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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:
Dierenbeschermingsarchieven Collectie H. van Poelgeest

Periodisering:
archiefvorming: 1918-1954
oudste stuk - jongste stuk: 1867-1963

Archiefbloknummer:
I23360

Omvang:
713 inventarisnummer(s); 10,20 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:
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Anti-trekhondenbond
Vereniging Nationale Dierenzorg
Federatief Comité voor vogelbescherming in Nederland
Nederlands 'Jack London'-Verbond
Dieren-Rampen-Fonds
Poelgeest, Hugo van (1879-1954)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van Hugo van Poelgeest (1879-1954) bestaat uit stukken in verband met zijn 
bestuursfuncties binnen diverse dierenrechtenorganisaties: correspondentie met leden, 
plaatselijke afdelingen en buitenlandse verenigingen, rapporten van de inspectiedienst, stukken 
inzake wetgeving, en voorlichtingsmateriaal en tijdschriften op het gebied van de 
dierenbescherming in het algemeen. Thema's zijn onder meer verzorging, diervriendelijk 
veevervoer en slachtmethodes, de oprichting van dierenasiels, dierproeven, dierenmishandeling 
en de discussie rondom de jacht door het Koninklijk Huis.
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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, Dierenbeschermingsarchieven Collectie H. van Poelgeest, nummer 
toegang 2.19.009, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Dierenbescherming / Van Poelgeest, 2.19.009, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Hugo van Poelgeest werd op 24 januari 1879 te Zutphen geboren als zoon van Jonas van Poelgeest 
en Wilhelmina Jacoba Veeneman, Hij was de jongste zoon uit een gezin van drie kinderen. Zijn 
activiteiten op het terrein van de dierenbescherming namen een aanvang toen zijn eerste 
echtgenote, mevrouw J.C. Brand, in 1914 bij haar intrede in de directeurswoning van de 
steenfabriek Ouderzorg te Leiderdorp tevens enige der in die dagen in Leiden en omstreken in 
groten getale rondzwervende honden en katten onderbracht op het fabrieksterrein 1 . Ook door 
andere mensen werden hierop dieren overgebracht naar het terrein van "Ouderzorg", waarmee 
een begin was gemaakt met het Leidse dierenasyl. Dit werd geheel privé voortgezet tot 1918. Toen 
werd de Afdeling Leiden en omstreken van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren 
opgericht, waarvan mevrouw Van Poelgeest-Brand secretaris werd en haar man penningmeester. 
Deze afdeling vormde een commissie voor het asyl, waaruit in 1922 de Vereniging het Leidse 
dierenasyl ontstond.

Een ander actief lid van de Afdeling Leiden en omstreken was de weduwe van prof. mr. J.C.G. 
Jonker. Zij was speciaal getroffen door de massaal voorkomende stalbranden en als goede kennis 
van Hugo van Poelgeest kostte het haar niet veel moeite hem hiervoor te interesseren. De 
Commissie brand-in-stallen van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren werd in 
1923 geboren uit het door de Afdeling Leiden en omstreken in de jaarlijkse algemene vergadering 
gebrachte voorstel van mevrouw Jonker. Hugo van Poelgeest werd voorzitter van deze commissie. 
In 1926 werden de werkzaamheden van deze commissie toegevoegd aan die van Commissie A, die 
zich tot dan toe alleen had toegelegd op veevervoer, maar voortaan de naam zou dragen van 
"Commissie ter verbetering van de toestanden bij de exploitatie van vee en pluimgedierte". Vanaf 
1936 werd het belang van het voorkomen van stalbranden weer behartigd door een afzonderlijke 
commissie, de commissie A-III. Ook van de in 1926 vernieuwde Commissie A werd Hugo van 
Poelgeest lid, evenals zijn vrouw, die reeds in 1924 in het hoofdbestuur van de Nederlandsche 
vereniging tot bescherming van dieren gekozen was en ook zitting had in nog twee andere 
commissies, t.w. Commissie D (statuten en reglementen) en Commissie E (modegruwelen) 2 . De 
werkzaamheden van Commissie A werden ingeleid en aanbevolen in het zgn. wetenschappelijk 
nummer van het maandblad "Dierenbescherming" van december 1927 3. In 1929 werd Hugo van 
Poelgeest lid van het hoofdbestuur en ondervoorzitter. In dat jaar en in de daarop volgende jaren 
kreeg hij bovendien nog zitting in tal van commissies der vereniging. Van deze commissies mogen 
hier wel met name worden genoemd de Commissie A-I voor vervoerbelangen, A-II inzake het 
slachtvraagstuk, A-III m.b.t. het voorkómen van stalbranden en H-I voor vogelbescherming, 
omdat Van Poelgeest deze tot zijn dood in 1954 als voorzitter heeft gediend. Vanaf 1942 bekleedde
hij voorts de functie van algemeen voorzitter van de vereniging.

Hugo van Poelgeest was daarnaast sinds 1929 voorzitter van de Vereniging "Nationale dierenzorg".
Oorspronkelijk exploiteerde deze vereniging een dierenpolykliniek aan het Lange Voorhout te 's-
Gravenhage 4 . Vanaf 1954 exploiteert zij een streekasyl aan de Zijdeweg te Wassenaar. De bouw 
van dit asyl, waarvoor de plannen al in 1938 bestonden, kon eerst na de oorlog doorgang vinden 
en werd nog onder het voorzitterschap van Hugo van Poelgeest in 1953 - één jaar voor zijn 
overlijden - voltooid 5 .

1 Ontleend aan een door mevrouw V.R. van Poelgeest-Spatkowa opgestelde toelichting op het archief. Ook elders 
in deze inleiding is van de toelichting dankbaar gebruik gemaakt. Zie inv.nr. 689.

2 Zie inv.nr. 88.
3 Zie inv.nr. 398.
4 Zie inv.nr. 638.
5 Zie inv.nrs. 651-652.
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Verder was hij vanaf 1930 voorzitter van het toen nog geheten Uitvoerend comité tot opheffing 
van de vangst van beschermde vogels en zich sinds 1933 noemende Federatief comité voor 
vogelbescherming in Nederland, dat zowel vóór als na 1933 werd aangeduid met de afkorting 
COVAVO. In deze functie werkte hij samen met de vogelexpert W. Tolsma en na diens dood met T. 
Tieleman in een voortdurende dialoog met regeringsinstanties en met de vanuit een iets andere 
gezichtshoek denkende wereld van vakornithologen en natuurbeschermingsautoriteiten. Een 
belangrijk resultaat hiervan was de totstandkoming van de Vogelwet 1936 6 .

Voorts was hij voorzitter van het Nederlandse "Jack London" verbond, dat zich bezig hield met de 
bestrijding van de mishandeling van dieren voor publieke vermakelijkheden.

Het door hem reeds in 1932 genomen initiatief tot bescherming van dieren op de weg leidde een 
kleine 20 jaren later tot de oprichting door de Konklijke Nederlandse Automobielclub en de 
Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren van het Comité dieren in het wegverkeer, 
waarvan hij voorzitter was 7 .

Van het Dieren-Rampenfonds, dat in 1953 door de Nederlandse vereniging tot bescherming van 
dieren, de Politiebond voor dierenbescherming in Nederland en de Wereldfederatie voor 
dierenbescherming werd opgericht naar aanleiding van de stormramp in februari van dat jaar, was 
hij erevoorzitter en bestuurslid. Door zijn persoonlijke inzet is in de daarop volgende 
watersnoodperiode met name voor huisdieren en kleinvee zeer veel werk verzet 8 .

Vermeld moge hier ook worden de bijzondere belangstelling van Hugo van Poelgeest voor het 
zoveel mogelijk indammen van dierexperimenten 9 en het lijden der vissen bv. tengevolge van het 
palingroken en sporthengelen 10 .

De wetenschap heeft inmiddels aan laatst-genoemde activiteit voet gegeven nu is vastgesteld dat 
vissen niet alleen zeer gevoelig zijn, maar ook het tegendeel van stom: zeeën en oceanen blijken 
vervuld te zijn van "sound and fury".

Tenslotte had hij, hoewel geen bestuurslid, veel bemoeienis met de Anti-trekhondenbond en nam 
hij deel aan de vergaderingen van de Contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming.

Het hoofdbestuur van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren werd in haar 
taakuitoefening aanvankelijk bijgestaan door 7 commissies, later uitgroeiend tot 23, verdeeld in 
een achttal groepen, aangeduid met de letters A-H. Voor een overzicht van de commissies, 
vergeleken in drie verschillende jaren (1926, 1946, 1953), zie men de bijlage bij deze inventaris.

In 1949 werd de Dierenbeschermingsadviesraad opgericht, een de commissies overkoepelend 
orgaan, waarin van elke commissie één of meer commissieleden op grond van hun kennis, 
ervaring of speciale belangstelling als deskundigen zitting hadden. Deze adviesraad had tot doel 
het hoofdbestuur van voorlichting te dienen resp. op verzoek of uit eigen beweging voorstellen te 
doen. De adviesraad is verdeeld in 8 hoofdafdelingen, overeenkomende met de 
commissiegroepen; de commissies zelf vormen de afdelingen. Door de samenwerking van alle 
commissies in dit ene orgaan en door het steeds sterker wordende contact dat het hoofdbestuur 
met de verschillende ministeries, bedrijfsschappen, natuurbeschermingsorganen enz. onderhield, 
werd de efficientie van het werk verhoogd en het bereiken van resultaten versneld 11 . De 

6 Zie inv.nr. 662.
7 Zie inv.nr. 450.
8 Zie inv.nrs. 605, 676-677.
9 Zie inv.nrs. 291, 311, 379.
10 Zie inv.nrs. 385, 541, 594.
11 Zie inv.nrs. 95 en 592.
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adviesraad hield eenmaal per jaar een zgn. kaderconferentie te Utrecht, waarop onderwerpen van 
algemeen belang, de dierenbescherming rakende, door bij uitstek deskundige sprekers werden 
behandeld.

De werkzaamheden van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren gedurende het 
bewind van Hugo van Poelgeest kunnen het eenvoudigst belicht worden door de activiteiten van 
enkele der voornaamste commissies de revue te laten passeren.

Daar is allereerst de Commissie A-I voor vervoerbelangen, welke in 1929 trachtte het vervoer van 
vee per spoor, dat in tegenstelling met het veevervoer per auto al enigermate geregeld was, bv. 
wat betreft het handhaven van een goede staat van reiniging en ontsmetting der wagons, verder 
te perfectionneren en daaraan de andere vervoersmethoden zo mogelijk te doen aanpassen. 
Doordat de veehandelaren over het algemeen niet tevreden waren met de verhoudingen zoals die 
bij het vervoer per spoor bestonden en ook de directie van de Nederlandse Spoorwegen wel oor 
had voor plannen tot reorganisatie, omdat het vervoer per spoor in hoge mate verdrongen werd 
door het autovervoer, kreeg de Commissie A-I een kans. De ontevredenheid van de veehandelaren
gold in het bijzonder de vee-expediteurs, die tijdens het vervoer de zorg voor het vee hadden en 
om zakelijke redenen de wagens vaak te vol laadden en goede bepalingen veronachtzaamden. Op 
grond van het bovenstaande kwam in 1930 een overeenkomst tot stand tussen de Commissie A-I 
en de Nederlandse Spoorwegen, waarbij een uitvoerend comité werd ingesteld, dat een trait-
d'union vormde tussen de Nederlandse Spoorwegen enerzijds en de belanghebbenden - 
veehandelaren en expediteurs - anderzijds. De overeenkomst bepaalde dat het comité onder 
bepaalde voorwaarden 10% provisie van de directie der Nederlandse Spoorwegen zou ontvangen, 
waaruit in de eerste plaats de administratie van en de controle op het veevervoer met alle 
vervoermiddelen door het hele land zou worden bestreden, terwijl van het resterende bedrag een 
uitkering zou worden gedaan aan alle vervoerders, die door middel van een landelijke organisatie 
bij deze regeling waren aangesloten. De landelijke vervoersorganisaties moesten zich echter, 
teneinde aanspraak op reductie te kunnen maken, aan de door het Uitvoerend comité gestelde 
voorwaarden onderwerpen. Deze overeenkomst is gedurende drie achtereenvolgende jaren 
verlengd12. Het Uitvoerend comité administreerde en controleerde het gehele veevervoer per 
spoor, later ook van de concurrerende veeauto's, met dit éne doel: verbetering van het gehele 
veevervoer.

Ook na afloop van de overeenkomst met de Nederlandse Spoorwegen werd het werk voortgezet. 
Het in 1931 begonnen contact van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren met het 
Ministerie van Waterstaat resulteerde nl. in een overeenkomst dat alle veeauto's gecontroleerd 
zouden worden door de daartoe gerechtigde inspecteurs van de Nederlandse vereniging. Alleen 
goedgekeurde auto's werden gerechtigd het bordje "veevervoer" te dragen 13 . Van elke 
onderzochte veevervoerauto passeerde het rapport Hugo van Poelgeest als hoofd van de 
inspectiedienst, waarna deze het in een dienstenveloppe naar het Ministerie van Waterstaat zond. 
In de staatscourant van 1 november 1950 werden door dit ministerie de "eisen veewagens" 
gepubliceerd. In april van hetzelfde jaar had een bespreking plaats gevonden tussen de Commissie
A-I en "alle met in- en export belaste of belanghebbende organisaties van handel, transport, etc.". 
Uit dit overleg resulteerde in 1952 het "Besluit uitvoermonopolie levende dieren", nadat de door 
de Commissie A-I ontworpen regeling, houdende voorschriften voor de behandeling en het 
vervoer van voor export bestemde dieren, was overgenomen door het Bedrijfsschap voor vee en 
vlees.

Eveneens in 1952 werden door de Commissie A-I in samenwerking met de Veeartsenijkundige 
faculteit te Utrecht en de directie van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij richtlijnen opgesteld 
voor het vervoer van dieren per vliegtuig. 14

12 Zie inv.nrs. 463, 506-508.
13 Zie inv.nr. 515.
14 Zie inv.nrs. 523 en 525.
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Het rampzalige vervoer in 1950 van friese pinken naar Peru met het motorschip de "Eendracht" 
was aanleiding ook deze vorm van veevervoer door middel van nieuwe schepenbesluiten aan 
vaste voorschriften te onderwerpen 15 .

Hugo van Poelgeest was van mening dat de werkelijk kwade momenten in het leven van een 
slachtdier waren gelegen in het vervoer èn in de slachting zelf. Na het zorgen voor beter vervoer 
kwam dus het propageren van humanere slachtmethoden. Hiermee komen we op het terrein van 
Commissie A-II, de commissie m.b.t. het slachtvraagstuk. Deze commissie nam reeds vóór 1918 
een zelfstandige plaats in binnen het raam van de Nederlandse vereniging tot bescherming van 
dieren. In 1931 verzocht de Commissie-AII aan de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid bij 
huisslachting een aan de verbloeding voorafgaande bedwelming in alle gevallen verplicht te 
stellen. Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw werd een gelijk verzoek gericht 
t.a.v. de slachting van schapen en geiten in exportslachterijen. Eerst in 1951 werd bereikt dat alle 
voor de export bestemde dieren vóór de slachting bedwelmd moesten worden 16 . In 1952 
bestudeerde de commissie, voorgelicht door deskundigen op medisch en veterinair terrein, 
intensief de methode van het electrisch bedwelmen 17 Hugo van Poelgeest maakte persoonlijk een 
samenvattend overzicht van de conclusies en zond dit aan de veeartsenijkundige hoofdinspecteur 
van de Geneeskundige dienst: in september 1954 werd het bedwelmen en speciaal het electrisch 
bedwelmen van slachtvee wettelijk geregeld. Een speciaal werkterrein van de Commissie A-II was 
vóór de laatste wereldoorlog het slachten volgens de Joodse ritus 18 .

De reeds eerder genoemde Commissie A-III (brand in stallen) heeft zeer veel werk verricht. Slechts 
enkele hoofdpunten van de door haar behaalde resultaten en uitgevoerde activiteiten zullen hier 
worden genoemd. Zo werden als gevolg van het contact met de directie van de 
Wieringermeerpolder de boerderijen daar gebouwd met een maximale brandveiliging. In 1950 
werden in nauwe samenwerking met gemeentebesturen en brandweerdeskundigen, speciaal het 
hoofd van de Afdeling preventie van de Rijksinspectie van het brandweerwezen, D.J.P. Legro, 
nieuwe desiderata opgesteld, aan de hand waarvan het Ministerie van Volkshuisvesting nieuwe 
bouwvoorschriften uitvaardigde. In hetzelfde jaar werd in opdracht van het Ministerie van 
Landbouw een film vervaardigd over de brandbeveiliging op boerderijen, waarin de 
Voorschotense vrijwillige brandweer meespeelde. Verder nam de commissie contact op met de 
gemeentebesturen, schreef prijsvragen uit over brandbeveiliging van stallen, nam deel aan 
brandweertentoonstellingen, zoals aan de grote brandweertentoonstelling in Rotterdam in 1930
19 , voerde een dialoog met de assurantiewereld en poogde haar ideeën ingang te doen vinden 
door middel van het landbouwonderwijs en de voorlichtingsorganen van rijks- en provinciale 
organisaties. Het arbeidsterrein van deze commissie werd nog uitgebreid door de samen met de 
Commissie A gevoerde actie voor stalverbetering gedurende de wintermaanden ter garandering 
van een betere huisvesting voor het vee dan veelal het geval was.

Vanaf 1932 werden verschillende ontwerpen voor een dierenbeschermingswet aan de regering 
aangeboden. Deze waren het resultaat van de werkzaamheden van de Stichting tot wettelijke 
regeling van dierenrecht en van Commissie B (publiekrecht en verenigingsrecht), vanaf 1949 
aangeduid als Commissie B-I (wetgeving). Hugo van Poelgeest heeft aan deze zaak, die hem 
uiteraard bijzonder ter harte ging, zijn beste krachten gewijd. Het is mede aan de zeer grote 
verdiensten van mr. N. de Beneditty, mr. A. van Praag, mr. S. Rink, mr. H.G. Ubbink en de heer W.R. 
Drost te danken geweest, dat na de tweede wereldoorlog de opzet voor een 
dierenbeschermingswet opnieuw op de helling werd gezet en door een departementale commissie
in behandeling werd genomen 20 . Helaas heeft Van Poelgeest de vrucht van zijn werk in deze niet 
meer mogen smaken. Pas in 1961 bereikte de Wet op de dierenbescherming het Staatsblad.

15 Zie inv.nrs. 521-522.
16 Zie inv.nrs. 375, 530 en 537.
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De zorg voor en de uitbouw van het asylwezen over ons gehele land, het speciale werkterrein van 
de Commissie C-I (vóór 1949: Commissie C, tot ca. 1926: Commissie F) is één van de oudste taken 
waarvoor de Nederlandse vereniging zich gesteld zag. De afdelingen speelden hierbij een grote rol.
In 1950 kwam bv. de Stichting dierentehuis Zeist en omstreken tot stand en in 1953 waren er zelfs 
plannen voor de oprichting van een dierenziekenhuis aldaar 21 . De Commissie C-II, in 1951 
opgericht, verzorgde de kadercursussen "Dierenverzorging en E.H.B.O.", waarvan het diploma 
door het Ministerie van Landbouw was erkend 22 . De Commissie C-III voor hulpverlening bij 
rampen en bescherming van dieren in oorlogstijd werd in de organisatie van de Bescherming 
Bevolking opgenomen 23 . In 1953 had de eerste bijeenkomst van de Bescherming Bevolking en de 
Commissie C-III plaats op de "Schaffelaar" in Barneveld.

De Commissie H-I voor vogelbescherming (vóór 1949: Commissie H) werkte op hetzelfde terrein 
als het hierboven reeds genoemde Federatief comité voor vogelbescherming in Nederland 
(COVAVO), maar ontplooide haar activiteiten tevens nog in drie speciale richtingen, t.w. de 
georganiseerde bijvoedering van in. het wild levende vogels bij strenge vorst (voor het eerst in de 
strenge winter 1929) 24 , het probleem van de stookolieslachtoffers t.g.v. in zee geloosde olie 25 en 
het probleem van de massale vogelsterfte t.g.v. het toenemend gebruik van insecticiden, hetwelk 
zich reeds omstreeks 1954 begon af te tekenen en waarvan Hugo van Poelgeest het grote gevaar, 
welke dit voor het evenwicht in de natuur zou meebrengen, voorzag. Voor het onderkennen en 
bestuderen van de gevaren welke dit evenwicht bedreigden was reeds in 1949 een aparte 
commissie ingesteld, de Commissie H-II.

Voor de overige commissies van de Nederlandse vereniging en voor het verkrijgen van een 
totaaloverzicht van haar activiteiten en de geleidelijke uitbouw daarvan zij hier verder naar het 
onderstaande overzicht.

Verdeling van de taken over de commissies van het hoofdbestuur van de N.V.B.D.

taken situatie in 1926 situatie in 1946 situatie in 1953

Voorlichting en het 
doen van voorstellen 
aan het hoofdbestuur, 
op verzoek of uit eigen 
beweging

Dierenbeschermingsad
viesraad (ingesteld 
1949). N.B. De raad is 
verdeeld in 
hoofdafdelingen 
overeenkomende met 
de commissiegroepen, 
de commissies vormen
de afdelingen.

Verbetering van de 
exploitatie van vee en 
pluimgedierte van 
geboorte tot dood

commissie A (ingesteld
1926)

commissiegroep A hoofdafd. 
(commissiegroep) A

Algemene Belangen commissie A commissie A

17 Zie inv.nrs. 538-539.
18 Zie inv.nrs. 534-536..
19 Zie inv.nr. 556.
20 Zie inv.nrs. 376-377.
21 Zie inv.nr. 628.
22 Zie inv.nrs. 429, 431, 433.
23 Zie inv.nr. 598.
24 Zie inv.nrs. 584-585.
25 Zie inv.nrs. 586-587.
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taken situatie in 1926 situatie in 1946 situatie in 1953

Vervoerbelangen commissie A-I 
(ingesteld 1929)

commissie A-I

Slachtvraagstuk commissie B commissie A-II commissie A-II

Brand in stallen commissie A (vanaf 
1926)

commissie A-III (vanaf 
1936)

commissie A-III

Publieksrecht en 
verenigingsrecht

commissie B hoofdafd. 
(commissiegroep) B

Wetgeving commissie C commissie B-I (vanaf 
1949)

Statuten en 
reglementen

commissie D commissie B-II (vanaf 
1949)

Dierenverpleging, asyls
en woonwagenstallen

commissie F commissie C commissie C-I (vanaf 
1949)

Gecommitteerden 
kadercursussen 
Dierenverzorging en 
E.H.B.O.

commissie C-II (vanaf 
1951)

Hulpverlening bij 
rampen en 
bescherming van 
dieren in oorlogstijd

commissie C-III (vanaf 
1952)

Opvoeding en 
Propaganda (voor 
onderwijs, 
jeugdbeweging, pers, 
lezingen, films, 
propaganda en 
tentoonstellingen)

commissiegroep D hoofdafd. 
(commissiegroep) D

Dierenbescherming en 
opvoeding (D.E.O.)

werkgroep D.E.O. werkgroep D.E.O.

Algemene Belangen commissie D

Jeugdbeweging commissie D-I

Lager- en 
voorbereidend lager 
onderwijs

commissie D-I commissie D-I

Voorbereidend hoger- 
en middelbaar 
onderwijs

commissie D-I commissie D-II

Hoger onderwijs commissie D-I commissie D-III

Nijverheidsonderwijs commissie D-I commissie D-IV

Pers commissie D-II commissie D-V

Films, propaganda, 
lezingen

commissie D-III commissie D-VI

Tentoonstellingen commissie D-IV commissie D-VIII
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taken situatie in 1926 situatie in 1946 situatie in 1953

Internationale 
voorlichting en 
overleg, informatie en 
wederkerige hulp, 
eventuele congressen

commissie E commissie E-I

Sport, vermaak en 
dierenverzamelingen

commissie F hoofdafd. (commissie-
groep) F (vanaf 1949)

Wedrennen en 
concoursen

commissie F-I commissie F-I

Dierentuinen en 
circussen

commissie F-II commissie F-II

Modegruwelen commissie E (vanaf 
c.1934: commissie F)

Kettinghond commissie G commissie G-I (vanaf 
1949)

inzake het bepaalde bij 
titel IV van de veewet 
(wering en bestrijding 
van hondsdolheid van 
honden en katten)

commissie G

Natuur hoofdafd. (commissie-
groep) H (vanaf 1949)

Vogelbescherming commissie H commissie H-I (vanaf 
1949)

Evenwicht in de natuur commissie H commissie H-II (vanaf 
1949)

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het archief is in 1970 door mevrouw V.R. van Poelgeest-Spatkowa aan het Algemeen Rijksarchief in
bewaring gegeven. Bij haar overlijden (27 dec. 1976) zijn de archivalia in eigendom aan het Rijk 
overgegaan.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is door schenking verworven.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Het archieffonds van Hugo van Poelgeest bevat naast particuliere bescheiden twee hoofdgroepen, 
nl. stukken betreffende door hem geleide of mede geleide steenfabrieken en stukken betreffende 
organisaties op het gebied van de dierenbescherming.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
De stukken betreffende de steenfabrieken zijn beschreven door drs. G. Abma in de "Inventaris der 
zakelijke archieven uit het archieffonds van H. van Poelgeest", die in 1966 gereed kwam. De 
stukken betreffende de dierenbescherming zijn beschreven in de onderliggende inventaris.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Het onderhavige archief bestaat uit een eigenaardige mengeling van bestanddelen welke Hugo 
van Poelgeest in zijn verschillende functies ambtshalve ontving en zelf produceerde en van op de 
dierenbescherming betrekking hebbende bestanddelen, welke hij ter eigen documentatie 
verzamelde en bewaarde. Aangezien het verband met de verenigingsadministraties niet altijd 
duidelijk prevaleerde en ook de indeling in commissies van de Nederlandse vereniging alsmede de 
wijze waarop hierin de zaken commissoriaal werden afgedaan nogal eens wisselde, kon bij de 
indeling van de onderdelen van dit archief niet altijd worden vastgehouden aan de indeling van de 
organisatie van de Nederlandse vereniging als grondslag voor de administratie. Zo zijn de stukken 
betreffende één onderwerp en betreffende naverwante onderwerpen zoveel mogelijk bijeen 
gehouden overeenkomstig de daaraan oorspronkelijk gegeven samenstelling, ook al werden zij in 
de loop der tijd door verschillende commissies behandeld.

De bij het archieffonds aangetroffen stukken van de Afdeling Leiden en omstreken van de 
Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren, 1918-1953, en van de Vereniging "Het Leidse 
dierenasyl", 1921-1954, werden aan de archivaris der gemeente Leiden overgedragen, omdat reeds 
een ander gedeelte van hun archieven in de bewaarplaats van het Leidse gemeentearchief was 
gedeponeerd.
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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

I. DE NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN (N.V.B.D.)

I. DE NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN (N.V.B.D.)
A. Leiding

A. LEIDING
A.I. Statuten en reglementen

A.I. STATUTEN EN REGLEMENTEN

1 Statuten, huishoudelijke reglementen en ledenlijsten,
1918-1947. 1 pak

2 Stukken betreffende wijzigingen van de statuten en van het huishoudelijk 
reglement,
1939, 1946-1954. 1 pak
Zie ook inv.nr. 5.

3 Reglement tot regeling der werkzaamheden van de leden van het dagelijks bestuur, 
bedoeld in art.15 der statuten,
1944. 1 stuk

4 Correspondentie betreffende het verkrijgen van het praedicaat "koninklijke" voor 
de vereniging,
1953-1954. 5 stukken in 1 omslag

5 Stukken betreffende de bijeenroeping van het hoofdbestuur door de voorzitter, 
Hugo van Poelgeest, voor het houden van een informele bespreking betreffende 
statutenwijziging en aanvulling van het hoofdbestuur in juli 1954, met opgave van 
de punten van bespreking,
1954. 5 stukken in 1 omslag

A.II. Notulen en jaarverslagen

A.II. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

6 Convocaties en programma's voor de jaarlijkse algemene vergaderingen, (met 
onderbrekingen).
1929-1954 1 omslag

7 Kladnotulen van de in 1923 gehouden jaarlijkse algemene vergadering,
1923. 1 stuk

8 Notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen,
1948-1951, 1953. 1 omslag

9 Kort verslag voor de afdelingen van hetgeen is besloten op de in 1939 gehouden 
jaarlijkse algemene vergadering,
1939. 1 stuk

10 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest betreffende de jaarlijkse algemene vergaderingen,
1920, 1936, 1940, 1943, 1948-1950, 1952-1954. 1 omslag
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11 Krantenknipsels met persberichten over jaarlijkse algemene vergaderingen,
1931-1947. 1 omslag

12 Convocaties en agenda's voor vergaderingen van het hoofdbestuur,
1929-1953. 1 omslag

13-17 Kladnotulen van vergaderingen van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur en 
van de commissies A (Algemene Belangen), A-I (Vervoerbelangen) en A-II 
(Slachtvraagstuk), geschreven in cahiers,
1928-1939. 5 pakken
13 1928 juli 27-1930 febr.14.
14 1930 febr. 28-1931 jan. 30.
15 1931 febr. 13-1932 mrt. 23.
16 1932 apr. 11-1935 mei 2.
17 1935 juni 19-1939 febr. 8.

18-21 Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur,
1934-1942, 1945-1954. 4 pakken
18 1934-1942, 1945-1947.
19 1948-1950
20 1950-1952
21 1953-1954

22 Convocaties voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur en brieven ter 
herinnering aan deze vergaderingen,
1929-1930, 1932-1942, 1946-1948. 1 pak

23-26 Notulen van vergaderingen van het dagelijks bestuur,
1936-1942, 1946-1954. 4 pakken
Voor de kladnotulen van het dagelijks bestuur binnen de periode 1928-1939, zie de
inv.nrs. 13-17.
23 1936-1942
24 1946-1948
25 1949-1951
26 1952-1954

27 Notulen van de confidentiële bespreking van het dagelijks bestuur met degenen die
in de laatste jaren hun critiek lieten horen, respectievelijk nieuwe gedachten naar 
voren brachten, met 2 aanhangels,
1950. 3 stukken
Zie ook inv.nr. 108.

28 Concept jaarverslagen van de N.V.B.D. over 1936/37 en 1943/44, ingekomen bij Hugo
van Poelgeest voor op- en aanmerkingen,
1937, 1944. 1 omslag

29-61 Jaarverslagen over de jaren (met onderbrekingen; gedrukt).
1867-1953 35 delen en 1 katern
29 1867
30 1868
31 1969
31A 1870
32 1872
33 1873
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34 1874
35 1875
36 1876
37 1877
38 1878
39 1880
40 1881
41 1882
42 1884
43 1885
44 1886
45 1888
46 1889
47 1890
48 1902
49 1916
50 1917-1927
50A 1932, 1 katern.
51 1934
52 1936
53 1939
53A 1941
53B 1943
54 1945
55 1946
56 1948
57 1949
58 1950
59 1951
60 1952
61 1953

62 Lijsten van personen aan wie jaarverslagen verstuurd zijn en aan wie deze nog 
gezonden moeten worden,
1930, 1935. 2 stukken in 1 omslag

63 Jaarverslagen van de afdelingen Culemborg, Enschede, 's-Gravenhage, Haarlem, 
Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Velsen, Vlissingen en Zaandam over de jaren
1926-1947. 1 omslag

A.III. Dagelijks beheer

A.III. DAGELIJKS BEHEER
a. correspondentie

A. CORRESPONDENTIE

64-66 Stukken ingekomen bij de vice-voorzitter en vanaf december 1942 de voorzitter 
Hugo van Poelgeest,
1929-1954. 3 pakken
64 1929-1948
65 1949-1951
66 1952-1954

67 Minuten van uitgaande stukken van de vice-voorzitter en vanaf december 1942 de 
voorzitter Hugo van Poelgeest,
1929-1931, 1935-1953. 1 pak
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68-78 Copieboeken inhoudende doorslagen van brieven uitgegaan van de vice-voorzitter 
en vanaf december 1942 van de voorzitter Hugo van Poelgeest,
1930-1947. 11 delen
68 1930 febr 15-1931 aug. 3.
69 1931 juli 26-1933 mrt. 25.
70 1933 mrt, 29-1935 mrt. 11.
71 1935 mrt. 11-1937 okt. 24.
72 1937 okt. 29-1938 juni 30.

Gefolieerd: 1-56 en 107-172.
73 1937 okt. 29-1938 juni 30.

Gefolieerd:57-106 en 173-208
74 1938 juli 2-1940 juli 16.
75 1940 juli 25-1941 nov. 20.
76 1941 nov. 10-1943 mrt. 2.
77 1943 mrt. 5-1944 sept. 15.
78 1944 sept. 8-1947 jan. 29.

79 Minuten van stukken van het hoofdbestuur,
1938-1940. 4 stukken in 1 omslag

80 Circulaires, ingekomen bij de vice-voorzitter Hugo van Poelgeest,
1929-1937. 5 stukken in 1 omslag

81 Correspondentie tussen de vice-voorzitter Hugo van Poelgeest en de erevoorzitter 
Jhr. L.J. Quarles van Ufford,
1927-1940. 1 pak

82 Brieven van de voorzitter Jhr. mr. J.L.W.C. von Weiler aan de vice-voorzitter Hugo 
van Poelgeest,
1929-1930. 5 stukken in 1 omslag

83 Correspondentie van de voorzitter Hugo van Poelgeest met de vice-voorzitter H. de 
Bordes,
1942-1948. 1 omslag

84 Correspondentie tussen Hugo van Poelgeest en zijn medeleden van het 
hoofdbestuur,
1932-1947, 1954 1 omslag

85 Correspondentie van de vice-voorzitter Hugo van Poelgeest met mevrouw M.C. 
Doorman-Kielstra, secretaresse van het hoofdbestuur,
1930-1935, 1938-1941. 1 omslag

86 Correspondentie tussen de vice-voorzitter en vanaf 1942 van de voorzitter Hugo 
van Poelgeest en G. Nieuwenhuysen, 2e secretaris,
1930-1945. 1 pak

87 Stukken, ingekomen bij de vice-voorzitter Hugo van Poelgeest van de 
penningmeesters W. Engelen van Pijlsweert en W. v.d. Burg,
1930-1935. 1 omslag

88-102 Stukken ingekomen van en minuten van stukken, verzonden aan de afdelingen,
1927-1952. 15 omslagen
88 Almelo 1930-1933.
89 Amsterdam 1936-1949.
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90 Culemborg 1932-1934.
91 ,

Delft, 1948.
Dordrecht, ca. 1931
Enschede, ca. 1933

92 Friesland 1934, 1949.
93 Gorinchem 1927-1928.
94 's-Gravenhage 1938-1940, 1951-1952.
95 Groningen 1932-1933, 1936-1937.
96 Katwijk 1929, 1936.
97 ,

Limburg, 1946.
Meppel, 1934

98 Rotterdam 1932-1933.
99 Sassenheim 1932-1933, 1939.
100 Schiedam 1936-1937, 1939.
101 Soest 1942, 1947.
102 ,

Tilburg, 1930.
Utrecht, ca. 1934
Zeeland, 1938

103 Circulaires uitgegaan van het hoofdbestuur aan de afdelingen van de N.V.B.D.,
1929-1936 en z.d. 1 omslag

104 Circulaires van het dagelijks bestuur aan de afdelingen betreffende het paard en de 
kettinghond,
1941-1942. 2 stukken in 1 omslag

b. organisatie

B. ORGANISATIE

105 Kranten- en tijdschriftenartikelen, teksten van feestredevoeringen en 
jubileumnummers van het maandblad "Dierenbescherming" ter gelegenheid van 
het 75-, 80-en 90-jarig bestaan van de N.V.B.D.,
1939, 1944, 1954. 1 omslag

106 Stukken betreffende het overlijden van leden van het hoofdbestuur,
1936-1946. 1 omslag

107 Correspondentie betreffende candidaatstellingen voor het hoofdbestuur,
1940, 1952-1953. 1 omslag

108 Correspondentie betreffende de houding van het hoofdbestuur ten opzichte van de
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog,
1945-1946. 1 omslag

109 Correspondentie betreffende de oppositie van verscheidene afdelingen en leden 
tegen het hoofdbestuur en de daaruit voortvloeiende reorganisatieplannen voor de
vereniging,
1948-1954. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 27.

110 Lijst met opgave van leden van de werkcommissies van de N.V.B.D., benoemd door 
het hoofdbestuur,
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1929. 1 stuk

111 Ingekomen stukken en minuten van verzonden stukken en aantekeningen van 
Hugo van Poelgeest betreffende salarissen en pensioenen van het personeel van 
het Hoofdbureau van de N.V.B.D. te 's-Gravenhage,
1937-1953. 1 omslag

112 Stencil met opgave van de spreekuren van voorzitter en secretaris en van de 
directeur van het hoofdbureau van de N.V.B.D. te 's-Gravenhage,
ca. 1945. 1 stuk

113 Concept- en definitieve instructies voor de directeur, hoofdambtenaar en 
administrateur van het Hoofdbureau van de N.V.B.D. te 's-Gravenhage met de 
daarover gevoerde correspondentie,
1950-1951. 1 omslag

114 Kort verslag van de op 18 juni 1940 gehouden vergadering der commissie tot 
regeling der bezigheden van de algemene inspecteur van de N.V.B.D.,
1940. 1 stuk

115 Stukken van personele aard betreffende J.V. van den Akker, hoofd-inspecteur bij de 
N.V.B.D.,
1939, 1948, 1950. 1 omslag

116 Aantekeningen van Hugo van Poelgeest betreffende vrijstelling van arbeidsdienst 
voor N. Visser, inspecteur van de N.V.B.D.,
1943. 2 stukken in 1 omslag

117 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest betreffende de financiële moeilijkheden van Jhr. W.E. Engelen, gewezen 
algemene secretaris van de N.V.B.D., en de uitkering van de aan deze bij testament 
door mej. Groshans, redactrice van het maandblad, nagelaten jaarlijkse toelage, 
(met onderbrekingen).
1926-1954 1 omslag

118 Stukken betreffende het zich terugtrekken van mevrouw M.C. Doorman-Kielstra als
secretaresse van het hoofdbestuur van de N.V.B.D.,
1942. 2 stukken in 1 omslag

119 Verklaring van het hoofdbestuur naar aanleiding van een lastercampagne tegen G. 
Nieuwenhuijsen, secretaris van de N.V.B.D. wegens vermeende verduistering,
ca. 1943. 1 stuk

120 Het correspondentieblad van de Nederlandse kinderbond, geheel gewijd aan Suze 
Groshans, o.a. gewezen hoofdbestuurslid en voorzitster van Commissie D 
(opvoeding en propaganda) van de N.V.B.D.,
1945. 1 stuk

121 Stukken ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van Hugo van Poelgeest 
betreffende het ontslag van C. M. Kuypers, redacteur van het maandblad 
"Dierenbescherming", orgaan van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Dieren, 1946-1951, waaronder een copie van diens arbeidsovereenkomst,
1940. 1 pak
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122 Stukken betreffende sollicitatie en aanstelling van W.R. Drost als secretaris van 
Commissie B (wetten) van de N.V.B.D.,
1947. 6 stukken in 1 omslag

123 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest betreffende de veroordeling tot 1 jaar gevangenisstraf van mr. I. van de 
Roemer, voorzitter van de afdeling Utrecht van de N.V.B.D., wegens het aangeven 
van aapjeskoetsiers bij de N.S.B.-directeur van het gewestelijk arbeidsbureau,
1947. 6 stukken in 1 omslag

124 Aanvullende arbeidsovereenkomst tussen de N.V.B.D. en de heer D.A. Touw, haar 
administrateur,
1949. 1 stuk

125 Stukken betreffende de oprichting van de afdelingen Bevelanden en Oss,
1940, 1944, 1954. 1 omslag

126 Circulaire van Commissie A (algemene belangen) aan afdelingsbesturen, houdende 
een verzoek om opgave van de huidige samenstelling van het bestuur, met een 
naamlijst van de bestuursleden der afdelingen,
c. 1948. 1 omslag

127 Reglement voor de afdelingen van de N.V.B.D.,
ca. 1948. 1 omslag

128 Statuten en huishoudelijk reglement van de afdeling Sassenheim,
1929. 1 stuk

129 Stukken betreffende de statuten van de afdeling Friesland en de afdeling Sneek 
e.o., 1951-1952. 1 omslag

130 Stukken betreffende moeilijkheden in de afdelingen Amstelveen, Haarlem, Kampen
en Zandvoort, benevens verslagen van bemiddelingspogingen door afgevaardigden
van het hoofdbestuur in de afdelingen Oldenzaal en Roosendaal,
1941-1947, ca. 1954. 1 omslag

c. financiële en ledenadministratie

C. FINANCIËLE EN LEDENADMINISTRATIE

131 Aantekeningen betreffende nieuwe leden van de N.V.B.D.,
ca. 1943. 2 stukken in 1 omslag

132 Stukken ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van Hugo van Poelgeest 
als voorzitter van de N.V.B.D. betreffende de financiën van de vereniging,
1952-1954. 1 omslag

133 Jaarrekeningen, specificatie der verlies- en winstrekeningen over het afgelopen 
verenigingsjaar benevens begrotingen van inkomsten en uitgaven voor het 
komende verenigingsjaar, opgemaakt in de jaren
1929-1953. 1 pak

134 Exploitatie-overzichten van de N.V.B.D.,
1946, 1948, 1949. 1 omslag
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135 Exploitatie-overzichten van het maandblad 'Dierenbescherming' van de N.V.B.D. en 
een prijsopgaaf van de Nederlandse Boek- en Steendrukkerij voor het drukken van 
het maandblad,
1927, 1948-1949. 1 omslag

136 Staat van ontvangsten en uitgaven ter afrekening van het kasboekje van het Bureau
van de N.V.B.D. over het derde kwartaal van 1946, opgemaakt
1946. 1 stuk

137 Lijst van algemene, d.w.z. niet tot een afdeling behorende, leden van de N.V.B.D., 
met vermelding van de contributie die zij bijdragen,
ca. 1935. 1 stuk

138 Kwitanties van de inspecteur W.C. Serné ingekomen bij Hugo van Poelgeest als 
leider van de inspectiedienst,
1942-1944. 1 omslag
Zie inv.nr.406.

139 Staten houdende opgaven van het effectenbezit van de N.V.B.D.,
1944, 1947, 1949. 1 omslag

140 Correspondentie en aantekeningen van Hugo van Poelgeest als ondervoorzitter, 
sinds december 1942 als voorzitter van de N.V.B.D., betreffende aan de vereniging 
nagelaten legaten,
1936-1949. 1 omslag

141 Dossier inzake de door mevrouw Ch. Carno-Barlen aan de N.V.B.D. gelegateerde 
nalatenschap met copie van de notariële akte van testament,
1938, 1940-1941. 1 omslag

142 Ingekomen stukken en minuten van stukken verzonden door Hugo van Poelgeest 
als voorzitter van de N.V.B.D. aan de Commissie tot Onderzoek van de financiële 
positie van de vereniging, ingesteld bij besluit van de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van 27 mei 1949, met rapport van die commissie met daartoe 
strekkende bijlagen,
1949-1950. 1 omslag

143 Accountantsrapporten betreffende de contrôle van het in 1948 gevoerde financiële 
beleid en de financiële toestand van de N.V.B.D., opgemaakt door het 
accountantsbureau De Tombe & Demenint te Leiden,
1950-1954. 1 omslag

144 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest betreffende een subsidie voor de N.V.B.D. in verband met het financieel 
tekort en de noodzakelijke uitbreiding van het werkterrein,
1949-1950. 1 omslag

145 Stukken betreffende reis- en verblijfkosten van bestuursleden,
1942-1949. 1 omslag

146 Staat houdende opgave van archiefbescheiden in de kast op het hoofdbureau van 
de N.V.B.D. te 's-Gravenhage,
1948. 1 stuk
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B. Uitvoering

B. UITVOERING
B.I. Voorlichting en propaganda

B.I. VOORLICHTING EN PROPAGANDA
a. algemeen

A. ALGEMEEN

147 Stukken ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van Hugo van Poelgeest 
betreffende propaganda,
1930-1953. 1 omslag

148 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest van mejuffrouw A.J.P. Groshans, 
voorzitster van Commissie D (opvoeding en propaganda),
1929-1942. 1 pak

149 Circulaires van het hoofdbestuur en van de Commissie D (opvoeding en 
propaganda) van de N.V.B.D. aan de besturen van de afdelingen betreffende 
propagandamateriaal,
1933, 1948. 2 stukken in 1 omslag

150 Stuk ingekomen bij de heer G. Nieuwenhuysen, directeur van het Bureau aan de 
Prinses Mariestraat 40 te 's-Gravenhage, van prof. dr. S. Hofstra betreffende 
propagandalectuur, en diens antwoord daarop,
1953. 2 stukken in 1 omslag

151 Artikelen e.d. houdende redevoeringen betreffende de geschiedenis van de 
N.V.B.D.,
1916-1953. 1 omslag

152 Overzichten van de werkzaamheden van de N.V.B.D. over de jaren, 1864-1920 met 
een latere aanvulling voor het tijdvak 1919-1926, opgemaakt om uitgebracht te 
worden in de algemene vergadering van de Nationale vrouwenraad van Nederland,
1920-1927. 1 omslag

153 Brochures, redevoeringen en artikelen uitgegeven door de N.V.B.D. als propaganda 
en ter verbreiding van de dierenbeschermingsgedachte,
1930-1953. 1 pak

154 Overdruk uit een tijdschrift van een interview met mevrouw M.C. Doorman-Kielstra
over dierenbescherming,
ca. 1940. 1 katern

b. maandblad "Dierenbescherming"

B. MAANDBLAD "DIERENBESCHERMING"

155-188 Jaargangen van het maandblad "Dierenbescherming" orgaan van de Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Dieren,
1920-1944, 1946-1954. 28 banden en 6 omslagen
In het laatste kwartaal van 1944 en in 1945 is het maandblad ten gevolge van de 
oorlogsomstandigheden niet verschenen.
155 1920
156 1921
157 1922
158 1923
159 1924
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160 1925
161 1926.
162 1927
163 1928
164 1929
165 1930
166 1931
167 1932
168 1933
169 1934
170 1935
171 1936
172 1937
173 1938
174 1939
175 1940
176 1941
177 1942
178 1943
179 1944 jan-sept., 1 omslag
180 1946 jan-okt., 1 omslag
181 1947., 1 omslag
182 1948, 1 omslag
183 1949, 1 omslag
184 1950
185 1951
186 1952
187 1953
188 1954 febr-juni, 1 omslag

189 Rapport van de Orgaancommissie over eventuele verandering in de wijze van 
exploitatie van het maandblad 'Dierenbescherming',
1928. 1 stuk

190 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als vice-voorzitter, na december 1942 als voorzitter, van de N.V.B.D. 
betreffende het maandblad 'Dierenbescherming',
1932-1944, 1946-1947, 1949. 1 pak

191 Correspondentie van Hugo van Poelgeest als vice-voorzitter, na december 1942 als 
voorzitter van de N.V.B.D. , met C.M. Kuypers, redacteur van het maandblad 
'Dierenbescherming',
1932-1934, 1936-1946. 1 pak

192 Artikelen voor het maandblad 'Dierenbescherming', opgesteld door Hugo van 
Poelgeest,
ca.1934. 3 stukken in 1 omslag

193 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de N.V.B.D. betreffende te plaatsen en geplaatste 
artikelen in het maandblad 'Dierenbescherming' van mr. A. van Praag en van kapt. 
T.D. Sigling, lid van het hoofdbestuur,
1932-1933, 1948. 1 omslag
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194 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van de N.V.B.D. 
betreffende de vraag door welke drukkerij het maandblad 'Dierenbescherming', 
orgaan van de N.V.B.D., voortaan gedrukt zal worden,
1937, 1952-1953. 1 omslag

195 Brieven ingekomen bij mej. V.R. Spatkowa van de heren Kuypers, redacteur van het 
maandblad 'Dierenbescherming', en Tolsma, voorzitter van het Federatief comité 
voor vogelbescherming in Nederland betreffende door haar voor dit maandblad 
ingezonden bijdragen,
1938-1939. 6 stukken in 1 omslag

c. propagandabijeenkomsten, lezingen, films

C. PROPAGANDABIJEENKOMSTEN, LEZINGEN, FILMS

196 Stukken ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van Hugo van Poelgeest 
en zijn echtgenote (tot 1939) als leden van Commissie D-III (propaganda, films en 
lezingen),
1931-1953. 1 pak

197 Richtlijnen voor de administratie der filmpropaganda benevens opgave van de 
aanwezige camera's en filmapparatuur opgesteld ten behoeve van Commissie D-III 
(propaganda, films en lezingen),
1951. 3 stukken in 1 omslag

198 Rapporten en verslagen van G. Nieuwenhuysen, secretaris van Commissie D-III 
(propaganda, films en lezingen) betreffende propaganda bijeenkomsten en door 
nem gehouden filmvoorstellingen,
1950-1953. 1 omslag

199 Lijsten met opgave van personen, die bereid zijn lezingen te houden,
1930-1933. 5 stukken in 1 omslag

200 Artikel uit de 'Middelburgse Courant' betreffende een lezing over 
dierenbescherming, gehouden door mevrouw J.C. van Poelgeest-Brand, lid van 
commissie D-III (propaganda, lezingen en films),
1931. 1 stuk

201 Teksten van redevoeringen en lezingen uitgesproken door Hugo van Poelgeest als 
lid van Commissie D-III (propaganda, films en lezingen),
1936-1948. 1 omslag

202 Beschrijving van de plaatjes van de film "wat dieren ons te zeggen hebben",
ca.1935. 1 stuk

203 Programma, tevens bewijs van toegang, voor de op 7 april 1936 in gebouw 
'Monopole' te Zandvoort te houden grote propagandatoneelavond ten bate van de 
afdeling Zandvoort,
1936. 1 stuk

204 Aantekeningen van Hugo van Poelgeest betreffende het vertonen van een film en 
het houden van een lezing op een propaganda-avond te Gorinchem,
1938. 1 stuk

205 Uitnodiging voor een op 1 maart 1941 te Den Haag te houden voordracht door 
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Oberregierungsrat dr. Pschorr, rijkscommissaris voor veterinaire aangelegenheden, 
over dierenbescherming in Duitsland, waarbij gedeelten uit de film van de N.V.B.D. 
"S.O.S. voor het dier", vertoond zullen worden,
1941. 1 stuk

206 Stuk betreffende een op 27 september 1941 in 'Rialto' te Amsterdam te vertonen 
film van de N.V.B.D.,
1941. 1 stuk

207 Gebundelde voordrachten over dierenbescherming, dierpsychologie en 
diergeneeskundige ethiek, gehouden te Utrecht in de winter 1948-1949, 
bijeengebracht en uitgegeven door de N.V.B.D.,
1949. 1 deeltje

d. tentoonstellingen

D. TENTOONSTELLINGEN

208 Minuten van uitgaande stukken van Commissie D-IV (tentoonstellingen; na 1949 D-
VII),
1918-1939. 1 omslag

209 Stukken ingekomen bij Commissie D-IV (tentoonstellingen), na 1949: B-VII,
1929-1953. 1 omslag

210 Jaarverslagen van Commissie D-IV (tentoonstellingen; na 1949 D-VII),
1936-1946. 1 omslag

211 Stukken betreffende de I.T.O.D.A. (internationale tentoonstelling op 
dierenbeschermingsgebied te Amsterdam),
1929-1930. 1 omslag

212 Stukken betreffende de van 15 tot 23 februari 1936 te Amsterdam in gebouw "De 
Pinksterblom" door de N.V.B.D. gehouden tentoonstelling,
1936. 1 pak

213 Stukken betreffende een tentoonstelling van en over de organisatie Bescherming 
Bevolking, waar ook de N.V.B. D. met een stand uit zal komen,
1954. 6 stukken in 1 omslag

e. dierendag en paardendag

E. DIERENDAG EN PAARDENDAG

214 Artikelen, brochures, circulaires en teksten van redevoeringen naar aanleiding van 
werelddierendag,
1930-1953. 1 omslag

215 Bewijs van toegang voor de feestavond ter gelegenheid van Dierendag 1947 in de 
Dierentuinzaal te 's-Gravenhage,
1947. 1 stuk

216 Stukken betreffende de voorbereidingen en het verloop van de jaarlijkse 
paardendagen, georganiseerd door de N.V.B.D. in samenwerking met Van Gend en 
Loos,
1953, 1954. 1 omslag
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f. pers

F. PERS

217 Notulen van de vergaderingen van de commissie D-II (pers), na 1949: D-V,
1948-1953. 4 stukken in 1 omslag

218 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest als ondervoorzitter van de N.V.B.D. 
betreffende de commissie D-II (pers),
1934-1939. 1 omslag

219 Minuut van een uitgaand stuk van commissie D-V (pers), getiteld 'Zomer- en andere
perikelen voor dieren',
ca.1950, 1 stuk

220 Krantenknipsel houdende verslag van een door de N.V. B.D, gehouden 
persconferentie, met daartoe strekkende ontwerpconvocatie,
1951. 2 stukken in 1 omslag

221 Verslag van de op 23 september 1953 te Utrecht door de N.V.B.D. gehouden 
persconferentie met de teksten van de bij die gelegenheid door pater Auspicius van 
Corstanje en Hugo van Poelgeest gehouden toespraken,
1953. 3 stukken in 1 omslag

g. onderwijs en jeugd

G. ONDERWIJS EN JEUGD

222 Jaarkalender met bestelkaart voor de leden van 'Dierenbescherming en opvoeding' 
(D.E.O.), werkgroep van de N.V.B.D.,
1933. 1 omslag

223 Krantenknipsel betreffende de in 1934 te Enschede gehouden jaarlijkse algemene 
vergadering van de Nederlandse Vereniging van Vrijzinnige Zondagsscholen, en de 
bij die gelegenheid door de heer J. Ennik, inspecteur van de N.V.B.D. gehouden 
voordracht over "Dierenbescherming en Opvoeding",
1934. 1 stuk

224 Circulaire aan de leden van het hoofdbestuur en van de werkgroep 
Dierenbescherming en opvoeding (D.E.O.),
1936. 1 stuk

225 Nota van W.R. Drost, secretaris van de commissies A (algemene belangen), A-III 
(brand in stallen), B (wetgeving, statuten, etc), C (asyls, etc), D-IV 
(tentoonstellingen) en F-I (wedrennen en concoursen), aan prof. dr. J.A. Beyers, 
hoogleraar in de diergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht betreffende in 
hoofdzaak: documentatie en advisering van het landbouwonderwijs en de 
landbouw, de opbouw van een asylwezen en dierenbescherming in het communale 
strafrecht,
1948. 1 stuk

226 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van commissie A-IV 
(landbouw, landbouwonderwijs en landbouwhuishoudonderwijs) en minuten van 
diens uitgaande stukken,
1949-1952. 1 omslag

227 Stukken betreffende het introduceren van dierenbescherming in de kringen van het 
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hoger onderwijs, naar het voorbeeld van 'The Universities Federation for Animal 
Welfare' in Engeland,
1950-1953. 1 omslag

228 Tekening vervaardigd ten behoeve van een kleurwedstrijd voor meisjes, 
uitgeschreven door de Jeugdbond voor Dierenbescherming, afd. Woerden e.o.,
1936. 1 stuk

229 Correspondentie met de hoofdkwartiercommissaris voor training van de 
Nederlandse padvinders betreffende het vaardigheidsinsigne "dierenvriend",
1952. 1 omslag

230 Correspondentie van de Dierenbeschermingsadviesraad met vertegenwoordigers 
van padvindersbewegingen n.a.v. de 4e kaderconferentie van de raad, waar naast 
mensen van het landbouwonderwijs ook padvindersleiders werden uitgenodigd,
1952-1954. 1 omslag

231 Stukken ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van het dagelijks bestuur
van de N.V.B.D. betreffende de actie: 'Ieder kind een dierenvriend',
1953. 4 stukken in 1 omslag

232 Dierenverhalen voor kinderen, uitgegeven door de N.V.B.D. en door haar werkgroep
"Dierenbescherming en opvoeding",
1953. 1 omslag

233 Brochures uitgegeven door de Werkgroep "Dierenbescherming en opvoeding",
1953 en z.d. 1 katern en 1 deeltje

h. kerken

H. KERKEN

234 Circulaires getiteld 'Ein Mahnwordt an die katholischen Christen' en 'Pabst Pius X 
über den Tierschutz', uitgegeven door de Berliner Tierschutzverein,
ca.1920. 2 stukken in 1 omslag

235 'Religiöse Verteidigungsschrift für die Tierwelt' door prof. J.H. Schüss, Prälat,
1928. 1 deeltje

236 Stukken en artikelen betreffende het onderwerp "Dierenbescherming en de Kerk",
1935-1953. 1 omslag

237 Enkele exemplaren van 'Het Schild', apologetisch maandschrift met artikelen over 
de houding van de kerk ten opzichte van dieren,
1941. 8 deeltjes

i. Sirach Bartholomeus Criellaert-Stichting

I. SIRACH BARTHOLOMEUS CRIELLAERT-STICHTING

238 Afschrift van het testament van Sirach Bartholomeus Criellaert, waarin hij de bij dit 
testament in leven geroepen 'S.B. Criellaertstichting' tot zijn enige erfgename 
benoemt met als doel de kosteloze verspreiding van geschriften van 
dierenbeschermende aard over heel Nederland,
1916. 1 stuk

239 Convocaties voor vergaderingen van de Commissie van beheer van de S.B. 
Criellaertstichting,
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1933, 1936, 1949. 1 omslag

240 Notulen van de op 2 juli 1937 en 29 oktober 1938 gehouden vergaderingen van de 
Raad van Beheer van de S.B. Criellaertstichting,
1937-1938. 2 stukken in 1 omslag

241 Korte jaaroverzichten van verrichte werkzaamheden van de S.B. Criellaertstichting, 
met bijgaande overzichten van taak en werkzaamheden van de commissies D 
(centrale propaganda) en D-I (propaganda) over de jaren 1932-1933 en een verslag 
van de werkgroep "Dierenbescherming en opvoeding" (D.E.O.) over het jaar 1932-
1933, opgemaakt
1933, 1934. 1 omslag

242 Correspondentie van de secretaresse van de S.B. Criellaertstichting, mevr. M.C. 
Doorman-Kielstra,
1933. 1 omslag

243 Balans per 31 december 1938 en 31 december 1943 van de S.B. Criellaertstichting,
1939, 1944. 2 stukken in 1 omslag

244 Exploitatierekeningen van de S.B. Criellaertstichting over het afgelopen jaar en 
begrotingen voor het daarop volgende jaar,
1931-1954. 1 omslag

245 Prijslijsten van affiches, brochures en folders welke door de S.B. Criellaertstichting 
worden uitgegeven,
1933-1948. 2 stukken in 1 omslag

246 Uitgaven van de S.B. Criellaertstichting, t.w. een brochure "Het voederen der vogels 
in de winter" en het gedicht "De schaapherder" van Marie Weijland,
1933 en z.d. 2 stukken in 1 omslag

B.II. Betrekkingen met derden

B.II. BETREKKINGEN MET DERDEN
a. overkoepelende organen en contactcommissies opdierenbeschermingsgebied

A. OVERKOEPELENDE ORGANEN EN CONTACTCOMMISSIES 
OPDIERENBESCHERMINGSGEBIED

247 Stukken betreffende de Stichting 'Wetenschappelijk Bureau voor 
Dierenbescherming',
1931-1941. 1 omslag

248 Circulaire aan de verenigingen aangesloten bij de Federatie voor 
Dierenbescherming in Nederland betreffende de bestrijding van de kosten 
verbonden aan het optreden van een buitenlandse spreker ter gelegenheid van 
Dierendag,
1932. 1 stuk

249 Circulaire van Hugo van Poelgeest als voorzitter van een Contact-Commissie, 
gevormd uit de N.V.B.D. en de Nederlandse bond van veehandelaren, inzake het 
zogenaamde 'plakken' der uiers bij marktvee,
1936. 1 stuk
Zie inv.nr. 472.

250 Notulen van de vergaderingen van de Centrale contact commissie (C.C.C.) voor 
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dierenbescherming, ingesteld op 11 januari 1941 en bestaande uit afgevaardigden 
van verenigingen in Nederland op bet gebied van dierenbescherming,
1941-1943. 1 omslag

251 Correspondentie van Hugo van Poelgeest als voorzitter van de Centrale contact 
commissie (CCC.) voor dierenbescherming,
1940-1944. 1 pak

252 Correspondentie tussen Hugo van Poelgeest en de "Wereld Liga tot Bescherming 
van Dieren" betreffende de verhouding van de N.V.B.D. tot de Wereld liga,
1950-1951 . 1 omslag

b. buitenlandse zusterverenigingen en internationale congressen

B. BUITENLANDSE ZUSTERVERENIGINGEN EN INTERNATIONALE CONGRESSEN

253 Brochures, propaganda- en jubileumuitgaven van verschillende buitenlandse 
verenigingen op het gebied van dierenbescherming,
1920-1950. 1 pak

254 Stukken betreffende internationale dierenbeschermingscongressen te Brussel,
1930-1935. 1 omslag

255 Correspondentie met verenigingen op het gebied van dierenbescherming in 
Duitsland en Engeland,
1935, 1949-1950. 5 stukken in 1 omslag

256 Brochure inzake de "International Exhibition Paris 1937", waarop aanwezig zal zijn 
een paviljoen onder de naam Zoophila van "The animal defence society" en van 
"The international humanitarian bureau",
1937. 1 stuk

257 Verslag over de jaren 1935-1937 van de Vereniging voor dierenbescherming in 
Suriname,
1937. 1 deeltje

258 Stukken betreffende de voorbereidingen van het in augustus 1950 te Scheveningen 
te houden Werelddierenbeschermingscongres,
1949-1950. 1 omslag

259 Stukken betreffende het in augustus 1950 te Scheveningen gehouden 
Werelddierenbeschermingscongres,
1950. 1 pak

c. Bond van politieambtenaren in Nederland tot bescherming van dieren

C. BOND VAN POLITIEAMBTENAREN IN NEDERLAND TOT BESCHERMING VAN DIEREN

260 Notulen van de op 3 april 1948 te Breda in de Graanbeurs gehouden jaarlijkse 
algemene vergadering van de Bond van politie-ambtenaren in Nederland tot 
bescherming van dieren, opgenomen als bijlage van het juninummer van 'Politie 
Dierenbescherming', orgaan van de bond,
1948 (gedrukt). 1 stuk

261 Correspondentie van Hugo van Poelgeest met de Bond van politie-ambtenaren in 
Nederland tot bescherming van dieren,
1941-1950, 1 omslag
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262 Adreslijsten van hoofdcorrespondenten, correspondenten, hoofdbestuursleden en 
afdelingssecretarissen van de Bond van politie-ambtenaren in Nederland tot 
bescherming van dieren,
1941-1951. 1 omslag

263 Stukken betreffende het 10-, 20-, 30- en 35-jarig jubileum van de Bond van politie-
ambtenaren in Nederland tot bescherming van dieren,
1929, 1939, 1949, 1954. 1 pak

264 Lijst met strafbare feiten, geconstateerd door D. Sloot, inspecteur van de Bond van 
politie-ambtenaren in Nederland tot bescherming van dieren,
1926-1934. 1 stuk

265 Convocaties tot het bijwonen van propaganda-avonden van de Bond van politie-
ambtenaren in Nederland tot bescherming van dieren,
1933-1937. 1 omslag

266 Lezing gehouden in februari 1942 door de opperwachtmeester T. Kuik van de Bond 
van politie-ambtenaren in Nederland tot bescherming van dieren over "De 
opsporingsambtenaar en de dierenbescherming",
1942. 1 stuk

267-274 'Mededelingen', tweemaandelijks, vanaf 1933 éénmaandelijks orgaan van de Bond 
van politie-ambtenaren in Nederland tot bescherming van dieren, na de oorlog 
geheten 'Politie-Dierenbescherming',
1924-1954. 5 delen en 3 pakken
267 1924 sept/okt.-1928 nov/dec.
268 1929 jan/febr.-1934 jan.
269 1934 jan.-1936 dec.
270 1937 jan.-1940 dec.
271 1941 jan.-1942 juli, 1 pak
272 1945 dec.-1949 dec., 1 pak
273 1950 jan.-dec.
274 1951 jan.-1954 jan., 1 pak

275 Brochures van de Bond van politie-ambtenaren in Nederland tot bescherming van 
dieren,
1935-1939 (gedrukt). 1 omslag

d. andere verenigingen op dierenbeschermingsgebied, kinderbonden, jeugdbonden

D. ANDERE VERENIGINGEN OP DIERENBESCHERMINGSGEBIED, KINDERBONDEN, 
JEUGDBONDEN

276 Jaarverslagen van de Nederlandse maatschappij tot bescherming van dieren, een 
afscheiding van de N.V.B.D. over de jaren
1916 en 1917. 2 stukken in 1 omslag

277 "De Dierenvriend", officieel orgaan van de Vereniging tot verspreiding van 
geschriften tegen dierenmishandeling, julinummer
1928. 1 stuk

278 Correspondentie tussen Hugo van Poelgeest en het bestuur van de 
Sophiavereniging tot bescherming van dieren te Amsterdam,
1935-1941. 1 pak
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279 Jaarverslagen van de Sophia-vereniging tot bescherming van dieren te Amsterdam, 
over de jaren (gedrukt).
1934-1936 3 deeltjes

280 Krantenartikel uit "De Tijd" naar aanleiding van het jaarverslag over 1939 van de 
Sophiavereniging tot bescherming van dieren te Amsterdam,
1940. 1 stuk

281 Correspondentie van Hugo van Poelgeest met mevrouw De Jonge baronesse van 
Wassenaer, penningmeesteresse van het "Paardenfonds van Java in Nederland",
1938-1947. 1 omslag

282 Jaarverslag van de Nederlandse vereniging tot bescherming van vogels, met 
daartoe strekkende geleidebrief,
1952. 1 stuk

283-287 Maandblad "De kleine Androcles", een dierentijdschrift voor kinderen,
1920-1942. 4 delen en 1 omslag
283 1920 mei-1928 dec.
284 1929 jan-1933 dec.
285 1934 jan-1937 dec.
286 1938 jan-1940 dec.
287 1941 jan-okt., 1942 jan.-aug., 1 omslag

288 Jaarverslagen, agenda's voor jaarvergaderingen en ontwerpwijziging voor de 
statuten van de vereniging "Nederlandse kinderbond",
1929-1942. 1 omslag

289 Convocatie van de Jeugdbond tot bescherming van dieren te Scheveningen tot het 
bijwonen van een filmvoorstelling in 'Seinpost',
c.1930. 1 stuk

290 Jaaroverzichten van de afdeling Voerden e.o. van de Jeugdbond tot bescherming 
van dieren,
19351 1936. 2 stukken in 1 omslag

e. verenigingen op het gebied van anti-vivisectie en vegetarisme

E. VERENIGINGEN OP HET GEBIED VAN ANTI-VIVISECTIE EN VEGETARISME
Voor het standpunt van de N.V.B.D. inzake de vivisectie zie de inv.nrs 443-444. voor de wettelijke 
regeling hiervan de inv.nrs. 378-380.

291 Correspondentie van Hugo van Poelgeest met de Nederlandse bond tot bestrijding 
der vivisectie,
1930-1947. 1 pak

292 Agenda's en convocaties voor algemene vergaderingen van de Nederlandse bond 
tot bestrijding der vivisectie,
1929-1940. 6 stukken in 1 omslag

293 Gewijzigde statuten van de Nederlandse bond tot bestrijding der vivisectie,
1917, 1930. 1 omslag

294 'De werkwijze van de Nederlandse Bond tot Bestrijding der Vivisectie', een 
persoonlijk woord van inlichting en waarschuwing door Felix Ortt,
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c.1930. 1 deeltje

295 Brochures, uitgaande van de Nederlandse bond tot bestrijding der vivisectie 
betreffende een controverse tussen het hoofdbestuur en het hoofdbestuurslid dr. 
Pijl, voorzitter van de Haagse afdeling van de bond,
1931. 2 katemen in 1 omslag

296 Rapport van de enquêtecommissie van de Nederlandse bond tot bestrijding der 
vivisectie, ingesteld naar aanleiding van in de bond gerezen geschillen,
1939 (gedrukt). 1 kat em

297-306 Jaargangen van het orgaan van de Nederlandse bond tot bestrijding der vivisectie, 
achtereenvolgens geheten "Orgaan", "De geïllustreerde dierenvriend", "De 
dierenvriend staat pal" en "Onze strijd",
1917-1954 (met onderbrekingen). 5 pakken en 5 banden
297 1917 juli-1928 juli (zeer Incompleet)., 1 pak
298 1920 okt-1922, 1924-1927, 1 band
299 1933-1934, 1 band
300 1935-1936, 1 band
301 1937-1938, 1 band
302 1939-1940, 1 band
303 1941 jan.-1942 juli, 1 pak
304 1945 dec.-1948 mrt., 1 pak
305 1948 apr.-1950, 1 pak
306 1951-1954 juli, 1 pak

307-310 Uitgaven op het gebied van de vivisectie, uitgegeven door de Nederlandse bond tot 
bestrijding der vivisectie,
1898-1941. 3 delen en 1 omslag
307 "De strijd tegen de vivisectie", door Annie Ruys en ir. Felix Ortt, z.d.
308 "Ons standpunt" verdedigd door Felix Ortt, 1927.
309 "Welke zijn de etische en medische gronden voor de bestrijding der 

vivisectie" door mej. W.J. Bouvé, arts, 1935.
310 Brochures, gedrukte redevoeringen en enquêtes, 1898, 1931, 1941 en 

z.d., 1 omslag

311 Correspondentie van Hugo van Poelgeest met de Anti-Vivisectie-Stichting,
1931-1942. 1 omslag

312 Stukken betreffende het overlijden van P. Pijl, arts, oprichter en voorzitter van de 
Anti-Vivisectie-Stichting,
1937. 4 stukken in 1 omslag

313-316 'Mededelingen', orgaan van de Anti-Vivisectie-Stichting,
1931-1954 (niet geheel compleet). 4 pakken
313 1931 juli-1932 april.
314 1932 juli-1938 nov.
315 1939-1948
316 1949-1954

317-318 Uitgaven op het gebied van vivisectie, uitgegeven door Anti-Vivisectie-Stichting,
1941-1952. 1 deel en 1 pak.
317 "Jenner en de vaccinatie" door Esculaap, z.d.
318 Brochures uitgegeven door de Anti-Vivisectie-Stichting, 1931-1939, 
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1952.

319 Brochures en pamfletten uitgegeven door de Ned. Indische bond tot bestrijding der 
vivisectie,
z.d. 1 omslag

320 'Anti-Vivisectie', drie-maandelijks verschijnend orgaan van de Nederlands-Indische 
bond tot bestrijding der vivisectie,
1927-1928. 2 deeltjes in 1 pak

321 Brochures, pamfletten, stukken etc. van buitenlandse verenigingen op het gebied 
van de anti-vivisectie,
c. 1930-1953. 1 omslag

322 Krantenknipsels betreffende een decreet van de Pruisische minister-president 
Göring inzake een verbod van vivisectie,
1933-1935. 2 stukken in 1 omslag

323-325 Uitgaven op het gebied van vivisectie,
1906-1953. 2 delen en 1 pak
323 "Die Vivisection" door Gennaro Ciaburri, 1933.
324 "Vivisectie vrije geneeskunst" door P. Pijl, arts, 1938.
325 Brochures, verhandelingen en andere kleine publicaties, 1906-

c.1940.

326 Stukken betreffende de huldiging van Felix Ortt ter gelegenheid van zijn 70e 
verjaardag alsmede een uitgave, getiteld 'Van en over Felix Ortt' verschenen ter 
gelegenheid van dezelfde feestelijkheid,
1936. 1 deel en 1 omslag

327 'Verslag van de werkzaamheden van de Rijksseruminrichting over 1948', uitgegeven
door de directie van de landbouw van het Ministerie van landbouw, visserij en 
voedselvoorzlening,
1949. 1 katern

328-329 Twee afleveringen van de "Vegetarische Bode", tweemaandelijks orgaan van de 
Nederlandse vegetariërsbond,
1903, 1934. 2 delen
328 6e jrg. deel II, mrt/april 1903.
329 37e jrg., nr. 9., uitgegeven t.g.v. het 40-jarig bestaan van de bond, 

september 1934

330 Krantenartikel, houdende een radiorede uitgesproken door D. de Clercq, ethisch 
vegetariër,
1927. 1 stuk

331 Propagandafolder van de Nederlandse vegetariërsbond te Amsterdam t.g.v. het 
Kerstfeest,
c. 1934. 1 stuk

332 Twee circulaires van de Nederlandse vegetariërsbond,
1936, 1944. 2 stukken in 1 omslag

333 Uitgave van de Nederlandse vegetariërsbond bevattende drie lezingen gehouden 
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op de eerste cursusbijeenkomst van deze bond,
1936. 1 deeltje

f. overige organisaties

F. OVERIGE ORGANISATIES

334-335 Notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen van de Nationale vrouwenraad 
van Nederland, verzameld door mevr. J.C. van Poelgeest-Brand,
1922-1926, 1931-1936. 2 pakken
Mevr. J.C. van Poelgeest-Brand was algemeen bestuurslid van de N.V.B.D. en vertegenwoordigde 
deze als zodanig in de Nationale vrouwenraad, waarbij de N.V.B.D, als lid was aangesloten.
334 23e-27e jaarlijkse algemene vergadering, 1922-1926.
335 32e-37e jaarlijkse algemene vergadering, 1931-1936.

336 Correspondentie van mevr. J.C. van Poelgeest-Brand, algemeen bestuurslid van de 
N.V.B.D., met de secretaresse van de Nationale vrouwenraad betreffende een door 
eerstgenoemde bij die raad ingediend voorstel om zich uit te spreken tegen het 
gebruik van de hond als trekdier,
1923-1924. 1 omslag

337 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest van de R.K. Nederlandse boeren- en 
tuindersbond en het Koninklijk Nederlands landbouwcomité betreffende een door 
hem voorgestelde bespreking over het belang van de werkzaamheden van 
commissie A (algemene belangen),
1927-1928. 5 stukken in 1 omslag

338 Jaarverslag en financiëel overzicht over het jaar 1927-1928 van de Nederlandse 
bond van veehandelaren,
1928 (gedrukt). 1 stuk

339 Organen resp. van de Vrijzinnig democratische jongeren organisatie en van de 
Nederlandse jeugd gemeenschap, waarin artikelen over dierenbescherming zijn 
opgenomen van de hand van Hugo van Poelgeest,
1928, 1950. 1 omslag

340 Artikel getiteld "Onze broeder, het dier" uit het maandblad "Amor est Justitia", 
uitgave van het Internationaal inlichtingenbureau voor waarheidszoekers,
1932. 1 stuk

341 Convocatie tot het bijwonen van de opening van de 'Humanitaire Tentoonstelling' 
van de Broederschapsfederatie in gebouw 'St. Bavo' te Haarlem,
1938. 1 stuk

342 Circulaire van bet 'Artis Reddings Comité' betreffende de actie voor het behoud van 
Artis dat ten gevolge van financiële moeilijkheden in zijn bestaan wordt bedreigd,
1938. 1 stuk

343 Krantenknipsel betreffende de leiding van de Nederlandse jagersvereniging,
1942. 1 stuk

344 Correspondentie van Hugo van Poelgeest met daartoe strekkende bijlagen en 
documentatiemateriaal betreffende de werkzaamheden van de verschillende 
blinden-geleidehonden-verenigingen in Nederland,
1951-1952, 1954. 1 omslag
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g. overheid

G. OVERHEID

345 Concept en minuut van een request van de N.V.B.D. aan de Koningin inhoudende 
het verzoek het beschermvrouwschap van de N.V.B.D. op zich te nemen, met 
bevestigend antwoord,
1934-1935. 1 omslag

346 Brieven ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van de N.V.B.D. via de 
particuliere secretaresse van H.M. de Koningin of de particulier secretaris van Z.K.H.
Prins Bernhard van personen die een schrijven betreffende dierenbescherming 
richtten tot H.M. of Z. K.H. en minuten van diens antwoorden daarop,
1950-1953 1 omslag

347 Stukken betreffende het door de N.V.B.D. ingediende verzoek om rijks-, provinciale 
en gemeentelijke steun in verband met haar financieel tekort alsmede de 
noodzakelijke uitbreiding van haar werkterrein,
1949. 4 stukken in 1 omslag

348 Verordening van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied inzake 
een herordening op het gebied van de niet-commerciële verenigingen en 
stichtingen,
1941. 1 stuk

349 Stukken betreffende het sturen van requesten door eigenaren van eendekooien aan
de Minister van landbouw en de leden van de Tweede Kamer, met bijgaande 
copieën van deze requesten,
1919. 4 stukken in 1 omslag

350 Exemplaar van het Provincieblad van Zuid-Holland betreffende het 
stierenreglement Zuid-Holland, de verordening tot verbetering van het geitenras, 
en een stuk uit het Provinciaal Blad van Zuid-Holland betreffende het besluit van 29
sept. 1944 tot afkondiging van een gewijzigde verordening tot verbetering van het 
geitenras,
1944. 2 stukken

351 Verzameling publicaties betreffende de verhoging van de hondenbelasting en de 
funeste gevolgen daarvan,
1946-1947. 1 omslag

352 Stukken betreffende een systematische informatie van de verschillende 
overheidsorganen over de grote lijnen van de dierenbescherming,
1948. 1 omslag

353 Marktverordeningen der gemeenten Leeuwarden, Hoogeveen, Alkmaar, Groningen,
Haarlem, 's-Hertogenbosch, Meppel, Utrecht, Sneek,. Purmerend, Maastricht en 
Leiden, met een brief van Hugo van Poelgeest aan V.R. Drost, secretaris van 
commissie B (wetten), waarin hij de bijgaande marktverordeningen vermeldt,
1923-1946. 1 omslag

354 Stukken betreffende gemeentelijke verordeningen ten aanzien van loslopende 
honden,
1926, ca. 1945-1948. 1 omslag
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355 Lijst met opgave van de gemeenten welke geen ontheffing hebben als bedoeld in 
artikel 6a van de vleeskeuringswet,
c.1933. 1 omslag

356 Krantenknipsel betreffende het plan van de gemeente Groningen ter verbetering 
van een woonwagenkamp aan de Peizerweg aldaar, waarbij is inbegrepen de bouw 
van een stal, waarvoor de afd. Groningen van de N.V. B.D. een bijdrage heeft 
toegezegd,
ca. 1934. 1 stuk

B.III. Wetgeving op het gebied van de dierenbescherming

B.III. WETGEVING OP HET GEBIED VAN DE DIERENBESCHERMING
Zie ook inv.nrs. 622 en 662-664.

357 "Wetten, besluiten, verordeningen enz. van regeringswege, uitgevaardigd in 
verschillende staten van Europa, Azië en Amerika tegen het mishandelen van 
dieren", collectie wettelijke bepalingen ter bescherming van dieren in het 
buitenland, verzameld en uitgegeven door de N.V.B.D.,
1869. 1 deel

358 Stukken betreffende wettelijke bepalingen op dierenbeschermingsgebied in België 
en Engeland,
1929-1953. 1 omslag

359 Exemplaren van de Noorse en de Zweedse wet betreffende de dierenbescherming,
1935, 1944. 1 omslag

360 "Dierenmishandeling" (artt 254 en 455 Wetboek van Strafrecht), proefschrift van 
Anne Semplonius ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtswetenschap 
aan de Universiteit van Amsterdam,
1920. 1 deel

361 "Handleiding tot de Wettelijke Bepalingen omtrent Dierenbescherming" door mr. N.
de Beneditty, uitgave van de N.V.B.D.,
1923. 1 katern

362 Stukken ingekomen bij en verzameld door Hugo van Poelgeest en minuten van 
verzonden brieven betreffende de wettelijke bepalingen voor de bescherming van 
dieren,
1932-1952. 1 pak

363 Krantenknipsel en tijdschriftenartikelen betreffende wettelijke regeling van de 
dierenbescherming,
1929-1950. 1 omslag

364 Brochures en verhandelingen betreffende de rechtspositie van dieren, uitgegeven 
door de vereniging voor wettelijke dierenbescherming,
1929-1931. 1 omslag

365 Stukken betreffende de Stichting tot wettelijke regeling van dierenrecht,
1932-1949. 1 omslag

366 'Dierenrecht', orgaan van de Stichting tot wettelijke regeling van dierenrecht,
1932-1940. 1 omslag
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367 "Ontstaan en ontwikkeling van het wettelijk dierenrecht in Nederland" door mevr. 
Ch. Carno-Barlen, uitgegeven door de Stichting tot wettelijke regeling van 
dierenrecht,
1937. 1 deel

368 Twee artikelen in het Nederlandsch Juristenblad betreffende dierenbescherming 
door mr. dr. W. Hugenholtz,
1939. 2 katernen in 1 omslag

369 Kladaantekeningen van Hugo van Poelgeest betreffende de oprichting van een 
commissie voor het dierenrecht naar aanleiding van een artikel van C.M, Kuypers 
over mevrouw Carno-Barlen, gewezen secretaresse van de Stichting tot wettelijke 
regeling van dierenrecht,
1937. 1 omslag

370 Correspondentie van Hugo van Poelgeest met en stukken betreffende commissie B-
I (wetten),
1942-1948. 1 omslag

371 Jaarverslag 1947/48 van commissie B (wetten, verordeningen, statuten),
1947-1948. 1 stuk

372 Correspondentie van Hugo van Poelgeest betreffende de natuurlijke rechten van 
het dier,
1949-1950. 1 omslag

373 Ontwerpwet dierenbescherming, uitgegeven door de werkcommissie van de 
Commissie ter verkrijging van verbeterde wetgeving op het gebied van 
dierenbescherming,
1911. 1 deel

374 Stukken betreffende de trekhondenwet, 1929-1953. Met wetten, besluiten en 
verordeningen betreffende trekhonden,
1906, 1910-1911. 1 omslag

375 Circulaires en rapporten uit de jaren 1929-1932, welke de wensen bevatten voor een
wettelijke regeling van de belangen, die direct of indirect commissiegroep A 
betreffen, verzameld en uitgegeven als rondschrijven nr.57,
1932. 1 band

376 Voorlopige proeven van een dierenbeschermingswet met een kort overzicht van de 
trekhondenwet en van een voorschrift betreffende dierenpensions, dierenasyls en 
andere dierentehuizen,
1931-1952. 1 omslag

377 Correspondentie van Hugo van Poelgeest betreffende de in voorbereiding zijnde 
dierenbeschermingswet,
1935-1953. 1 pak

378 Rapport met bijlagen I-X van de commissie inzake de vivisectie, ingesteld op 23-2-
1907 door de Ministers van binnenlandse zaken en van landbouw, nijverheid en 
handel ter beantwoording van de vraag aan welke beperkende voorwaarden de 
proefnemingen op dieren moeten worden onderworpen en hoe de naleving 
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daarvan kan worden verzekerd,
1909. 1 deel

379 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als lid en vertegenwoordiger van de N.V.B.D. in en lid van de door de 
gezondheidsraad ingestelde commissies, welke de Minister van sociale zaken en 
volksgezondheid van advies moeten dienen inzake de vraag in hoeverre een 
wettelijke regeling van de vivisectie op dieren wenselijk geacht wordt, met daartoe 
strekkende rapporten en couranten-knipsels,
1935, 1946-1954. 1 pak

380 Stukken betreffende de wettelijke regeling op het gebied van vivisectie,
1938, 1949, 1953. 1 omslag

381 Ontwerp-verordening voor de gemeenten betreffende het gebruik en de 
bescherming van het dier, opgesteld door de N.V.B.D.,
1931, 1 omslag

382 Stukken betreffende de Algemene politieverordening inzake dierenbescherming, 
geldende voor gemeenten welke in het bezit zijn van een ontwerp-verordening, 
met daartoe strekkende bijlagen,
1940, 1942-1943, 1948-1949. 1 omslag

383 Stukken betreffende het samenstellen van een ontwerpverordening voor de 
gemeentebesturen betreffende het onderwerp "verblijven van dieren in de open 
lucht bij koude en sneeuw", met andere correspondentie betreffende dit 
onderwerp,
1933-1947, 1948. 1 omslag

384 Brieven ingekomen bij Hugo van Poelgeest en een circulaire en rapport van de 
N.V.B.D. aan de colleges van B. en W, en het provinciaal bestuur in Noord-Holland 
betreffende het geven van voorschriften voor de handel in kleine huisdieren,
1948. 5 stukken in 1 omslag

385 Ontwerp-wet op de walvisvangst met toelichtende memorie en correspondentie 
van Hugo van Poelgeest betreffende walvisvangst,
1949-1950. 1 omslag

386 Circulaire van de Jeugdbond voor dierenbescherming waarbij deze zijn leden 
opwekt bij de verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal hun stem uit 
te brengen op de Vrijheidsbond, welke zich heeft uitgesproken voor een nadere 
regeling van de dierenbescherming bij wet,
ca. 1930. 1 stuk

387 Correspondentie tussen Hugo van Poelgeest en de Volkspartij voor vrijheid en 
democratie betreffende een wettelijke regeling en andere overheidsmaatregelen 
voor de dierenbescherming,
1948. 1 omslag

B.IV. Eigenlijke dierenbescherming

B.IV. EIGENLIJKE DIERENBESCHERMING
a. dierenbeschermingsadviesraad

A. DIERENBESCHERMINGSADVIESRAAD
Ingesteld door de N.V.B.D. op de in 1949 gehouden werelddierendag.
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388 Notulen van de vergaderingen van de Dierenbeschermingsadviesraad met daartoe 
strekkende bijlagen,
1949-1950. 4 stukken in 1 omslag

389 Correspondentie tussen de voorzitter van de Dierenbeschermingsadviesraad, Hugo 
van Poelgeest en de secretaris van die raad,
1949-1953. 1 omslag

390 Jaarverslagen van de Dierenbeschermingsadviesraad over de jaren
1949-1950-1953-1954. 5 stukken in 1 omslag
Zie ook de jaarverslagen van de N.V.B.D. over de jaren 1949 e.v., inv.nrs. 95 e.v.

391 Stencils betreffende de samenstelling van de Dierenbeschermingsadviesraad,
1950, 1951. 2 stukken in 1 omslag

392 Stencil, betreffende de betekenis van de Dierenbeschermingsadviesraad,
1950 (gestencild). 1 stuk

b. uitvoering

B. UITVOERING
1. Algemeen

1. Algemeen
Voor de kladnotulen van de commissie A (algemene belangen) over de periode 1928-1939, zie de 
inv.nrs 8-12.

393 Notulen van vergaderingen van commissie A, (gestencild).
1934, 1946-1947 1 omslag

393A Circulaires waaronder de gestencilde notulen van commissie A,
1930-1932. 1 band
Zie ook inv.nr. 375.

394 Correspondentie van Hugo van Poelgeest als lid van commissie A,
1928-1929, 1939. 1 omslag

395 Brieven ingekomen bij Hugo van Poelgeest en W.R. Drost, secretaris van de 
commissies A (algemene belangen) en C (dierenverpleging en asyls) over zaken 
betreffende die commissies,
1947-1950. 1 omslag

396 Jaarverslagen van de commissies A (algemene belangen) en A-I (vervoersbelangen),
uitgebracht op de op 30 mei 1929 te Bussum gehouden algemene vergadering van 
de N.V.B.D.,
1929. 1 stuk

397 Jaarverslagen van commissie A, over de jaren (met onderbrekingen).
1930-1948 1 omslag

398 Speciaal nummer van het maandblad "Dierenbescherming", orgaan van de N.V.B.D.,
waarin door middel van een aantal artikelen het werk van de commissiegroep A 
(verbetering van de toestanden bij de exploitatie van vee en pluimgedierte) wordt 
ingeleid en aanbevolen, met daartoe strekkende correspondentie en 
krantenknipsels met artikelen aan dit nummer gewijd,
1927-1928. 1 omslag
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399 Circulaire aan de afdelingsbesturen van de N.V.B.D., bevattende een oproep van jhr. 
L.J. Quarles van Ufford, voorzitter van commissie A, om steun bij het werk van deze 
commissie,
ca.1930. 1 stuk
Zie ook inv.nr. 337.

2. Inspectie

2. Inspectie

400 Stukken betreffende de door de inspecteurs gehouden vergaderingen,
1937, 1939, 1 omslag

401 Notulen van de vergaderingen der inspecteurs gehouden te Utrecht,
1942-1943, 1947, 1952-1953. 5 stukken in 1 omslag
De notulen van 17 oktober 1942 zijn kladexemplaren.

402 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als leider van de inspectiedienst,
1929-1948, 1954. 1 pak

403 Circulaires van het hoofdbestuur aan de inspecteurs,
1949-1951. 1 omslag

404 Verslagen van de werkzaamheden van de inspectiedienst over de jaren
1939-1940, 1944-1945 en 1946-1947. 3 stukken in 1 omslag

405 Rapporten van de inspecteurs van hun werkzaamheden ingekomen bij Hugo van 
Poelgeest als leider van de inspectiedienst,
1929-1932, 1937-1954. 1 pak

406 Correspondentie van Hugo van Poelgeest als leider van de inspectiedienst met W.C. 
Serné, inspecteur voor de afdeling Haarlem en op het gebied van de commissies F-I 
en F-II (dierentuinen, circussen, dressuur, wedrennen en concoursen),
1939-1951. 1 omslag

407 Correspondentie van Hugo van Poelgeest betreffende de inspectie door de 
rijkspolitie op dierenbeschermingsgebied en de daarover door de inspecteurs van 
de N.V.B.D. en de Bond van politieambtenaren in Nederland te geven instructies en 
voorlichting,
1947-1948, 1951. 1 omslag

408 Dossier, samengesteld door Hugo van Poelgeest als voorzitter van de N.V.B.D., 
inzake het optreden van inspecteur P. van Helden tevens voorzitter van de afd. 
Rotterdam van de N.V.B.D., in een geval van dierenkwelling,
1948. 1 omslag

409 Brief van K. Visser, algemeen inspecteur van de N.V.B.D. betreffende de ontheffing 
van de verboden van het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941 t.a.v. de groothandel in 
levende dieren,
1949. 1 stuk

410 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie A-I (vervoerbelangen) betreffende het 
verlenen van de bevoegdheid van onbezoldigd rijksveldwachter resp. 
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gemeenteveldwachter aan de inspecteurs en controleurs van de N.V.B.D. die bij de 
controle op markt en veevervoer zijn betrokken,
1930. 1 omslag

411 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie A-I (vervoerbelangen) betreffende de 
inspectie en controle op veemarkten en veevervoer, met overzichten van 
weekdagen en plaatsen in Nederland waar 14-daagse veemarkten worden 
gehouden, de dienstrooster van het veevervoer en lijsten van abattoirs en 
exportslachterijen,
1929-1930. 1 omslag

412 Week- en kwartaaloverzichten van de werkzaamheden van de inspecteur J.A. van 
den Akker en van de controleurs van de veevervoercontrole,
1930-1933. 1 park

413 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest van de inspecteur J.A. van den Akker 
betreffende het door de Sophiavereniging tot bescherming van dieren te 
Amsterdam opgemaakte proces-verbaal tegen de expediteurs Melleman en 
Groenteman wegens het slechte vervoer van vee,
1936. 1 omslag

414 Stukken verzameld door Hugo van Poelgeest als voorzitter van commissie A-I 
(vervoerbelangen) betreffende door de inspectie van de N.V.B.D. gekeurde wagens 
voor verbeterd veevervoer,
1937-1945. 1 omslag

415 Correspondentie tussen Hugo van Poelgeest en de inspecteur J.A. van den Akker 
betreffende keuringen van schepen die dieren vervoeren, met afschriften van 
keuringsrapporten,
1937-1945. 1 omslag

416 Stukken betreffende de inspectie van de N.V.B.D. in samenwerking met de 
Rijksverkeersinspectie op paardentractie en het vervoer van vee per paard-en-
wagen,
1942-1943. 1 omslag

417 "Inspectie veevervoer", brochure uitgegeven door de commissie A-I 
(vervoerbelangen),
c.1940. 1 katern

418 Handleiding tot de naleving van de bepalingen van artt 254 en 255 van het wetboek
van strafrecht en van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het vervoeren 
van levende dieren en vee per spoor en tram getiteld: "De opsporingsambtenaar-
dierenbeschermer" door E. Smid, Hoofdinspecteur der Sophia-vereniging tot 
bescherming van dieren te Amsterdam,
c. 1940. 1 deel

3. Lichamelijke en geneeskundige verzorging, voeding en hygiëne

3. Lichamelijke en geneeskundige verzorging, voeding en hygiëne

419 Correspondentie betreffende voeding, geneesmiddelen en hygiëne van dieren,
1943, 1944, 1950, 1953. 4 stukken in 1 omslag

420 Correspondentie betreffende diergeneeskunde en de behandeling van zieke en 
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noodlijdende dieren,
1949, 1951-1952. 1 omslag

421 Ontwerp-rondschrijven over heelkundige operatiën op dieren,
1932. 1 stuk

422 Weekstaten van gevallen van mond- en klauwzeer, opgemaakt door de 
Nederlandse bond van veehandelaren over de periode
1930 sept. 14-1931 febr. 1
1 omslag

423 Krantenknipsel uit "De Maasbode" betreffende de massasterfte onder de 
Amsterdamse katjes,
1932. 1 stuk

424 Veterinaire antikelen over een nieuwe hondenziekte en over schurft bij runderen,
c. 1933 en c. 1952 2 stukken in 1 omslag
Gedrukt.

425 Correspondentie betreffende de ongegrondheid van de klachten over en bezwaren 
tegen honden- en kattenbrood in het algemeen en dat van Felix kattenbrood in het 
bijzonder,
1934, 1937-1938. 1 omslag

426 Krantenknipsel betreffende de oprichting van een Vereniging van handelaren in 
dieren, dierenbenodigheden en voeders (Dibevo), benevens een brochure door 
deze vereniging uitgegeven,
c.1935 en c.1951. 1 omslag

427 Stukken inzake de behandeling van honden door handelaren in triminrichtingen of 
hondenpensions,
1945. 2 stukken in 1 omslag

428 Correspondentie betreffende het overschot aan katten, waardoor castratie gewenst
wordt,
1951, 1953. 4 stukken in 1 omslag

429 Correspondentie betreffende de kadercursussen "Dierenverzorging en E.H.B.O.",
1951-1954. 1 pak

430 Rapport betreffende de E.H.B.O.-dienst op de wintertentoonstelling van honden in 
het RAI-gebouw te Amsterdam,
c. 1951. 1 stuk

431 "Kadercursus E.H.B.O.", uitgegeven door de afd. Den Haag van de N.V.B.D.,
c.1940. 1 katem

432 Brochure van de Royal society for the prevention of cruelty to animals, getiteld: 
"Injured animals-What to do at once-A few hints on first aid", (gedrukt).
ca. 1950 1 stuk

433 "Anatomie" door prof. dr. G.H.B. Teunissen, hoogleraar aan de rijksuniversiteit van 
Utrecht, t.b.v. de kadercursussen "Dierenverzorging en E.H.B.O.", uitgegeven door 
de N.V.B.D., (gestencild).
1954 1 katern
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4. Dierenmishandeling en andere mistoestanden

4. Dierenmishandeling en andere mistoestanden

434 Krantenknipsels betreffende mishandeling van dieren en door de inspectie van de 
N.V.B.D. geconstateerde mistoestanden,
c. 1920-1940, 1951. 1 omslag

435 Stukken met betrekking tot mishandelingen van dieren,
1928-1931, 1936-1939, 1943, 1950-1954. 1 omslag

436 "Strafbare dienrenmishandeling", een woord gericht tot de Nederlandse politie 
door A. van den Ameele, wachtmeester, brigade-commandant der Kon. 
marechaussee te IJzendijke, uitgave van de afd. Zeeland van de N.V.B.D., (gedrukt).
1902 1 katern

437 Stukken betreffende mishandeling en overexploitatie van trekpaarden,
1917-1918, 1928, 1932-1947, 1953. 1 pak

438 Stukken betreffende kistkalveren,
1933-1954. 1 omslag
Kistkalveren zijn kalveren die direct na de geboorte in een zeer kleine kist met weinig of geen 
bewegingsruimte geplaatst worden en uitsluitend met volle melk worden gevoed ten einde een zo 
blank mogelijk soort kalfsvlees te verkrijgen.

439 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van commissie A 
(algemene belangen) betreffende het vangen en vervoeren van kikvorsen,
1935. 4 stukken in 1 omslag

440 Stukken betreffende het couperen van paarden- en hondenstaarten,
1934, 1938-1939, 1946-1954. 1 omslag

441 Stukken betreffende oogkleppen en bitten bij paarden,
1941-1947. 1 omslag

442 Stukken betreffende oormerken,
1943. 1 omslag

443 Krantenknipsels betreffende het standpunt van de N.V.B.D. ten aanzien van het 
vivisectievraagstuk,
1950. 4 stukken in 1 omslag

444 Artikel getiteld "Ons standpunt t.o.v. de vivisectie", opgenomen in het maandblad 
"Dierenbescherming", orgaan van de N.V.B.D.,
1953. 1 katern
Zie ook inv.nrs. 291-327 en 379-380.

445 Stukken betreffende voor dieren dodelijke vergiften,
1951-1953. 1 omslag

446 Correspondentie betreffende klachten over het bijwonen van stierengevechten en 
het deelnemen aan jachtpartijen van leden van het Koninklijk Huis,
1952, 1953. 1 omslag

447 Nummer van het "Weekblad voor Dierenvrienden", tijdelijk maandelijks 
verschijnend officieel orgaan van de Vereniging tot verspreiding van geschriften 
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tegen dierenmishandeling,
1922. 1 katern

5. Dieren in het wegverkeer

5. Dieren in het wegverkeer

448 Stukken betreffende een artikel over de bescherming van het paard op de weg in 
'Het verkeersboekje 1944' uitgegeven door het Verbond van verenigingen voor 
veilig verkeer',
1944. 1 omslag

449 Stukken betreffende het onderwerp dieren in het wegverkeer,
1950-1954. 1 pak

450 Notulen van de 1e-11e vergadering van het 'Comité Dieren in het wegverkeer', een 
combinatie van afgevaardigden van de Koninklijke Nederlandse Automobielclub en 
de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren,
1951-1953. 1 omslag

451 Een gedeelte uit "Ibis", orgaan van de Deutsche Tierschutzbund betreffende "Die 
neue Berliner Straszenordnung und das Pferd",
1929. 1 stuk

6. Vervoer van vee

6. Vervoer van vee
Zie voor aangelegenheden op het gebied van de inspectie van het vervoer de inv.nrs. 410-418.

aa. algemeen

aa. algemeen
Voor kladnotulen van de commissie A-I (vervoerbelangen) over de periode 1928-1939 zie de inv.nrs. 
8-12.
Voor de gecombineerde jaarverslagen over het jaar 1928-1929 van de commissie A (algemene 
belangen) en A-I (vervoerbelangen) zie inv.nr.396.

452 Brochure getiteld: "Opmerkingen en verbeteringen betreffende het veevervoer", 
door J.A. van den Akker, lid van het hoofdbestuur der Limburgsche vereniging tot 
bescherming van dieren,
1920. 1 katern

453 Aantekeningen van Hugo van Poelgeest betreffende veetransporten en-markten,
1927. 1 stuk

454-461 Circulaires waaronder de notulen van de commissie A-I (vervoerbelangen) van de 
N.V.B.D.,
1929-1944. 8 banden genummerd:
454 1-100, 1929 jan. 5-1929 dec.
455 101-150, 1929 dec.-1930 okt. 7
456 151-200, 1930 okt.-1932 mrt.
457 201-250, 1932 mrt. 8-1933 mrt. 10
458 251-300, 1933 apr.15-1935 aug. 29
459 301-350, 1935 sept.7-1939 aug.
460 351-400, 1939 okt.-1941 nov.
461 401-450, 1941 nov,-1944 febr.

462 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie A-I (vervoerbelangen),
1928-1954. 1 pak
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463 Jaarverslagen van commissie A-I (vervoerbelangen), (met onderbrekingen).
1928-1929-1953 1 pak

464 Brieven van verschillende verenigingen waarvan een afgevaardigde zitting zal 
nemen in de door de N.V.B.D. in te stellen commissie A-I (vervoerbelangen),
1928-1929. 1 omslag

465 "Het exportvraagstuk", rede gehouden door M.C. de Korver, secretaris van de 
Vereniging van exporteurs van fokvee op de te Utrecht gehouden jaarvergadering 
van de Nederlandse bond van veehandelaren, (gedrukt).
1929 1 stuk

466 Notulen van vergaderingen van het centraal en algemeen bestuur van de 
Nederlandse bond van veehandelaren, ingekomen bij Hugo van Poelgeest als 
voorzitter van commissie A-I (vervoerbelangen),
1930. 1 omslag

467 Fotomateriaal met betrekking tot het veevervoer,
c.1930. 1 omslag en 1 deeltje in 1 pak

468 Krantenbericht inzake de in mei 1931 te Arnhem gehouden algemene vergadering 
van de Nederlandse bond van veehandelaren,
1931. 1 stuk

469 "Aanwijzingen en Voorwaarden", uitgave van de Commissie voor verbeterd 
veevervoer (COVEVE) ingesteld door de N.V.B.D.,
ca. 1930. 1 katern

470 Concept van een verzoek aan de leden van de N.V.B.D. en aan alle dierenvrienden in
Nederland om een bijdrage voor het werk van commissie A-I (vervoerbelangen) dat 
door de malaise gevaar loopt,
1933. 1 stuk

471 Inhoudsopgave van het archief van de commissie A-I (vervoerbelangen) over de 
jaren 1930-1933, opgemaakt t.g.v. de overdracht van dit archief aan het 
hoofdbestuur te 's-Gravenhage,
1933. 1 stuk

472 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van commissie A-I (vervoerbelangen) betreffende te volle 
melkuiers van koeien op markten,
1934-1937. 1 omslag
Zie inv.nr. 249.

473 Krantenartikelen betreffende het slechte veevervoer in Nederland,
1932, 1936. 1 omslag

474 Artikel uit "Ibis", Zeitung des Deutschen Tierschutz-Vereins zu Berlin", getiteld: Die 
Kontrolle der Viehtransporte in Holland, 61e jrg,
1932. 1 stuk

475 Circulaire van commissie A-I (vervoerbelangen) aan de afdelingen van de N.V.B.D., 
met verzoek een overzicht te geven van de toestand in de rayons der afdelingen 
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inzake veevervoer, voedselvoorziening en verongelukte dieren onder de huidige 
oorlogsomstandigheden, met desbetreffende rapporten van de afdelingen,
1940. 4 stukken in 1 omslag

476 Stukken betreffende onjuiste behandeling van 3000 paarden op weg van Amerika 
naar Polen gestrand in de haven van Rotterdam vanwege de dichtgevroren Poolse 
haven Gdynia,
1947. 1 omslag

477 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van commissie A-I (vervoerbelangen) betreffende het 
vervoer van Ierse koeien,
1949-1950. 1 omslag

478 Stukken ingekomen bij en minut en van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie A-I (vervoerbelangen) betreffende in 1931
aan W. von Braunbehrens en Frau M. Beleites uitgereikte medailles voor hun 
verdiensten inzake het toezicht op de transporten van slachtpaarden via Duitsland 
naar Nederland,
1952-1953. 1 omslag

479 Nummer van "De Vee- en Vleeshandel", algemeen vakblad voor de veehandel en de
groothandel in vlees, tevens officieel orgaan van de Nederlandse bond van 
veehandelaren en de Nederlandse bond van varkenshandelaren, waarin een artikel 
getiteld: "Op en om de veemarkt",
1948 1 stuk

bb. vervoer per spoorwegen

bb. vervoer per spoorwegen

480 Verslag van Hugo van Poelgeest van het inladen van vee aan een station,
ca.1915. 1 stuk

481 Voorschriften voor "het vervoer van paarden en andere dieren", van de directie der 
Maatschappij tot exploitatie gan staatsspoorwegen,
1916 (gedrukt). 1 stuk

482 K.B. van 6-7-1923 tot nadere wijziging en aanvulling van het Algemeen reglement 
vervoer 1901 met bijgaand verslag van de Staatscommissie voor vervoer van vee per
spoorweg,
1922-1923. 1 stuk en 1 katern in 1 omslag

483 Notulen van de op 28 april 1930 te Utrecht gehouden vergadering van 
subcommissie van commissie A-I voor de reductie-overeenkomst met de 
Nederlandse spoorwegen, (gestencild).
1930 1 stuk

484 Contracten gesloten voor de jaren 1930-1931 tot 1932-1933 tussen de N.V. 
Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, de N.V. Hollandse IJzeren 
Spoorweg Maatschappij en de N.V.B.D., met bijbehorend concept, (originelen en 
copieën).
1930-1932 1 omslag

485 Programma voor commissie A-I in verband met de uitvoering van het contract met 
de Nederlandse spoorwegen in het komende verenigingsjaar,
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1932. 1 stuk

486 Notulen van de op 3 juli 1933 gehouden vergadering van contractanten veevervoer, 
bijeengeroepen namens de directie van de Nederlandse spoorwegen en de 
concept-openingsrede voor de voorzitter A.G. Jagt,
1933. 2 stukken in 1 omslag

487 Statistische overzichten betreffende de aantallen per spoor verzonden dieren in het 
contractjaar 1931-1932, opgemaakt
1933. 2 stukken in 1 omslag

488 Correspondentie van de N.V.B.D. met de Nederlandse spoorwegen betreffende een 
door deze laatste gestelde vraag in verband met het te wijzigen "Algemeen 
reglement vervoer" betreffende het zg. "zanden" van veewagens",
1941-1942. 1 omslag

489 Berichtgeving van Hugo van Poelgeest als voorzitter van de commissie A-I 
(vervoerbelangen) voor het maandblad betreffende het "Algemeen reglement voor 
het vervoer op de spoorwegen", 1942. Met dit reglement en dat voor het vervoer op
de locaalspoorwegen en de beknopte gids van de N.S. voor het goederenvervoer,
1928-1931. 1 stuk en 2 deeltjes in 1 omslag

490 Stukken betreffende internationaal veevervoer per spoor,
1948-1954. 1 pak

491 Stukken betreffende het vervoer van kippen van Nederland naar Italië",
1953-1954. 1 omslag

492 Regels betreffende de werkzaamheden van de controleurs belast met de inspectie 
t.b.v, de "Administratie veevervoer", ingesteld door commissie A-I 
(vervoerbelangen), (gestencild).
ca. 1930 1 stuk

493-495 Duplicaten van de maandelijkse vachtenopgaven van vervoer van vee per 
spoorwegen gedaan over elk contractjaar lopende van de maand juli tot en met juni
daaropvolgend door de dienst "Administratie veevervoer" van het "Uitvoerend 
comité voor het contract met de Nederlandse spoorwegen" van de commissie A-I 
(vervoerbelangen),
1930-1931-1932-1933. 3 pakken
493 1930-1931
494 1931-1932
495 1932-1933

496 Verslagen over de twee eerste maanden van de dienst "Administratie veevervoer" 
ingesteld door commissie A-I (vervoerbelangen) benevens concept-verslag over het
laatste contractjaar van deze dienst, inclusief het verslag over de liquidatie,
1930, 1933. 1 omslag

497 Begroting 1930-1931 voor de "Administratie veevervoer", opgemaakt door de heer 
Hörmann,
1930 (geschreven). 1 stuk

498 Persberichten betreffende veevervoer en andere stukken verzonden door de 
"Administratie veevervoer",
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1931-1933. 1 pak

499-505 Circulaires waaronder de gestencilde notulen van het "Uitvoerend Comité voor het 
contract met de Nederlandse spoorwegen", ressorterende onder commissie A-I 
(vervoerbelangen),
1930-1933. 7 banden genummerd:
499 1-50, 1930 febr. 18-1931 jan. 15
500 51-100, 1931 jan. 16-1931 juni 9
501 101-150, 1931 juni 19-1931 dec. 4
502 151-200, 1931 dec. 9 - 1932 mrt. 26
503 201-250, 1932 mrt. 29-1932 juni 30
504 251-300, 1932 juli 5-1932 dec. 8
505 301-350, 1932 dec. 14-1933 okt. 13

506 Notulen van de vergaderingen van het "Uitvoerend comité voor het contract met de
Nederlandse spoorwegen",
1931 april-1933 sept. 1 pak

507 Notulen van een drietal vergaderingen van het "Uitvoerend comité voor het 
contract met de Nederlandse spoorwegen" met de contactcommissie van 
vertegenwoordigers van verschillende organisaties op het gebied van de veehandel 
benevens particuliere vee-expediteurs, die tot dusverre een contract met de N.S. 
hadden,
1930, 1932. 1 omslag

508 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van het "Uitvoerend comité voor het contract met de 
Nederlandse spoorwegen",
1930-1933. 1 pak

509 Model-vrachtkaarten voor het "Uitvoerend comité voor het contract met de 
Nederlandse spoorwegen" betreffende veevervoer per spoor,
1930. 1 omslag

510 Voorbeeld arbeidsovereenkomst tussen het "Uitvoerend comité voor het contract 
met de Nederlandse spoorwegen" van de commissie A-I (vervoerbelangen) en de 
voor dit comité optredende controleurs,
c.1930. 1 stuk

511 Verzameling akten ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van het 
"Uitvoerend comité voor het contract met de Nederlandse spoorwegen", waarbij dit
comité door de veehandelaars-contractanten gemachtigd wordt de kortingen voor 
het vervoer van paarden en vee op marktdagen, voorzover dit vervoer een bedrag 
van f.35.000,- per contractant per jaar te boven gaat, voor hen te administreren,
1931. 1 bandje

512 Copieën van controlestaten van de uitbetaling per kwartaal van het voorschot op 
de spoorwegreductie op het veevervoer per N.S. en duplicaat van de 
verantwoordingsstaat van de uitbetalingen over de periode van december 1930 tot 
1 mei 1931, ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van het "Uitvoerend 
comité voor het contract met de Nederlandse spoorwegen",
1931-1932. 5 bandjes in 1 pak

513 Balans, verlies- en winstrekeningen van het "Uitvoerend comité voor het contract 



52 Dierenbescherming / Van Poelgeest 2.19.009

met de Nederlandse spoorwegen" over het dienstjaar 1932-1933 opgeraaakt per 11 
september,
30 september en 13 oktober, 1933. 4 stukken in 1 omslag

cc. vervoer per auto

cc. vervoer per auto

514 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie A-I (vervoerbelangen) betreffende 
veevervoer per motorrijtuig,
1939-1954. 1 pak

515 Request van het hoofdbestuur van de N.V.B.D. aan de ministers van Binnenlandse 
zaken, van Landbouw en van Waterstaat inzake een wettelijke regeling van het 
veevervoer, met daarop betrekking hebbende correspondentie van Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie A-I (vervoerbelangen),
1931. 1 omslag

516 Voorstellen van de Bond van bedrijfsautohouders in Nederland inzake een regeling 
van het veevervoer per auto, met de op- en aanmerkingen die commissie A-I 
(vervoerbelangen) voorstelt daarin te verwerken,
1932 (gestencild). 2 stukken in 1 omslag

517 Stukken betreffende een studiereis naar Engeland van vertegenwoordigers van de 
N.V.B.D. om zich op de hoogte te stellen van het schoonmaken en desinfecteren van
veewagens en de vraag of de toepassing hiervan in Nederland practisch uitvoerbaar
is,
1933. 4 stukken in 1 omslag

518 Rapport van het Uitvoerend comité voor dagelijks werk van de commissie A-I 
(vervoerbelangen) betreffende de reiniging en ontsmetting van veeauto's in Groot-
Brittannië,
1933. 1 deel

519 Uittreksel van een schrijven van 25 juni 1934 van de "Reichsbahn-Direktion Köln" als
Voorsitzende Verwaltung des Wagenausschutzes des Vereins Mitteleuropäischer 
Eisenbahnverwaltungen betreffende de door de Duitse regering getroffen 
maatregelen omtrent de reiniging en ontsmetting van auto's voor veevervoer,
1934. 1 stuk

520 Overdruk uit de Nederlandse staatscourant van 1 november 1950, nr.213 
betreffende "eisen veewagen's", uitgegaan van het Ministerie van verkeer en 
waterstaat,
1950. 1 stuk

dd. vervoer per schip en per vliegtuig

dd. vervoer per schip en per vliegtuig

521 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie A-I (vervoerbelangen) betreffende 
nationaal vervoer per schip en vervoer per zeeschip, met daartoe strekkende 
schepenbesluiten,
1940-1945, 1950-1953. 1 pak

522 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie A-I (vervoerbelangen) m.b.t. het 
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rampzalige vervoer in januari 1950 van Friese pinken met het motorschip de 
"Eendracht" naar Peru,
1950-1953. 1 pak

523 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie A-I (vervoerbelangen) betreffende 
vervoer van dieren per vliegtuig,
1950-1953. 1 pak

524 Convocatie tot het bijwonen van een op 11 november 1952 te houden vergadering 
van de subcommissie voor vervoer per vliegtuig,
1952. 1 stuk

525 Handleiding ten dienste van de dierenverzorgers der K.L.M. samengesteld door Dr. 
N.C.W. Hesse en Dr. W.I. van Zeijl,
1952 (gestencild). 1 deel

526 Brochure getiteld "Directives for air cargo for live animals",
c.1950. 1 deeltje

7. Verbetering slachtmethoden, pijnloos doden van dieren

7. Verbetering slachtmethoden, pijnloos doden van dieren

527 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissle A-II (slachtvraagstuk),
1928-1953. 1 pak

528 Notulen van de vergaderingen van de commissie A-II (slachtvraagstuk),
1931-1939, 1941, 1952-1953. 1 omslag

529 Algemeen overzicht van desiderata van commissie A-II (slachtvraagstuk),
1936. 1 stuk

530 Jaarverslagen van de commissie A-II (slachtvraagstuk) van de N.V.B.D. over de jaren 
(behoudens onderbrekingen).
1930-1953 1 omslag
Voor het jaarverslag van de commissie over 1932 zie inv.nr. 88a.

531 Open brief aan de Nederlandse regering "inzake het toepassen van slachtmethodes 
bij huisdieren" door E. van Gendt, generaal-majoor-hoofdintendant b.d.,
1902. 1 katern

532 Requesten door het hoofdbestuur gericht tot de overheid betreffende zaken op het 
gebied van commissie A-II (slachtvraagstuk),
1931, 1935, 1947. 1 omslag

533 Stukken betreffende de concentratie van het slachten van konijnen op de abattoirs,
1942-1943. 1 omslag

534 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van commissie A-II 
(slachtvraagstuk) en minuten van diens uitgaande stukken betreffende ritueel 
slachten,
1929-1939, 1945-1951. 1 pak

535 Brieven ingekomen bij en een minuut van een brief uitgegaan van mr. S. Rink als lid 
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van het hoofdbestuur betreffende het ritueel slachten,
1935. 1 omslag

536 Brochure betreffende ritueel slachten,
1927-c.1942. 1 pak

537 Stukken betreffende de ontheffing, bedoeld in art.6a van de Vleeskeuringswet, van 
voorafgaande bedwelming van slachtdieren bij huisslachting,
1931-1935, 1947, 1949. 1 omslag

538 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van commissie A-II (slachtvraagstuk) betreffende 
electrische bedwelming van slachtdieren,
1934-1941, 1949-1953. 1 pak

539 "Electric anaesthesia and Electro-Narcosis" by E.O. Langley reprinted from the 
Journal of Mental Science,
1949. 1 katern

540 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest, circulaires, brochures en rapporten m.b.t. het pijnloos doden van dieren 
en de toestellen hiervoor gebezigd,
c.1920-1953. 1 omslag

541 Stencil van de N.V.B.D. houdende wenken voor het schoonmaken van levende vis,
ca.1930. 1 stuk

542 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van commissie A-II betreffende het slachten van honden en
katten in oorlogstijd en het verkopen van het vlees van die dieren,
1941-1942. 1 omslag

543 Krantenknipsel betreffende dr. H.C.F.L, Warnecke, directeur van het slachthuis te 's-
Gravenhage, t.g.v. zijn 25-jarig jubileum, ca,
1940. 1 stuk

544 Jaarverslag 1951 van de veterinair hoofd-inspecteur van de volksgezondheid, belast 
met het toezicht op de naleving van de vleeskeuringswet 1919, overdruk uit 
"Verslagen en Mededelingen betreffende de Volksgezondheid",
1952. 1 deel

8. Brandveiligheid en inrichting van stallen

8. Brandveiligheid en inrichting van stallen
Het belang van de bescherming van op stal staand vee bij brand en de vermindering en het 
voorkomen van boerderijbranden werd oorspronkelijk behartigd door de in 1923 opgerichte 
commissie "Brand in stallen", vanaf 1926 echter door commissie A (verbetering van de exploitatie 
van vee en pluimgedierte van geboorte tot dood) en vanaf 1936 door commissie A-III (brand in 
stallen).

545 Notulen van de vergaderingen van de commissie A-III (brand in stallen),
1937-1938, 1950. 3 stukken in 1 omslag

546-550 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van commissie A vanaf 1936 als voorzitter van commissie A-
III (brand in stallen), betreffende stalbranden,
1926-1954. 5 pakken
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546 1926 nov. 6-1929 dec. 29.
547 1930 jan. 6-1931 nov. 24.
548 1932 jan. 22-1935 nov. 7.
549 1936 jan. 28-1937 dec. 23.
550 1938 jan. 27-1954 febr. 2.

551 Jaarverslagen van de commissie A-III (brand in stallen) over de jaren
1936/37-1941/42, 1943/44, 1945/46. 1 omslag

552 Rapporten inzake stalbranden en het gevaar voor vee bij brand op boerderijen, 
opgesteld door de commissie "Brand in stallen", vanaf 1926 door commissie A 
(algemene belangen), na 1936 door commissie A-III (brand in stallen), door de 
controleur N. Visser en door de afdeling Zeeland van de N.V.B.D.,
1925-1939. 1 pak

553 Periodieke lijsten en overzichten van boerderijbranden,
1931-1935, 1938, 1949. 1 omslag

554 Brieven en daartoe strekkende bijlagen ingekomen bij Hugo van Poelgeest van 
verschillende gemeenten, die gereageerd hebben op de aan hen toegestuurde 
brochure van commissie A betreffende brand in stallen ten einde in alle gemeenten 
tot bindende bouwvoorschriften te komen welke bij de nieuwbouw van boerderijen
het brandgevaar voor het vee verminderen,
1929-1939. 1 pak

555 Stukken betreffende een prijsvraag voor het verkrijgen van studies over 
boerderijbouw, speciaal in verband met het voorkómen en verminderen van 
brandgevaar uitgeschreven door de "Friese Bouwkring" te Leeuwarden,
1930. 1 omslag

556 Stukken betreffende de van 25 juli-10. aug. 1930 te Rotterdam te houden 
"Internationale Brandweertentoonstelling", waarop de N.V.B.D. uit zal komen met 
een slechte èn een goede stal in verband met brandgevaar,
1930. 1 omslag

557 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest van de Koninklijke Nederlandse 
brandweervereniging betreffende een door deze vereniging opgerichte 
veestallencommissie, waarvan Hugo van Poelgeest op verzoek lid wordt, met de 
kladnotulen van de vergaderingen van deze commissie,
1932-1938. 1 omslag

558 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van commissie A 
betreffende een door hem op de algemene vergadering van de Gelderse Provinciale
Brandweerbond op 19 juli 1933 te houden lezing over stalbranden,
1933-1934. 1 omslag

559 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als lid van de commissie voor veestallen (brandveiligheid en hygiëne), op 
14 mei 1937 ingesteld door de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Landbouw en 
Visserij en van Sociale Zaken ten einde te onderzoeken of het wenselijk en mogelijk 
is dat de nieuw- en verbouw van veestallen aan door de overheid te geven 
voorschriften gebonden wordt,
1937-1939. 1 omslag
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560 Stukken betreffende de beoordeling van een ontwerp van de heer Lingsma te 
Drachten voor een stalinrichting waaruit het vee in geval van brand snel 
losgekoppeld en verwijderd kan worden, met bijbehorende foto,
1939. 1 omslag

561 Brochures geschreven door H.J, van Houten, rijkslandbouwarchitect en lector aan 
de Landbouw hogeschool te Wageningen betreffende verbetering en verbeterde 
inrichting van stallen, ca.
1940. 1 pak

562 Notulen van de op 24 januari 1951 gehouden bespreking tussen Hugo van 
Poelgeest, ir. N. van Vliet, directeur van het landbouwonderwijs,en W.R. Drost, 
griffier van de Dierenbeschermingsadviesraad over aanvulling van de bij het 
landbouwonderwijs in gebruik zijnde leerboeken met een gedeelte over 
bescherming tegen brand, in het bijzonder op de boerderij en over 
dierenbescherming, met schematische aantekeningen opgesteld door W.R. Drost 
voor een op 24 februari 1951 "te houden bespreking met D.J.P. Legro, commandeur 
van het brandweerwezen, hoofd van de afdeling preventie, betreffende 
eerstgenoemd onderwerp,
1951. 2 stukken in 1 omslag

563 Overdrukken van artikelen in het maandblad "Dierenbescherming" over 
"Boerderijen en Brandgevaar" en "Brandgevaar in Boerderijen",
1931. 2 stukken in 1 omslag

564 Documentatiemateriaal met betrekking tot stalverbetering in het algemeen en 
brandbeveiliging van stallen in het bijzonder verzameld door Hugo van Poelgeest 
als voorzitter van de commissie A, later A-III,
c. 1929-1952. 1 pak

565 Krantenknipsels met berichten over boerderijbranden,
1930-1941, 1950-1954. 1 omslag

9. Circussen, dierentuinen, dressuur, wedrennen en concoursen

9. Circussen, dierentuinen, dressuur, wedrennen en concoursen

566 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als (vice-) voorzitter van de N.V.B.D. betreffende dierentuinen en 
cirdussen,
1932-1945. 1 omslag

567 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van commissie F-II (dierentuinen en circussen),
1950-1951, 1953. 1 omslag

568 Rapporten van commissie F-II (dierentuinen en circussen) ingekomen bij Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van die commissie,
ca. 1950. 2 stukken

569 Jaarverslag 1950 van commissie F-I (wedrennen en concoursen),
1951 (getypt). 1 stuk

570 Jaarverslag 1952 van commissie F-II (dierentuinen en circussen),
1953 (getypt). 1 stuk
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571 Correspondentie van Hugo van Poelgeest als leider van de inspectiedienst van de 
N.V.B.D., betreffende het werk van inspecteur Serné op de renbanen,
1938-1942. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 138 en 406.

572 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als lid namens de N.V.B.D. van de departementale commissie voor de 
prijsvraag ter verbetering van dierentuinen uitgeschreven door de afdeling 
ontspanning en cultuur van het Ministerie van volksvoorlichting en kunsten,
1942. 1 omslag

573 Stukken betreffende dressuur,
1943/1951. 1 omslag

574 Exemplaar van het "Ciba-tijdschrift", handelende over "Het temmen en dresseren 
van wilde dieren",
1947. 1 stuk

10. Kettinghonden

10. Kettinghonden
Zie ook inv.nr.65.

575 Stukken met betrekking tot het werkterrein van commissie G (kettinghond),
1938-1940. 8 stukken in 1 omslag

576 Jaarverslag 1950 van commissie G (kettinghond), (getypt).
1951 1 stuk

577 Brochures van de commissie G en van de Internationale bond der Christelijke 
kerken tot bescherming der dieren betreffende de kettinghond,
c.1920. 1 omslag

578 Krantenberichten inzake kettinghonden,
1931. 3 stukken in 1 omslag

579 Concept van een request van het hoofdbestuur van de N.V.B.D. aan de colleges van 
B en W in Nederland betreffende de afschaffing van het verschil in belasting tussen 
plezier- en kettinghond, met daarop ingekomen antwoorden,
1933. 1 omslag

11. Vogelbescherming

11. Vogelbescherming

580 Stukken ingekomen bij en minuten van uitgegane stukken van Hugo van Poelgeest 
als voorzitter van commissie A (algemene belangen) betreffende vogelbescherming 
(later commissie H-I),
1928-1934. 1 omslag

581 Documentatiemateriaal betreffende vogelbelangen,
ca. 1935-1939. 1 omslag

582 Stukken ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van Hugo van Poelgeest 
als voorzitter van commissie H-I (vogelbescherming),
1951-1954. 1 omslag
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583 Jaarverslagen van de commissie H-I (vogelbescherming) over de jaren
1933/34, 1935/36, 1938/39-1941/42, 1943/44, 1945/46. 1 omslag

584 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als medeoprichter en als lid van de "commissie voor 
vogelwintervoedering", samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende 
belanghebbende verenigingen
1929-1933. 1 omslag

585 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie H-I (vogelbescherming) betreffende 
vogelvoedering in de winter,
1933, 1939-1943, 1947, 1954. 1 omslag

586 Correspondentie van Hugo van Poelgeest met mej. F.H. Broeksmith, betreffende 
stookolie-slachtoffers te Katwijk,
1929-1930, 1936-1942. 1 pak
Mej. F.H. Broeksmith was schilderes en pionierster voor het hulpwerk aan stookolieslachtoffers die 
daar voor ruimte in haar huis "De zeeschelp" aan de boulevard te Katwijk inschikte.

587 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als vice-voorzitter van de N.V.B.D. en voorzitter van commissie H-I 
(vogelbescherming) betreffende stookolieslachtoffers, zeevogels die het slachtoffer
zijn geworden van door tankers geloosde olie,
1932-1939. 1 pak

588 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie H-I betreffende de pseudo-vogelpest,
1950. 1 omslag

589 Krant "Het Weekblad", nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht, inzonderheid de 
Rijnstreek, waarin opgenomen een artikel over een wedstrijd in het maken van 
vogelkastjes voor de Jeugdbond voor dierenbescherming te Woerden, met bijgaand
een handleiding voor het maken van die kastjes,
1936. 2 stukken in 1 omslag

590 Periodieke uitgave van het vogelpark Put en Rauwenhorst te Apeldoorn, getiteld 
"Vogelvreugd", maandblad voor de vogelliefhebber,
1938-1940. 1 pak

591 Uitgave van "Whistler", Birds lovers club: "The canary and the birdgerigar their care 
and treatment",
z.d. 1 katern

12. Evenwicht in de natuur, jacht en visserij

12. Evenwicht in de natuur, jacht en visserij

592 Stukken ingekomen bij en concepten en minuten van stukken verzonden door 
Hugo van Poelgeest als voorzitter van de commissie H-II (evenwicht in de natuur),
1932-1934, 1948, 1952-1954. 1 omslag

593 Nummer van "Onze zoetwatervisserij" orgaan van de hoofdafdeling 
zoetwatervisserij van de Nederlandse heidemaatschappij, waarin artikelen over 
waterverontreiniging in Delflands boezem en in het Reggegebied,
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1930. 1 stuk

594 Stukken betreffende hengelwedstrijden voor de jeugd in Leiden en Lisse,
1947. 3 stukken in 1 omslag

595 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de N.V.B.D. en van commissie H-II (evenwicht in de 
natuur) betreffende de jacht,
1939-1953. 1 omslag

596 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van commissie H-II (evenwicht in de natuur) betreffende de
nieuwe jachtwet,
1949-1952. 1 pak

597 Gedeelte uit een aflevering van The illustrated London News, getiteld "Problems for
the furries: FurBearers that are disappearing",
1929. 1 stuk

13. Hulpverlening bij rampen en oorlogsgevaar

13. Hulpverlening bij rampen en oorlogsgevaar

598 Stukken ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van de commissie C-III 
(hulpverlening aan dieren bij rampen, bescherming van dieren in oorlogstijd) en 
correspondentie van Hugo van Poelgeest met de secretaris van de commissie,
1952-1954. 1 pak

599 Brochure getiteld "Schutz der Tiere und Lebensmittel in chemischen Kriege", door 
prof. dr. C.E. Richters, Oberts- und Chefveterinär des Heeres-
Veterinäruntersuchungsamtes,
1936. 1 deeltje

600 Boek getiteld "Die Tiere im chemischen Kriege" door prof. dr. C.E. Richters, Oberst- 
und Chefveterinär des Heeres-Veterinäruntersuchungsamtes,
1937. 1 deel

601 "Luchtbescherming", richtlijnen voor de luchtbescherming van landbouw- en 
veeteeltbedrijven, uitgegeven door de rijksinspecteur voor de bescherming van de 
bevolking tegen luchtaanvallen, met bybehorende concepten,
1939. 1 bak

602 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als ondervoorzitter van de N.V.B.D. betreffende voedselvoorziening voor 
dieren in oorlogstijd,
1939-1943. 1 omslag

603 Stukken betreffende "De Groene Ster", het op 21 februari 1940 opgerichte Comité 
tot hulpverlening aan dieren in oorlogstijd,
1940. 1 omslag

604 Stukken "betreffende het vervoer en het lot van huisdieren bij evacuatie,
1942-1944. 1 omslag

605 Stukken met betrekking tot de watersnood van februari 1953 met bijbehorende 
kranten- en tijdschriftartikelen,
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1953. 1 pak

606 Stukken betreffende de verhouding tussen de N.V.B.D. en het mede door haar 
opgerichte Dierenrampenfonds, en het tussen deze beide gerezen conflict 
uitlopende op een volledige scheiding,
1953-1954. 1 pak

14. Asyls, dierenziekenhuizen en woonwagenstallen

14. Asyls, dierenziekenhuizen en woonwagenstallen

607 Agenda's en convocaties van vergaderingen van commissie C (dierenverpleging, 
asyls en woonwagenstallen),
1929, 1932, 1947-1948, 1950-1953. 1 omslag

608 Notulen van vergaderingen van commissie C (dierenverpleging, asyls en 
woonwagenstallen),
1948, 1950-1951. 3 stukken in 1 omslag

609 Notulen van de bijeenkomst van het hoofdbestuur, commissie C en 
vertegenwoordigers van afdelingen, die een asyl hebben of de oprichting van een 
asyl overwegen, met aantekeningen naar aanleiding van de notulen,
1947. 2 stukken in 1 omslag

610 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de commissie C (dierenverpleging, asyls en 
woonwagenstallen), met betrekking tot de werkzaamheden van deze commissie,
1939-1953. 1 omslag

611 Circulaires en ontwerp-circulaires van de N.V.B.D. aan de besturen van de 
afdelingen, aan de houders van dierenasyls en aan de gerne enten, houdende 
vragenlijsten betreffende asyls en woonwagenstallen,
1929, 1933, 1951. 1 omslag

612 Jaarverslagen van de commissie C (dierenverpleging, asyls en woonwagenstallen) 
over de jaren (behoudens onderbrekingen).
1933-1934--1947-1948 1 omslag

613 Brochure getiteld: "Over: dierenbescherming, dierenasyls, dierenliefde-en 
winstbejag", door mevrouw de wed. Thorbecke, geb. Barones van Cats de Raet,
1913. 1 kat em

614 Krantenknipsels betreffende dierenasyls,
1928-1936, 1951-1954. 1 omslag

615 Kort overzicht van de vensen van de N.V.B.D, voor bouw en exploitatie van tehuizen
voor kleine huisdieren, zoals honden en katten, opgesteld door Hugo van 
Poelgeest,
ca.1935. 1 stuk

616 Stukken betreffende oprichting, inrichting, beheer en instandhouding van asyls, 
ingekomen bij en verzameld door Hugo van Poelgeest,
1934-1954. 1 omslag

617 Brief van de kennel "Sportlust" te Almelo aan de eigenaresse van een door haar 
aangekocht hondje, ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van 
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commissie C,
1929. 1 stuk

618 Krantenknipsel houdende een afbeelding van een door de Weense vereniging voor 
Dierenbescherming ingevoerde draagbaar voor zieke dieren, bestemd voor 
Commissie C (asylcommissie),
c. 1933. 1 stuk

619 Dossier inzake een polemiek tussen de afd. Leeuwarden van de N.V.B.D. en de 
vereniging "Dierenhulp" te Zandvoort, betreffende het asyl van de afd. Leeuwarden,
1934. 1 pak

620 Correspondentie ingekomen bij Hugo van Poelgeest, als voorzitter van commissie 
C, tussen J.H.G. Kappelhoff, inspecteur der Koninklijke marechaussee tevens 
hoofdbestuurslid van de N.V.B.D. en de districtscommandant der Koninklijke 
marechaussee te Leeuwarden betreffende de betaling door de N.V.B.D. van de door 
de brigadecommandant te Makkum gemaakte kosten voor de voeding van een 
uitgehongerd woonwagenpaard welke eigenlijk ten laste van het Rijk hadden 
moeten komen,
1936. 1 omslag

621 Jaarverslagen over de jaren 1935, 1936, 1938-1941 van het Dierentehuis te 's-
Gravenhage, Stichting van mevr. M.E. Rosmölder,
1935-1936, 1938-1941. 6 stukken in 1 omslag

622 Gemeenteblad van Amsterdam, houdende "Wijziging Algemeene 
Politieverordening" betr. het oprichten of hebben van een inrichting voor honden, 
katten of andere kleine huisdieren,
1942, april 23. 1 stuk

623 Lijst van asyls, bekend bij de N.V.B.D.,
ca.1945. 1 stuk

624 Briefje van Hugo van Poelgeest met opgave van twee dames die zich uit roeping 
aan asylwerk willen wijden, bestemd voor het maandblad "Dierenbescherming",
c. 1950. 1 stuk

625 Stukken inzake de mislukte asylbouw te Middelburg, te wijten aan de heer Glerum, 
voorzitter van de afd. Zeeland-Noord van de N.V.B.D.,
1951-1952. 1 omslag

626 Stukken betreffende de aanvrage van financiële steun door mevr. M.A.F. van 
Welderen Rengers-van de Poll, secretaresse van de afdeling Ommen van de 
N.V.B.D., voor het door haar geëxploiteerde asyltje,
1952-1953. 1 omslag

627 Afschrift van een brief van dr. E.J. Voûte, dierenarts te Amersfoort, houdende een 
voorstel tot oprichting van een dierenziekenfonds,
1951. 1 stuk

628 Correspondentie betreffende het stichten van een dierenziekenhuis te Zeist,
1953. 4 stukken in 1 omslag
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C. Aanvulling d.d. 6 september 1972

C. AANVULLING D.D. 6 SEPTEMBER 1972

690 Rapporten over de situatie in de afdelingen Culemborg en Zwolle van de N.V.B.D.,
1951-1952. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 63.

691 Artikel getiteld "Ook in Nederland laat de dierenliefde nog veel te wensen over" uit 
het maandblad "Amor est justitia", uitgave van het Internationaal 
inlichtingenbureau voor waarheidszoekers,
1934. 1 stuk
Zie ook inv.nr. 340.

692 Verslag van een bespreking met de Commissaris der Koningin in de provincie 
Gelderland betreffende de verplegende dierenbescherming op de Veluwe en de 
lotsverbetering van de kettinghond in zijn provincie, met bijlage,
1951. 1 omslag

693 "Reichsgesetzblatt" van 25 november 1933 nr, 132 waarin opgenomen de Duitse 
dierenbeschermingswet.,
1933. 1 stuk
Zie ook inv.nr. 357.

694 Circulaires van de verschillende commissies van de N.V.B.D. met samenvattende 
beschouwingen over bepaalde mistoestanden, benevens de daarbij aansluitende 
rekesten door deze commissies aan de daarbij betrokken ministers verzonden, 
verzameld ter documentatie voor een te ontwerpen dierenwet,
1931-1932. 1 omslag

695 Circulaires van de commissie B (wetgeving) inhoudende de notulen van de 
commissievergaderingen, periodieke verslaglegging van het werk der commissie en
voorstellen voor ontwerpen van dierenwetgeving, genummerd 1-34,
1936-1938. 1 pak

696 Stukken betreffende de voorbereiding van een wettelijke regeling van de 
dierenbescherming,
1940-1954. 1 pak
Zie ook inv.nr. 377.

697 Stukken betreffende politieverordeningen inzake dierenbescherming in de 
gemeenten Gorinchem, Smilde en Baarn,
1924, 1926, 1931. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 381-382.

698 Stukken betreffende de onvoldoende huisvesting van vee, waarin tengevolge van 
hangende gerechtelijke procedures geen verandering gebracht kan worden,
1951. 1 omslag

699 Beschouwingen over het wetsontwerp op de uitoefening van diergeneeskunde 
door prof. dr. J.A. Beijers, met bijlagen,
1954. 1 omslag

700 Aanstellingsakten voor Hugo van Poelgeest als buitengewoon veldwachter der 
gemeente Leiderdorp en als onbezoldigd rijksveldwachter,
1918, 1922. 1 omslag
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701 "Dierenbescherming op de boerderij" door prof. dr. G.M. van der Plank, uitgegeven 
door de N.V.B.D., 3e druk,
1935. 1 katern

702 Notulen van de Commissie voor het ontwerpen van richtlijnen voor de veterinaire 
luchtbescherming,
1938. 1 omslag
Zie inv.nr. 601.

703 Stukken en rapporten ingekomen bij Hugo van Poelgeest als voorzitter van de 
Commissie voor het ontwerpen van richtlijnen voor de veterinaire 
luchtbescherming,
1938. 1 pak
Zie voorgaand nummer.

704 Correspondentie betreffende gasmaskers voor honden,
1939-1940. 1 omslag

D. Aanvulling 1982

D. AANVULLING 1982

708 Catalogus van de bibliotheek van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Dieren. Fotokopie.
Z.j. 1 omslag
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629 Agenda's voor de algemene ledenvergaderingen van de Anti-trekhondenbond,
1931-1933, 1937-1938. 1 omslag

630 Jaarverslagen van de Anti-trekhondenbond over de jaren
1918, 1925-1926, 1928-1929, 1933-1934, 1936 en 1953. 1 omslag

631 Verslag van de penningmeester van de Anti-trekhondenbond over het jaar (getypt).
1947, 1948 1 stuk

632 Correspondentie van Hugo van Poelgeest met de Anti-trekhondenbond,
1928-1929, 1932-1933, 1938, 1946-1954. 1 pak

633 Brochures en circulaires van de Anti-trekhondenbond en van verscheidene andere 
verenigingen, die ijveren voor de afschaffing van de trekhond,
c.1910-c.1935. 1 pak

634 Krantenknipsels betreffende de trekhond,
1927-1928, 1938. 4 stukken in 1 omslag

635 Formulieren en daartoe strekkende aanwijzingen benodigd voor houders en 
geleiders van hondenkarren en voor de met toezicht daarop belaste ambtenaren, 
benevens een bewijs van verleende vergunning, een zog. nummerbewijs voor 
eerstgenoemden,
c.1930. 1 omslag

636 Aantekeningen van Hugo van Poelgeest betreffende de Anti-trekhondenbond,
1936, 1937. 2 stukken in 1 omslag

637 Open brief aan de regering en de volksvertegenwoordiging van de Anti-
trekhondenbond betreffende een totaal verbod van het gebruik van een hond als 
trekdier,
1950. 1 stuk
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638 Kladnotulen van leden- en bestuursvergaderingen van de Vereniging "Nationale 
dierenzorg" tevens van vergaderingen betreffende de op het Lange Voorhout 84 te 
's-Gravenhage door de vereniging geëxploiteerde polykliniek,
1930-1939. 4 cahiers in 1 pak

639 Krantenknipsels betreffende op 11 februari 1931 op Arendsdorp gehouden algemene
jaarvergadering van de Vereniging "Nationale dierenzorg",
1933. 2 stukken

640 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van de Vereniging "Nationale dierenzorg",
1929-1954. 1 pak

641 Copieboek van uitgaande brieven van Hugo van Poelgeest als voorzitter van de 
Vereniging "Nationale dierenzorg",
1929-1937. 1 deel

642 Circulaires van de Vereniging "Nationale dierenzorg",
c.1933, 1942, c.1952. 1 omslag

643 Jaarverslagen van de Vereniging "Nationale dierenzorg", over de jaren
1927-1935, 1942 1946 en 1953. 1 omslag

644 "Mededelingen", vanaf februari 1938 "Dierenzorg", tweemaandelijks orgaan van de 
Vereniging "Nationale dierenzorg",
1936-1940. 1 pak
Niet compleet.

645 Statuten met latere wijzigingen en huishoudelijk reglement van de Vereniging 
"Nationale dierenzorg",
1926-1930. 1 omslag

646 Stukken betreffende de Vereniging "Nationale dierenzorg" benevens lezingen voor 
en over die vereniging gehouden door haar voorzitter Hugo van Poelgeest,
1937-1938, 1948. 1 omslag

647 Lijst van personeel van de Vereniging "Nationale dierenzorg" en minuut van een 
brief van Hugo van Poelgeest aan het personeelslid Benders,
1943. 2 stukken in 1 omslag

648 Financiële overzichten en begrotingen van de Vereniging "Nationale dierenzorg" 
opgemaakt in de jaren (getypt).
1953-1954 4 stukken in 1 omslag

649 Financieel overzicht van de winkel van de Vereniging "Nationale dierenzorg" over 
het jaar 1953, opgemaakt (getypt).
1954 1 stuk

650 Stukken, betreffende aankoop en verhuur van percelen land rondom Leiden ten 
bate van de Vereniging "Nationale dierenzorg",
1930-1933, 1937, 1940-1944, 1951-1953. 1 omslag
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651 Stukken betreffende de plannen voor de bouw van een asyl aan de Rijksstraatweg 
te Wassenaar, welke plannen wegens de oorlog niet ten uitvoer zijn gebracht,
1938-1940. 1 omslag

652 Stukken betreffende de opening van het asyl van de Vereniging "Nationale 
dierenzorg" aan de Zijdeweg te Wassenaar en het beheer van dit asyl tesamen met 
de afdeling 's-Gravenhage van de N.V.B.D.,
1953-1954. 1 omslag

653 Stukken betreffende een fusie tussen de Vereniging "Nationale dierenzorg" en de 
"'s-Gravenhaagse vereniging tot verzorging en verpleging van dieren" tevens 
exploitante van het asyl aan de Swammerdamstraat te 's-Gravenhage,
1938-1942. 1 omslag

654 Jaarverslagen van de "'s-Gravenhaagse vereniging tot verzorging en verpleging van 
dieren", welke per 1 januari 1942 een fusie heeft aangegaan met de Vereniging 
"Nationale dierenzorg", over de jaren (gestencild).
1939-1941 3 stukken in 1 omslag

655 Brochures en uitgaven van de Vereniging "Nationale dierenzorg",
c.1940. 2 katernen in 1 omslag

656 Catalogus van het boekenbezit van de Vereniging "Nationale dierenzorg",
ca.1940 (getypt). 1 stuk

705 Ledenlijst van de Vereniging "Nationale Dierenzorg",
z.d. 1 stuk
Aanvulling d.d. 6 september 1972.

706 Stilkken betreffende de overboeking van een ten name van Jkvr. Elisabeth Maria 
Cornelia des Tombe staand graf op naam van de Vereniging "Nationale Dierenzorg" 
te 's-Gravenhage, als enige erfgename van laatstgenoemde, 1945. Met retroacta,
1936. 1 omslag
Aanvulling d.d. 6 september 1972.

707 Stukken betreffende de verkoop van het perceel aan de Rijksstraatweg te 
Wassenaar en betreffende de aankoop en de verbouw van de boerderij 
"Welgelegen" aan de Zijdeweg te Wassenaar in verband met de oprichting van een 
dierenasyl met polykliniek, ziekenhuisje en trimmerij,
1952-1953. 1 omslag
Zie de inv.nrs. 651-652.
Aanvulling d.d. 6 september 1972.
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IV. FEDERATIEF COMITE VOOR VOGELBESCHERMING IN NEDERLAND (COVAVO)
De gebruikelijke afkorting COVAVO gaat terug op de oorspronkelijke naam: Uitvoerend comité tot 
o_pheffing van de vangst van beschermde inlandse vogels.
Zie ook inv.nr.195.

657 Kladnotulen van de vergaderingen van het bestuur van COVAVO,
1932 juni 29-1934 febr. 28. 1 katern

658 Stukken ingekomen bij en minuten van stukken verzonden door Hugo van 
Poelgeest als voorzitter van COVAVO, ten dele correspondentie met zijn secretaris-
penningmeester, W. Tolsma,
1930-1951. 1 pak

659 Verslag en financieel overzicht over het tijdvak
1926-1929. 1 katern

660 Jaarverslagen over de jaren
1932-1933 en 1948. 1 omslag

661 Beginselprogram van COVAVO,
1932. 1 stuk

662-664 Stukken betreffende de tot standkoming van de Vogelwet 1936 en de uitvoering 
daarvan,
1932-1954. 3 pakken
662 1932-1938
663 1939-1943
664 1944-1954

665 Krantenknipsels betreffende vogels,
1932-1935. 1 omslag
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666 Brieven ingekomen bij en minuten van brieven verzonden door Hugo van Poelgeest
als vice-voorzitter van het Nederlandse "Jack London-Verbond",
1937-1951. 1 omslag

667-671 "Maandberichten", vanaf januari 1941: "Vermaak en dierenleed", orgaan van het 
Nederlandse "Jack London-Verbond", 1922, 1924-1940, 1941-1942, 1948-1950. 3 
delen, 1 omslag en 1 stuk
667 1922 nov., 1 stuk
668 1924 febr.-1928 nov.
669 1928 dec.-1933 dec.
670 1934 jan.-1940 nov.
671 1941 jan.-1942 juli

1948 jan.-1950 dec. 1 omslag

672 Publicaties van en over het Nederlands "Jack London-Verbond", verzameld door en 
ingekomen bij Hugo van Poelgeest als vice-voorzitter van dit verbond,
c.1930-1940. 1 omslag

673 "Verwerpelijke Films", circulaire van het Nederlandse "Jack London-Verbond" tot 
bestrijding van mishandeling van dieren voor publieke vermakelijkheden,
ca. 1930. 1 stuk

674 Brieven betreffende de oprichting van een nationaal rechtsbureau voor 
dierenbescherming,
1930. 2 stukken in 1 omslag

675 Brieven ingekomen bij Hugo van Poelgeest als vicevoorzitter van het Nederlandse 
"Jack London-Verbond", betreffende de inspectie van circussen,
1938. 4 stukken in 1 omslag
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Zie ook inv.nrs 605 en 606.

676 Krantenartikelen betreffende de oprichting op 11 februari 1953 van de Stichting 
Dieren-rampen-fonds door de N.V.B.D., de Politiebond voor dierenbescherming en 
de Wereldfederatie tot bescherming van dieren n.a.v. de watersnoodramp van
1953. 1 omslag

677 Stukken met betrekking tot de wijziging van de statuten van de Stichting Dieren-
rampen-fonds, met een afschrift van de notariële stichtingsakten,
1953-1954. 4 stukken in 1 omslag

678 Korte verslagen van bestuursvergaderingen van de Stichting Dieren-rampen-fonds,
1953-1954. 2 stukken in 1 omslag

679 Stukken ingekomen bij en verzameld door Hugo van Poelgeest als bestuurslid en 
als ere-voorzitter van de Stichting Dieren-rampen-fonds,
1953-1954. 1 omslag

680 Minuten van uitgaande stukken van het secretariaat van de Stichting Dieren-
rampen-fonds,
1953-1954. 1 omslag

681 Jaarverslag met gecomprimeerd financieel verslag van de Stichting Dieren-rampen-
fonds over de periode
1953 febr.-1954 febr. 2 stukken in 1 omslag

682 Copie van een krantenartikel uit het Algemeen Dagblad betreffende het verzoek 
van de N.V.B.B. tot opheffing van de Stichting Dieren-rampen-fonds,
1953. 1 stuk

683 Jaarrekening van de Stichting Dieren-rampen-fonds,
1953. 1 omslag

684 Aanplakbiljet van de Stichting Dieren-rampen-fonds,
1953. 1 stuk

685 Stukken en krantenartikel betreffende een door de Stichting Dieren-rampen-fonds 
georganiseerde tentoonstelling en uitgeschreven landelijke dierenprijsvraag,
1953-1954. 5 stukken in 1 omslag

686 Stukken betreffende de door de Stichting Dieren-rampen-fonds naar Engels 
voorbeeld in het leven geroepen "Blauwe cirkelorganisatie",
1953-1954. 1 omslag

687 Krantenartikel waarin de Sophia-vereniging tot bescherming van dieren te 
Amsterdam verzoekt om tehuizen voor de dieren die de watersnood in februari 
1953 hebben overleefd,
1953. 1 stuk
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688 Krantenknipsels betreffende onderwerpen van belang voor dierenbescherming,
1927-1954. 1 pak

689 "De bouwstenen van Hugo van Poelgeest", overzicht van zijn activiteiten als 
steenfabrikant en als dierenbeschermer, samengesteld door zijn tweede 
echtgenote, mevrouw V.R. van Poelgeest-Spatkowa, met daartoe strehkend 
fotomateriaal, 1963. 1 omslag III. Supplementen
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