scholen in deze 
gemeente tot het bijwonen van een voordracht van Max Blokzijl, met bijlage.
mei 1944 1 omslag

289 Ingekomen brief met bijlagen en minuut en afschrift van een uitgaande brief 
betreffende een verzoek van de Duitse autoriteiten om een bezoek aan de 
"Antibolschewistische Wanderausstellung" (reizende tentoonstelling tegen het 
bolsjewisme) bij de leerkrachten bij het onderwijs in Nederland aan te bevelen.
juli 1944 1 omslag

290 Brief- en notawisseling betreffende verzoeken om bemiddeling tot vrijlating van 
een aantal leerkrachten van verscheidene scholen in Nederland in verband met het 
gevaar voor verwildering van de jeugd door het wegvallen van onderwijs, met 
bijlage.
november 1944 - februari 1945 1 omslag
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C. Maatregelen door of vanwege de Duitse overheid.

C. MAATREGELEN DOOR OF VANWEGE DE DUITSE OVERHEID.
1. Bestuursmaatregelen der Duitse overheid.

1. BESTUURSMAATREGELEN DER DUITSE OVERHEID.

291 Ingekomen brief van het Departement van Algemene Zaken met bijlage 
betreffende de benoeming van dr. Müller Lehming tot Commissaris voor niet-
commerciële Verenigingen en Stichtingen door de Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandse gebied.
oktober 1940 2 stukken

292 Briefwisseling betreffende uitvoering van Verordening nr. 152/1941 van de 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied inzake bijzondere 
maatregelen op administratiefrechtelijk gebied, met bijlagen.
augustus - november 1941 1 omslag

293 Ingekomen circulaire met bijlage betreffende verheffing van de dienst van de 
secretaris-generaal voor Bijzondere Economische Aangelegenheden tot 
Departement voor Bijzondere Economische Aangelegenheden door de 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied.
juli 1942 2 stukken

294 Ingekomen circulaire met bijlagen en een aantekening voor kennisgeving hiervan 
aan de chefs van de afdelingen betreffende opheffing van het Departement van 
Buitenlandse Zaken.
augustus 1942 1 omslag

2. Inlichtingen aan de Duitse autoriteiten

2. INLICHTINGEN AAN DE DUITSE AUTORITEITEN

295 Stukken betreffende een verzoek van het Hoofd van de "Abteilung Rechtssetzung" 
van het Rijkscommissariaat om opgave van de bepalingen, voorkomende in de 
wetten en de belangrijkste verordeningen en besluiten, waarin de medewerking 
van provincial en gemeentebesturen worden gevorderd.
januari 1942 1 omslag

296 Stukken betreffende samenstelling en toezending aan de generaalkommissar für 
das Sicherheitswesen, S.S. Gruppenführer Rauter van een overzicht van de opbouw 
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
november 1942 - januari 1943 1 omslag

297 Ingekomen brief met een bijlage betreffende een aantal door dr. Schwartz, referent 
van de Duitse overheid aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming gestelde vragen over de Leidse Onderwijsinstellingen.
januari 1943 2 stukken

298 Stukken betreffende opgave van de in de provincie Noord-Holland (met 
uitzondering van de stad Amsterdam) gevestigde en onder het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming ressorterende Rijksdiensten aan 
de Beauftragte voor deze provincie.
januari - februari 1944 1 omslag

299 Stukken betreffende de opgave van alle scholen in Nederland door het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan de 
Hauptabteilung Erziehung und Kirchen van het Rijkscommissariaat voor het bezette
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Nederlandse gebied.
april 1944 1 omslag

300 Stukken betreffende de door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied aan de onder de Departementen van Algemeen Bestuur en autonome 
lichamen staande dienstbureaus gestelde verplichting tot het verstrekken van 
inlichtingen aan de Beauftragten in de provincies.
mei - juli 1944 1 omslag

3. Overname van vermogens in de bezettingtijd

3. OVERNAME VAN VERMOGENS IN DE BEZETTINGTIJD

301 Ingekomen brieven betreffende de behandeling van vijandelijk vermogen 
(waaronder aanstelling van beheerders over het vermogen van anti-Duits gezinde 
organisaties), met bijlage.
mei 1941 1 omslag

302 Stukken betreffende besprekingen inzake overname van het vermogen van het 
Huis van Oranje Nassau door de Staat.
oktober 1941 1 omslag

4. Maatregelen tegen de Joden

4. MAATREGELEN TEGEN DE JODEN
a. Ontheffing en uitsluiting van Joden van openbare en onderwijsfuncties en daartoe strekkende voorbereidingsmaatregelen.

A. ONTHEFFING EN UITSLUITING VAN JODEN VAN OPENBARE EN 
ONDERWIJSFUNCTIES EN DAARTOE STREKKENDE 
VOORBEREIDINGSMAATREGELEN.

303 Stukken betreffende het verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten aan de 
Departementen van Algemeen Bestuur om opgave van tot deze Departementen 
behorend personeel van Joodsen bloede of gehuwd met personen van Joodsen 
bloede.
september 1940 - januari 1941 1 omslag

304 Afschriften van kennisgevingen aan de chefs van de afdelingen van het 
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen door de waarnemend 
secretaris-generaal van dit Departement betreffende voorschriften van de Duitse 
bezettingsautoriteiten inzake benoeming van personeel aan dit Departement met 
betrekking tot personen van Joodsen bloede.
oktober 1940 1 omslag

305 Circulaires uitgaande van mr. H.J. Reinink, waarnemend secretarisgeneraal van het 
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende het door de 
Duitse autoriteiten voor overheidspersoneel verplicht gestelde invullen van 
afstammingsformulieren (voor het opsporen van personen van Joodsen bloede), 
met bijlagen.
oktober 1940 1 omslag

306 Stukken betreffende protesten uit de Nederlandse studentenwereld tegen anti-
Joodse maatregelen van de bezetter, waaronder voornamelijk ontzetting van 
Joodse docenten aan universiteiten en hogescholen uit hun functie.
november 1940 1 omslag

307 Briefwisseling betreffende een onderzoek naar de afstamming van een helpster aan
de Nutskleuterschool te Velp en ontslag uit haar functie, omdat zij van Joodsen 
bloede bleek te zijn.
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november 1940 - juni 1941 1 omslag

308 Ingekomen brief met bijlagen betreffende de verplichting van leden van 
schoolbesturen tot het invullen van afstammingsformulieren.
december 1940 1 omslag

309 Briefwisseling betreffende de verplichting van het personeel van de Rotterdamse 
Montessorischool tot het inleveren van afstammingsformulieren.
januari - februari 1941 1 omslag

310 Stukken betreffende opgave door het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Cultuurbescherming van de personen van Joodsen bloede, welke van de 
waarneming van hun functie zijn ontheven, aan de commissaris-generaal voor 
Bestuur en Justitie.
januari - februari 1941 1 omslag

311 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende een 
verzoek van het gemeentebestuur van Smallingerland om inlichtingen over het al 
dan niet verplicht zijn tot ontslag van bestuursleden van inrichtingen van onderwijs,
die van Joodsen bloede zijn.
januari - mei 1941 1 omslag

312 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende onderzoek naar de 
afstamming van de echtgenote van een leraar aan de bijzondere h.b.s. F. de Munnik
te Utrecht,
februari 1941 2 stukken

313 Ingekomen circulaires betreffende niet toepassing van de beschikking van 27 
december 1940 inzake toekenning van een tijdelijke toelage ad 6% aan het lager 
bezoldigd gehuwd Rijkspersoneel en tijdelijke verhoging van het minimum van de 
voor dat personeel geldende kindertoelage op Joods personeels, dat van de 
waarneming van zijn functie is ontheven.
februari 1941 1 omslag

314 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende het al dan niet 
verplicht zijn tot het overleggen van afstammingsverklaringen voor 
vertegenwoordigers van het Instituut voor Doofstommen te Groningen in de 
verschillende delen van het land,
februari 1941 2 stukken

315 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende ambtenaren in 
tijdelijke dienst en van Joodsen bloede, die bij het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming werkzaam zijn geweest.
februari - maart 1941 2 stukken

316 Briefwisseling betreffende een verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten om 
ontheffing van Joden van de functie van examinator voor de examens van de 
Federatie van Handels- en Kantoorbedienden (Mercurius).
februari - maart 1941 1 omslag

317 Briefwisseling en een nota betreffende "arisering" van de redactie van het 
Weekblad voor het gymnasiaal en middelbaar onderwijs (d.i. verwijdering van alle 
Joden daaruit).
februari - maart 1941 1 omslag
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318 Briefwisseling betreffende de fusie van de Nederlandse verenigingen van leraren in 
handelswetenschappen en boekhouden en aanverwante vakken (welke ieder 
afzonderlijk examens afnemen) tot de Nederlandse Associatie voor 
Praktijkexamens om te komen tot één praktijkexamen en één praktijkdiploma en 
verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten om verwijdering van alle Joden uit de 
besturen van de aangesloten verenigingen, met bijlagen.
februari - juli 1941 1 omslag

319 Stukken betreffende financiële aanspraken van ontslagen Joodse ambtenaren.
februari 1941 - januari 1942 1 omslag

320 Lijst van de namen van de personen van Joodsen bloede, werkzaam aan de 
openbare en bijzondere universiteiten of hogescholen, aan wie door de 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied ontslag is verleend.
maart 1941 1 stuk

321 Ingekomen brief van het College van secretarissen-generaal en een aantekening 
betreffende een te ontwerpen regeling van de financiële positie van Joodse 
leerkrachten aan bijzondere scholen en de aanschaf van een exemplaar van de 
Nürnbergwetten ter kennisname van de in Buitsland geldende regels ten aanzien 
van Joden met het oog op de positie van de Nederlandse Joden.
maart 1941 2 stukken

322 Ingekomen brief met een bijlage betreffende maatregelen tegen het illegaal 
voortzetten van hun werkzaamheden door ontslagen Joodse ambtenaren.
maart 1941 2 stukken

323 Briefwisseling betreffende een verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten om 
maatregelen tegen het in verkapte vorm voortzetten van de oorspronkelijke 
werkzaamheden door ontslagen leerkrachten van Joodsen bloede, met bijlage.
maart 1941 1 omslag

324 Ingekomen brief met bijlagen betreffende uitsluiting van personen van Joodsen 
bloede van benoeming in vertegenwoordigende lichamen.
maart 1941 1 omslag

325 Briefwisseling en een aantekening betreffende het controleren van verboden 
werkzaamheden van bij beschikking van de Rijkscommissaris van 21 februari 1941 
ontslagen personeel (vermoedelijk van Joodsen bloede) aan de Technische 
Hogeschool te Delft,
maart - april 1941 1 omslag

326 Brief- en notawisseling betreffende benoeming van Joden tot lid van 
oudercommissies van scholen en verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten 
daartegen op te treden.
maart - mei 1941 1 omslag

327 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende een 
verzoek van het gemeentebestuur van Meppel om inlichtingen over de vraag, of 
Joden, die bestuursfuncties bekleden bij het Nijverheidsonderwijsj van hun functies 
moeten worden ontheven.
maart - mei 1941 2 omslag
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328 Briefwisseling en een nota betreffende financiële aanspraken van ontslagen Joodse 
leerkrachten.
maart - mei 1941 1 omslag

329 Circulaire van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming inzake de criteria, welke moeten worden 
aangeleid ten aanzien van het Jood zijn in verband met het verband tot benoeming 
van Joden in schoolbesturen, commissies van beroep of oudercommissies.
april 1941 2 stuk

330 Circulaire gericht aan de gemeentebesturen en de besturen van bijzondere scholen 
en ingekomen brieven van deze besturen als antwoord op deze circulaire inzake 
verwijdering van personen van Joodsen bloede uit openbare functie.
april - mei 1941 1 omslag

331 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een verband tot 
het geven van bijlessen aan een leerling van het Gemeentelijk Lyceum te Enschede 
door een vroeger aan deze school verbonden ontslagen leraar van Joodsen bloede.
mei 1941 2 stukken

332 Briefwisseling betreffende een verzoek van het gemeentebestuur van Amsterdam 
(handelende in opdracht van de Beauftragte voor deze stad) om opgave van 
gegevens over ontslagen Joodse bestuursleden en Joods personeel van 
gesubsidieerde bijzondere scholen voor lager onderwijs en nijverheidsonderwijs in 
de gmeeente Amsterdam, met bijlage.
mei 1941 1 omslag

333 Stukken betreffende financiële aanspraken van ontslagen Joodse 
arbeidscontractanten, welke werkzaam waren bij de Departementen van Algemeen
Bestuur.
mei 1941 1 omslag

334 Circulaire (origineel en afschrift) van het Departement van Binnenlandse Zaken 
betreffende het verstrekken van getuigschriften aan ontslagen 
arbeidscontractanten van Joodsen bloede voor sollicitaties.
juni 1941 2 stukken

335 Briefwisseling betreffende probleemgevallen bij het vaststellen van de Arische 
afstamming in verband met de door de Duitse overheid voor het vervullen van een 
functie bij het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming of
bij het onderwijs verplicht gestelde afstammingsverklaringen.
juni - juli 1941 1 omslag

336 Ingekomen brief en minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende 
klachten van de Duitse bezettingsautoriteiten tegen het zitting nemen van Joden in 
de examencommissie voor het middenstandsexamen.
juni - juli 1941 1 omslag

337 Briefwisseling en een aantekening betreffende het al dan niet handhaven van mr. 
W. Vos te Bennekom als lid van het bestuur van de Stichting voor Gymnasiaal en 
Middelbaar Onderwijs te Ede in verband met de vraag of hij in de zin van de 
Verordening 189/40 van de Duitse bezettende overheid als Jood moet worden 
beschouwd met bijlage.
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juli - augustus 1941 1 omslag

338 Briefwisseling betreffende een onderzoek naar de afstamming van een lerares aan 
de Rijks-h.b.s. te Helmond.
juli - september 1941 1 omslag

339 Stukken betreffende opgave van personeel, voorheen werkzaam aan instellingen 
van openbaar en bijzonder onderwijs in de provincie Zuid-Holland en ontslagen 
wegens Joodse afstamming, aangevraagd door de commissaris van deze provincie 
op verzoek van de Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris in deze provincie.
oktober 1941 1 omslag

340 Briefwisseling betreffende verbod voor Joodse repetitoren aan universiteiten of 
hogescholen om les te geven aan Arische studenten.
november 1941 - mei 1942 1 omslag

341 Briefwisseling en een aantekening betreffende het al dan niet mogen verlengen van
aanstelling van niet-gekwalificeerde half-Joden bij het onderwijs.
januari - maart 1942 1 omslag

342 Ingekomen circulaire (origineel en afschrift) van het Departement van Binnenlaadse
Zaken betreffende voorschriften van de Duitse bezettingsautoriteiten inzake Joden 
in overheidsdienst, volgens welke een in overheidsdienst zijnd persoon als Jood 
moet worden beschouwd, indien deze van Joodsen bloede is.
april 1942 2 stukken

343 Ingekomen brief betreffende het al dan niet van Joodsen bloede zijn van een 
religieuze zuster, werkzaam bij het lager onderwijs te Arnhem.
februari 1943 1 stuk

344 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende negatieve houding 
van het bestuur van de vereniging tot bevordering van het Christelijk 
Schoolonderwijs te Alkmaar tegenover de verplichting tot het afleggen van 
afstammingsverklaringen voor haar leden en voor het personeel van de onder haar 
beheer staande scholen.
december 1943 - januari 1944 2 stukken

b. Maatregelen tegen Joodse leerlingen

B. MAATREGELEN TEGEN JOODSE LEERLINGEN

345 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende het concentreren van Joodse 
leerlingen van scholen te Amsterdam in scholen, die uitsluitend bestemd zijn voor 
Joodse leerlingen.
april - juni 1941 1 omslag

346 Stukken betreffende het verbod voor Joodse leerlingen van scholen tot deelname 
aan zwemonderricht in klassikaal verband.
juni 1941 1 omslag

347 Ingekomen brief en minuut en officieel exemplaar van een circulaire betreffende 
waarschuwing tegen aan leraren van h.b.s.-en gymnasia toegezonden briefjes, 
waarin gewag wordt gemaakt van een ophanden zijnde Duitse verordening tegen 
leerlingen van Joodsen bloede, waarin deze worden bedreigd met verwijding van 
school, indien ze éénmaal niet naar een hogere klas worden bevorderd.
juni 1941 1 omslag
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348 Briefwisseling betreffende een klacht van de Duitse bezettingsautoriteiten tegen 
het gezamenlijk uitzenden van Joodse en Arische schoolkinderen naar 
herstellingsoorden.
juni - augustus 1941 1 omslag

349 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende de vraag, welke 
kinderen van Joodsen bloede in aanmerking komen voor opname in een Joodse 
school,
juli 1941 2 stukken

350 Stukken betreffende verwijdering van Joodse leerlingen van de Nederlandse 
scholen.
juli - december 1941 1 omslag

351 Stukken betreffende voorbereidingen tot voorziening in het onderwijs aan Joodse 
leerlingen, die op last van de Duitse bezettingsautoriteiten van de Nederlandse 
scholen moeten worden verwijderd, te geven door Joodse leerkrachten.
augustus 1941 - april 1942 1 omslag

352 Stukken betreffende inrichting, beheer en financiering van de Joodse scholen, 
gesticht na verwijdering van Joodse leerlingen van de Nederlandse scholen.
augustus 1941 - mei 1944 1 omslag

353 Stukken betreffende verzameling en opgave van gegevens over de in Nederland 
opgerichte Joodse scholen en de aantallen leerlingen, die deze scholen bezoeken, 
op verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten.
januari - februari 1942 1 omslag

354 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende het voorschrift van 
de procureur-generaal bij het Gerechtshof te Leeuwarden tot het aanbrengen van 
de kennisgeving "voor Joden verboden" aan scholen.
april 1942 2 stukken

355 Ingekomen brief en minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende een 
verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten om opheldering over het feit, dat een 
Joodse leerling nog steeds de Kweekschool voor Machinisten te Amsterdam 
bezoekt.
mei 1942 1 omslag

356 Stukken betreffende opgaven van de aantallen Joodse leerlingen per stad en tak 
van onderwijs door de Centrale Commissie voor het Joodse onderwijs aan het 
Departement van Opleiding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
juli 1942 1 omslag

c. Overige maatregelen

C. OVERIGE MAATREGELEN

357 Ingekomen brief met bijlage betreffende verwijdering van Joden uit vrije beroepen, 
waarvoor een eed of belofte is vereist.
januari 1941 2 stukken

358 Ingekomen brief met bijlage van net Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart inzake de benoeming van dr. Lohse tot beheerder van de voorraad 
Joodse boeken bij de firma H. Danziger te Scheveningen.
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januari 1941 2 stukken

359 Afschrift van kennisgeving aan de chefs van de afdelingen van het Departement van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en enkele aantekeningen 
betreffende uitsluiting van Joden van studiebeuzen en het in ontvangst nemen van 
prijzen.
januari 1941 1 omslag

360 Stukken bestreffende een door de Duitse bezettingsautoriteiten en de Nederlandse 
overheid te treffen regeling houdende beperkende bepalingen ten aanzien van de 
toelating van Joodse studenten aan Nederlandse universiteiten of hogescholen.
februari 1941 1 omslag

361 Minuut en afschrift van een uitgaande brief en ingekomen brief betreffende 
informatie omtrent de Duitse wetgeving ten aanzien van het rassenonderscheid ten
behoeve van de behandeling van daarmee verband houdende zaken door de 
Departementen van Algemeen Bestuur.
maart - april 1941 1 omslag

362 Stukken betreffende het voorschrift van de Duitse bezettingsautoriteiten tot het 
gescheiden afleggen van examens van Joden en niet-Joden en het uiteindelijke 
verbod tot deelname aan enig examen voor Joden.
juni 1941 - augustus 1942 1 omslag

363 "Anordnung des Generalkommissaris für das Sicherheitswesen über das Auftreten 
von Juden in der Offentlichkeit", met aanbiedingsbrief.
september 1941 2 stukken

364 Afschrift van een uitgaande brief betreffende door de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming met de Duitse 
overheid gevoerde besprekingen over het Jodenvraagstuk.
december 1941 1 stuk

365 Stukken betreffende het verbod van de Duitse bezettingsautoriteiten tot het 
houden van collecten in scholen ten behoeve van Joden.
december 1941 - januari 1942 1 omslag

366 Briefwisseling betreffende het ontslag (wegens een nieuwe verordening van de 
Duitse overheid) van een Arische leraar, werkzaam bij de Joodse Centrale voor 
Beroepsopleiding te Amsterdam,
december 1941 - september 1942 1 omslag

367 Briefwisseling en een circulaire betreffende het verbod tot het toelaten van Joodse 
schoolfotografen aan scholen.
mei - juli 1942 1 omslag

368 Minuut en officieel exemplaar van een uitgaande circulaire en een aantekening 
betreffende overdracht van het Joodse onderwijs aan de Joodse Raad.
november 1942 1 omslag

369 Stukken betreffende de positie van de in het interneringskamp te Barneveld 
ondergebrachte Joden.
april 1943 - juli 1944 1 omslag
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370 Ingekomen brief en afschrift van een uitgaande brief betreffende wegvoering van 
de Joodse partners van ontbonden zgn. gemengde huwelijken (gescheidenen, 
weduwnaars en weduwen van Joodsen bloede) naar Westerbork.
april 1944 2 stukken

5. Verzoeken om bemiddeling en interventie ten behoeve van Joden.

5. VERZOEKEN OM BEMIDDELING EN INTERVENTIE TEN BEHOEVE VAN JODEN.
a. Ten behoeve van Joods personeel

A. TEN BEHOEVE VAN JOODS PERSONEEL

371 Minuut en afschrift van een uitgaande brief houdende een verzoek aan de Duitse 
bezettingsautoriteiten om toestemming voor het handhaven van in 
examencommissies zitting hebbende personen van Joodsen bloede in deze 
commissies vanwege hun onmisbaarheid.
februari 1941 2 stukken

372 Minuut van een voor uitgaan bestemde (maar niet uitgegane) brief en een 
aantekening betreffende een verzoek aan de Duitse bezettingsautoriteiten om 
toestemming tot het uitsluitend bestemmen van enkele scholen voor Joodse 
leerlingen teneinde ontslagen Joodse leerkrachten in functie te kunnen houden 
door aanstelling aan deze scholen.
maart 1941 2 stukken

373 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende een 
verzoek van een oud-leraar aan de Gemeentelijke h.b.s. 5-jarige cursus te 
Hilversum (wegens Joodse afstamming ontslagen) om steun bij zijn poging tot 
emigratie naar Argentinië.
oktober 1941 2 omslag

374 Ingekomen brieven en een aantekening betreffende intrekking van een verzoek om 
bemiddeling tot emigratie door een oudleraar aan de Gemeentelijke h.b.s. te 
Hilversum (wegens Joodse afstamming ontslagen) vanwege zijn benoeming tot 
leraar aan het inmiddels opgerichte Lyceum voor leerlingen van Joodsen bloede 
aldaar, met bijlage.
februari 1942 1 omslag

375 Briefwisseling betreffende een verzoek van een bij net onderwijs te Leeuwarden 
werkzaam geweest zijnde persoon van Joodsen bloede, die door maatregelen van 
de Duitse overheid zonder werk is komen te zitten, om bemiddeling voor het 
verkrijgen van toestemming om zijn vroegere werkzaamheden te hervatten of voor 
het vinden van nieuw emplooi, met bijlagen.
februari - juli 1942 1 omslag

376 Briefwisseling betreffende de aanvrage van een permanente reisvergunning door 
een Joodse leraar aan de A.B. Davidsschool te Amsterdam, wonende te 
Bloemendaal.
juni 1942 1 omslag

377 Stukken betreffende een verzoek van drs. J.H. Blömer te Utrecht om herbenoeming 
als leraar aan de Rijks h.b.s. aldaar (ontslagen wegens gedeeltelijk Joodse afkomst 
van zijn echtgenote).
juni - augstus 1942 1 omslag

378 Briefwisseling betreffende een verzoek van een oud-onderwijzeres aan de 
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openbare lagere scholen te Hilversum en te Rijswijk, gehuwd met een man van 
Joodsen bloede (ontslagen als musicus uit het Scala Theater te 's-Gravenhage 
zonder enige vergoeding of doorbetaling van salaris) om toestemming tot het 
geven van onderwijs aan Joodse kinderen.
juli - augustus 1942 1 omslag

379 Briefwisseling betreffende een aanvrage van reisvergunningen en een verzoek om 
vrijstelling van uitzending van werkkampen voor Joodse leerkrachten wegens hun 
onmisbaarheid voor het Joodse onderwijs.
juli - november 1942 1 omslag

380 Briefwisseling betreffende een verzoek van een tweetal onderwijzeressen om 
bemiddeling ter verkrijging van uitzondering van door de Duitsers ten aanzien van 
Joden getroffen maatregelen, met bijlage.
oktober 1942 - februari 1943 1 omslag

381 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende een 
verzoek van het hoofd der Joodse school voor Buitengewoon Lager Onderwijs te 
Amsterdam om bemiddeling ter verkrijging van vrijstelling van transport naar 
Duitsland voor een onderwijzeres aan deze school, die zojuist is weggevoerd naar 
het kamp Westerbork in Drente.
november 1942 1 omslag

382 Briefwisseling betreffende een (afgewezen) verzoek van een half-Joodse 
onderwijzer Amsterdam om plaatsing bij het openbaar lager onderwijs, met bijlage.
november 1942 - maart 1943 1 omslag

383 Briefwisseling betreffende een (afgewezen) verzoek van een Joodse leraar te 
Amsterdam om vergunning tot het geven van privaat onderwijs aan niet-Joodse 
leerlingen.
augustus 1943 1 omslag

384 Briefwisseling betreffende een (afgewezen) verzoek van de directeur van de 
Middelbare Technische School voor Werktuigbouwkunde te Enschede om 
toestemming tot aanstelling van dr. T.P. Mulder, oud-directeur van de 
Gemeentelijke h.b.s. te Hengelo (ontslagen wegens het gehuwd zijn met een vrouw 
van Joodsen bloede), als tijdelijk leraar aan zijn school, met bijlage.
februari - maart 1944 1 omslag

b. Ten behoeve van Joodse leerlingen en studenten

B. TEN BEHOEVE VAN JOODSE LEERLINGEN EN STUDENTEN

385 Ingekomen brief en minuut van een voor uitgaan bestemde (maar niet uitgegane) 
brief betreffende plannen van een voormalige leraar (van Joodsen bloede) aan de 
2e Gemeentelijke h.b.s. 5-jarige cursus te Amsterdam tot het oprichten van een 
Joods Lyceum aldaar en diens verzoek om medewerking aan de secretaris-generaal 
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
juli 1941 2 stukken

386 Stukken betreffende verzoeken om inlichtingen inzake nog resterende 
mogelijkheden voor het onderwijs aan en door personen van Joodsen bloede en 
pogingen tot het verkrijgen van uitzondering van de door de Duitse bezettende 
overheid getroffen maatregelen ten aanzien van personen van Joodsen bloede op 
het gebied van het onderwijs naar aanleiding van de ophanden zijnde verwijdering 
van Joodse leerlingen van Nederlandse scholen op last van de Duitse 
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bezettingsautoriteiten.
augustus 1941 - april 1943 1 pak

387 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende een 
verzoek om instemming met het bestaan van "Atheneum", de Joodse cursus voor 
de Staatsexamens gymnasium en h.b.s.
oktober 1941 1 omslag

388 Briefwisseling betreffende het verzoek van een 6e jaars medisch student (van 
Joodsen bloede) aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, die een oproep 
heeft ontvangen om zich aan de melden voor Joodse werkkampen, om 
bemiddeling voor het verkrijgen van toestemming van de Duitse 
bezettingsautoriteiten voor het voltooien van zijn studie.
januari - maart 1942 1 omslag

389 Afschrift van een nota van de chef Kabinet betreffende plannen van de Duitse 
autoriteiten tot overbrenging van alle Joodse gezinnen in Nederland naar 
Amsterdam en een door de Duitse autoriteiten afgewezen voorstel tot het laten 
volgen van onderwijs door Joodse kinderen aan het I.V.I.O. (Instituut voor 
Individueel Onderwijs).
mei 1942 1 stuk

390 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende problemen met 
betrekking tot het vervoer van Joodse leerlingen van Joodse scholen (in verband 
met het reisverbod voor Joden) in de gemeente De Bilt.
juli 1942 2 stukken

391 Briefwisseling betreffende eventuele toelating van Joodse leerlingen van 
buitenlandse nationaliteit tot openbare scholen voor gewoon lager onderwijs of 
middelbaar of gymnasiaal onderwijs, met bijlagen.
november 1942 - augustus 1943 1 omslag

c. Overige verzoeken

C. OVERIGE VERZOEKEN

392 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een verzoek om 
inlichtingen van mej. L. Snijders (van Joodse afkomst) te Zandvoort over voor haar 
nog resterende mogelijkheden tot het vervullen van een betrekking.
januari 1941 2 stukken

393 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een verzoek van H. 
Giebing te Oosterbeek om inlichtingen over de vraag of hij al dan niet valt onder de 
aanmeldingsplicht voor personen van geheel of gedeeltelijk Joodse afkomst.
januari 1941 2 stukken

394 Brief wisseling betreffende een verzoek van de Vereniging Volksuniversiteit te 
Amsterdam om toestemming tot het houden van cursussen te geven door Joodse 
docenten aan Joodse leden van de Vereniging Volksuniversiteit te Amsterdam, met 
bijlagen.
september - oktober 1941 1 omslag

395 Stukken betreffende een verzoek om goedkeuring van de plannen tot uitbreiding 
van de huisvesting van de A.B. Davidsschool (Joodse school voor 
dagnijverheidsonderwijs) te Amsterdam en de aanvraag van een 
telefoonaansluiting voor de voorzitter van het bestuur van deze school,
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maart - oktober 1942 1 omslag

396 Stukken betreffende een verzoek van de echtgenote van G.L. Lobatto, voorheen 
bureauchef aan het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
wegens Joodse afstamming ontslagen, om vrijstelling van transport naar Duitsland 
voor haarzelf en haar dochter, die beiden naar het kamp Westerbork in Drente zijn 
overgebracht.
oktober - november 1942 1 omslag

397 Stukken betreffende verzoeken om interventie ten behoeve van Joden, die zich op 
een of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt, ter voorkoming van 
deportatie door plaatsing in een interneringskamp te Barneveld.
november 1942 - maart 1944 1 omslag

398 Minuut en afschrift van een uitgaande brief en een aantekening betreffende 
uitzondering van een vijftal Jodinnen te Amsterdam van tewerkstelling door de 
Duitse overheid.
februari 1943 1 omslag

399 Minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende pogingen tot het verkrijgen
van vrijstelling van de Duitse voorschriften ten aanzien van de Joden voor mw. 
Leembruggen von Lieben te Leiden,
februari 1943 2 stukken

400 Briefwisseling betreffende pogingen van enkele hoogleraren in de economie om de 
econoom drs. A. Hiegentlich op de lijst van de door de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming beschermde 
Joden geplaatst te krijgen, met bijlagen.
maart - juni 1943 1 omslag

401 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een verzoek van 
het hoofdbestuur van de algemene Vereniging van Leraren bij het Middelbaar 
Onderwijs om inlichtingen over de positie van A. Bartels, voorheen redacteur van 
het Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs en wegens zijn Joodse 
afkomst door de Duitsers weggevoerd.
juli 1944 2 stukken

6. Maatregelen tegen activiteiten gericht tegen de Duitse bezetting

6. MAATREGELEN TEGEN ACTIVITEITEN GERICHT TEGEN DE DUITSE BEZETTING

402 Briefwisseling en een aantekening betreffende publicatie van een (tegen de Duitse 
bezetting gericht) artikel van ds. G.W. Melchert te Hengelo in het Weekblad voor 
Godsdienstig Hengelo en het verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten 
daartegen op te treden, met bijlagen.
januari - februari 1941 1 omslag

403 Stukken betreffende waarschuwingen voor handelingen, die tegen de Duitse 
bezetting zijn gericht (onder andere het plegen van sabotage),
januari - maart 1941 1 omslag

404 Briefwisseling en een aantekening betreffende onderzoek naar de herkomst van 
enkele anonieme pamfletten.
januari - februari 1941 1 omslag

405 Klad en doorslag van een uitgaande brief betreffende het pamflet "Ons kind in 
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gevaar".
juni 1941 2 stukken

406 Stukken betreffende het veelvuldig voorkomen van anti-Duitse opschriften op 
muren en schuttingen in sommige gemeenten, wat gezien wordt als een uitvloeisel 
van jeugdbaldadigheid.
juni - juli 1941 1 omslag

407 Ingekomen brief met een bijlage van de Commissaris voor niet-commerciële 
verenigingen en stichtingen betreffende weigering van het bestuur van de Stichting 
"Het Maarten Maartenshuis" te Doom om Huize "De Zonneheuvel" ter beschikking 
te stellen van een door het Opvoedersgilde te houden inspecteurscursus en zijn 
voornemen daartegen op te treden.
november 1941 2 stukken

7. Onrust op de scholen tijdens de bezetting en maatregelen ter handhaving van orde en rust op de scholen

7. ONRUST OP DE SCHOLEN TIJDENS DE BEZETTING EN MAATREGELEN TER HANDHAVING
VAN ORDE EN RUST OP DE SCHOLEN

408 Ingekomen brieven betreffende ongewenste toestanden op diverse scholen in 
Nederland, met bijlagen.
oktober - november 1940 1 omslag

409 Briefwisseling betreffende beledigende uitingen van leerlingen en leraren van de 
Gemeentelijke Zeevaartschool te Rotterdam over de Duitse bezetting of een 
bepaalde groep van de Nederlandse bevolking, met bijlagen.
oktober - november 1940 1 omslag

410 Stukken betreffende uitingen van politieke gevoelens, waaronder het zingen van 
anti-Duitse liederen, op het R.K. Lyceum voor Meisjes te 's-Gravenhage, de 
Christelijke H.B.S. te Alphen aan de Rijn en de Hogere Handelsschool te Deventer.
oktober 1940 - maart 1941 1 omslag

411 Briefwisseling betreffende uitingen van politieke gevoelens op de R.K. 
Meisjesschool (L.O.) te Dreumel.
november 1940 1 omslag

412 Briefwisseling betreffende uitingen van politieke gevoelens op de bijzondere lagere 
school aan de Naarderstraat te 's-Gravenhage.
november - december 1940 1 omslag

413 Briefwisseling en een aantekening betreffende uitingen van politieke gevoelens op 
het Instituut Pont te Rotterdam en op de Gemeentelijke H.B.S. te Zutphen, met 
bijlage.
november 1940 - februari 1941 1 omslag

414 Stukken betreffende aanstelling, werkzaamheden en beëindiging daarvan van de 
Gemachtigde van de Rijkscommissaris voor de handhaving van orde en rust op de 
scholen en zijn medewerkers.
november 1940 - november 1941 1 omslag

415 Briefwisseling betreffende het verbod tot het dragen van insignes op de scholen.
november 1940 - november 1941 1 omslag

416 Briefwisseling en een nota betreffende uitingen van politieke gevoelens op de 
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bijzondere lagere school (Groen van Prinstererschool) te Amsterdam, met een 
bijlage.
december 1940 1 omslag

417 Briefwisseling en een aantekening betreffende een klacht van de Duitse 
bezettingsautoriteiten over de houding van het hoofd van de bijzondere lagere 
school(Oosterschool) te Amsterdam op 31 augustus 1940, de 60ste verjaardag van 
H.M. Koningin Wilhelmina.
december 1940 - februari 1941 2 omslag

418 Briefwisseling en een aantekening betreffende uitingen van politieke gevoelens op 
de bijzondere lagere school (Mariaschool) te Bussum, met bijlagen.
januari 1941 1 omslag

419 Briefwisseling betreffende bedenkingen tegen het optreden van het hoofd van de 
openbare lagere school aan de Zuylen van Nijeveltstraat te Wassenaar.
januari 1941 1 omslag

420 Ingekomen brief met bijlagen en minuut van een uitgaande brief betreffende 
vijandige bejegening van een tweetal leerlingen op het Christelijk Lyceum te Zeist, 
van wie de vader N.S.B.-er is.
januari 1941 1 omslag

421 Stukken betreffende een verzoek van de secretaris-generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan de commissaris-generaal 
voor Bestuur en Justitie tot het verstrekken van mededelingen over liederen welke 
wel en welke niet op Nederlandse scholen mogen worden gezongen.
januari 1941 2 omslag

422 Briefwisseling en een aantekening betreffende het dragen van het insigne van de 
Nederlandse Unie voor de klas door een leraar aan de Kweekschool voor 
Machinisten te Amsterdam, waarvan een ongewenste invloed op de stemming van 
de leerlingen van deze school zou uitgaan.
januari - februari 1941 2 omslag

423 Briefwisseling en enkele aantekeningen van de afdeling Nijverheidsonderwijs 
betreffende ongedisciplineerdheden op de Christelijke Nijverheidsschool voor 
meisjes te Delft, met een bijlage.
januari - februari 1941 2 omslag

424 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende uitingen van politieke 
gezindheid op het Hervormd Lyceum te Amsterdam en een drietal scholen te 
Hilversum, met bijlagen.
januari - februari 1941 2 omslag

425 Stukken betreffende uitingen van politieke gezindheid, waaronder 
sympathiebetuigingen voor een tweetal ontslagen Joodse leraren, door de 
leerlingen van de Gemeentelijke H.B.S. te Hilversum.
januari - februari 1941 1 omslag

426 Briefwisseling betreffende ongedisciplineerdheden op de openbare U.L.O. school te
Bilthoven, met een bijlage.
januari - februari 1941 1 omslag
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427 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende ongedisciplineerdheden op de 
lagere school "van Zeggelenschool" aan de Allard Piersonstraat te Haarlem, met 
bijlagen.
januari - februari 1941 2 omslag

428 Briefwisseling en een aantekening betreffende ongewenste toestanden op de 
lagere school aan de Driftweg te Huizen(N.H.), waaronder het illegaal thuis 
lesgeven van een ontslagen Joodse onderwijzeres van deze school aan leerlingen 
van haar klas, met bijlagen.
januari - maart 1941 1 omslag

429 Stukken betreffende ongedisciplineerdheden op verscheidene lagere scholen in 
Nederland, waaronder voornamelijk de Christelijke school aan de Broekslootkade 
te Rijswijk (Z.H.).
januari - maart 1941 2 omslag

430 Briefwisseling betreffende vijandige houding tegenover kinderen van N.S.B. leden, 
aangenomen door leerlingen en een leraar van de Rijks-H.B.S. te Middelharnis, met
een bijlage.
januari - maart 1941 2 omslag

431 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende ongedisciplineerdheden 
(waaronder het schrijven en verspreiden van een anti-Duits gedicht) op de 
Bijzondere Meisjesschool der Evangelische Broedergemeente te Zeist, met bijlagen.
januari - maart 1941 2 omslag

432 Briefwisseling en een aantekening betreffende een op 17 december 1940 door een 
groot aantal leerlingen op de Rijks H.B.S. te Bergen op Zoom gehouden 
schoolstaking, met als bijlage een lijst van de namen der leerlingen, die daaraan 
deelgenomen hebben.
januari - maart 1941 1 omslag

433 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende ongedisciplineerdheden op de 
Rembrandtschool (openbare gemeentelijke U.L.O.) en de Christelijke L.O. school 
Boschdrift te Hilversum.
januari - maart 1941 2 omslag

434 Briefwisseling en een aantekening betreffende ongedisciplineerdheden op de 
Openbare Lagere School III te Krimpen aan de IJssel, met bijlagen.
januari - maart 1941 2 omslag

435 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende een (ongegronde) aanklacht 
tegen een leraar aan de le Gemeentelijke H.B.S. te 's-Gravenhage, met bijlagen.
januari - mei 1941 1 omslag

436 Briefwisseling, een nota en een aantekening betreffende ongewenste toestanden 
op de Gooise H.B.S. te Bussum, met bijlagen.
januari - juni 1941 2 omslag

437 Stukken betreffende maatregelen ter handhaving van de orde en rust op de 
scholen.
januari 1941 - September 1942 2 omslag



2.14.37 OKW / Kabinet, 1940-1945 59

438 Briefwisseling betreffende gespannen verhouding tussen een onderwijzeres en het 
hoofd van de R.K. bijzondere lagere school te Ulestraten.
februari 1941 2 omslag

439 Ingekomen brief met bijlage inzake bestraffing van een leerling van de Rijks H.B.S. 
te Utrecht wegens het dragen van een onderscheidingsteken.
februari 1941 2 stukken

440 Briefwisseling betreffende ongewenste toestand op de Lagere Meisjesschool aan 
de Amaliastraat te Utrecht, met bijlage.
februari 1941 1 omslag

441 Ingekomen brief met bijlagen, enkele aantekeningen en minuut van een uitgaande 
brief betreffende een door leerlingen van de bijzondere lagere school(van 
Speykschool) te 's-Gravenhage aangenomen vijandige houding tegenover een 
andere leerling van deze school wegens het dragen van het speldje van de 
Nationale Jeugdstorm.
februari 1941 1 omslag

442 Briefwisseling betreffende toezicht op orde en rust bij het onderwijs, met bijlagen.
februari 1941 1 omslag

443 Ingekomen brief houdende verbod van de Duitse bezettingsautoriteiten om in de 
toekomst scholen te noemen naar in leven zijnde leden van het Koninklijk Huis.
februari 1941 1 stuk

444 Ingekomen brief met bijlage betreffende het zingen van het Wilhelmus op een 
Christelijke school te Barwoutswaarder.
februari 1941 1 omslag

445 Briefwisseling en een aantekening betreffende het dragen van het 
Winterhulpspeldje door een leerlinge van het Christelijk Lyceum te Zwolle, met 
bijlage.
februari - maart 1941 1 omslag

446 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende 
ongewenste toestanden op het Lyceum te Bussum en de Utrechtse Analistencursus 
te Utrecht.
februari - maart 1941 1 omslag

447 Briefwisseling betreffende een klacht van het hoofd van de Christelijk 
Gereformeerde school te Sneek tegen de hetze, die door een aantal ingezetenen 
van deze gemeente tegen hem zou zijn gevoerd.
februari - maart 1941 1 omslag

448 Briefwisseling en een aantekening betreffende een klacht van een N.S.B. lid te 's-
Gravenhage over het zingen van anti-N.S.B. liederen op de gezamenlijke 
speelplaats van de openbare lagere scholen A en B aan de Weesperstraat aldaar.
februari - maart 1941 1 omslag

449 Briefwisseling betreffende heropening van de Middelbare Technische School te 
Haarlem, welke school enige tijd gesloten is geweest wegens aldaar heersende 
ongewenste toestanden, met bijlagen,
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februari - april 1941 1 omslag

450 Briefwisseling en een aantekening betreffende op het Marnix Gymnasium te 
Rotterdam in gebruik zijnde schoolboeken, welke voor Duitsland beledigende 
passages zouden bevatten, en vrijmoedige politieke uitlatingen door personeel van 
deze school, met bijlage.
februari - april 1941 1 omslag

451 Briefwisseling, een nota en een aantekening betreffende verwijdering van school 
van een leerling van de Rijks H.B.S. te Zwolle vanwege het ronddelen van een 
aantal door hem gevonden en waarschijnlijk door een Engels vliegtuig afgeworpen 
anti-Duitse pamfletten, met bijlagen.
februari - april 1941 1 omslag

452 Briefwisseling en een nota betreffende ongewenste toestanden, waaronder het 
zingen van anti-Duitse liederen, op scholen te 's-Gravenhage, Heemstede en 
Amsterdam, met bijlagen.
februari - mei 1941 1 omslag

453 Ingekomen brief met bijlagen en minuut van een uitgaande brief betreffende 
ongeregeldheden op de R.K. U.L.O. school en de R.K. L.O. school te Hillegom.
maart 1941 1 omslag

454 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
arrestatie en verwijdering van school van een tweetal leerlingen van het Triniteits-
Lyceum te Haarlem wegens het maken van anti-Duitse propaganda,
maart 1941 1 omslag

455 Briefwisseling betreffende arrestatie en uitsluiting van benoeming aan enig andere 
school van een als volontair aan de Christelijke Nationale School H.W. Mesdagstraat
te Groningen werkzaam zijnde onderwijzer wegens het verspreiden van foto's van 
leden van het Koninklijk Huis.
maart 1941 1 omslag

456 Briefwisseling betreffende ongewenste toestanden op de R.K. Jongensschool te 
Venray, met bijlagen.
maart 1941 2 omslag

457 Ingekomen brief met bijlagen en een aantekening betreffende een toespraak van 
de politie tot de schooljeugd van Maastricht,
maart 1941 1 omslag

458 Briefwisseling betreffende ongewenste toestanden op de Christelijke U.L.O. school 
te Steenwijk, met bijlage.
maart 1941 1 omslag

459 Briefwisseling betreffende het maken van opmerkingen en het zingen van liedjes 
tegen de N.S.B. op de Julianaschool aan de Brederodestraat te Amsterdam, met 
bijlage.
maart 1941 1 omslag

460 Briefwisseling en een aantekening betreffende ongewenste toestand op de R.K. 
lagere school der "Pius Stichting" aan de Kerkstraat te Amsterdam, met bijlage.
maart 1941 1 omslag
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461 Briefwisseling betreffende een voordracht voor de klas over het verboden 
onderwerp Vrijmetselarij, gehouden door een leerling van de Christelijke U.L.O. 
school aan de J.M. Coenenstraat te Amsterdam, met bijlage.
maart 1941 1 omslag

462 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende ongewenste 
toestanden op een openbare U.L.O. school te Nijmegen.
maart - april 1941 2 stukken

463 Briefwisseling betreffende politieke propaganda (voor de Nederlandse Unie) op de 
openbare lagere school aan de Aucubastraat te 's-Gravenhage, met bijlagen.
maart - april 1941 1 omslag

464 Briefwisseling betreffende ontslag van een onderwijzeres aan de R.K. Meisjesschool
te Hoorn wegens haar sympathie voor de Nationale Jeugdstorm, met bijlage.
maart - april 1941 1 omslag

465 Briefwisseling betreffende vijandige houding van leerlingen van de Middelbare 
Technische School te Heerlen tegenover twee van hun medeleerlingen, wier ouders 
lid van de N.S.B. zijn, met bijlagen.
maart - april 1941 1 omslag

466 Briefwisseling betreffende ongewenste toestanden(voornamelijk demonstratieve 
aanhankelijkheidsbetuigingen aan H.M. Koningin Wilhelmina) op de Christelijke 
school Gyotplein te Groningen, met bijlage.
aart - april 1941 1 omslag

467 Briefwisseling betreffende ongewenste toestand op de Kationale Christelijke 
School te Waverveen, met een bijlage.
maart - april 1941 1 omslag

468 Briefwisseling betreffende het houden van spreekbeurten door leerlingen van de 6e
klas van het Stedelijk Gymnasium te Utrecht, welke vaak zouden worden gebruikt 
voor het maken van politieke propaganda, met bijlage.
maart - april 1941 1 omslag

469 Briefwisseling betreffende vijandige bejegening van enkele met de N.S.B. 
sympathiserende leerlingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, 
met bijlagen.
maart - april 1941 1 omslag

470 Briefwisseling betreffende een op de Christelijke lagere school aan de Schoolstraat 
te Driebergen heersende stemming van fel anti-nationaal-socialistische gezindheid,
met bijlagen.
maart - mei 1941 1 omslag

471 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende onrust op het Rotterdams 
Lyceum,
maart - mei 1941 1 omslag

472 Briefwisseling en een nota betreffende ongewenste toestanden op de Christelijke 
U.L.O. school te Emmen, met bijlagen.
maart - mei 1941 1 omslag
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473 Briefwisseling betreffende politieke demonstraties van leerlingen van het Openbaar
Lyceum te Doetinchem, met bijlage.
maart - mei 1941 1 omslag

474 Briefwisseling en een aantekening betreffende schoolbezoek door onbevoegden, 
met bijlagen.
maart - juni 1941 1 omslag

475 Stukken betreffende weigering van toegang tot de R.K. U.L.O. school voor jongens, 
Smedenstraat te Deventer door het hoofd van deze school aan een der 
medewerkers van de Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris voor de handhaving 
van orde en rust op de scholen.
maart - juni 1941 1 omslag

476 Briefwisseling en een aantekening betreffende een klacht van een leraar aan de 
Zeevaartschool van net Zeemanshuis te Amsterdam inzake een tegen de 
bezettende macht gerichte, campagne, die al geruime tijd op deze school zou zijn 
gevoerd, met bijlage.
maart 1941 - april 1942 1 omslag

477 Nota en minuut van een uitgaande brief betreffende opdracht van de Gemachtigde 
voor handhaving van orde en rust op de scholen aan het hoofd van de Openbare 
U.L.O. school te Avereest tot het verwijderen van het portret van H.M. de Koningin.
april 1941 2 stukken

478 Briefwisseling betreffende het bevorderen van een ongewenste stemming door de 
voorzitter van de Christelijke Nationale Schoolvereniging te Zwingelspaan 
(gemeente Fijnaart) bij het personeel van zijn school en bij de ouders der 
schoolgaande kinderen, met bijlagen.
april 1941 1 omslag

479 Briefwisseling betreffende een klacht van het hoofd van de Marnixschool 
(bijzondere lagere school) te Dordrecht over het optreden van de commandant van 
de W.A. aldaar.
april 1941 1 omslag

480 Ingekomen brief met bijlage betreffende vijandige bejegening van een leraar 
(wegens zijn sympathie voor de N.S.B.) aan de le Christelijke H.B.S. te Rotterdam 
door leerlingen van deze school,
april 1941 2 stukken

481 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende klachten van een leraar aan de 
Christelijke H.B.S. te Alphen aan de Rijn over ongewenste toestanden op deze 
school, bestaande uit demonstratieve sympathiebetuigingen aan H.M. Koningin 
Wilhelmina.
april 1941 1 omslag

482 Ingekomen brief met bijlagen, een aantekening en minuut van een uitgaande brief 
betreffende ongewenste toestand op de Openbare lagere school aan de Koningin 
Sophiestraat te 's-Gravenhage.
april 1941 1 omslag

483 Briefwisseling betreffende door het hoofd van de R.K. Jongensschool te Wijk bij 
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Duurstede geuite kritiek op maatregelen van de bezettende overheid, met bijlage.
april - mei 1941 1 omslag

484 Briefwisseling en een aantekening betreffende ongewenste houding van de 
directeur van de Ambachtsschool te Brielle.
april - mei 1941 1 omslag

485 Briefwisseling en een nota betreffende op de Middelbare Technische School te 
Haarlem aangetroffen tegen de N.B.S. gerichte opschriften, met bijlagen.
april - mei 1941 1 omslag

486 Briefwisseling betreffende ongewenste toestand op de R.K. U.L.O. school St. 
Henricus te Heemstede, bestaande uit een hetze tegen de N.S.B., die door de 
directeur van deze school onder zijn leerlingen zou zijn gevoerd, met bijlagen.
april - mei 1941 1 omslag

487 Ingekomen brief, minuut van een uitgaande brief en enkele aantekeningen 
betreffende door de N.S.B. uitgegeven stalen ringen.
april - mei 1941 1 omslag

488 Briefwisseling betreffende het betrekken van de politiek in net morgengebed door 
een onderwijzer van de bijzondere school voor U.L.O. te Middelstum, met bijlage.
april - mei 1941 1 omslag

489 Briefwisseling betreffende vijandige bejegening van een tweetal leerlingen van de 
openbare lagere school te Oud-Sabbinge (gemeente Wolphaartsdijk) door andere 
leerlingen van deze school, vanwege het feit, dat ze tot een N.S.B. familie behoren, 
met bijlagen.
april - mei 1941 1 omslag

490 Briefwisseling betreffende demonstraties ten gunste van het Oranjehuis op de 
Christelijke lagere school aan de Broekslootkade te Rijswijk (Z.H.) en op de 
openbare lagere school te Oud Zuilen, met bijlage.
april - mei 1941 1 omslag

491 Briefwisseling, een nota en enkele aantekeningen betreffende enkele tegen de 
N.S.B. gerichte uitspraken van de moderator van de R.K. Lycea te 's-Hertogenbosch 
als antwoord op de vraag van een der leerlingen van het St. Jans Lyceum aldaar, of 
R.K. leden van de N.S.B. bij de doop mogen optreden als peter of meter,
april - mei 1941 1 omslag

492 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende een klacht van een onderwijzer
(lid van de N.S.B.) van de Openbare U.L.O. school te Grouw(gemeente 
Idaarderadeel) tegen het hoofd van deze school, die hem herhaaldelijk vijandig 
bejegend zou hebben, met bijlagen.
april - juni 1941 2 omslag

493 Briefwisseling en een aantekening betreffende in een anoniem schrijven geuite 
klachten en beschuldigingen ten aanzien van het beheer en het personeel van de 
Gemeentelijke Ambachtsschool te Breda, met bijlagen.
april - juni 1941 1 omslag

494 Brief- en notawisseling betreffende ongewenste toestanden op de Ambachtsschool
te Kampen, waarvan de bestuursleden en het personeel uitsluitend zouden worden 
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gerecruteerd uit anti-Duitse en anti-nationaal-socialistische kringen, met bijlagen.
april 1941 - januari 1942 1 omslag

495 Stukken betreffende verplichting tot het toelaten van het gebruik van schoollokalen
(gymnastieklokalen van scholen) en schoolpleinen (speelplaatsen) door (Duits- of 
N.S.B. gezinde) politieke partijen en jeugdorganisaties (waaronder vooral de 
Nationale Jeugdstorm) buiten de schooluren.
april 1941 - augustus 1943 1 omslag

496 Minuut van een uitgaande brief betreffende een klacht van een leerling van de 
Gemeentelijke Zeevaartschool te Den Helder over de toestanden op die school,
mei 1941 1 stuk

497 Briefwisseling en een aantekening betreffende de aanklacht van een medewerker 
van de Gemachtigde van de Rijkscommissaris voor de handhaving van orde en rust 
op de scholen tegen een leraar van de R.K. Lycea te 's-Hertogenbosch, die hem bij 
een bezoek aldaar onheus zou hebben bejegend.
mei 1941 1 omslag

498 Ingekomen brief met een bijlage betreffende het uitsluiten van een leerling van de 
1e klasse van de Rijks H.B.S. te Utrecht van net verder bijwonen van de lessen 
wegens het schrijven en ter lezing geven van een briefje met grove inhoud.
mei 1941 2 stukken

499 Ingekomen circulaire met een bijlage betreffende het verbod van de Duitse 
bezettingsautoriteiten tot het in het openbaar dragen of tentoonstellen van 
afbeeldingen van in leven zijnde leden van het Koninklijk Huis.
mei 1941 2 stukken

500 Briefwisseling en een aantekening betreffende voorgenomen politieke 
demonstraties van leerlingen van de Rijks H.B.S. te Tiel, met bijlage.
mei. 1941 1 omslag

501 Briefwisseling en een aantekening betreffende het verbod tot het dragen van 
uniformen in scholen.
mei 1941 1 omslag

502 Briefwisseling betreffende demonstraties van leerlingen van een R.K. lagere school 
te Woerden tegen een tegenover deze school wonend N.S.B. lid, met bijlage.
mei 1941 1 omslag

503 Briefwisseling en een aantekening betreffende het oogluikend toelaten van het 
maken van politieke propaganda, uitgaande van leerlingen van de U.L.O. school van
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen te 's-Hertogenbosch, door het hoofd 
van deze school, met bijlage.
mei 1941 1 omslag

504 Brief- en notawisseling en een aantekening betreffende het dragen van het uniform
van de Nationale Jeugdstorm op school door een leerlinge van het Hervormd 
Lyceum te Amsterdam en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden met andere 
leerlingen van deze school,
mei 1941 1 omslag

505 Briefwisseling betreffende verzoeken om inlichtingen over het al dan niet mogen 
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handhaven van afbeeldingen van leden van het Koninklijk Huis in lokaliteiten van 
scholen, met bijlagen.
mei - juni 1941 1 omslag

506 Ingekomen brieven betreffende klachten van een N.S.B. lid over de behandeling, 
die zijn dochter, leerlinge van de Gemeentelijke H.B.S. te Hilversum, van andere 
leerlingen van deze school zou ondervinden, met bijlagen.
mei - juni 1941 1 omslag

507 Briefwisseling betreffende moeilijkheden op de Middelbare Koloniale 
Landbouwschool te Deventer en de hiermee verband houdende dreiging tot 
sluiting van deze school, met bijlagen.
mei - juni 1941 1 omslag

508 Ingekomen brieven betreffende een onderzoek naar de herkomst van een aan de 
rector van het Nieuwe Lyceum te Bilthoven toegezonden pamflet, met bijlagen.
mei - juni 1941 1 omslag

509 Briefwisseling betreffende verspreiding van een geschrift door de directeur van de 
Centrale Werkplaats voor jeugdige werklozen te 's-Hertogenbosch onder zijn 
leerlingen, waarvan de inhoud in strijd zou zijn met de gedachte van de nieuwe tijd, 
met bijlagen.
mei - juli 1941 1 omslag

510 Briefwisseling en een aantekening betreffende het verbod om Nederlandse 
biljetten van politieke strekking aan de scholen aan te plakken.
mei - augustus 1941 1 omslag

511 Stukken betreffende incidenten in een vergadering van rector en leraren van het 
Stedelijk Gymnasium te 's-Hertogenbosch, handelende over voorschriften inzake 
op school in gebruik zijnde boeken.
mei - augustus 1941 1 omslag

512 Stukken betreffende uitzondering van het V-speldje van het insigneverbod op 
scholen.
mei - september 1941 1 omslag

513 Briefwisseling en een aantekening betreffende een verzoek van een leraar aan de 
Middelbare Technische School te Haarlem om toestemming tot het plaatsen van 
een afbeelding van de Führer op zijn schrijftafel.
juni 1941 1 omslag

514 Briefwisseling betreffende aan een tweetal leerlingen van de Middelbare 
Technische School te Leeuwarden opgelegde straffen wegens deelname aan een 
politieke demonstratie op de verjaardag van Prinses Juliana,
juni 1941 1 omslag

515 Briefwisseling betreffende een klacht over toestanden op de Gereformeerde 
Julianaschool, Meteorensingel te Amsterdam, met bijlage.
juni - juli 1941 1 omslag

516 Briefwisseling betreffende verwijdering van school van een leerling van de 
Nederduits Hervormde School aan de Heezeweg te Apeldoorn, waarvan de 
motivering ten onrechte wordt gezien in zijn lidmaatschap van de Nationale 
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Jeugdstorm, met bijlagen.
juni - augustus 1941 1 omslag

517 Stukken betreffende een opdracht van de Duitse bezettingsautoriteiten tot het 
verwijderen van alle afbeeldingen van leden van het Huis van Oranje uit alle 
openbare gebouwen (waaronder scholen), vanwege het feit, dat H.M. Koningin 
Wilhelmina de zijde van de Sovjet Unie heeft gekozen in de zojuist begonnen oorlog
van Duitsland met dit land,
juni - augustus 1941 1 omslag

518 Briefwisseling betreffende voor de Duitse overheid ongewenst gedrag van het 
hoofd van de bijzondere lagere school Op den Hasekamp te Nijmegen.
juni - augustus 1941 1 omslag

519 Briefwisseling en een aantekening betreffende ongewenste uitlatingen van een 
onderwijzer aan de Christelijke M.U.L.O. school te Noordwijk, met bijlagen.
juni - augustus 1941 1 omslag

520 Briefwisseling betreffende ongevenste uitlatingen van het hoofd van de Bijzondere 
U.L.O. school, Prinsesseschool te Amsterdam naar aanleiding van een politieke 
demonstratie van een aantal jongens en meisjes voor deze school, met een bijlage.
juni - november 1941 1 omslag

521 Briefwisseling, een nota en enkele aantekeningen betreffende maatregelen ter 
voorkoming van een hernieuwde sluiting van de Middelbare Technische School te 
Haarlem, welke in april 1941 werd heropend, door de Duitse bezettingsautoriteiten, 
met bijlagen.
juni 1941 - februari 1942 1 omslag

522 Ingekomen brief, een nota en minuut van een uitgaande brief betreffende een 
verzoek van een Surinaamse onderwijzer (neger) om vergunning tot het houden 
van causerieën over Suriname op Nederlandse scholen, welk verzoek op last van de 
Duitse autoriteiten wordt afgewezen.
juli 1941 1 omslag

523 Ingekomen brief met bijlagen betreffende door leerlingen van de R.K. H.B.S. aan de 
Aylvalaan te Maastricht op de speelplaats van deze school gevonden brochures en 
pamfletten met een voor de bezettende macht opruiende inhoud.
juli 1941 1 omslag

524 Stukken betreffende moeilijkheden op de Middelbare Landbouwschool te 
Groningen.
juli 1941 1 omslag

525 Ingekomen brief en enkele aantekeningen betreffende een ongewenst voorval op 
de ds. D.J. Karresschool te 's-Gravenhage, tengevolge waarvan een onderwijzeres 
aan deze school wegens nalatigheid wordt bestraft.
juli - augustus 1941 1 omslag

526 Briefwisseling betreffende een (ongegronde) klacht tegen niet naleving van het 
voorschrift van de Duitse overheid tot het verwijderen van afbeeldingen van de in 
leven zijnde leden van het Koninklijk Huis op de Meisjesschool van de Evangelische 
Broedergemeente te Zeist, met bijlagen.
juli - augustus 1941 1 omslag
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527 Briefwisseling betreffende ongewenste toestanden op de R.K. Bonaventuraschool 
te Rotterdam, met bijlagen.
juli - augustus 1941 1 omslag

528 Briefwisseling betreffende ongewenste uitlatingen van het hoofd van de R.K. 
Jongensschool te Montfort, met bijlage.
juli - augustus 1941 1 omslag

529 Stukken betreffende ontbinding van de Esperanto-vereniging in Nederland bij 
besluit van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei en S.D. op 20 maart 1941 en de 
opdracht van deze Befehlshaber tot verwijdering van alle zich nog in openbare 
gebouwen (waaronder scholen) bevindende reclameborden van deze organisatie.
juli - augustus 1941 1 omslag

530 Briefwisseling betreffende uitzondering van Duitse uniformen en 
onderscheidingstekens van het verbod tot het dragen van uniformen en 
onderscheidingstekens op de scholen.
juli - november 1941 1 omslag

531 Briefwisseling betreffende ongewenste toestanden op de bijzondere lagere school 
aan de Koepelstraat te Rotterdam, met bijlagen.
juli 1941 - januari 1942 1 omslag

532 Brief- en notawisseling betreffende ontslag van een onderwijzeres aan de 
Bronsteeschool (openbare school voor U.L.O.) te Heemstede door de Duitse 
bezettingsautoriteiten wegens aansporing van haar leerlingen tot een anti-Duitse 
houding, met bijlage.
juli 1941 - februari 1942 2 omslag

533 Briefwisseling betreffende vijandige bejegening van N.S.B. leerlingen van de 
meisjesschool "Mariëngaarde" te Aarle-Rixtel door andere leerlingen van deze 
school, met bijlagen.
augustus 1941 - januari 1942 1 omslag

534 Ingekomen brief betreffende ongeregeldheden op de Gereformeerde lagere school 
aan de Vaartweg te Hilversum.
September 1941 1 stuk

535 Stukken betreffende naamsverandering van reeds bestaande scholen, die naar in 
leven zijnde leden van het Oranje-Huis zijn genoemd, op last van de Duitse 
bezettingsautoriteiten en de daarmee gepaard gaande administratieve 
moeilijkheden.
september 1941 - oktober 1942 1 omslag

536 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende het al dan niet 
verboden zijn van afbeeldingen van niet meer in leven zijnde leden van het Oranje-
Huis op scholen.
november - december 1941 2 stukken

537 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende het dragen van het 
Jeugdstorminsigne door een leerling van de Middelbare Technische School te 
Veendam.
februari 1942 2 stukken
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538 Stukken betreffende uitzondering van N.S.B. uniformen en -insignes van het 
uniform- en insigneverbod voor personeel en leerlingen van alle instellingen van 
onderwijs.
februari - juni 1942 1 omslag

539 Stukken betreffende verplichting tot het toelaten van aanplakbiljetten van de S.S., 
de N.S.B. en de Nationale Jeugdstorm in of aan scholen.
februari 1942 - mei 1944 1 omslag

540 Ingekomen brief met bijlagen en minuut van een uitgaande brief betreffende 
geruchten over op handen zijnde stakingen en sabotage-activiteiten van 
leerkrachten bij het Christelijk onderwijs, die door de Gereformeerde Kerken 
zouden zijn uitgeroepen.
maart 1942 1 omslag

541 Circulaire van het hoofd van het Opvoedersgilde aan de leden van deze organisatie, 
waarin gewag wordt gemaakt van een door Rooms Katholieke en Protestantse 
geestelijken tegen de N.S.B. gevoerde campagne, waarin ook de scholen als 
strijdtoneel zouden worden gebruikt, met aanbiedingsbrief.
april 1942 2 stukken

542 Briefwisseling, enkele aantekeningen en een nota betreffende propaganda op 
scholen ("Stormvlag-actie") van de Nationale Jeugdstorm en de hiermee 
samenhangende problemen ten aanzien van de orde en rust op de scholen, met 
bijlage.
april - december 1942 1 omslag

543 Ingekomen brief en minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende een 
klacht van de Duitse bezettingsautoriteiten tegen bij net afnemen van examens aan
verscheidene scholen gestelde vragen met betrekking tot het nationaal-socialisme, 
dat hierdoor in een kwaad daglicht zou zijn gesteld.
juni 1942 1 omslag

544 Ingekomen brief, een nota en minuut van een uitgaande brief betreffende verzoek 
van het Nederlandse Arbeidsfront tot het kosteloos ter beschikking stellen van 
gymnastieklokalen van scholen ten behoeve van door deze organisatie in 
verschillende steden in het land te organiseren cursussen in gymnastiek en spel.
juni - juli 1942 1 omslag

545 Briefwisseling betreffende het aanplakken op een bord in de leraarskamer van de 
Eerste Openbare Handelsschool te Amsterdam van een briefje houdende 
dankbetuiging van mw. E. Wolf, weduwe van dr. H. Wolf (van Joodsen bloede en 
oud-leraar aan deze school) aan alle leraren van deze school voor de door hen 
getoonde belangstelling bij het overlijden van haar man, waarin de Duitse 
bezettingsautoriteiten een openlijke demonstratie ten gunste van de Joden zien.
juni - juli 1942 1 omslag

546 Stukken betreffende gebeden op scholen voor H.M. de Koningin en andere leden 
van het Koninklijk Huis in Engeland, welke door de Duitse bezettingsautoriteiten als
tegen de bezettende macht gerichte demonstraties worden beschouwd.
juni - augustus 1942 1 omslag

547 Stukken betreffende straffen, opgelegd door de burgemeester van Eindhoven aan 
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leerlingen van het Gemeentelijk lyceum aldaar vanwege door hen gehouden 
schoolstakingen naar aanleiding van het op last van voornoemde burgemeester 
hijsen en laten hangen van de oranje-wit -blauwe vlag op het gebouw van dit 
Lyceum ter ere van een bezoek van de leider van de N.S.B. aan Eindhoven,
juni - september 1942 1 omslag

548 Ingekomen brief en afschrift van een uitgaande brief betreffende het zingen van het
Wilhelmus op de School met de Bijbel de Ter Apel-Oost en de vraag of dit al dan 
niet verboden is.
augustus - september 1942 2 stukken

549 Briefwisseling betreffende klachten van een N.S.B. leerlinge van het St. Catharina 
Lyceum te Eindhoven over net door de godsdienstleraar aan deze school naar voren
gebrachte standpunt inzake rassenleer en het op deze school in gebruik zijnde boek
"Maatschappijleer", met bijlage.
augustus - september 1942 1 omslag

550 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende het bezoek van 
enkele vertegenwoordigers van het Nederlandse Arbeidsfront aan scholen in de 
inspectie Deventer.
november 1942 2 stukken

551 Ingekomen brief betreffende het dragen van broches in de vorm van een margriet 
(ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Margriet) door scholieren.
maart 1943 1 stuk

552 Stukken betreffende bezwaren van de Duitse bezettingsautoriteiten tegen een op 
de Montessori kleuterschool te Amsterdam gehouden St. Nicolaasviering, waarin 
een vorm van anti-Duitse propaganda wordt gezien.
december 1943 1 omslag

553 Stukken betreffende bezwaren van alle te Haarlem gevestigde kerken tegen 
invoering van de Nationaal-Socialistische Vormingsleer als leervak op de 
Middelbare Technische School aldaar.
februari 1944 1 omslag

554 Overzicht van de gebeurtenissen aan de Middelbare Technische School te Haarlem 
(moeilijkheden met de ouders van enkele leerlingen van deze school naar 
aanleiding van de invoering van het vak "Nationaal Socialistische Vorming" op deze 
school),
februari 1944 1 stuk

555 Briefwisseling betreffende ongewenst gedrag van de jeugd in het openbaar in de 
gemeente Warmenhuizen, waarvoor het R.K. schoolbestuur in deze gemeente 
aansprakelijk wordt gesteld, met bijlagen.
mei - juni 1944 1 omslag

8. Collecten Winterhulp e.d.

8. COLLECTEN WINTERHULP E.D.

556 Briefwisseling en een aantekening betreffende een verzoek van het hoofdbureau 
van Winterhulp Nederland te 's-Gravenhage om in het gebouw van het 
Departeraent van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming te mogen 
collecteren.
februari 1941 1 omslag
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557 Circulaire van de Directeur-Generaal van Winterhulp Nederland inzake de positie 
van de collecterende kerkelijke en particuliere organisaties en de door hem 
wenselijk geachte samenwerking van deze organisaties met Winterhulp Nederland 
en de moeilijkheden, welke zijn gerezen door het Collecteverbod, dat in oktober 
1940 in werking trad,
februari 1941 1 stuk

558 Ingekomen brief, een nota en minuut van een uitgaande brief betreffende 
voorlichtingswerk op de middelbare scholen en inrichtingen voor voorbereidend 
hoger onderwijs ten behoeve van Winterhulp Nederland.
februari - maart 1941 1 omslag

559 Stukken betreffende bemoeiingen van Winterhulp Nederland met 
geldinzamelingen door andere organisaties.
maart - april 1941 1 omslag

560 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende een verzoek van Winterhulp 
Nederland om opgave van instellingen, die voor uitzondering op het collecteverbod
in aanmerking komen.
april - mei 1941 2 omslag

561 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
een voorstel van een vertegenwoordiger van het Opvoedersgilde tot het houden 
van een geldinzameling op scholen voor het Duitse Rode Kruis.
juli 1941 1 omslag

562 Ingekomen brief met bijlagen, een nota en minuut van een uitgaande brief 
betreffende het beschikbaar stellen van bij het onderwijs werkzame leerkrachten 
voor Winterhulp Nederland, met behoud van salaris.
augustus - september 1941 1 omslag

563 Briefwisseling betreffende oproepen van de burgemeester van enkele gemeenten 
in Nederland aan het onderwijzend personeel in deze gemeenten tot het verlenen 
van medewerking aan collecten van Winterhulp Nederland, met bijlage.
november 1941 april 1942 1 omslag

564 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende op 20 december 
1941 door Winterhulp Nederland in het gebouw van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming te houden collecte.
december 1941 2 stukken

565 Briefwisseling en een circulaire betreffende een oproep aan de schooljeugd tot het 
verlenen van medewerking aan door Winterhulp Nederland te houden collecten.
december 1941 - november 1942 1 omslag

566 Briefwisseling en een aantekening betreffende het povere resultaat van de oproep 
van de burgemeester van Hilversum aan het onderwijzend personeel bij het 
openbaar en bijzonder lager onderwijs in deze gemeente om op 27 en 28 februari 
1942 voor Winterhulp Nederland te collecteren, met bijlagen.
maart - april 1942 1 omslag

567 Briefwisseling betreffende door Winterhulp Nederland ondervonden moeilijkheden
bij het uitdelen van bij de laatst gehouden collecte overgebleven speldjes onder de 
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leerlingen van de scholen.
maart - april 1942 1 omslag

568 Ingekomen brief met bijlagen betreffende de (nogal dwangmatige) oproep van de 
Burgemeester van Rheden aan de ambtenaren van deze gemeente tot het 
maandelijks of wekelijks leveren van een vaste financiële bijdrage aan Winterhulp 
Nederland.
april 1942 1 omslag

569 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende de 
"Zonnestraalcollecte" bij de ingang van het gebouw van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming (ten behoeve van de verpleging 
van t.b.c.-lijders van alle gezindten in het sanatorium "Zonnestraal").
augustus - september 1942 2 stukken

570 Ingekomen circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken met bijlagen 
betreffende het verplicht stellen voor de Nederlandse gemeenten tot het leveren 
van financiële bijdragen aan de Nederlandse volksdienst.
oktober 1942 1 omslag

571 Ingekomen circulaire van de Nederlandse Volksdienst en circulaire aan de 
ambtenaren van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming met bijlage betreffende een oproep aan deze ambtenaren tot 
het verlenen van medewerking aan de op 22 en 23 december 1942 door Winterhulp 
Nederland te houden Kerstcollecte.
december 1942 1 omslag

572 Briefwisseling betreffende in januari en februari 1943 door Winterhulp Nederland te
houden collecten.
januari - februari 1943 1 omslag

573 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende een op 
verzoek van de Inspecteur van het Lager Onderwijs te Maastricht door de 
burgemeester van deze gemeente voorgestelde propaganda-actie ten behoeve van 
Winterhulp Nederland op de gemeentelijke lagere scholen aldaar.
april - mei 1943 1 omslag

574 Ingekomen circulaires en minuut van een uitgaande brief betreffende in april en 
november 1943 door Winterhulp Nederland te houden collecten.
april - november 1943 1 omslag

575 Briefwisseling betreffende een verzoek van de burgemeester van Apeldoorn om 
medewerking van ambtenaren van het (zojuist aldaar gevestigde) Departement van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan de door Winterhulp Nederland
te houden collecten.
september 1943 1 omslag
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D. Onderwijs

D. ONDERWIJS
1. Onderwijs algemeen

1. ONDERWIJS ALGEMEEN

576 Stukken betreffende de radiorede van de secretaris-generaal van het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ten behoeve van de ongestoorde 
voortgang van het onderwijs.
november 1940 2 omslag

577 Stukken betreffende verstrekking van gegevens inzake onderwijs enz. door net 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan het 
Departement van Algemene Zaken ten behoeve van de samenstelling van de 
Bestuursalmanak voor het bezette Kederlandse gebied.
december 1940 - juli 1942 1 omslag

578 Stukken betreffende aan sommige examens verbonden verplichting tot het 
overleggen van de geboorte-akte en de mogelijkheid bij verhindering hiervan deze 
te vervangen door een akte van bekendheid.
januari 1941 1 omslag

579 Briefwisseling betreffende kritiek van Mr. Baron A.I.M.M. van Wijnbergen, oud-lid 
van de Tweede Kamer der Staten Generaal op maatregelen ten aanzien van het 
bijzonder onderwijs, vermeld in een radiorede van Prof. Dr. J. van Dam, secretaris-
generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming.
februari - maart 1941 1 omslag

580 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
verzoek van het hoofdbestuur van de Bond van Nederlandse Onderwijzers aan Prof.
Dr. J. van Dam, secretarisgeneraal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, om toelichting van een drietal punten, te 
weten de leerplicht, het voorbereidend onderwijs en het nijverheidsonderwijs, 
welke in zijn radiorede tot het Nederlandse volk niet aan de orde zouden zijn 
gekomen.
april 1941 1 omslag

581 Stukken betreffende dreigende liquidatie van het Instituut tot Onderwijs van 
Blinden, het Gesticht voor Volwassen Blinden en de Prins Alexander Stichting (alle 
te Amsterdam) vanwege het standpunt van de Duitse overheid, dat deze drie 
instellingen onder-organisaties van Vrijmetselaarsloges zouden zijn, en pogingen 
tot voorkoming van deze liquidatie.
juni 1941 - januari 1942 1 omslag

582 Concept en afschrift van een circulaire aan de chefs van de afdelingen van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming houdende 
richtlijnen ten aanzien van de aan de Inspecteur van het Onderiwjs in Algemene 
Dienst te verstrekken informatie over de belangrijkste maatregelen op het gebied 
van het onderwijs.
juli 1941 1 omslag

583 Briefwisseling en een nota betreffende een verzameling van de nodige gegevens 
inzake het onderwijs voor de "Pyttersen's Almanak voor Iedereen".
september 1941 - oktober 1943 1 omslag
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584 Stukken betreffende herziening van de schoolgeldregeling naar aanleiding van een 
verzoek hiertoe van de Nederlandse R.K. Bond voor Grote Gezinnen.
oktober 1941 - december 1942 1 omslag

585 Stukken betreffende opheffing van een groot aantal onderwijstijdschriften in 
verband met de papierschaarste.
oktober 1941 - april 1943 1 omslag

586 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende voorlichting inzake
onderwijsvernieuwing.
november 1941 2 stukken

587 Minuut van een uitgaande brief en een aantekening betreffende het doen 
verschijnen en verspreiden op de scholen van vlugschriften voor het onderwijs 
onder auspiciën van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming.
december 1941 2 stukken

588 Stukken betreffende sluiting van scholen vanwege kolengebrek.
januari - augustus 1942 1 omslag

589 Stukken betreffende een ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding door de 
burgemeester van Winterswijk (behorende tot de N.S.B.) gehouden redevoering 
houdende uiteenzetting van zijn standpunt ten aanzien van de opvoeding van de 
jeugd, waarin de Bond van Nederlandse Onderwijzers een aantasting van de 
rechtspositie van het onderwijzend personeel ziet.
april 1942 1 omslag

590 Ingekomen brief, een ingetrokken concept van een uitgaande brief en minuut van 
een uitgaande brief betreffende het voornemen van de Unie "Een School met de 
Bijbel" om in verscheidene gemeenten ten behoeve van het Christelijk onderwijs te 
collecteren.
april 1942 1 omslag

591 Briefwisseling betreffende toezending van een exemplaar van het gedenkboek van 
het 100-jarig bestaan van de Congregatie der Zusters van Liefde te Tilburg in 1932 
aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, 
vanwege het feit dat deze Congregatie ook grotere verdiensten heeft op het gebied 
van het onderwijs, met exemplaar van dit gedenkboek.
juni 1942 1 omslag

592 Stukken betreffende pogingen van het gemeentebestuur van Rotterdam om te 
komen tot opheffing van verenigingen aldaar, die niet-confessionele 
standenscholen exploiteren (verenigingen voor bijzonder neutraal onderwijs).
januari - maart 1943 1 omslag

593 Briefwisseling betreffende plannen van Pater G.A.M. Thoen te Ugchelen (bij 
Apeldoorn) tot het verrichten van sociaal werk (waaronder het geven van 
onderwijs) onder de Nederlandse arbeiders in Duitsland.
maart - mei 1943 1 omslag

594 Stukken betreffende regeling van vergoeding van de kosten verbonden aan de 
evacuatie van onderwijsinstellingen.
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augustus oktober 1943 1 omslag

595 Afschriften van nota's betreffende de wenselijkheid van vernieuwing van de 
onderwijzersbijeenkomsten door uitbreiding daarvan met het vak geo-politiek en 
van het niet te ver gaan met de beperking van de invloed van de godsdienst op het 
onderwijs in Nederland.
oktober 1943 1 omslag

2. Leerplan

2. LEERPLAN

596 Briefwisseling en een aantekening betreffende de wenselijkheid van invoering van 
muziekonderwijs op de scholen.
juli - december 1941 1 omslag

597 Stukken betreffende aanvulling van de leerplannen voor de openbare gymnasia en 
H.B.S.en en alle lagere scholen.
juli 1941 - februari 1943 1 omslag

598 Concept van de tekst en krantenknipsels van een radio-toespraak van Prof. Dr. J. 
van Dam, secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Cultuurbescherming, gehouden in augustus 1941 over wijzigingen in het leerplan bij 
het onderwijs en oprichting van de Nederlandse Instelling van Volkse Opvoeding 
(N.I.V.O.), met enkele krantenknipsels houdende commentaar op deze toespraak.
augustus 1941 1 omslag

599 Stukken betreffende opgave van de gegevens over richtlijnen, leerplannen en 
examenregelingen voor de verschillende soorten van onderwijs in Nederland aan 
de Duitse bezettingsautoriteiten.
december 1942 1 omslag

600 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een voors.tel van 
het Opvoedersgilde tot het samenstellen van een Nederlandse zangbundel voor het
lager en middelbaar onderwijs.
augustus 1943 2 stukken

601 Ingekomen brief met een bijlage, een aantekening en minuut van een uitgaande 
brief betreffende het geschiedenisonderwijs op de scholen.
mei 1944 1 omslag

3. Taalaangelegenheden

3. TAALAANGELEGENHEDEN
a Nederlandse taal

A NEDERLANDSE TAAL

602 Briefwisseling betreffende handhaving en bevordering van het gebruik van de 
zuivere Nederlandse taal, met een bijlage.
april - juli 1941 1 omslag

603 Stukken betreffende het vraagstuk van de spelling van de Nederlandse taal.
juli 1941 - april 1942 1 omslag

604 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
het vraagstuk van de spelling van de Nederlandse taal en de uitgave van een boekje
over de Germanen.
september 1941 1 omslag



2.14.37 OKW / Kabinet, 1940-1945 75

605 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende het voornemen 
van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen om voor al haar organen, 
waaronder de dagbladen van "De Arbeiderspers", weer de spelling van De Vries en 
Te Winkel in te voeren.
november 1941 2 stukken

606 Briefwisseling betreffende het rapport van een oud hoofd ener school te Loenen 
aan de Vecht inzake het onderwijs in de Nederlandse taal.
juni 1942 1 omslag

607 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende het vraagstuk van 
de spellingwijze voor gemeentelijke verordeningen.
juni 1944 2 stukken

b. Duitse taal

B. DUITSE TAAL

608 Ingekomen brief en minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende het 
taalgebruik bij briefwisseling van Nederlandse ambtelijke instanties met Duitse 
autoriteiten buiten het bezette Nederlands gebied (waarbij in de praktijk steeds de 
Duitse taal wordt gebruikt).
juli 1941 1 omslag

609 Briefwisseling, enkele aantekeningen en nota's betreffende klachten over de 
werkwijze van de docent, die de lessen in de Duitse taal voor de radio verzorgt, met 
bijlage.
september 1941 - mei 1942 1 omslag

610 Overzicht van hetgeen sinds de komst van Prof. Van Dam als secretaris-generaal 
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming voor de 
studie van het Duits is verricht en nog wordt voorbereid (concept en afschrift), met 
minuut en afschrift van uitgaande aanbiedingsbrief aan de commissaris-generaal 
voor Bestuur en Justitie.
april 1942 1 omslag

611 Stukken betreffende samenstelling en toezending aan de Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied van een overzicht over het onderwijs in het Duits aan 
alle scholen in Nederland.
november 1942 - februari 1943 1 omslag

612 Stukken betreffende door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied voor de studie der Duitse taal ter beschikking gestelde stipendia.
oktober 1943 1 omslag

4. Lager Onderwijs

4. LAGER ONDERWIJS

613 Rapport van de Commissie Advies inzake het zevende en de hogere leerjaren van de
school voor gewoon lager onderwijs.
1940 1 deel

614 Ingekomen brief met bijlage en aantekening betreffende het bestuur en het 
reglement van de Christelijke van Heemstraschool te Hattern,
februari 1941 1 omslag
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615 Afschrift van besluit van de secretaris-generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende de inrichting van het 
leerplan van het 7e schooljaar van de scholen voor gewoon lager onderwijs.
september 1941 1 stuk

616 Briefwisseling en aantekening betreffende een door de inspecteur van het Lager 
Onderwijs in de inspectie Assen aan het onderwijzend personeel in deze inspectie 
gerichte circulaire inzake de uitgave van het tijdschrift "Volksschool en 
Volksopvoeding".
december 1941 - januari 1942 1 omslag

617 Exemplaar van het novembernummer 1941 van "De Unie", tweemaandelijks blad ter
bevordering van de bloei van de School met den Bijbel, met aanbiedingsbrief van 
de Weerafdeling van de N.S.B. en afschirft van een uitgaande dankbrief.
januari - februari 1942 1 omslag

618 Stukken betreffende wijziging van het K.B. van 10 September 1923, Stbld. 437 
(inzake examen nuttige handwerken voor meisjes).
februari - maart 1942 1 omslag

619 Stukken betreffende het onder "Verwaltung" stellen van de Schoolraad voor de 
Scholen met den Bijbel en de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs door de 
Duitse overheid en enkele arrestaties, die hiermee gepaard zijn gegaan.
april 1942 1 omslag

620 Stukken betreffende het vraagstuk over invoering van een achtste leerjaar bij het 
lager onderwijs.
april - juni 1942 1 omslag

621 Verslag van de vergadering van Prof. Dr. J. van Dam, secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming met het 
Rijksschooltoezicht, gehouden op 22 mei 1942, betreffende invoering van het Duits 
op de lagere school, met bijlagen.
mei 1942 1 omslag

622 Nota's en afschrift van het besluit van de secretaris-generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende wijziging van 
artikel 106 der Lager-onderwijswet 1920, waarbij de zelfstandigheid van de 
besturen der bijzondere scholen om te beslissen tot toelating van leerlingen wordt 
aangetast.
oktober 1942 1 omslag

623 Overzicht van maatregelen in 1942 genomen of in voorbereiding ten aanzien van 
het lager onderwijs.
ongedateerd 1 stuk

624 Brief-notawisseling en een aantekening betreffende schoolgeldregeling voor het 
lager onderwijs.
maart 1943 - september 1944 1 omslag

625 Ingekomen brief en afschrift van een uitgaande brief betreffende het staatsexamen 
voor onderwijzer(es) in 1943.
mei - juni 1943 2 stukken
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626 Ingekomen brief en afschrift van een uitgaande brief betreffende afwijzing van 
subsidie over het schooljaar 1941/1942 en het daarop volgende schooljaar voor de 
parallelklasse van het tweede leerjaar van de B-afdeling van de R.K. Kweekschool 
te Zeist, die op een foutieve opgave van het bestuur van deze school zou berusten.
juni - september 1943 2 stukken

627 Briefwisseling en een aantekening betreffende ontbinding van de Christelijke 
bewaarschoolverenigingen te Pijnacker en te Arnhem door de Commissaris voor de 
niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen en het verzoek van een aantal 
Protestants-Christelijke onderwijsverenigingen en -bonden deze maatregel 
ongedaan te maken.
juli - oktober 1943 1 omslag

628 Nota (afschrift) betreffende toepassing van de Lager-onderwijswet 1920 in verband 
met buitengewone tijdsomstandigheden. en stukken betreffende voorstellen van 
de afdeling Lager Onderwijs van het Departement van opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming tot het instellen van een Commissie tot voorbereiding van een 
beperkte herziening van bovengenoemde wet.
september 1943 - maart 1944 1 stuk

629 Nota van de chef van de afdeling Lager Onderwijs met aanbiedingsbrief betreffende
de te volgen gedragslijn bij bet opheffen van B-afdelingen aan Rijks- of bijzondere 
kweekscholen.
september 1943 2 stukken

630 Ingekomen brief betreffende het vraagstuk van de Rijkssubsidie aan de R.K. 
Kweekschool aan de Brusselseweg te Maastricht voor een aantal leerlingen, dat 
door deze school is overgenomen van de wegens intrekking van Rijkssubsidie 
opgeheven kweekschool aan de Groote Gracht aldaar.
september 1943 1 stuk

631 Briefwisseling betreffende ontslag van enkele bestuursleden van de Vereniging "Een
School met den Bijbel" te Ridderkerk door de Commissaris voor de niet-
commerciële Verenigingen en Stichtingen.
september - december 1943 1 omslag

632 Briefwisseling betreffende bezwaren van het bestuur van de Protestants-
Christelijke bewaarschool te Haren (Gr.) tegen de ontwerpverordening inzake het 
verlenen van subsidie aan bijzondere bewaarscholen, met bijlage.
januari 1944 1 omslag

633 Ingekomen brief van de hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs in de 2e 
hoofdinspectie te 's-Gravenhage betreffende zijn pogingen tot herstel van het 
contact van de organisaties van Protestants-Christelijke schoolbesturen met het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
januari 1944 1 stuk

634 Briefwisseling, enkele nota's en aantekening betreffende een onderzoek naar het 
vak aardrijkskunde op de U.L.O.-examens op verzoek van het Opvoedersgilde 
wegens het vermoeden, dat bij het onderricht van dit vak op de U.L.O.-scholen te 
weinig aandacht zou worden besteed aan Duitsland, met een bijlage.
februari - mei 1944 1 omslag
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635 Ingekomen brief met bijlage betreffende moeilijkheden voor de R.K. Kweekschool 
te Zeist in verband met eventuele intrekking van Rijkssubsidie voor deze school 
wegens het voor de komende jaren (vanaf 1944) verwachte uitblijven van het 
daarvoor vereiste minimale aantal geslaagde kandidaten.
maart 1944 2 stukken

636 Ingekomen brief, een nota en minuut van een uitgaande brief betreffende 
overname van kleuterscholen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
(gevestigd te Amsterdam) door de Nederlandse Volksdienst.
maart - juni 1944 1 omslag

637 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende 
wijziging van de statuten van de Vereniging Scholen met den Bijbel te Voorthuizen 
en Zwartebroek, gevestigd te Voorthuizen.
april 1944 1 omslag

5. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs

5. VOORBEREIDEND HOGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS

638 Nota en een krantenknipsel betreffende vereenvoudiging van de eindexamens voor
de gymnasia en de H.B.S. en A en B.
december 1941 2 stukken

639 Ingekomen brief met bijlage en minuut en afschrift van een uitgaande brief 
betreffende aanvraag van vergunning tot het organiseren van schoolreisjes door de 
rector van het Lyceum Bilderstraat te 's-Gravenhage.
juni 1942 1 omslag

640 Stukken betreffende sluiting van de Leidse Onderwijsinstellingen door de 
Sicherheitsdienst en pogingen om leerlingen aan deze instellingen, die vlak voor 
hun examen staan, in de gelegenheid te stellen hun examen af te leggen.
juni 1942 1 omslag

641 Briefwisseling, een nota en een aantekening betreffende door het Opvoedersgilde 
geuite wens tot het benoemen van een nationaal-socialistische economist als lid 
van de Commissie belast met het afnemen van het examen Staatshuishoudkunde 
M.O.
juni - september 1942 1 omslag

642 Briefwisseling betreffende een verzoek van Prof. Dr. M.J. Langeveld te Utrecht om 
inlichtingen over de wijze, waarop in Duitsland de toelatingsselectie voor het 
Voorbereidend Roger en Middelbaar Onderwijs geregeld is.
januari - maart 1943 1 omslag

643 Briefwisseling betreffende vrijstelling van het afleggen van het eindexamen voor 
leerlingen van de hoogste klassen van H.B.S.-en, Lycea en Gymnasia, die zich 
vrijwillig voor het N.S.K.K. (National-sozialistisches Kraftfahrkorps) hebben gemeld.
maart - april 1943 1 omslag

644 Stukken betreffende verlening van vergunning tot het betreden van het 
"Sperrgebiet" aan een aantal deskundigen voor eindexamens aan scholen voor 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor het afnemen van deze 
examens.
mei - juli 1943 1 omslag
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645 Ingekomen brief met bijlage, een aantekening en minuut van een uitgaande brief 
betreffende een verzoek van de advocaat-generaal bij het Gerechtshof te 's-
Gravenhage om clementie van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescheming voor de gezakte kandidaten van de eindexamens voor 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs in 1943, wegens de eisen van deze 
examens, waaraan vele jongelieden gezien hun omstandigheden niet konden 
voldoen.
juli 1943 2 omslag

646 Ingekomen brief met bijlage en afschrift van een uitgaande brief betreffende 
opmerkingen van enkele nationaal-socialistische gymnasiasten over het vak 
geschiedenis en de lichamelijke oefening bij het gymnasiaal onderwijs.
juli - augustus 1943 1 omslag

647 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende moeilijkheden 
voor leerlingen van scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs, 
die in het lopende schooljaar 19 jaar worden met betrekking tot het afleggen van 
het eindexamen in verband met tewerkstelling van hen in Duitsland.
september 1943 2 stukken

648 Briefwisseling betreffende verzoeken om uitstel van opkomst in de Arbeidsdienst in
verband met studiebelangen voor leerlingen van middelbare scholen.
juni 1944 1 omslag

649 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende samenstelling van 
de subcommissie K X van de Examencommissie Staatshuishoudkunde en Statistiek 
M.O. (K X) en Staatsinrichting M.O. (K XI).
juni - juli 1944 2 stukken

650 Ingekomen brief met bijlage en afschrift van een uitgaande brief betreffende 
samenstelling van de Examencommissie KX (Staatshuishoudkunde).
augustus 1944 1 omslag

6. Middenstandsonderwijs

6. MIDDENSTANDSONDERWIJS

651 Minuut van een uitgaande brief betreffende reorganisatie van de 
middenstandsbonden en de eventueel hieruit voortvloeiende consequenties voor 
het middenstandsonderwijs.
maart 1942 2 stuk

652 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende de toestand van het 
middenstandsonderwijs na opheffing van de drie middenstandsbonden en het 
hieruit volgende vraagstuk van de examens ter verkrijging van het 
middenstandsdiploma, met bijlagen.
augustus 1943 1 omslag

7. Nijverheidsonderwijs

7. NIJVERHEIDSONDERWIJS

653 Ingekomen brief met bijlagen en een nota betreffende benoeming van een 
gemachtigde in het bestuur van de Nederlandse Centrale voor de Vakopleiding door
de Commissaris voor niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen en het 
optreden van deze gemachtigde ten aanzien van deze Centrale.
juni - juli 1941 1 omslag
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654 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende voorstellen tot toekenning van 
de Ingenieurstitel aan afgestudeerden van erkende (gesubsidieerde) Middelbare 
Technische Scholen in Nederland, gedaan door het hoofd van het Opvoedersgilde, 
de leider van het Technisch Gilde en de Gemachtigde van de Commissaris voor niet-
commerciële Verenigingen en Stichtingen, met bijlagen.
juli 1941 -maart 1942 1 omslag

655 Brief- en notawisseling betreffende een verzoek van de Commissaris voor niet-
commerciëel Verenigingen en Stichtingen aan de Inspecteur van net 
Nijverheidsonderwijs te 's-Gravenhage om zitting te nemen in het bestuur van de 
Nederlandse Centrale voor Vakopleiding (voor het doen van voorstellen voor een 
herordening van de vakopleiding) of in een commissie van deze Centrale, met 
bijlagen.
September 1941 1 omslag

656 Brief- en notawisseling betreffende door de Vereniging voor Nijverheidsonderwijs 
te Haarlem aangevoerde bezwaren tegen het onder toezicht van de Commissaris 
voor niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen stellen van deze Vereniging.
januari - februari 1942 1 omslag

657 Briefwisseling en een nota betreffende concentratie van afzonderlijke organisaties 
voor de vakopleiding, het nijverheidsonderwijs enz. door aansluiting bij de 
Nederlandse Centrale voor de Vakopleiding, met bijlagen.
januari - maart 1942 1 omslag

658 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende een advertentie in de Nieuwe 
Rotterdamse Courant houdende oproep van sollicitanten voor een drietal functies 
van inspecteur voor leerlingopleiding.
april - mei 1942 1 omslag

659 Stukken betreffende hervatting van de subsidiëring van de Middelbare Technische 
School te Haarlem en benoeming van een nieuwe directeur voor deze school,
mei 1942 1 omslag

660 Briefwisseling en een nota betreffende een voorstel van ir. G. Schuurmans 
Stekhoven te Hilversum tot invoering van luchtvaartonderwijs op de scholen.
juni - juli 1942 1 omslag

661 Briefwisseling betreffende reorganisatie van de "Polytechnische School" te 's-
Gravenhage, met bijlagen.
juni - augustus 1942 1 omslag

662 Notulen van de bespreking, gehouden op 6 juli 1942 onder leiding van de 
secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken met 
vertegenwoordigers van de Departementen van Binnenlandse Zaken, Financiën, 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming en Sociale Zaken, met aanbiedingsbrief en afschrift van 
uitgaande brief inzake eventuele op- of aanmerkingen voornamelijk over wensen 
van het Nederlandse Arbeidsfront en over vakopleiding van jeugdigen in het bedrijf.
juli 1942 1 omslag
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8. Landbouwonderwijs

8. LANDBOUWONDERWIJS

663 Beschikkingen van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming houdende aanwijzing van een ambtenaar van 
dit Departemnt als tijdelijk voorzitter van de Stichting voor huishoudelijke 
voorlichting ten plattelande.
januari en december 1941 2 stukken

664 Stukken betreffende voorstellen nopens uitbreidingsmogelijkheden voor het 
landbouwonderwijs afkomstig van de Inspecteur van de Landbouw en van het 
Landbouwonderwijs van het Departement van Landbouw en Visserij.
juni - juli 1941 1 omslag

665 Briefwisseling en een aantekening betreffende opgave van begrotingscijfers voor 
het dienstjaar 1942 van het landbouwonderwijs, verstrekt door het Departement 
van Landbouw en Visserij aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, met bijlage.
oktober - november 1941 1 omslag

666 Ingekomen brief en afschrift van een uitgaande brief betreffende opening van de 
pas opgerichte Rijkslandbouwwinterschool te Assen.
december 1941 2 stukken

667 Stukken betreffende moeilijkheden voor het R.K.-landbouwhuishoudonderwijs, 
ontstaan door de oprichting van de "Stichting tot Bevordering van Land-, Tuin- en 
Bosbouw-, Vak-, Beroeps- en Huishoudonderwijs op Katholieken Grondslag" in 
verband met de betrekkingen tussen de Nederlandse Landstand en het 
landbouwonderwijs.
januari 1942 - januari 1943 1 omslag

668 Minuut van een uitgaande brief betreffende moeilijkheden, welke zijn gerezen door
het aan zich trekken van de R.K. landbouwhuishoudscholen in de zuidelijke 
provincies door de Landstand.
februari 1942 1 stuk

669 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
voorbereidingen tot overname van de landbouwhuishoudscholen door de 
overheid.
april - mei 1942 1 omslag

670 Beschikking van de directeur-generaal van de Landbouw inzake onderverdeling van
de Directie van de Landbouw van het Departement van Landbouw en Visserij, 
waarvan de Eerste Afdeling belast is met het Landbouwonderwijs.
juni 1942 1 stuk

671 Briefwisseling en een aantekening betreffende samenstelling van het bestuur van 
de Stichting huishoudelijke voorlichting ten plattelande en vertegenwoordiging 
hierin van de Nederlandse Landstand, met bijlagen.
oktober 1942 - augustus 1943 1 omslag

672 Stukken betreffende de door de secretaris-generaal van het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming naar voren gebracht wens tot het 
administratief onderbrengen van het landbouwonderwijs bij zijn Departement.
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april - juni 1943 1 omslag

673 Stukken betreffende voorbereidingen tot uitbreiding van het middelbaar land- en 
tuinbouwonderwijs.
oktober 1943 1 omslag

674 Nota en minuut van een uitgaande brief betreffende onderwijs in de Duitse taal aan
land- en tuinbouwscholen.
oktober 1943 2 stukken

675 Stukken betreffende benoeming van een Inspecteur van het Landbouwonderwijs 
en eventuele overdracht van het landbouwhuishoudonderwijs aan het 
Departement van Landbouw en Visserij.
oktober 1943 - november 1944 1 omslag

676 Stukken betreffende bezwaren van de Commissaris voor niet-commerciële 
Verenigingen en Stichtingen tegen de gang van zaken bij de Stichting voor de 
huishoudelijke voorlichting ten plattelande, waarvan de werkzaamheden belangrijk
zouden afwijken van die, welke in haar statuten zijn vastgelegd.
november 1943 - januari 1944 1 omslag

677 Briefwisseling betreffende wijziging en aanvulling van het Reglement voor de 
Rijkszuivelschool te Bolsward.
februari - augustus 1944 1 omslag

9. Hoger Onderwijs

9. HOGER ONDERWIJS

678 Ingekomen brief met bijlagen betreffende studentenstaking aan de Technische 
Hogeschool te Delft,
januari 1941 1 omslag

679 Briefwisseling en een aantekening betreffende sollicitatieoproepen voor ingenieurs 
door Nederlandse ondernemingen, waarbij als vereiste het bezitten van een 
Nederlandse ingenieurstitel met name van de Technische Hogeschool te Delft 
wordt verlangd, wat door de Duitse overheid wordt gezien als achterstelling van 
buitenlandse (vooral Duitse) ingenieurs.
augustus - november 1941 1 omslag

680 Stukken betreffende heropening van de Rijksuniversiteit te Leiden.
september - november 1941 1 omslag

681 Minuut van een uitgaande brief en ingekomen brief betreffende lezingen aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht, gehouden door de hoofdambtenaar van het 
Rijkscommissariaat dr. K.O. Rabl.
oktober 1941 2 stukken

682 Briefwisseling betreffende pogingen tot het verkrijgen van vrijlating uit 
krijgsgevangenschap en van de mogelijkheid tot het afleggen van examens voor 
een student aan de Technische Hogeschool te Delft, met bijlagen.
juni 1942 - februari 1943 1 omslag

683 Ingekomen brief met bijlage, een nota en afschrift van een uitgaande brief 
betreffende een verzoek om vrijstelling van krijgsgevangenschap voor de 
studentensportleider aan de R.K. Universiteit te Nijmegen.
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september - oktober 1942 1 omslag

684 Stukken betreffende de door de Duitse overheid aan de Nederlandse studenten 
verplicht gestelde loyaliteitsverklaring.
april 1943 1 omslag

685 Stukken betreffende de dienstverplichting (arbeidsinzet) voor vrouwelijke 
studenten.
juli 1943 1 omslag

686 Stukken betreffende de benoeming van prof. dr. F.M.J.A. Roels, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht, tot lid van de Rijksbeurzencommissie.
november 1943 1 omslag

687 Stukken betreffende het lot van in Duitsland tewerkgestelde studenten.
maart 1944 1 omslag

688 Afschriften van een uitgaande brief betreffende het overbodig worden van 
deskundigen van de Leidse universiteit bij de Amsterdamse artsencommissie voor 
het afnemen van examens.
april 1944 2 stukken

689 Minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende de maatschappelijke 
kringen, waaruit de Nederlandse studenten plegen voort te komen (in verband met 
de opvatting van de Duitse autoriteiten, dat de Nederlandse student een 
plutocratenzoon zou zijn).
juni 1944 2 stukken

690 Verzoekschrift (concept en afschrift) aan de Duitse autoriteiten betreffende vrijgave 
en terbeschikkingstelling van het Rijksherbarium te Leiden van een nader 
omschreven deel van het archief van het I.V.O.N. (Instituut voor Vegetatie 
Onderzoek in Nederland), dat in het bezit was van een door de politie gezochte 
leraar aan de Rijks H.B.S. te Bergen op Zoom en te Breda (tevens secretaris van het 
I.V.O.N.) en door de Sicherheitsdienst in zijn woning te Bergen op Zoom in beslag 
genomen.
juli 1944 2 stukken

10. Diverse opleidingen

10. DIVERSE OPLEIDINGEN

691 Minuut van een uitgaande brief betreffende de regeling van de opleiding van 
journalisten, welke volgens de Duitse bezettingsautoriteiten met inschakeling van 
het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming moet 
plaatsvinden.
mei 1941 1 omslag



84 OKW / Kabinet, 1940-1945 2.14.37

E. Leermiddelen en schoolbehoeften

E. LEERMIDDELEN EN SCHOOLBEHOEFTEN
1. Leer- en schoolboeken

1. LEER- EN SCHOOLBOEKEN

692 Stukken betreffende de Commissie van Voorlichting voor Leerboeken.
januari 1941 - februari 1943 1 omslag

693 Briefwisseling en een aantekening betreffende het leesboek "Pittig lezen" (welk 
boek verboden blijkt te zijn).
februari - maart 1941 1 omslag

694 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende voorstel van de 
Uitgeverij "Volk en Bodem" te Amsterdam tot het invoeren op de scholen van een 
aantal door haar aanbevolen leerboeken over geschiedenis.
februari - juli 1941 2 stukken

695 Minuut van een uitgaande brief, een aantekening en ingekomen brief betreffende 
de wenselijkheid van uitzondering van de zorg voor schoolboeken en 
wetenschappelijke werken van de organisatie van het boekwezen door het 
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, omdat deze categorieën boeken 
zouden behoren onder de zorg van het Departement van Opvoeding, Wetenschap 
en Cultuurbescherming.
augustus - september 1941 1 omslag

696 Concept en minuut van een uitgaande brief betreffende regeling van het 
honorarium voor de uitgave van het schoolboek voor Duits voor de lagere school,
november 1941 2 stukken

697 Stukken betreffende het vraagstuk van de voorziening van schoolboeken in 
verband met de papierschaarste.
mei 1942 - maart 1944 1 omslag

698 Stukken betreffende het geschrift van Prof. Dr. J. de Vries, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden, getiteld "Onze Voorouders" en bestemd als leerboek 
voor de scholen.
juni 1942 - mei 1944 1 omslag

699 Minuut en afschrift van een uitgaande brief, een aantekening en ingekomen brief 
betreffende een verzoek van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming aan de Duitse autoriteiten om te bevorderen, dat aan 
Nederlandse officieren in krijgsgevangenschap via het Rode Kruis studieboeken 
worden verstrekt.
augustus - oktober 1942 1 omslag

700 Stukken betreffende verzoeken van verscheidene uitgeverijen en drukkerijen om 
interventie tegen maatregelen van de Duitse overheid wegens onmisbaarheid van 
deze bedrijven voor het functioneren van het onderwijs door levering van de 
benodigde leerboeken voor de scholen.
september 1942 -juni 1943 2 omslag

701 Stukken betreffende controle van school- en leerboeken op hun bruikbaarheid en 
toelaatbaarheid.
december 1942 - augustus 1943 1 omslag



2.14.37 OKW / Kabinet, 1940-1945 85

702 Briefwisseling betreffende een door prof. dr. H. Krekel, hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden te schrijven werk over moderne geschiedenis (over de 
periode 1919 - 1939), bestemd als leerboek voor de scholen.
augustus - oktober 1943 1 omslag

703 Ingekomen brief en minuut en afschrift van een uitgaande brief betreffende 
bezwaren van de Duitse autoriteiten tegen het geven van toestemming tot het 
herdrukken van het boek "Het Rijk Gods" van S.J.W. Bless en andere boeken voor 
godsdienstonderwijs op de bijzondere scholen.
oktober 1943 2 omslag

704 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief met bijlage betreffende 
voorschriften inzake de aanschaffing van schoolen leerboeken ten behoeve van de 
land- en tuinbouwcursussen.
mei 1944 2 omslag

705 Briefwisseling betreffende een voorstel van de Duitse autoriteiten tot invoering van
het geschiedenisboekje van W. Steinbacher "Duizend Jaren Germaanse 
Geschiedenis" als leerboek op de scholen, met als bijlage een exemplaar van dit 
boekje.
mei - juni 1944

2. Boeken, al dan niet bestemd voor verspreiding over de schoolbibliotheken

2. BOEKEN, AL DAN NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING OVER DE 
SCHOOLBIBLIOTHEKEN

706 Briefwisseling betreffende het verbod van anti-Duitse boeken op openbare en 
schoolbibliotheken.
augustus - september 1940 1 omslag

707 Stukken betreffende verspreiding van het boek over de Nederlandse kolonisatie in 
de Middeleeuwen in Noord- en Oost Duitsland over de scholen.
december 1940 - februari 1941 1 omslag

708 Stukken betreffende het al dan niet uit de omloop nemen van het boek 
"Wereldgeschiedenis" van Hillger.
januari 1941 1 omslag

709 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende een opruiend geschrift, 
toegezonden door P.J. Dobbelaar, leraar aan de Rijks-H.B.S. te Brielle en diens 
verzoek om inlichtingen over de bruikbaarheid voor de hogere klassen der 
middelbare scholen van het boekje "Wilt u de waarheid weten".
januari - februari 1941 1 omslag

710 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief inzake verspreiding van het 
boek "Nederland in Frankrijk" over bibliotheken, leeszalen en scholen.
januari - februari 1941 2 stukken

711 Briefwisseling betreffende plannen van de uitgeverij "Servire" te 's-Gravenhage tot 
het uitgeven van Potgieters boek "Jan, Jannetje en hun Jongste Kind", waarvan 
echter wordt afgezien wegens daarin voorkomende voor de Duitse bezettende 
overheid aanstootgevende passages, met bijlage.
maart - mei 1941 1 omslag
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712 Afschrift van een uitgaande brief betreffende verspreiding van het boek van Dr. 
Schwier over Vrijmetselarij over de daarvoor in aanmerking komende scholen.
juni 1941 1 stuk

713 Stukken betreffende het verbod van Joodse, Marxistische, anti-Duitse of anti-
nationaal-socialistische boeken op de scholen.
november 1941 - december 1942 1 omslag

714 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een door de 
gemeente 's-Gravenhage aan rectoren en directeuren van instellingen van 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs in deze gemeente verzonden lijst 
van verboden boeken.
december 1941 - januari 1942 2 stukken

715 Stukken betreffende aanschaffing van een aantal exemplaren van Hitlers boek 
"Mein Kampf" voor schoolbibliotheken op verzoek van enkele leerkrachten.
februari 1942 1 omslag

716 Briefwisseling betreffende het boek "Heemkunde op de Katholieke Lagere School" 
van A.H.W. Barten, dat door de Duitse bezettingsautoriteiten als anti-Duits en anti-
nationaal-socialistisch wordt bestempeld, met bijlage.
februari - april 1942 1 omslag

717 Ingekomen brief en afschrift van kennisgeving daarvan aan de chefs van enkele 
afdelingen van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming betreffende door de Duitse bezettingsautoriteiten voor 
Nederland schadelijk en ongewenst geachte boeken, met als bijlage een lijst van 
met name genoemde boeken en schrijvers daarvan.
maart - april 1942 1 omslag

718 Briefwisseling en enkele circulaires betreffende verspreiding van het boek van dr. 
Kurt Rabl "Idee en gedaante van het Groot Duitsche Rijk" over de scholen voor 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs in Nederland.
juli 1942 - mei 1943 1 omslag

719 Ingekomen brief mt bijlage, enkele aantekeningen en minuut van een uitgaande 
brief betreffende een onder gezamenlijke redactie van prof. dr. J. van Dam, 
secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, en prof. dr. T. Goedewaagen, secretaris-generaal van het 
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, te doen verschijnen boekenreeks 
onder de naam Pijlers.
augustus - september 1942 1 omslag

720 Stukken betreffende verspreiding van het boek "England und Deutschland" van 
Hermann Jahrreis over de scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs.
oktober - november 1943 1 omslag

721 Briefwisseling betreffende een opdracht van de Duitse autoriteiten tot verwijdering 
van het boek "Een Vlaams gezin in oorlogstijd" van A. Hans uit de bibliotheken 
wegens de anti-Duitse strekking van dit boek.
oktober - november 1943 1 omslag
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722 Ingekomen circulaire van de Gewestelijke Politiepresident te Rotterdam houdende 
mededeling van het tot verboden lectuur verklaren van de publicaties van W.J.C. 
Arondeus door de Bevelhebber van de Veiligheidspolitie en de Veiligheidsdienst 
voor het bezette Nederlandse gebied.
januari - maart 1944 1 stuk

723 Briefwisseling en een circulaire betreffende het verbod van een aantal met name 
genoemde boeken door de Bevelhebber van de Veiligheidspolitie en de 
Veiligheidsdienst voor het bezette Nederlandse gebied.
januari - maart 1944 1 omslag
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F. Rijksschooltoezicht

F. RIJKSSCHOOLTOEZICHT
1. Leden van het rijksschooltoezicht

1. LEDEN VAN HET RIJKSSCHOOLTOEZICHT

724 Stukken betreffende opgave van lijsten van de inspecteurs van het Lager Onderwijs,
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs en het Nijverheidsonderwijs en van 
de hoofdinspecteurs van het Nijverheidsonderwijs en het Lager Onderwijs in de 
provincie Zuid-Holland op verzoek van de Beauftragte voor de provincie.
november 1941 - januari 1942 1 omslag

725 Briefwisseling betreffende een verzoek van de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming om vrijstelling 
van dienst in het Duitse leger voor K.E, König, schoolopziener in de inspectie 
Rotterdam,
april 1942 1 omslag

726 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een verzoek om 
vrijstelling van oproeping als reserve-officier voor enkele leden van de inspectie van
het Lager Onderwijs te Amsterdam wegens hun onmisbaarheid.
mei 1942 2 stukken

727 Stukken betreffende een verbod voor leden van het Rijksschooltoezicht tot het 
beleggen van bijeenkomsten van onderwijzers.
juni 1942 1 omslag

728 Briefwisseling betreffende een conflict tussen de inspectie van het Lager Onderwijs 
in de inspectie Zuidhorn en de-inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie 
Groningen.
oktober 1942 - januari 1943 1 omslag

729 Briefwisseling, enkele aantekeningen en nota's betreffende een onderzoek naar 
klachten over het optreden van de hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs in de 
2e hoofdinspectie te 's-Gravenhage, met bijlage.
maart - augustus 1943 1 omslag

730 Briefwisseling betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van enkele leden 
van het Rijksschooltoezicht, met bijlage.
mei 1943 1 omslag

731 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende benoeming van een aantal 
inspecteurs bij het Lager Onderwijs.
juli 1943 - augustus 1944 1 omslag

732 Brief- en notawisseling betreffende een verzoek van de inspecteur van het 
buitengewoon onderwijs te Utrecht om opheldering over het feit, dat hij niet was 
uitgenodigd tot het bijwonen van een door de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming bijeengeroepen 
vergadering van leden van het Rijksschooltoezicht te Utrecht.
december 1943 - februari 1944 1 omslag

733 Stukken betreffende klachten over het optreden van de inspecteur van het Lager 
Onderwijs in de inspectie Heerlen.
februari 1944 1 omslag
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2. Indeling van gemeenten (eventueel met consequenties voor het onderwijs en het Rijksschooltoezicht)

2. INDELING VAN GEMEENTEN (EVENTUEEL MET CONSEQUENTIES VOOR HET ONDERWIJS 
EN HET RIJKSSCHOOLTOEZICHT)

734 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende 
wijziging van de gemeentelijke indeling rondom Rotterdam,
juli 1941 1 omslag

735 Stukken betreffende maatregelen van de secretaris-generaal van het Departement 
van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de indeling van de gemeenten Vlieland 
en Terschelling bij Friesland.
juli 1942 - januari 1944 1 omslag

736 Ingekomen circulaire en ingekomen brief betreffende de overgang van de 
gemeente Urk van Noord-Holland naar Overijssel en de daaraan verbonden 
consequenties met betrekking tot toepassing van wettelijke voorschriften naar 
indeling van grondgebied.
december 1942 - augustus 1943 2 stukken

737 Stukken betreffende wijziging van de grens tussen de gemeenten Smallingerland, 
Achtkarspelen en Tietjerksteradeel.
oktober - december 1943 1 omslag

738 Stukken betreffende wijziging van de grens van de gemeente Renkum met de 
omliggende gemeenten.
februari - maart 1944 1 omslag

739 Stukken betreffende grenswijzigingen tussen de gemeenten Hengelo (O) en 
Weerselo.
januari - maart 1944 1 omslag

740 Stukken betreffende wijziging van de grenzen tussen de gemeenten Lemsterland, 
Gaasterland, Haskerland en Weststellingwerf.
juli - augustus 1944 1 omslag
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G. Schoolaangelegenheden

G. SCHOOLAANGELEGENHEDEN
1. Leerlingen van scholen

1. LEERLINGEN VAN SCHOLEN

741 Ingekomen nota van de afdeling Lager Onderwijs met als bijbehorende stukken 
afdrukken van adviezen van de Hoger Raad van Arbeid inzake wijziging van de 
Arbeidswet van 1919 met betrekking tot arbeid van 14-jarige jongens en 14-jarige 
meisjes respectievelijk 14- en 15-jarige meisjes en aanbiedingsbrief van het 
Departement van Sociale Zaken, ingekomen bij de afdeling Lager Onderwijs.
november 1940 1 omslag

742 Stukken betreffende op F.J. Plum te Terwinselen (gemeente Kerkrade) uitgeoefende
aandrang om twee van zijn vier kinderen naar de Duitse school te Spekholzerheide 
te sturen.
december 1940 2 omslag

743 Briefwisseling en een aantekening betreffende de viering van de le mei (feest van 
de arbeid) 1941 en net vrijaf geven aan leerlingen van scholen ter gelegenheid 
daarvan.
april 1941 1 omslag

744 Briefwisseling en een aantekening betreffende het vrijgeven van tot de Nationale 
Jeugdstorm en de Hitlerjugend behorende leerlingen van scholen voor bijzondere 
bijeenkomsten van deze organisaties, met bijlage.
april - december 1941 1 omslag

745 Stukken betreffende voorschriften van Overheidswege ten aanzien van de 
herdenking van 10 mei 1940 en oproep aan de schooljeugd tot het nalaten van 
ontoelaatbare uitingen van gevoelens op deze dag van herdenking.
april 1941 - mei 1942 2 omslag

746 Briefwisseling betreffende propaganda van het Gewestelijk Arbeidsbureau te 's-
Gravenhage onder de leerlingen van middelbare en nijverheidsscholen voor 
deelname aan landbouwhulp, met bijlagen.
mei -juni 1941 2 omslag

747 Stukken betreffende een verzoek van de Duitse bezettingsautoriteiten om 
overzichten van de aantallen Volksduitse (van Duitse afkomst zijnde) en Rijksduitse 
kinderen, die op de Nederlandse scholen aanwezig zijn.
mei 1941 - oktober 1942 2 omslag

748 Briefwisseling en een aantekening betreffende toestemming van de Duitse 
overheid aan de leerlingen van de hoogste klassen van de scholen voor 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs en voor Nijverheidsonderwijs voor 
het bezoeken van de tentoonstelling over de Vrijmetselarij te 's-Gravenhage.
juli - september 1941 2 omslag

749 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
een aanbeveling door de Volksche Werkgemeenschap tot het bezoeken van de 
tentoonstelling "Eeuwig levende tekens" te 's-Gravenhage door leerlingen van de 
scholen in de provincie Zuid-Holland en de Westelijke helft van de provincie 
Utrecht.
september 1941 1 omslag
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750 Briefwisseling en een aantekening betreffende toelating van Duitse kinderen tot 
Nederlandse scholen.
september - oktober 1941 1 omslag

751 Stukken betreffende het voornemen van de Nederlandse Radioomroep tot het 
houden van een serie causerieën voor de ouders van leerlingen van scholen voor 
Lager Onderwijs en Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs.
oktober - november 1941 1 omslag

752 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende een aanbeveling door de 
N.S.D.A.P. tot het bezoeken van de tentoonstelling van de Nederlandse 
Arbeidsdienst en de Reichsarbeitsdienst te 's-Gravenhage door leerlingen van 
scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs en voor 
Nijverheidsonderwijs, met bijlage.
oktober - november 1941 1 omslag

753 Stukken betreffende een gratieverzoek van hoogleraren, lectoren en leerlingen van 
de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam voor een oud-leerling van 
deze Academie, die door het Krijgsgerecht te Amsterdam ter dood is veroordeeld.
november 1941 1 omslag

754 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende enkele bij het 
bestuur van de Vereniging "Industrie" (een vereniging voor nijverheidsonderwijs) te 
Doesburg ingekomen brochures voor het werven van mensen voor de Waffen S.S., 
welke worden bestemd voor kennisgeving onder de leerlingen van de onder deze 
vereniging ressorterende scholen.
december 1941 2 stukken

755 Notawisseling betreffende regeling van het vraagstuk van overgang van leerlingen 
van de ene naar een andere school,
december 1941 - juli 1942 1 omslag

756 Ingekomen brief en minuut, afschrift en officieel exemplaar van een uitgaande 
circulaire betreffende de wenselijkheid van het verstrekken van inlichtingen door 
hoofden van onderwijsinrichtingen ten behoeve van de arbeidsbemiddeling voor 
jeugdige personen.
december 1941 - december 1942 1 omslag

757 Stukken betreffende het besluit van de secretaris-generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming inzake het verlenen van zekere
bevoegdheden aan leerlingen van de hoogste klassen van scholen van 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs, die in dienst zijn van de Duitse 
Wehrmacht en de Waffen S.S.
februari 1942 1 omslag

758 Stukken betreffende een in verscheidene plaatsen in Nederland te houden 
tentoonstelling van werkstukken, die door de aan de huisvlijtactie (gevoerd door 
het Nationaal Vakverbond in samenwerking met de Departementen van 
Volksvoorlichting en Kunsten en van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming) deelnemende jeugd zijn vervaardigd.
april 1942 1 omslag

759 Ingekomen brief en concept en minuut van een uitgaande brief betreffende het 
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voornemen van de burgemeester van Utrecht om met ingang van de cursus 1942-
1943 aan de leerlingen van de hoogste klassen van de gemeentelijke scholen voor 
middelbaar, gymnasiaal en uitgebreid lager onderwijs tijdens de schooluren 
voorlichting te doen geven over de "groeiende nieuwe ordening".
mei - juni 1942 1 omslag

760 Briefwisseling betreffende de tandheelkundige verzorging van schoolkinderen.
mei - oktober 1942 1 omslag

761 Briefwisseling en een nota betreffende een verzoek ten behoeve van een oud-
leerling van een H.B.S. in dienst van de Waffen S.S. en hierdoor niet in de 
gelegenheid geweest het einddiploma te behalen om toekenning van een 
vervangingsdiploma, gevolgd door een verzoek om vrijstelling van verdere dienst 
hij de Waffen S.S. om hem in de gelegenheid te stellen een Oberrealschule in 
Duitsland te bezoeken, met bijlage.
juni - oktober 1942 1 omslag

762 Briefwisseling betreffende vrije dagen op katholieke scholen in verband met r.k. 
plechtigheden, welke volgens de Duitse bezettingsautoriteiten in te grote mate 
zouden zijn gegeven.
juli - augustus 1942 1 omslag

763 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende uitzending naar 
Duitsland (voor herstel) van een leerling van de Buitenschool te Arnhem (voor 
kinderen, voor wie blijkens medische keuring verblijf op een gewone school 
ongewenst is) en de eventueel daaraan verbonden consequenties met betrekking 
tot continuering van het verblijf van deze leerling op deze school,
augustus 1942 1 omslag

764 Stukken betreffende wijziging van de richtlijnen van de luchtbescherming van 
scholen (ter bescherming van leerlingen).
augustus 1942 - augustus 1942 1 omslag

765 Stukken betreffende voorbereiding van een van 12-27 September 1942 in het 
Rijksmuseum te Amsterdam te houden tentoonstelling over "Vier eeuwen 
Nederlands Muziekleven" door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
in samenwerking met de Rijks Radio-Omroep "De Nederlandse Omroep" en 
aanbeveling van deze tentoonstelling voor leerlingen van middelbare scholen.
September 1942 1 omslag

766 Briefwisseling betreffende verzoeken om vrijstelling van plaatsing in Duitsland voor
een leerling van de Rijksnormaalschool te Heerenveen en een aan een 
accountantskantoor te Delfzijl werkzaam zijnde inwoner van Heveskes (gemeente 
Delfzijl) ter voltooiing van hun studie.
september - november 1942 1 omslag

767 Briefwisseling betreffende het vraagstuk van vervoer van schoolkinderen uit 
Spaarndam naar en van scholen in Haarlem, met bijlagen.
september - december 1942 1 omslag

768 Stukken betreffende bonloze schoolvoeding voor kinderen in de gemeente 
Haarlemmermeer.
oktober - november 1942 1 omslag
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769 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een voorstel van 
het Provinciaal Bestuur van Groningen tot het treffen van een algemene regeling 
inzake het vrijaf geven aan leerlingen en onderwijzers van scholen op hoogtijdagen 
van de Nationale Jeugdstorm.
december 1942 2 stukken

770 Stukken betreffende bezwaren van enkele directeuren en rectoren van scholen voor
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs tegen invulling van een vragenlijst 
over oud-leerlingen van deze scholen.
januari - juni 1943 1 omslag

771 Stukken betreffende verzoeken om vrijstelling van of vrijlating uit tewerkstelling in 
Duitsland voor scholieren.
januari 1943 - augustus 1944 1 omslag

772 Ingekomen brief met bijlage en minuut en afschrift van een uitgaande brief 
betreffende een verzoek van de Sicherheitspolizei te Terneuzen aan de 
burgemeester van Oostburg tot het opgeven van de namen van leerlingen van de 
Kijks H.B.S. en de Ambachtsschool aldaar, die de laatste dagen de school niet 
hebben bezocht.
februari - maart 1943 1 omslag

773 Briefwisseling betreffende verlening van vrijstelling van dienst bij de W.A.-
hulppolitie aan leerlingen van verschillende onderwijsinstellingen, die zich vrijwillig 
voor deze dienst hebben gemeld en voor onbepaalde tijd zijn opgeroepen, maar 
hun studie nog niet hebben voltooid, voor de duur van hun studie.
maart - mei 1943 1 omslag

774 Stukken betreffende wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende 
overschrijving van leerlingen van de ene naar een andere school 
(overplaatsingsbesluit) wegens het herhaaldelijk voorkomen van gevallen van 
ontduiking van dit besluit.
april - juli 1943 1 omslag

775 Briefwisseling betreffende een verzoek van de R.K. Vereniging voor 
Kinderbescherming te Nijmegen om algemene permissie tot het overplaatsen van 
onder haar voogdij gestelde kinderen naar andere scholen vanaf het moment, 
waarop ze onder haar voogdij zijn gesteld.
juni - september 1943 1 omslag

776 Stukken betreffende regeling van de kwestie inzake de identificatie van kinderen 
beneden de 15 jaar (voor wie een persoonsbewijs niet verplicht is) ingeval van 
calamiteiten door middel van kinderlegitimatieplaatjes wegens het voortduren en 
intensiever worden van de oorlogshandelingen op Nederlands grondgebied.
september 1943 - augustus 1944 1 omslag

777 Nota's en een aantekening betreffende het opvragen van lijsten met opgaven van 
leerlingen door N.S.B.-burgemeesters aan bijzondere scholen in hun gemeenten.
april - juni 1944 1 omslag

778 Briefwisseling en minuut en afschrift van een uitgaande circulaire betreffende de 
door het Nederlandsche Arbeidsfront te organiseren "Week van het Arbeidsfront" in
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enkele steden van het land en aanbeveling bij de schooljeugd tot het afleggen van 
bedrijfsbezoeken en het bijwonen van in het kader hiervan te houden 
tentoonstellingen en te geven filmvoorstellingen.
april - juli 1944 1 omslag

2. Vakantieregeling

2. VAKANTIEREGELING

779 Stukken betreffende het vraagstuk van de vervroeging van de zomervakantie.
oktober 1941 - november 1942 1 omslag

780 Minuten van uitgaande brieven betreffende vakantiespreiding 1943.
januari - februari 1943 1 omslag

3. Energiebesparing op scholen

3. ENERGIEBESPARING OP SCHOLEN

781 Stukken betreffende richtlijnen voor het economisch gebruik van brandstoffen op 
de scholen gedurende het stookseizoen.
augustus 1942 - januari 1944 1 omslag

782 Nota en kennisgeving daarvan (afschrift) aan de chefs van de afdelingen van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en de Inspecteur
van het Onderwijs in Algemene Dienst betreffende bespreking van de kolenpositie 
van dit Departement voor de komende winter.
september 1942 2 stukken

783 Ingekomen brief met bijlagen en enkele nota's betreffende inschakeling van de 
schooljeugd bij de energiebesparingsactie.
januari - maart 1943 1 omslag

784 Briefwisseling betreffende verschil van mening tussen de burgemeester van 
Langedijk en het bestuur van de R.K. Jongensschool te Noord-Scharwoude 
(gemeente Langedijk) over het toezicht op de naleving van de voorschriften inzake 
het brandstoffenverbruik, met bijlagen.
april - mei 1944 1 omslag

4. Vordering van schoolgebouwen

4. VORDERING VAN SCHOOLGEBOUWEN

785 Ingekomen brief met bijlage, een aantekening en minuut van een uitgaande brief 
betreffende het opnemen van enkele gebouwen van onderwijsinstellingen in de 
gemeente Nijmegen in verband met eventuele vordering van deze gebouwen ten 
behoeve van het Rijkscommissariaat.
mei 1942 1 omslag

786 Briefwisseling betreffende huisvestingsproblemen voor het r.k. internaat voor 
bijzonder lager onderwjjs, gevestigd in "Huize de la Salle" te Boxtel, ontstaan door 
vordering van dit gebouw door de Duitse autoriteiten, door wie eveneens de villa 
"Duinsche Hoeve" te Rosmalen is gevorderd, welke als vervangend onderkomen 
voor genoemde onderwijsinstelling had kunnen dienen.
november - december 1942 1 omslag

787 Briefwisseling betreffende het voornemen van het gemeentebestuur van 
Rotterdam tot vordering van het gehele gebouwencomplex van het instituut "St. 
Lucia" (inrichting voor gewoon lagere-, uitgebreid lager- en kweekschoolonderwijs) 
aldaar voor de centralisatie van de distributiedienst.
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januari - maart 1943 1 omslag

788 Minuut en afschrift van een uitgaand telegram en een aantekening betreffende een 
verzoek van de Secretaris Generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming aan het Departement van Financiëne om te 
verhinderen, dat het P.B.N.A. gebouw te Arnhem, waarin tevens 7 klassen van het 
Christelijk Lyceum aldaar zijn ondergebracht, voor het hoofdbestuur van de P.T.T. 
wordt gevorderd.
juli 1943 1 omslag

789 Ingekomen brief met bijlage en minuut en afschrift van een uitgaande brief 
betreffende de bezetting van de r.k. school Pius X aan de Aartshertogenlaan te 's-
Hertogenbosch door de Duitse autoriteiten.
juli - augustus 1943 1 omslag

790 Stukken betreffende de vordering van verscheidene schoolgebouwen door de 
Duitse Wehrmacht.
oktober 1943 - april 1944 1 omslag

791 Nota en een ingekomen brief betreffende de inbeslagname van de openbare school
te Hoenderlo.
november 1943 2 stukken

792 Ingekomen brief en afschrift van een uitgaande brief betreffende de vordering van 
de Nutsschool te 's-Hertogenbosch door de Duitse autoriteiten.
januari 1944 2 stukken

793 Brief- en notawisseling betreffende berichten over de vestiging van een veterinaire 
dienst te Deventer in opdracht van de Duitse autoriteiten en de vordering van de 
Koloniale Landbouwschool aldaar voor deze dienst.
januari 1944 1 omslag

794 Briefwisseling betreffende verplaatsing van het gemeentehuis (gemeentesecretarie)
en het distributiebureau te Havelte in verband met de aanleg van een militair 
vliegveld in de nabijheid van deze plaats en de daaruit voortvloeiende vordering 
van schoolgebouwen, met bijlagen.
maart - mei 1944 1 omslag

795 Afschrift van een nota inzake vordering van het gebouw van het Instituut Wullings 
te Voorschoten voor het oefenen van recruten der Waffen S.S.
juli 1944 1 stuk

796 Briefwisseling betreffende de inbeslagname van het Pensionaat "St. Louis" te Weert
door de Sicherheitspolizei.
augustus - september 1944 1 omslag

5. Toneelvoorstellingen op scholen

5. TONEELVOORSTELLINGEN OP SCHOLEN

797 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
schooltoneelvoorstellingen.
juni - juli 1941 1 omslag

798 Briefwisseling en een aantekening betreffende toneelopvoeringen op scholen en 
liturgische opvoeringen in kerken.
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mei - november 1942 1 omslag
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H. Verslagen en publicaties

H. VERSLAGEN EN PUBLICATIES
1. Onderwijsverslag en jaarboeken van het onderwijs

1. ONDERWIJSVERSLAG EN JAARBOEKEN VAN HET ONDERWIJS

799 Briefwisseling betreffende regeling van de positie van de samensteller van het 
Onderwijsverslag (d.i. de Chef van de Afdeling Culturele Statistiek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage) en de samenstelling van het 
Onderwijsverslag.
september 1940 1 omslag

800 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende aanvraag en 
verlening van vergunning tot het drukken en uitgeven van het Jaarboek 1943 van 
het R.K. Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding te 's-Gravenhage.
april - mei 1943 2 stukken

2. Wetenschappelijke publicaties

2. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

801 Stukken betreffende pogingen tot behoud van het Maandblad voor 
Handelswetenschappen en Handelspractijk (in verband met mogelijke opheffing 
van dit tijdschrift wegens papierschaarste).
december 1943 1 omslag
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I. Cultuurbescherming

I. CULTUURBESCHERMING
1. Film

1. FILM

802 Briefwisseling en een aantekening betreffende een verzoek van het Belgische 
Ministerie van Onderwijs aan Nederland om medewerking tot het verkrijgen van 
opvoedkundige en schoolfilms, met bijlage.
februari - maart 1941 1 omslag

803 Ingekomen brief, een aantekening en minuut van een uitgaande brief betreffende 
een voorstel tot het maken van propaganda voor Duitsland op de middelbare 
scholen door middel van de film,
april 1941 1 omslag

804 Stukken betreffende een ontwerp-besluit inzake het filmwezen.
april - mei 1941 2 omslag

805 Stukken betreffende vertoning van de film over Michelangelo voor de leerlingen 
van de hoogste klassen van de scholen voor Middelbaar en Voorbereidend Hoger 
Onderwijs.
april - augustus 1941 1 omslag

806 Circulaire en minuut van een uitgaande brief betreffende het zitting nemen van een 
der inspecteurs van het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs in het 
bestuur van de Stichting Nederlandse Onderwijsfilm.
november 1941 2 stukken

807 Briefwisseling betreffende aankoop van materialen door de Stichting Nederlandse 
Onderwijsfilm te 's-Gravenhage.
februari 1942 1 omslag

808 Briefwisseling en een circulaire betreffende de vertoning van de film "Nederland 
moet gevoed worden" in het Passage-Theater te 's-Gravenhage en aanbeveling tot 
het vertonen van deze film op de scholen.
februari 1942 1 omslag

809 Briefwisseling betreffende een verzoek van de Commissie ter Bevordering van het 
Vischgebruik in Nederland (voor het kweken van meer begrip bij de Nederlandse 
jeugd voor het pionierswerk, dat door de Nederlandse vissers werd en wordt 
verricht) aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming
om toestemming en medewerking tot het organiseren van een filmtoernee door 
deze Commissie (voor vertoning van desbetreffende films op scholen).
februari 1942 1 omslag

810 Instructie voor de Directeur van de Stichting Nederlandse Onderwijs Film, 
vastgesteld door het bestuur van deze Stichting in zijn vergadering van 3 maart 
1942, met aanbiedingsbrief.
maart 1942 2 stukken

811 Ingekomen brief, (ingetrokken) concept en minuut van een uitgaande brief 
betreffende een verzoek van de N.S.D.A.P. voor "Filmbedrijf Nederland" om 
toestemming tot het vertonen van culturele films en weekoverzichtsfilms op 
Nederlandse scholen.



2.14.37 OKW / Kabinet, 1940-1945 99

november 1942 1 omslag
2. Natuurbescherming

2. NATUURBESCHERMING

812 Afschrift van een uitgaande brief betreffende door de Overheid te treffen 
maatregelen ten aanzien van de Stichting Het Nationale Park "De Hoge Veluwe".
februari 1942 1 omslag

3. Internationale betrekkingen

3. INTERNATIONALE BETREKKINGEN

813 Stukken betreffende een aanbeveling van W. Dyserinck, consulgeneraal der 
Nederlanden te München door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
voor het bevorderen van een goede verstandhouding tussen Nederland en 
Duitsland.
februari 1941 1 omslag

814 Minuut van een uitgaande brief aan Vrouwe Dr. L.M.H. Baronesse van Wassenaar, 
geboren Crocini, over eventuele benoemingen van enkele Italiaanse staatsburgers 
bij het onderwijs in Nederland en over het onderwijs in de Italiaanse taal in 
Nederland.
februari 1942 1 stuk

815 Stukken betreffende het samenstellen van een lijst hedendaagse internationaal 
bekende Nederlandse kunstenaars en weeenschappers, in verband met een 
voorgenomen uitwisselingsprogramma met Duitsland
1942 1 omslag

816 Stukken betreffende een verzoek van Wilhelmina Groen om een pianostudie in 
Duitsland met behulp van een studiebeurs te voltooien
1942 1 omslag

817 Stukken betreffende navraag naar de stand van het onderwijs in de Italiaanse taal 
in Nederland en verdragen inzake culturele betrekkingen met Italië
1943 1 omslag

818 Ingekomen brief van de Deutsch-Niederländisch Geselschaft E.V. betreffende de 
vacature van lector in de Nederlandse taal en literatuur. met minuut-antwoord
1943 2 stukken
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J. Jeugdzaken

J. JEUGDZAKEN
1. Jeugdzorg

1. JEUGDZORG
a. Algemeen

A. ALGEMEEN

819 Stukken betreffende regeling van de Overheidsbemoeiingen met de jeugdzorg, 
waarbij de culturele verzorging van de jeugd door het Departement van Opvoeding,
Wetenschap en Cultuurbescherming wordt overgenomen van het Departement van
Sociale Zaken.
1940 - maart 1941 1 omslag

820 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende een onderzoek van de 
Gezondheidsraad naar de psychische invloeden op de jeugd in verband met de 
tijdsomstandigheden, met bijlagen.
november 1940 - maart 1942 1 omslag

821 Verslag van de Centrale Jeugdraad over het jaar 1940.
ongedateerd 1 stuk

822 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een verzoek van 
het Jongens-Opvoedingsgesticht "Valkenheide" te Maarsbergen om toestemming 
voor het houden van een speldjesdag in de gemeente Zeist ten behoeve van deze 
instelling.
juli 1941 2 stukken

823 Minuut en afschriften van een uitgaan bestemde, maar niet uitgegane brief 
betreffende plannen tot oprichting van een Instituut voor volkse opvoeding.
augustus 1941 1 omslag

824 In komen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende het al dan niet 
publiceren van het verslag van de Centrale Jeugdraad over 1941.
maart 1942 1 omslag

825 Minuut en officieel exemplaar van uitgaande circulaire, waarin wordt 
gewaarschuwd tegen het ondoordacht omgaan met vuur door kinderen en het 
daaraan verbonden brandgevaar.
juni 1942 2 stukken

826 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende 
plannen van de Nederlandse Omroep tot het stichten van een radio-vacantie-
school (ter voorlichting van kinderen inzake besteding van hun vacantie).
juli 1942 1 omslag

827 Ingekomen werkrapporten van de Chef van de politiedienst voor Maatschappelijk 
Werk te 's-Gravenhage en minuut van een uitgaande brief betreffende 
tewerkstelling van a-sociale elementen en jeugdige onmaatschappelijke personen 
van 14 - 18 jaar.
februari - mei 1943 1 omslag

b. Arbeidsdienst

B. ARBEIDSDIENST

828 Stukken betreffende de instelling van de Nederlandse Arbeidsdienst (voor de 
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opvoeding van de jeugd).
april 1941 - februari 1942 1 omslag

829 Stukken betreffende propaganda voor de Nederlandse Arbeidsdienst op de 
scholen.
oktober 1941 - mei 1942 1 omslag

830 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende het deelnemen aan
de Arbeidsdienst door hen, die het eindexamen van het Gymnasium, Lyceum of de 
H.B.S. hebben afgelegd.
februari 1942 2 stukken

831 Circulaire van de secretaris-genenraal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming en ingekomen brief betreffende het 
aanbrengen van aanplakbiljetten van de Nederlandse Arbeidsdienst in gebouwen 
van alle inrichtingen van onderwijs.
februari 1942 1 omslag

832 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende 
voorlichting van de studerende jeugd over het nationaal-socialisme en de 
Arbeidsdienst.
juni 1942 1 omslag

833 Stukken betreffende het eventueel verplicht stellen van de Arbeidsdienst voor 
meisjes.
september 1942 - juli 1944 1 omslag

834 Stukken betreffende uitgave van een propagandablad door de Arbeidsdienst voor 
Meisjes en verspreiding van dit blad onder alle meisjes, die een school voor 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs of voor Uitgebreid Lager Onderwijs 
bezoeken.
september 1943 - januari 1944 1 omslag

c. Jeugdherbergwezen

C. JEUGDHERBERGWEZEN

835 Brief- en notawisseling betreffende een op initiatief van het Arbeitsbereich 
Niederlande der N.S.D.A.P. door Hitlerjugend en Nationale Jeugdstorm te houden 
geldinzameling ten behoeve van de jeugdherbergen.
mei 1941 1 omslag

836 Stukken betreffende de eisen, waaraan jeugdherbergen in Nederland hebben te 
voldoen (ten aanzien van de veiligheid van de jeugd).
mei - september 1941 1 omslag

837 Stukken betreffende de verplichting aan leerlingen van de hogere klassen der 
openbare lagere scholen, van de openbare U.L.O. scholen, de openbare 
kweekscholen en de openbare scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs tot het betalen van een maandelijkse bijdrage van een cent aan de 
jeugdherbergen.
juli 1941 - januari 1942 1 omslag

838 Stukken betreffende maatregelen ter bescherming van de jeugd in 
overnachtingsgelegenheden.
december 1941 - november 1942 1 omslag
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839 Briefwisseling betreffende deelname van de schooljeugd aan de op 9 mei 1942 te 
houden collecte voor het jeugdherbergwezen.
januari - juni 1942 1 omslag

840 Briefwisseling en enkele nota's betreffende verlening van een Rijkssubsidie van f 
200.000 over 1942 aan de Nederlandse Jeugdherberg Centrale te Amsterdam ten 
behoeve van het jeugdherbergwezen in Nederland, met bijlage.
januari - december 1942, 1 omslag

841 Stukken betreffende de schenking van een jeugdherberg door Reichs-
Jugendführung aan het Nederlandse jeugdherbergwerk en vordering van een 
terrein in de gemeente Leusden (bij Amersfoort), eigendom van de N.V. Landgoed 
"den Treek" aldaar, voor de bouw van deze jeugdherberg.
februari - oktober 1942 1 omslag

842 Briefwissling, een aantekening en een circulaire betreffende een collecte ten 
behoeve van de Nederlandse Jeugherberg Centrale.
maart - april 1942 1 omslag

843 Brief- en notawisseling betreffende bezoeken aan jeugdherbergen door 
schoolklassen.
juli - augustus 1942 1 omslag

844 Ingekomen brief met bijlagen en minuut en officieel exemplaar van een uitgaande 
circulaire betreffende een aanbeveling van het werk van de Nederlandse 
Jeugdherberg Centrale te Amsterdam bij de schooljeugd.
maart - mei 1943 1 omslag

845 Briefwisseling betreffende verspreiding van muurkranten van de Nederlandse 
Jeugdherberg Centrale over alle openbare scholen met leerlingen vanaf 14 jaar.
mei - juni 1943 1 omslag

846 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief (met een aantal vroegere 
circulaires als bijlagen) inzake het al dan met vallen van het insigne van de 
Nederlandse Jeugdherberg Centrale onder het insigneverbod van de Duitse 
autoriteiten voor de scholen.
maart 1944 1 omslag

d. Kampeergelegenheid en toerisme

D. KAMPEERGELEGENHEID EN TOERISME

847 Stukken betreffende pogingen tot het verkrijgen van verzachting of opheffing van 
het kampeerverbod tussen middernacht en 4 uur 's-morgens, dat door de Duitse 
bezettingsautoriteiten is ingesteld, ten behoeve van de jeugd.
maart-mei 1941 1 omslag

848 Ingekomen brieven betreffende het verbod van de Duitse bezettende overheid tot 
het overnachten in tenten en jachten tussen 24.00 en 4.00 uur, met bijlagen.
april - mei 1941 1 omslag

849 Briefwisseling en een nota betreffende ongewenste toestanden in kampeercentra, 
met bijlage.
februari - juni 1942 1 omslag
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850 Briefwisseling en een nota betreffende persberichten over wantoestanden in 
kampeerboerderijen, met bijlage.
augustus 1942 1 omslag

851 Briefwisseling betreffende voorwaarden verbonden aan het op aanvraag afgeven 
van kampeerkaarten door de A.N.W.B., die alvorens hiertoe over te gaan advies 
moet inwinnen bij het Hoofd van de Politie van de woonplaats van de aanvrager, 
met bijlagen.
november - december 1943 1 omslag

852 Ingekomen brief met bijlage betreffende plannen van de Nederlandse 
Toeristenbond A.N.W.B. tot het geven van voorlichting aan de jeugd inzake het 
beoefenen van toerisme.
juni 1944 2 stukken

e. Speeltuinwerk

E. SPEELTUINWERK

853 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende een eventueel te 
houden speldjesdag te Zaandam ten bate van speeltuinorganisaties.
maart 1941 2 stukken

854 Ingekomen brief houdende een verzoek van de Algemene Speeltuinvereniging 
"Kleutervreugd" te Hilversum om toestemming tot het organiseren van een straat- 
en huiscollecte aldaar ten behoeve van het werk van deze vereniging.
april 1941 1 stuk

855 Stukken betreffende voorbereidingen tot het treffen van een uniforme regeling van 
het speeltuinwezen in Nederland, welke slechts resulteren in het tot stand komen 
van een samenwerking tussen de Unie van Nederlandse Speeltuin-Organisaties en 
de Nederlandse Volksdienst.
augustus 1941 - november 1943 1 omslag

856 Verslag van de examencommissie voor het spelleidersdiploma "N.U.S.O." 
(Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties) in de speeltuin "Charlois" te 
Rotterdam op 5 september 1942, met aanbiedingsbrief van de Rotterdamse 
Speeltuin-Centrale en minuut van uitgaande dankbrief.
december 1942 - januari 1943 1 omslag

857 Ingekomen brief, een nota en minuut van een uitgaande brief betreffende 
bezwaren van de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties tegen de verplichting 
tot het opnemen van een propaganda-artikelen voor de Waffen S.S. in het door 
haar uitgegeven blad.
oktober 1943 1 omslag

858 Briefwisseling betreffende een verzoek van de Nederlandse Unie van Speeltuin-
Organisaties om bemiddeling bij het aanvragen van buitengewoon verlof voor 1944
ten behoeve van haar voorzitter en haar secretaris, beiden ambtenaren van de 
gemeente Amsterdam, bij de burgemeester van deze gemeente ter beharteging van
het speeltuinwerk.
december 1943 1 omslag

859 Stukken betreffende besprekingen en samenwerking van de Nederlandse Unie van 
Speeltuin-Organisaties met de Nederlandse volksdienst.
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januari - mei 1944 1 omslag

860 Stukken betreffende de op 29 mei 1944 te Amsterdam te houden Algemene 
Vergadering van de Nederlandse Unie van Speeltuin-Organisaties.
mei 1944 1 omslag

861 Briefwisseling en een circulaire aan de burgemeesters der gemeenten in Nederland 
betreffende de actie "Het kind van de straat" van de Nederlandse Unie van 
Speeltuin-Organisaties (ter bestrijding van jeugdbaldadigheid), met bijlage.
juni - juli 1944 1 omslag

f. Bevordering van de volkszang onder de jeugd door de Stichting Nationaal Zangfeest

F. BEVORDERING VAN DE VOLKSZANG ONDER DE JEUGD DOOR DE STICHTING 
NATIONAAL ZANGFEEST

862 Briefwisseling en enkele circulaires betreffende door de Stichting Nationaal 
Zangfeest te organiseren zangfeesten en een oproep aan de schoolgaande jeugd 
om hieraan zoveel mogelijk deel te nemen, met bijlage.
juni - augustus 1942 1 omslag

863 Briefwisseling en een aantekening betreffende het op 5 september 1943 door de 
Stichting Nationaal Zangfeest te houden zangfeest (waaraan ook de schoolgaande 
jeugd deelneemt) en aanwijzing van een vertegenwoordiger van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming in het bestuur van deze 
Stichting.
december 1942 - maart 1943 1 omslag

864 Briefwisseling, een nota en een aantekening betreffende een verzoek van de 
Stichting Nationaal Zangfeest om verhoging van de haar toegekende 
Overheidssubsidie, met bijlage.
februari juli 1943 1 omslag

865 Briefwisseling, een aantekening en een nota betreffende op het Nationaal 
Zangfeest in september 1943 te zingen liederen en het daarmee samenhangende 
probleem van het 1e couplet van het Wilhelmus.
mei - augustus 1943 1 omslag

2. Jeugdorganisatie

2. JEUGDORGANISATIE

866 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende de oprichting van 
de "Krite Goutum fen it Boun fen Frysk-Nasjonale Jongeren" te Goutum.
maart - april 1941 2 stukken

867 Ingekomen brief met bijlage betreffende ontbinding der padvindersverenigingen.
juli 1941 2 stukken

868 Stukken betreffende besprekingen van Prof. Dr. J. van Dam, secretaris-generaal van 
het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming met de 
Centrale Jeugdraad over de organisatie van de Nederlandse jeugd.
augustus 1941 1 omslag

869 Ingekomen brieven betreffende verbod tot subsidiëring van jeugdorganisaties door
de Nederlandse gemeenten, met bijlage.
oktober 1941 - maart 1942 1 omslag
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870 Ingekomen brief met bijlage, een nota en minuut van een uitgaande brief 
betreffende een door net Paedagogisch Instituut "Voorburg" te Voorburg 
samengesteld ontwerp voor een nationale jeugdorganisatie.
december 1941 1 omslag

871 Briefwisseling en een nota betreffende intrekking van gemeentelijke subsidie aan 
de Amsterdamse Christelijke Jeugdcentrale, met bijlagen.
december 1941 - januari 1942 1 omslag

872 Ingekomen brief (origineel en afschrift) betreffende een verzoek van de Vereniging 
Pro Juventute te Groningen om ter beschikkingstelling van het pas vrijgekomen 
gebouw van net Kinderziekenhuis aldaar ten behoeve van deze Vereniging.
januari 1942 2 stukken

873 Briefwisseling en enkele nota's betreffende een verzoek van een inwoner van 
Amsterdam om opheldering over het onder "Verwaltung" (bewindvoering) stellen 
van de Amsterdamse Maatschappij voor Jonge Mannen (A.M.V.J.), wat blijkt te zijn 
gebeurd bij beschikking van de Commissaris voor niet commerciële Verenigingen 
en Stichtingen op grond van gebleken anti-Duitse opvattingen en uitingen, met 
bijlage.
september - oktober 1942 1 omslag

3. Overige jeugdaangelegenheden

3. OVERIGE JEUGDAANGELEGENHEDEN

874 Stukken betreffende de verplichting aan jeugdige personen tot het afstaan van bun 
zitplaats aan ouderen in de openbare middelen van vervoer, indien voor deze 
laatsten geen zitplaats meer aanwezig blijkt te zijn.
december 1941 - mei 1942 1 omslag

875 Briefwisseling, een nota en enkele circulaires betreffende een oproep aan de 
Nederlandse jeugd tot deelname aan de oogst.
juni 1942 - juni 1944 1 omslag

876 Stukken betreffende invoering op de scholen van schoolwandplaten inzake de 
verwerking van oud papier en lompen als grondstof voor nieuwe producten met 
het doel bij de schooljeugd belangstelling te wekken voor de gewenste zuinigheid 
met afvalstoffen.
juli - augustus 1942 2 omslag

877 Briefwisseling betreffende de op 20 maart 1942 te 's-Gravenhage opgerichte 
Stichting "Nieuw Nederland" (voor het verlenen van geldelijke toelagen aan 
veelbelovende Nederlanders van 16 t/m 30 jaar) en de vraag of de oprichting van de 
Stichting op legale wijze tot stand is gekomen, met bijlage.
augustus - november 1942 1 omslag

878 Ingekomen brieven met bijlagen betreffende door de burgemeester van Alkmaar 
voorgenomen maatregelen tegen bezoek van de schooljeugd aan de film Strijdende
Jeugd.
september 1942 1 omslag

879 Stukken betreffende klachten over het geven van lessen op zaterdagmiddag door 
sommige kweekscholen en scholen voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar 
Onderwijs, waardoor de belangen van het jeugdwerk (waaronder oefeningen en 
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sportwedstrijden op zaterdagmiddag van de Nationale Jeugdstorm) zouden 
worden geschaad.
september - november 1942 1 omslag

880 Briefwisseling betreffende de door de Streekleider van de Nationale Jeugdstorm te 
Amsterdam te organiseren tentoonstelling "Het boek voor de Jeugd", met bijlage.
oktober - november 1942 1 omslag

881 Stukken betreffende onderricht in het veilig verkeer aan de schoolgaande jeugd.
november 1942 - juni 1943 1 omslag

882 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende het al dan niet 
vallen van het verblijf van jeugdige personen in ijssalons onder artikel 2 van de 
verordening 132/1942 (inzake verbod van verblijf van jeugdige personen in 
restaurants e.d.).
februari - maart 1943 2 stukken

883 Stukken betreffende aanwijzing van een provinciaal of plaatselijk leider van 
Vreugde en Arbeid als opvoeder in de van artikel 5 der verordening 132/1942 van 6 
november 1942 (verbod tot bijwoning van openbare variété- en 
cabaretvoorstellingen na 19 uur aan jeugdige personen beneden 18 jaar, tenzij in 
gezelschap van een opvoeder) op verzoek van de hoofdafdeling Rechtsbescherming
van net Nederlandse Arbeidsfront.
februari - mei 1943 1 omslag

884 Briefwisseling betreffende een verzoek van de Nationale Jeugdstorm om 
medewerking tot het aanstellen van een tweetal leerkrachten, een mannelijke en 
een vrouwelijke, om aan de Nederlandse vrijwilligers in de Germaansen landsdienst
in het Oosten onderricht te geven in de Nederlandse en eventueel ook in de Duitse 
taal zomede in de geschiedenis van het Nederlandse volk.
februari - juni 1943 1 omslag

885 Briefwisseling en een aantekening betreffende het al dan niet verplicht zijn tot het 
lidmaatschap van de Kultuurkamer van uitgevers van schoolbladen,
maart - mei 1943 1 omslag

886 Briefwisseling en een nota betreffende samenstelling en verspreiding van een 
propagandaboekje voor de jeugd over luchtbescherming, met bijlage.
april - mei 1944 1 omslag
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K. Lichamelijke Opvoeding en Sport

K. LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT

887 Briefwisseling betreffende aanstelling, werkzaamheden en ontslag van K.J.J. Lotsy 
als algemeen adviseur inzake sportaangelegenheden (later gevolmachtigde voor 
het sportwezen).
september 1940 - oktober 1941 1 omslag

888 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende het eventueel instellen van een
voetbalprijsvraag in Nederland, met bijlagen.
januari - april 1941 1 omslag

889 Briefwisseling en enkele aantekeningen betreffende de fusie van de K.N.A.C. en de 
K.N.M.V.
maart 1941 1 omslag

890 Ingekomen brief met bijlage en minuut van een uitgaande brief betreffende de in 
de zomer van 1941 te Nijmegen te houden Nationale Tentoonstelling voor Sport en 
Toerisme.
maart - april 1941 1 omslag

891 Briefwisseling en een aantekening betreffende wedertoelating van een totalisator 
bij het paardenrennen, met bijlagen.
maart - april 1941 1 omslag

892 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende instelling van een 
jaarlijks te houden Landelijke Avond-Vierdaagse ter bevordering van de 
wandelsport, met bijlage.
april - mei 1941 2 omslag

893 Ingekomen brief en afschrift van een uitgaande brief betreffende een uitnodiging 
van de Nederlandse Vereniging tot Inrichting van een Wetenschappelijk Centrum 
voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam aan de secretaris-generaal van het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming tot het bijwonen
van enkele openbare lessen en demonstraties ter gelegenheid van de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering van Leden dezer Vereniging in maart 1942.
februari 1942 2 stukken

894 Concept en afschrift van een uitgaande brief en een aantekening betreffende de 
voorbereiding van enkele maatregelen ten aanzien van de lichamelijke opvoeding 
en sport,
mei 1942 1 omslag

895 Minuut van een uitgaande brief betreffende pogingen tot het verkrijgen van 
vrijstelling van krijgsgevangenschap voor een tweetal consulenten voor de 
lichamelijke opvoeding.
juni 1942 1 stuk

896 Briefwisseling en een aantekening betreffende een klacht van hr. H. van Groningen 
à Stuling, Gevolmachtigde voor de Sport bij het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, over de manier, waarop hij bij zijn bezoek aan 
de ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Gemeentelijke Commissie voor 
de Lichamelijke Volksopvoeding te Groningen georganiseerde sportwedstrijden is 
ontvangen,
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juni - augustus 1942 1 omslag

897 Minuten van uitgaande brieven betreffende verplaatsing van het bureau van de 
Gevolmachtigde voor de Sport naar Apeldoorn.
januari 1944 2 stukken
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L. Diversen

L. DIVERSEN
1. Stukken betreffende werkzaamheden van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten

1. STUKKEN BETREFFENDE WERKZAAMHEDEN VAN HET DEPARTEMENT VAN 
VOLKSVOORLICHTING EN KUNSTEN

898 Brief- en notawisseling en een aantekening betreffende plannen van het 
Departement van Volksvoorlichitng en Kunsten tot het verspreiden van een 
muurkrant, waarin propaganda wordt gemaakt voor de na 10 mei 1940 getroffen 
Overheidsmaatregelen, over de openbare instellingen, welke ressorteren onder het 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, met bijlagen.
oktober 1941 - januari 1942 1 omslag

899 Overzicht van de werkzaamheden van het Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten in het tweede halfjaar 1941 verricht.
februari 1942 1 stuk

2. Stukken betreffende diverse commissies

2. STUKKEN BETREFFENDE DIVERSE COMMISSIES

900 Minuut van een uitgaande brief met bijlage betreffende het overlijden van Mr. A.M. 
Kiers, secretaris van de Commissie leermiddelen en de benoeming in zijn plaats van
A.H.J.L. Beltman, adjunct-commies bij het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming.
februari 1941 2 stukken

901 Briefwisseling betreffende samenstelling van de Commissie belast met aanwijzing 
van candidaten voor de opleiding tot Indisch bestuursambtenaar.
mei - september 1941 1 omslag

902 Ingekomen brief en minuut van een uitgaande brief betreffende aanwijzing van een
vertegenwoordiger van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming in de Commissie Burgerbevolking (voor evacuatie van burgers 
uit het kustgebied en de daarmee samenhangende problemen voor het onderwijs).
november 1942 2 stukken

3. Diverse aangelegenheden

3. DIVERSE AANGELEGENHEDEN

903 Ingekomen brief, een nota, een aantekening en minuut van een uitgaande brief 
betreffende een adres van "Ds. G. van Veldhuizen te Kralingen inzake bescherming 
van de titel van predikant.
juni 1941 1 omslag

904 Afschrift van een uitgaande brief betreffende opheffing van het Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap.
juli 1941 1 stuk

905 Ingekomen brief met bijlagen en minuut van een uitgaande brief betreffende 
voorschriften inzake vermelding van het beroep ingenieur op het persoonsbewijs.
juli - augustus 1941 1 omslag

906 Ingekomen brief en minuut en afschriften van een uitgaande brief betreffende 
toezending aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming van een tweetal exemplaren van het Witboek nr. 6 "De 
geheime akten van de Franse Generale Staf", met een exemplaar van dit Witboek.
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augustus 1941 1 omslag

907 Ingekomen circulaire (officieel exemplaar en afschrift) van het Departement van 
Binnenlandse Zaken betreffende toezicht op de gemeenten 's-Gravenhage, 
Amsterdam en Rotterdam en de Noord-Oost Polder (die aan het toezicht van het 
provinciaal bestuur onttrokken zijn) ingevolge Verordening 152/1941.
augustus 1942 2 stukken

908 Briefwisseling en een aantekening betreffende verzoeken om vrijstelling van de 
verplichting tot het inleveren van radiotoestellen.
mei - november 1943 1 omslag
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M. Ingangen op het archief.

M. INGANGEN OP HET ARCHIEF.

909-914 Agenda's Kabinet.
1941 - 1945 (le halfjaar) 6 delen
909 1941 nr. 1 t/m 967.
910 1941/1942 nr. 968 t/m 2000.
911 1942 nr. 2001 t/m 3000.
912 1943 nr. 3001 t/m 4000.
913 1943/1944 nr. 4001 t/m 4935.
914 1944/1945 nr. 4936 t/m 5309.

915 Agenda van brieven van en voor de secretaris-generaal.
augustus 1940 - september 1941 2 deel

916 Register van ingekomen en uitgegane briven over de periode februari - juni 1941.
1 deel

917 Register van ingekomen nota's voor de secretaris-generaal ov de periode maart 
1944 - maart 1945.

1 deel

918-920 Registers van Duitse brieven.
juni 1941 - april 1945 3 delen
918 11 juni 1941 t/m 20 november 1942.
919 23 november 1942 t/m 8 december 1943.
920 10 december 1943 t/m 10 april 1945.

921-923 Klappers Kabinet Algemeen.
1941 - 1945 (1e halfjaar) 3 delen
921 1941
922 1942/1943
923 1944/1945.

924 Klapper arbeidsinzet (alfabetisch op persoonsnamen).
1943 1 deel

925 Klapper Kabinet betreffende beschikkingen, circulaires, Commissie Woltman, 
Kultuurkring Nederland, Onderwijsfilm, verordeningen, Winterhulp, N.I.V.O. 
(Nederlands Instituut voor Individueel Onderwijs), Joden.
1941 1 deel

926 Klapper onrust op de scholen (alfabetisch op naam van de plaats van de 
betreffende scholen).
1941 1 deel

927 Klapper (zakenklapper, alfabetisch op naam van de zaak).
1941 1 deel

928 Klapper Joodse aangelegenheden. 1942 - 1943. Beschikkingen 1944 - 1945.
1942 - 1945 1 deel

929 Klapper Joodse aangelegenheden.
1944 1 deel
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930 Klapper op namen van personen (alfabetisch).
1942 - 1945 1 deel

931 Klapper op namen van plaatsen en provinciën (alfabetisch)
1942 - 1944 1 deel

932 Klapper diversen (diverse zaken alfabetisch).
1942 - 1944 1 deel
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