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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:
Staatscommissie Sleeptank: Werkarchief Coops

Archiefbloknummer:
W23190

Omvang:
1 inventarisnummer(s); 0,12 meter

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

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

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Staatscommissie Sleeptank

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De Staatscommissie "Sleeptank" is ingesteld op 3 mei 1918 met als taak na te gaan of de oprichting
van een sleeptank in Nederland mogelijk danwel noodzakelijk was en c.q. op welke wijze de tot 
standkoming en de exploitatie van zodanige inrichting behoorde te geschieden.
Het archief bevat stukken betreffende de instelling, verslaglegging en vergaderingen van de 
commissie, stukken betreffende de stichting, het beheer en de wijze van exploitatie van de 
sleeptank, en stukken betreffende de subcommissie Beheerzaken.
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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, Staatscommissie Sleeptank: Werkarchief Coops, nummer toegang 
2.16.56.06, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Staatscie. Sleeptank, 2.16.56.06, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Staatscommissie "Sleeptank".

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 3 mei 1918 nr. 29.

Taak: nagaan of de oprichting van een sleeptank in Nederland mogelijk en noodzakelijk is en c.q. 
op welke wijze de tot standkoming en de exploitatie van zodanige inrichting behoren te 
geschieden.

Voorzitter: A.D. Muller

Secretaris: A. van Driel

Het betreft hier het archief van J.W.G. Coops als lid van de commissie.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief is in januari 1987 door het Ministerie van Waterstaat overgedragen aan het toenmalige 
Algemeen Rijksarchief, nu het NA.

Overbrenging van een overheidsarchief
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

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

1 Diverse stukken
Stukken betreffende de instelling van de commissie.
Stukken betreffende de stichting, het beheer en de wijze van exploitatie van de sleeptank.
Stukken betreffende de subcommissie Beheerzaken.
Stukken betreffende de verslaglegging van de commissie.
Notulen van de vergaderingen van de commissie.
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