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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:
Collectie 341 Prof. mr. dr. G.W.J. Bruins

Periodisering:
archiefvorming: 1895-1948
oudste stuk - jongste stuk: 1852-1953

Archiefbloknummer:
C24596

Omvang:
1022 inventarisnummer(s); 11,80 meter

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

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Het archief bevat enkele foto's.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Bruins, Prof. mr. dr. G.W.J.

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van Prof.mr.dr.G.W.J.Bruins (1883-1948) bestaat uit stukken betreffende de uitvoering 
van zijn functie als financieel-economisch deskundige. Hij is werkzaam geweest in diverse 
financiële instellingen in binnen- en buitenland. Zijn belangrijkste functies waren o.a.: 
Volkenbondscommissaris bij de Duitse Reichsbank, president-directeur van het Nederlandsch 
Clearinginstuut en bestuurder van het Internationaal Monetair Fonds.
Hij heeft zitting gehad in talrijke commissies, ingesteld door de overheid en het bedrijfsleven, en 
bekleedde vele andere nevenfuncties zoals adviseur voor overheid en bedrijfsleven en arbiter in 
nationale en internationale geschillen.



12 Bruins 2.21.191.01

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, Collectie 341 Prof. mr. dr. G.W.J. Bruins, nummer toegang 2.21.191.01, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Bruins, 2.21.191.01, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Levensloop 1

Gijsbert Weyer Jan Bruins werd geboren te Zutphen op 6 juli 1883 als zoon van dr Dirk Bruins, 
rector van het gymnasium aldaar, en Evadina ten Cate Fennema. 2

Hij bezocht het gymnasium in zijn geboortestad, deed zowel in de a- als in de ß-richting 
eindexamen en liet zich vervolgens als student in de rechten inschrijven aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden, waar hij in 1905 cum laude promoveerde tot doctor in de rechtswetenschap op het 
proefschrift: "De rechtsgrond der schadevergoeding" en drie jaar later op stellingen tot doctor in 
de staatswetenschap.

Van 1906-1913 was hij verbonden aan de Provinciale Griffie van Zuid-Holland, op het laatst als chef
van de afdeling Financiën. Bij de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool in 1913 
werd hij tot hoogleraar benoemd en met de organisatie van de instelling belast, in verband 
waarmee hij de eerste vijf jaren als rector-magnificus fungeerde. In 1916 nam hij het initiatief tot 
de oprichting van het bekende weekblad "Economisch-Statistische Berichten" en belastte zich tot 
en met 1924 met de leiding van het tijdschrift.

In dat jaar werd hij benoemd tot Volkenbondscommissaris voor de bankbiljettencontrole bij de 
Reichsbank in Berlijn, ingevolge het Dawes-plan, in verband waarmee hij het ambt van hoogleraar 
neerlegde. Deze post werd algemeen, zowel in binnen- als in buitenland, als zeer belangrijk 
beschouwd, hetgeen de hieronder volgende uitweiding moge rechtvaardigen.

In november 1923 werden door de "Reparation Commission" (het herstelcomité) van de 
Volkenbond twee commissies van deskundigen ingesteld om, na de val van de mark in augustus 
1923 en de daaropvolgende sanering van het Duitse geldwezen en de rijksbegroting, de 
solvabiliteit van Duitsland te onderzoeken, m.a.w. te onderzoeken wat Duitsland aan 
herstelbetalingen kon opbrengen, zonder dat de Duitse economie in gevaar gebracht zou worden.

Voorzitter van het eerste comité was de Amerikaanse zakenman Charles G. Dawes.

Het Dawes-comité bracht rapport uit op 9 april 1924. Dit rapport, beter bekend als het 
zogenaamde Dawes-plan, leverde de praktische basis voor de regeling der herstelbetalingen, zoals
bereikt werd op de Londense Conferentie van 16 augustus 1924.

Reeds in september 1924 werd begonnen met de vorming van een aantal organisaties ter 
uitvoering van het plan.

Door de Reparation Commission van de Volkenbond werd een "Agent-general for reparation 
payments" benoemd, die de betrekkingen tussen Duitsland en de Volkenbond moest 
onderhouden. Alle herstelbetalingen werden op zijn konto bij de Reichsbank gestort.

Voor de overdracht in vreemde valuta zorgde het "Transfer Committee", waarvan de agent-general
medelid en voorzitter was.

De jaarlijkse betalingen van Duitsland zouden gefinancierd moeten worden uit de rijksbegroting, 
de Duitse spoorwegen, de vervoersbelasting en uit de industrie.

1 Voor gedetailleerder beschrijving van de activiteiten van Bruins wordt verwezen naar de korte inleiding bij de 
beschrijving van de desbetreffende stukken.

2 Zie voor genealogische gegevens "Nederland's Patriciaat" 1919, blz. 26-28.
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Een aantal buitenlandse commissarissen en trustees werd aangesteld om contrôle op de 
betalingen uit te oefenen.

Om het uitwisselen van informatie tussen de verschillende commissarissen en trustees te 
vereenvoudigen, werd tussen hen een samenwerkingsverband opgericht, de zogenaamde 
"General Coordinating Board". Dit lichaam bezat slechts adviserende bevoegdheden. Eén van de 
uitgangspunten van het Dawesplan was de stabilisatie van de Duitse mark en het in evenwicht 
brengen van de Duitse begroting; reorganisatie van de oude Reichsbank was derhalve 
noodzakelijk. De oude marken werden binnen vier maanden na het in werking treden van het 
Dawes-plan uit de roulatie genomen en er werd een nieuwe Reichsmark ingevoerd.

Er werd een "Generalrat" (raad van beheer) ingesteld, bestaande uit 14 personen, nl. 7 Duitsers en 7
buitenlanders, welke toezicht moest uitoefenen op de Duitse directie van de Reichsbank, het 
"Reichsbankdirectorium".

Bruins werd in september benoemd tot lid en vertegenwoordiger van de neutrale mogendheden 
in de Generalrat, en namens de leden van de raad tot gedelegeerd commisaris bij de Reichsbank.

Zijn taak als commissaris bestond uit het toezicht houden op de uitgifte, intrekking en vernietiging 
van de nieuwe bankbiljetten en op de goud- en deviezendekking daarvan.

Uit hoofde van zijn functie was hij tevens lid van de General-Coordinating Board en gerechtigd om 
de vergaderingen van het Reichsbankdirectorium bij te wonen. Hij bracht maandelijks rapport uit 
aan de Generalrat van de Reichsbank en halfjaarlijks aan de Reparation Commission van de 
Volkenbond over de economische gesteldheid van het Duitse rijk, in verband met de te voeren 
bankpolitiek en de regeling der schadevergoeding.

In 1926, nog tijdens zijn verblijf in Berlijn, volgde hij mr dr A. van Gijn op als Koninklijk Commissaris
bij De Nederlandsche Bank, welke functie hij, met uitzondering van de laatste oorlogsjaren, tot in 
1946 zou vervullen.

In 1930 keerde Bruins naar ons land terug, toen ingevolge het in werking treden van het Young-
plan en de wijziging van de Duitse bankwet elke buitenlandse invloed op de bedrijfsvoering bij de 
Reichsbank kwam te vervallen.

Na de val van de Oesterreichische Kreditanstalt in mei 1931 trad hij op als adviseur van de 
Oesterreichische Nationalbank.

Hij fungeerde daarbij tevens als vertrouwensman van de Bank voor Internationale Betalingen en 
de tien circulatiebanken, die de Oesterreichische Nationalbank deviezenkredieten ter beschikking 
stelden om uit de financiële moeilijkheden te geraken.

Met ingang van 1 januari 1933 verzocht Bruins ontheffing uit zijn functie, ongetwijfeld in verband 
met destijds in de Tweede Kamer gestelde vragen, of zijn adviseurschap van de Oesterreichische 
Nationalbank wel verenigbaar was met zijn functie van Koninklijk Commissaris bij De 
Nederlandsche Bank. De minister gaf in antwoord daarop te kennen, dat het wenselijk zou zijn, dat
Bruins één van beide functies opgaf.

Na de beëindiging van zijn werkzaamheden in Wenen was er niet dadelijk een nieuwe taak voor 
hem beschikbaar, zeker niet op het internationale niveau, dat het zijne geworden was.

In mei 1934 werd Bruins benoemd tot president-directeur van het Nederlandsch Clearinginstituut, 
het overheidslichaam belast met de uitvoering van maatregelen betreffende het internationale 
betalingsverkeer, voor zover dit op grondslag van verrekening (clearing) plaatsvindt.
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Onder zijn leiding werden diverse clearingverdragen met het buitenland tot stand gebracht.

In 1940 werd hij tevens president-directeur van het in dat jaar opgerichte Deviezeninstituut. Dit 
instituut was belast met de uitvoering van deviezenwetten en -verordeningen, uitgevaardigd door 
de regering de facto van bezet Nederland.

Een besluit van de Duitse bezetter om de verstrekking van deviezenvergunningen voor de invoer 
van goederen voortaan door Rijksbureaus te laten geschieden, dit in verband met de aanwijzing 
van Duitse "Beauftragten" bij deze bureaus, alsmede Duitse plannen om het Clearing- en 
Deviezeninstituut onder te brengen bij De Nederlandsche Bank, van welk instituut de nog van vóór
de oorlog overgebleven directieleden eind juni 1943 waren afgetreden, deden Bruins en zijn naaste
medewerker J. Deknatel besluiten te verzoeken van hun functie ontheven te worden. Per 31 juli 
1943 werd hun daarop ontslag verleend.

Kort na de oorlog werden Bruins en Ir. J.F.W.G. Bolderdijk, employé van "De Koninklijke", belast 
met het beheer van het Nederlandse vermogen van het Deutsches Kalisyndikat, en het bestuur van
de reeks vennootschappen die dit syndicaat, dat zijn buitenlandse belangen hoofdzakelijk in 
Nederland had geconcentreerd, hier bezat. In verband met zijn benoeming in maart 1946 tot 
executive director voor Nederland en Zuid-Afrika bij het Internationaal Monetair Fonds was Bruins 
gedwongen af te zien van bovengenoemde werkzaamheden en tevens van het beheer van het 
vermogen van Wintershall A.G. en Salz-detfurth A.G.

Slechts korte tijd heeft hij deze functie bij het Internationaal Monetaire Fonds kunnen bekleden. 
Professor Bruins overleed op 64-jarige leeftijd te Washington op 22 maart 1948. Als financieel-
economisch deskundige heeft Bruins zitting gehad in talrijke commissies,ingesteld door de 
overheid en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland; in sommige daarvan heeft hij wegens zijn 
vertrek naar Duitsland niet tot aan de beëindiging der werkzaamheden kunnen meewerken.

Ook in verenigingen ontplooide hij vele activiteiten. Hij was voorts arbiter in nationale en 
Internationale geschillen en commissaris van diverse banken en andere bedrijven. Voor de overige 
activiteiten op financieel-economisch en ander gebied moge verwezen worden naar de 
inhoudsopgave.

Voor zijn verdiensten ontving Bruins talrijke binnen- en buitenlandse onderscheidingen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Lotgevallen van het archief 3

Na de dood van Bruins is zijn archief nogal verspreid geraakt. Door zijn weduwe zijn nl. delen van 
het archief geschonken aan verschillende instellingen. Het hoofdbestanddeel, ca. 8 m', werd in 
1952 afgestaan aan de Vereniging "Het Nederlands Economisch-Historisch Archief" te Amsterdam.

Bij de decentralisatie van het archiefbestand van de vereniging werd dit deel van het archief van 
Bruins in twee fasen, in 1972 en in 1974, voor een periode van tien jaar in bruikleen overgedragen 
aan het Algemeen Rijksarchief. In het kader van de opleiding tot middelbaar archiefambtenaar 
werd ons dit gedeelte ter inventarisatie gegeven.

Tijdens de inventarisatie bleek, dat andere delen van het oorspronkelijke archief nog berustten bij 
de zoon van prof. Bruins, mr D. Bruins, te Deventer, de bibliotheek van het Vredespaleis, het 
archief van De Nederlandsche Bank te Amsterdam en bij de Vakgroep Economische Geschiedenis 
van de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit.

3 Zie ook het archief van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1980 Dossier Bruins. Tijdens de 
inventarisatie is ook enige documentatie over prof. Bruins verzameld, die in dit dossier bewaard wordt.
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De bij mr D. Bruins en de Erasmus Universiteit berustende gedeelten zijn in de periode 1978-1980 
in eigendom overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

Het bij De Nederlandsche Bank berustende gedeelte werd in 1979 verworven, met uitzondering 
van de stukken met betrekking tot Bruins' functie van Koninklijk Commissaris bij de bank, en zijn 
lidmaatschap van de commissie inzake de herziening van het statuut van De Nederlandsche 
Bank,die in het archief van de bank achterbleven en in principe op verzoek voor onderzoek 
beschikbaar zijn. Pogingen om het gedeelte van het archief dat in de bibliotheek van het 
Vredespaleis berustte te verwerven zijn helaas (nog) zonder resultaat gebleven 4 . Deze stukken 
handelen over twee internationale arbitrages, waarbij Bruins als arbiter betrokken was. 5

Tijdens de inventarisatie groeide het archief door de aanwinsten van ca. 8 tot ca. 13 m'. Hiervan is 
ca. 1 m' aan dubbele exemplaren vernietigd.

Het hoofdbestanddeel van het archief van Bruins, ca. 8 m', werd in twee fasen, in 1972 en in 1974, 
voor een periode van tien jaar in bruikleen overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

De bij mr D. Bruins en de Erasmus Universiteit berustende gedeelten zijn in de periode 1978-1980 
in eigendom overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

Een deel van het bij De Nederlandsche Bank berustende gedeelte werd in 1979 verworven.

In 1981 werden de, in de bibliotheek van het Vredespaleis berustende stukken, in eigendom 
overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief.

4 verworven in 1981. Zie supplement blz. 314 e.v.
5 Zie blz. 164.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Tijdens de inventarisatie bleek, dat de oude orde bestaan moet hebben uit:

a. stukken geordend naar functie
b. briefwisseling van algemene aard, alfabetisch en/of chronologisch geordend
c. een serie zakagenda's
d. stukken, die geen verband hielden met functies, noch algemeen van aard waren.

Van een systematisch registratuurplan was geen sprake. Deze ordening is na het overlijden van 
Bruins verstoord geraakt door de verdeling van het archief en door verschillende verhuizingen. Ter 
illustratie moge dienen,dat stukken betreffende de functie van Volkenbondscommissaris bij de 
Duitse Reichsbank aangetroffen werden in de archiefgedeelten, die berustten bij het N.E.H.A., de 
Erasmus Universiteit, De Nederlandsche Bank en de familie van prof. Bruins. Uitgaande van het 
herkomstbeginsel is allereerst getracht de oorspronkelijke eenheid van het archief te herstellen. In 
hoeverre dat gelukt is, is beschreven in "de lotgevallen van het archief". Vervolgens hebben we 
getracht de oude orde zoveel mogelijk te herstellen. De orde, die we aantroffen binnen de 
verschillende functies bestond meestal uit:

a. briefwisseling
b. vergaderstukken
c. verzamelde stukken

Deze componenten waren in meerdere of mindere mate met elkaar vermengd geraakt.

De briefwisseling is door middel van de index toegangelijk gemaakt.

De index is nl. samengesteld enerzijds uit de namen, die in de inventaris voorkomen en anderzijds 
uit de namen van correspondenten, die niet in de inventaris genoemd worden.

Om eenheid te krijgen in de veelheid van ordeningswijzen van de vergaderstukken der 
commissies, is gekozen voor een ordening van deze stukken per vergadering.

Men zij erop bedacht, dat (concept-)rapporten van commissies e.d. vaak als vergaderstukken 
gediend hebben en derhalve bij de stukken betreffende de vergaderingen gevoegd kunnen zijn.

De door Bruins in een bepaalde functie verzamelde stukken hebben overwegend gediend ter 
ondersteuning van zijn werkzaamheden in die functie; daarom is de plaatsing van deze stukken 
onder de functie gehandhaafd, weliswaar onder een kopje "verzamelde stukken", daar het hier 
geen archiefstukken in engere zin betreft.

De nauwe relatie tussen de verzamelde stukken en de archiefstukken, door Bruins ontvangen of 
opgemaakt, geeft alle reden om de verzamelde stukken te definiëren als archiefstukken in ruime 
zin.

Ook foto's, die duidelijk betrekking hebben op een functie, werden bij de stukken betreffende die 
functie aangetroffen. Dit verband hebben we in stand gehouden.

In zijn kwaliteit van voorzitter of secretaris van een commissie heeft Bruins een enkele keer 
archiefstukken van de commissie onder zich gehouden. Deze zijn, voor zover het 
overheidscommissies betrof, van de persoonlijke papieren van Bruins gescheiden (het archief van 
de Commissie inzake de duurte 1919-1921 is zelfs in een aparte inventaris beschreven). Eveneens 
zijn daarvan gescheiden de stukken, afkomstig van familieleden van Bruins.
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Naar de wens van de familie zijn de papieren met een sterk persoonlijk karakter betreffende zijn 
privéleven bij de familie achtergebleven. Van enkele redes,aan het graf van prof. Bruins 
uitgesproken door ds W.A.B. ten Kate en mr S.J.R. de Monchy,bevinden zich copieën in het dossier 
Bruins in het archief van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
De briefwisseling van algemene aard was door Bruins op verschillende manieren geordend: een 
gedeelte alfabetisch en een gedeelte chronologisch.

Van het alfabetisch geordende gedeelte over de jaren 1924-1930, dat nog bij de familie berustte, 
was helaas het gedeelte van de A tot en met de I vernietigd. Blijkens een uit die tijd daterende 
plaatsingslijst 6 bevatte dit gedeelte onder meer mappen briefwisseling met mr J.W. Beyen, dr H. 
Colijn en dr E. Heldring.

Bij de ordening van de briefwisseling van algemene aard is gekozen voor een alfabetische indeling 
over de gehele periode.

Bij de groep stukken, die geen verband houden met functies en ook niet algemeen van aard zijn, 
zijn ook gevoegd de stukken, waarvan het verband met functies niet gebleken is.

Tenslotte werden alle archiefbestanddelen in een systematisch verband geplaatst.

6 . Zie inventarisnummer 88.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Er bestaat een afzonderlijk bestand met het supplement van 1981. Inventaris nr. 2.21.191.02 Titel: 
Prof.mr.dr.G.W.J.Bruins [levensjaren 1883-1948]: Supplement, 1929-1939'

Eén brief aan Rudolf Kuyper (1874-1934) in het 'Archief Rudolf Kuyper', periode 1919-1934, bij IISG.

Publicaties

PUBLICATIES
Lijst van geraadpleegde literatuur

LIJST VAN GERAADPLEEGDE LITERATUUR
Bergmann, C. Der Weg der Reparation. Von Versailles über den Dawesplan zum Ziel. Frankfurt am 
Main, 1926.Beyen, J.W. Het spel en de knikkers, een kroniek van 50 jaar. Rotterdam, 
1968.Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring (1871-1954) uitgegeven door Joh. de Vries. 
Uitgave van het Nederlands Historisch Genootschap. 3 dln. Utrecht, 1970.Hirschfeld, H.M. 
Herinneringen uit de jaren 1933-1934. Amsterdam, 1959.Leading men at home and abroad./ 
Repräsentanten des In- und Auslandes. Den Haag, Berlijn, 1928-1929.Levert, J.A. De economische 
en financieele organisatie van den Volkenbond.Dissertatie. Wageningen, 1929.Nederland's 
Patriciaat 10e jrg., 1919.Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, 
Nederlanders en hun werk. Amsterdam, 1938.Stuijvenberg, J.H. van. De nederlandsche 
Economische Hoogeschool 1913-1963. Van Handelshoogeschool naar Hoogeschool voor 
Maatschappijwetenschappen. Rotterdam, Den-Haag 1963.Walters, F.P.. A history of the League of 
Nations. 2 vol. London, 1952.
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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 Stukken afkomstig van G.W.J. Bruins.

I STUKKEN AFKOMSTIG VAN G.W.J. BRUINS.
A ALGEMEEN.

A ALGEMEEN.

1-28 Briefwisseling.
1902-1948 en z.d 27 omslagen
Alfabetisch geordend
1 ,

Afrikania, Rotterdamse Afrikaanse Studente Vereeniging, 1921, 1922
Algemeen Belang van Dieren en Omstreken, Vereeniging, 1921
Algemeen Handelsblad, 1921-1924
Algemeen Nederlandsch Studenten Verbond, 1921
Algemeen Nederlandsch Vakverbond, 1922
Algemeen Nederlandsch Verbond, 1919, 1931
Algemeen Zuivelblad, het, 1923
Algemene Nederlandsche Verkeersfederatie, 1938
Amsterdammer, De (weekblad), 1924
Amsterdamsch Studieverband, Juridische faculteit van het, 1921
Amsterdamsche Bank, afd. Statistiek, 1924
Anglo-American Press Association of Vienna, The, 1931
Arbeid, Drukkerij De, 1922
Asociata Româna de Drept Financiar si Fiscal Bucuresti, 1939
Asser, mr H.T., 1921

2 ,
Bakhuysen Schuld, mr J.L., 1921
Bakker, J., 1922
Bakkersbedrijf, Centrale Commissie bedoeld in de Landelijke 
Arbeidsregeling voor het, 1920
Beaty-Pownall, J.T., 1921
Beaufort, A. de, 1920
Beaufort, jhr. F.W.L. de, 1922, 1921
Bekker, Messrs H.J. Ltd., 1921
Beenhouwer, dr H.W.A., 1923
Belastingstelsel, Vereeniging., 1924
Benschop & Co, Hollandsche Cacao- & Chocolade-fabrieken v/h, 
1932
Bestuursrecht, Commissie van redactie voor het handboek, 1931
Beyen, mr J.W., 1924
Binnenlandse Zaken, minister(ie) van, 1920
Binnerts, mr S.G., 1946
Blom, prof. mr D. van, 1921
Boevé, M.H., 1923
Bloembollenhandelaren, Bond van, 1921
Bordewijk, prof. dr H.W.C., 1924
Bos P. Azn, A., 1924
Bosch, H.W., 1922
Botha, R.P., 1923
Bouman, prof. dr L., 1921
Brandele, jhr. mr L.P.A. van den, 1921
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Braum, dr H., 1922
Brink, H.J. van, 1922
Bruce, B., 1921
Bruck, prof. dr W.F., 1922
Bruna, J.J., 1922
Buitenlandse Zaken, minister(ie)van, 1921-1923, 1933
Bulgarije, Consulaat-Generaal van, 1938
Burckhardt, A., 1924

3 ,
Carbasius, H.M., 1922
Cassel, prof. G., 1920
Chicago Daily News, 1931
Chicago Tribune, 1932
Coffrie, mr P.J., 1921
Consulaat der Nederlanden te Essen, 1923
Cort van der Linden, mr P.W.J.H, 1924
Crena de Iongh, mr D., 1922, 1923
Cuypers, E., 1922

4 ,
Dag, De (weekblad), 1924
Delwel, G., 1914
Deutsch-Niederländische Gesellschaft in Berlin, 1923, 1924, 1940
Ditmar, W.N.J. van, 1921
Domke, M., 1948
Donau-Hypotheekbank, 1923
Doorninck, mr dr A. van, 1921-1931
Dorp, mr E.C. van, 1923-1924
Dorp, G.C.A. van, 1932
Duitse Consulaat te Rotterdam, 1922-1924

5 ,
Economische Geografie, Tijdschrift voor, 1914
Economische Geschriften, Instituut voor, 1925-1930, 1932 1933, 1935, 
1937, 1946
Economist, De (tijdschrift), 1935
Economist, The (tijdschrift), 1923
Eigen Haard, N.V. Het Tijdschrift, 1921
Elias, J., 1922
Elink Schuurman, T., 1924
Elsevier, Uitgeversmaatschappij, 1921
Engelberts, Ch.J., 1922
Etlinger, D.P., 1922
European-Japan Post, The, 1921
Eysinga, prof. jhr. mr dr W.J.M. van, 1922, 1924

6 ,
Fédération International d'Organisation d'Ouvriers d'Usine, 1922
Feltrinelli, C., 1931
Financiën, Commissie voor de zuivering van enkele hoge 
ambtenaren van het ministerie van, 1945
Financiën, minister van, 1945
Finanz- und Volkswirtschaftliche Zeitfragen (tijdschrift), 1920
Fock, C., 1946
Fock, Buchhandlung Gustav, 1921
Fokker, mr T.H., 1922, 1923
Fransella, A.J., 1921
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Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz Naunhof, 1921
7 ,

Galestin, mr A.A., 1923
Gemeente-Accountants, Vereeniging van, 1931
Genève, Universiteit van, 1923
Gérard, O.M., 1937
Gerretson, dr C., 1921
Gerritzen, mr J., 1923
Gids, De (tijdschrift), 1923
Glerum, H.P.Th., 1921, 1922
Glier, dr., 1922
Granpré Molière, prof. ir M.J., 1945
Gregersen, T., 1921
Gregory, dr T.E., 1921, 1922
Greidanus, Tj., 1924
Groeneveld Meijer, W.L., 1922
Groot, J .A., 1946
Grotius, Internationaal Jaarboek, 192
Gruyter, L. de, 1924
Guaranty Trust Company of New York, 1932
Gunning, dr C.P., 1923

8 ,
Haagsch Maandblad, 1923, 1924
Haeften, jhr. mr C.H.J. van, 1922
Hagedoorn, H.S., 1922
Hamburger, H.J., 1916
Hamel, prof. mr J.A. van, 1921
Handel en Nijverheid, Arnhemsche Vereeniging voor, 1921
Handel en Nijverheid, Ministerie van, 1945
Handeldrijvenden en industrieëlen Middenstand, Bestuurdersbond 
van Vereenigingen behoorende tot den, 1922
Handels-Hoogeschool-Fonds, 1922
Handelswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, 
Studievereeniging Faculteit der, 1924
Harms, prof. dr B., 1922
Hattink, mr R.E., 1946
Heek, J.H. van, 1945
Heimann, Bücherstube und Antiquariat Erich, 1922
Heinsius, mr A.J.R., 1921
Hekking, mr E.M., 1931
Heldring, ir A., 1922
Herstel Europa Comité, 1923
Hirschfeld, dr H.M., 1924
Hoboken & Co, A. van, 1924
Hofstede de Groot, mr P., 1921
Holland, Fotopersbureau, 1922
Holland Institut van de Universiteit van Frankfurt am Main, 1921, 
1922, 1924
Hollandsche Draad- en Kabelfabriek, 1921
Holleman, mr S.W., 1923
Hongaarsch-Nederlandsch Genootschap, 1923
Honhof, H., 1924
Honig Mzn, K.C., 1922
Hoogere Ambtenaren der Gemeente 's-Gravenhage, Vereeniging 
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van, 1931
Huffnagel, dr G.E., 1922, 1924, 1932
Huldigingscommissie 1938 Amsterdam, 1938
Hungaro-Yougoslave, Tribunal Arbitral Mixte, 1933

9 ,
Incassobank N.V., 1931
Indische Post (periodiek), 1923
Industriefinanciering, N.V. Maatschappij voor, 1937
Industriellen Klub te Wenen, 1931
In- en Uitvoer (periodiek), 1922
Ingelse, L.W., 1922
Internationaal Concours Aviatique Rotterdam (ICAR), 1922
International Law Association, 1921
Iterson, jr, prof. dr G. van, 1922

10 ,
Jacobs, E., 1946
s' Jacob, F.B., 1922
Jacobson, M., 1931
Jaffé, dr P., 1945
Janszen, H.J.M., 1922
Jay, P., 1934
Jong, prof. A.M. de, 1943, 1944
Jongh, dr B.M. de, 1921
Jonker, W.J., 1931
Josephus Jitta, mr A.C., 1922
Juridische Studie, Commissie tot Voorbereiding van een Handleiding 
tot de, 1923

11 ,
Kamers van Arbeid te Rotterdam, Vereeniging van Leden en 
Secretarissen van, 1915
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden Maas te 
Vlaardingen, 1922, 1924
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en Omstreken, 
1922
Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage, 1923
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Limburg te 
Roermond, 1924
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het gebied Utrecht, 1933
Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie in Wien, 1931
Karnebeek, jhr. mr M.P.M., 1935, 1943
Kastl, dr L., 1930
Keesing, L., 1930
Kellermann, O., 1922
Kempen, Begeer en Vos, N.V. Koninklijke Nederlandsche 
Edelmetaalbedrijven Van, 1923
Kessler, ..., 1931
Keynes, J.M., (Zie ook Royal Economic Society en Manchester 
Guardian)1916
Keynes, J.M (Commercial), 1918, 1922
Kielstra,mr R.E., 1919
Kjellen, prof. dr R., 1915
Kluyver, prof. dr A.J., 1922
Koch & Company, Theo F., 1920
König, A.A.H.W., 1923
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Kohnstamm, prof. dr Ph., 1923
Koning, E.C. de, 1931
Koningin, Redactiecommissie Boek der, 1919
Koningin, Secretarie van H.M. de, 1925, 1926
Koningin-Moeder, Secretarie van H.M. de, 1930
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1924
Koninklijke Nederlandsche Hoogoven- en Staalfabrieken, 1924
Koopman, mr J.G., 1924, 1930
Kortenhorst, mr L.G., 1922
Kraai, H., 1923, 1924
Kramers & Zoon's boekhandel, H.A., 1922
Krelage, E.H., 1923
Kröller, A.G. dr hon. c., 1915-1917
Kröller, A.G. dr hon. c., 1920, 1922
Kröller, A.G. dr hon. c., 1924
Kröller-Müller, H.L.E.J., 1922, 1925
Krupp von Bohlen und Halbach, dr H., 1930
Kunsten en Wetenschappen, Provinciaal Utrechtsch Genootschap 
van, 1914
Kunwald, dr G., 1932
Kupers, ...., 1921
Kusen, H., 1921

12 ,
Laman Trip, jhr ir G.J., 1935
Lande, J.C.L. van der, 1920
Lanschot, mr W.M. van, 1922, 1924
Leeuwen, ir W.H. van, 1924, 1926, 1927 1931, 1944
Leeuwen, mr H.F. van, 1942, 1943, 1944
Leidsch Universiteits-Fonds, 1919
Leidsche Studenten, Juridische Faculteit der, 1932
Lennep, jhr mr L.H. van, 1917, 1921-1923
Leu & co, Aktiengesellschaft, 1932
Leven, Het (periodiek), 1924
Levi, A., 1922
Levy, mr A., 1922
Lidt de Jeude, jhr ir O.C.A. van, 1937
Limburg, mr J., 1918
Limperg, prof. Th., 1924
Lith N. van, 1924
Locker de Bruyne, W., 1922
Loder, ..., 1919
Lookeren Campagne, D. van, 1922
Louter, J. de, 1920
Lucas, J.W., 1926-1929, 1946
Luden, mr J., 1937
Luther, dr H., 1931
Lutterveld, mr W.M.J. van, 1923
Lynden, J.C.E. baron van, 1923

13 Meulen, C.E. ter, 1920-1924, 1933, 1936, 1937
14 ,

Maasdijk, mr H.R. van, 1932
MacFadyean, A., 1930
MacGarrah, G.W., 1930, 1931
MacIntyre, F., 1921, 1922
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Mahieu, L., 1923, 1924
Maier, v., 1937
Mance, H.O., 1920, 1922, 1930 1933, 1934, 1940
Manchester Guardian, (zie ook inv. nr. 11 onder Keynes J.M)1922
Mandele , mr K.P. van der, 1920, 1922
Mandere, H.Ch.G.J. van der, 1923
Manger Jr, J.B., 1921
Marckx, A.M., 1922, 1933
Marine, Koninklijk Instituut voor de, 1922
Marlen, J. van, 1918
Mautner, dr W., 1922, 1923
Mees, A.C., 1919, 1922, 1924
Mees, J., 1918, 1929
Mees,mr R., 1921, 1923, 1924 1931
Mees, mr W.C., 1938
Mees R. Azn, prof. mr W.C., 1924
Meinl, J., 1932
Mendelssohn Bartholdy, A., 1922-1924, 1928 1930, 1931, 1934-1936
Menso, M.J., 1931
Menten, ir I.H., 1922
Mercurius, Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden, 
1915, 1923
Merens, A., 1923
Metaalindustrieëlen, Handels Vereeniging van 1921,
Metz, H., 1916
Metz, Th., 1923
Meijer, A.E., 1932
Meijer, A.W.A., 1922
Meijer, B.G., 1923, 1932
Middelbare Technische School te Dordrecht, 1922
Middenkoers, De (periodiek), 1923
Middenstandsbond, Bureau van den, 1923
Middenstandsraad, 1922
Mises, prof. dr L. von, 1930
Molenaar, N., 1924
Monchy Rzn, E.P. de, 1915
Monchy, mr S.J.R. de, 1916, 1920, 1924
Moresco, dr E., 1921
Morgan, S., 1930, 1932, 1933
Morgenstern, dr O., 1931
Mosch, H.R. du, 1918, 1920
Mulder, H., 1945
Mulder, K., 1923
Muller, dr H., 1919, 1923

15 ,
Nauta, mr G., 1921, 1922
Nederbracht, dr J.A., 1943
Nederland-Engeland, Genootschap, 1923
Nederland in den Vreemde, Vereeniging,
Vereniging zelf 1921-1922
Japansche commissie 1920 (zie ook Ver. voor Volkerenbond en 
Vrede) 1920
Nederlandsch-Duitsche Vereeniging 1922-1924
Nederlandsch-Amerikaanse Kamer van Koophandel, 1922
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Nederlandsch Correspondentiebureau, 1931
Nederlandsch-Duitsche Vereeniging zie onder Nederland in den 
Vreemde, Vereeniging,
Nederlandsch-Zuid-Afrikaanse Vereeniging, 1924
Nederlandsche Bank, De, 1920, 1923
Nederlandsche Fabrikanten Vereenigingen, Verbond van, 1922-1924
Nederlandsche Gemeenten, Vereeniging van, 1924
Nederlandsche Handels-Hoogeschool, 1926, 1928, (c.1930) 1934, 
1936
Nederlandsche Kamer van Koophandel in België, 1921, 1922
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, 1916, 1917
Nederlandsche Spoorwegen, Bond van Ambtenaren in dienst bij de, 
1923
Nederlandsche Studenten Organisatie, 1921
Nederlandsche Werkgevers, Verbond van, 1933
Nederlandsche Werkgevers, Vereeniging van, 1924
Nederlandsche Werkloosheidsraad, 1922
Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V., 1932, 1934
Nederlandsch-Indische Jaarbeurs, 1923
Nierstrasz, B., 1931, 1932
Nieuwe of Littéraire Societeit ("De Witte"), 1945
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1915, 1935, 1937
Nieuws van den Dag, het, 1920
Nikkels, G.H., 1923
Nogara, B., 1920, 1923, 1925, 1933, 1935, 1943
Nordhoff, dr K., 1934
Notarissen in Nederland, Broederschap der, 1922, 1923
Nut van 't Algemeen, Maatschappij tot, 1918
Nypels, mr L .A., 1937
Nijverheidsraad, 1922

16 ,
Oesterreichisches Institut für Konjunkturforschung, 1930
Onderwater, ..., 19
Onnes, mr H.J., 1934
Oostenrijk, Reconstructiebank voor, 1922
Oppen, ..van, 1919
Oppenheim, prof. mr A. S., 1923
Oppenheim, prof. mr J., 1909
Ordening, Comité ter bestudering van de, 1946
Oudendijk, ..., 1920
Ouwerkerk, J.H., 1945

17 ,
Parool, het, 1946
Paschal, dr L.D.M.E., 1923
Pasteur, Nederlandsche Vereeniging Studiefonds, 1924
Patijn, mr R.J.H., 1922, 1924, 1946
Paulus, mr dr J., 1924
Pelkwijk, mr G.A.W. ter, 1921
Pelser-Berensberg, jhr. M.W.A.O. von, 1921, 1923
Perry, J.P., 1938
Plaut, L.M., 1946
Personeel in Rijksdienst, Centrale van Vereenigingen van, 1923
Poelje, G.A. van, 1921
Postcheque- en Girodienst, 1923
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Posterijen, Telefonie en Telegrafie, Staatsbedrijf der (PTT), 1924
Posthuma, dr F.E., 1922, 1931
Posthumus Meyjes,W.C., 1923
Provinciaal Personeel in Noord-Holland, Vereeniging van, 1924

18 ,
Rechtsgeleerd Magazijn (periodiek), 1916
Rees, .. van, 1924
Regeeringscommissarissen, Commercieel Adviseur van het College 
van, 1937
Reichsbankdirectorium, 1937
Renaud, A.J.W., 1921
Repelius, dr F.H., 1946
Ribbius, prof. dr H.R., 1922
Ries, ..., 1932
Roemeense legatie, 1935, 1939-1940
Roemenië, Nationale Bank van, 1934
Romme, mr C.P.M., 1922
Roosegaarde Bisschop, mr W., 1921
Rosenbaum, dr E., 1923
Ross, G.E.N., 1924
Rotterdam, Gemeente, 1923
Rotterdamsch Studentencorps, 1921, 1924-1926, 1933
Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, 1930
Royal Economie Society, 1921
Royal Institute of International Affairs, The, 1929
Rijckevorsel, mr dr A.B.G.M. van, 1923
Rijkslandbouw Winterschool te Schagen, Vereeniging van Oud 
leerlingen der, 1923

19 ,
Sandberg, ..., 1945
Sanne, L., 1923, 1931
Santen, P.F. van, 1932
Savornin Lohman, jhr de, 1914
Schacht, dr H., 1920, 1930-1933, 1937-1938, 1940, 1941
Schadee, mr ..., 1917
Schaepman, mr ...., 1943
Schalkwijk, mr F.G., 1921
Scheltema, J.H., 1943
Schepp, ...., 1937
Schermer-Pronk, E.J.E., 1918, 1920
Scherrer, F., 1923
Schilthuis, J., 1931
Schneider, P., 1930
Schokking, mr J.J., 1930, 1942
Scholten, ...., 1921
Schooren, G.G. van der, 1923
Schouten, C., 1935
Schrijfwijze van het Nederlandsch, Commissie voor eenheid in de, 
1933
Schukking, S., 1916
Schukking, mr W.H.C., 1938
Schulze Gävernitz, prof. .. von, 1919-1921
Schuhmacher, prof. A., 1920
Schumann, ...., 1938



2.21.191.01 Bruins 29

Schuster, dr E.J., 1921
Schweizerische Bankvereinigung, 1930
Schweizerische Nationalbank, 1924, 1932
Seligman, E.R.A., 1922, 1923
Senden, E.G., 1923
Sergent, Ch., 1926, 1930
Sevensma, dr T.P., 1942
Siemens, J.L., 1923
Siepmann, H.A., 1931-1932
Sillevoldt, mr C.M. van, 1931
Simons, L., 1922

20 ,
Slavenburg, T., 1944
Sleeswijk, prof.dr J.G., 1923
Slingenberg, mr J., 1923
Slooten Azn, mr G. van, 1931
Slotemaker de Bruine, J. R., 1923
Smissaerts, ..., 1916
Smith, dr M.F.J., 1923
Snouck Hurgronje, jhr. mr A.M., 1933, 1939
Snouck Hurgronje, C., 1919-1921, 1923
Sociale Lezingen, Vereeniging voor, 1938
Sociale Lezingen en Sociale Studie, Amsterdamsche Studenten 
Vereeniging voor, 1931
Sociale Wetenschappen, Instituut voor Mondelinge en Schriftelijke 
Leergangen in- onder leiding van R. Kuyper, 1923-1924
Société Belge d'Etudes et d'Expansion, 1931, 1946
Solmssen, dr G., 1934, 1935
Spanjaard, A., 1923
Spil, mr .. ter, 1906
Stamp, Sir Josiah, 1937
Statistiek, Centraal Bureau voor de, 1945
Steen, N.P.F. van den, 1921
Steenberghe, mr M.P.L., 1936, 1937
Stern, S., 1936
Sternheim, dr A., (zie ook onder Telegraaf, De)1924
Stewart, dr W.W., 1925
Steyn, dr J.S., 1923
Stokvis, Vereeniging Vriendschap en Samenwerking 
Vertegenwoordigers, 1924
Stolk, S.M.S., 1940
Stolk, C.A.P. van, 1927, 1933
Stoop, .. C., 1924
Stoop, G.J., 1931
Stork, C.F., 1921, 1923
Storm, J. en M., 1924, 1931
Studiebelangen, Vereeniging voor, 1938
Suermondt Lzn, mr W., 1920, 1925-1932, 1934, 1937
Suid-Afrikaanse Studente-Vereeniging in Amsterdam, 1922
Sumner, E.A., 1931
Suret, L., 1924
Swaay, dr A.A.J. van, 1922
Swart, ...., 1935
Sweerts de Landas Wyborgh, E.C. baron, 1922
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21 ,
Tacni, S., 1946
Taussig, F.W., 1921
Tchihatchef, A. de, 1946
Technische Hoogeschool te Delft, 1922
Tekenbroek, dr E., 1926
Telders, prof. mr B.M., 1937, 1939
Telegraaf, De, 1917, 1921-1925, 1931
Terpstra, mr Q.J., 1918
Tetrode, mr P.J.C., 1923-1924
Tjarda van Starkenborch Stachouwer, jhr. mr A.W.L., 1925
Tönnies, prof. dr F., 1916
Treub, prof. mr M.W.F., 1918, 1920, 1923-1924
Trevelyan, ...., 19
Trip, mr L.J.A., 1916, 1922-1924, 1930-1933, 1935-1938
Tromp, ..., 1945
Tsjecho-Slowaaks Persbureau in Den Haag, 1921
Tsjecho-Slowakije, gezant van, 1921
Tijd, De (dagblad), 1931
Tyssens, D.J., 1924, 1931

22 Übersee-Woche, 1922
23 ,

Vakonderwijs op Bankgebied, Vereeniging voor, 1933
Vakvereenigingen, Nederlandsch Verbond v, 1921, 1931
Valdès Mendeville, J., 1940
Vaz Dias, Persbureau, 1935
Veenstra, R., 1922
Veer, mr G.W.A. de, 1942
Vegte, mr H. van der, 1931
Verbiest, J., (zie ook onder Telegraaf, De en Tijd, De)1923
Verhagen, J., 1946
Verhagen en Zoon", N.V."Vereenigde Industrieën Rotterdam, 
voorheen Ph., 1923
Verhulst, L.C.G., 1917-1918, 1922
Verloren van Themaat, mr P., 1942
Verrijn Stuart, prof. dr C.A., 1916, 1920, 1923-1924
Verrijn Stuart, prof. dr G.M., 1925
Verrijn Stuart, mr M.H., 1931
Verspyck, F., 1932, 1939
Vervloet & Co, N.V. Expeditiebedrijf, 1931
Visser van IJzendoorn, ...., 1918
Vissering , mr G., 1915-1924, 1926-1927, 1930, 1932
Vletter, dr A. de, 1924

24 ,
Vocke, dr ..., 1930-1931, 1939-1940
Vockens, ...., 1917
Volk, Dagblad het, 1920-1921, 1924
Volkenbond, 1922, 1938
Volkerenbond en Vrede, Vereeniging voor (later Volkenbond i.p.v. 
Volkerenbond), 1923-1925, 1927, 1931-1933
Volksuniversiteit Enschede, 1924
Volksuniversiteit 's-Gravenhage, 1934, 1943
Volksuniversiteit te Rotterdam, 1918-1919, 1925
Vollenhoven, C. van, 1917-1920
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Vollenhoven, J. van, 1923
Volz, A., 1933
Vonk, J., 1944
Voorhoeve, G., 1923
Voorlopig Indisch Onderwijs Comité, 1923
Voorst tot Voorst, J.J.G. baron van, 1929
Voortgezet Handelsonderwijs, Vereeniging voor, 1921
Vooys, prof. ir I.P. de, 1922, 1925-1926
Vorstenberg, G.B., c. 1931
Vos van Steenwijk, C. baron de, 1922

25 ,
Vreemdelingenverkeer te 's-Gravenhage, Scheveningen en 
Omstreken, Vereeniging tot Bevordering van het, 1923
Vries, C. de, 1923
Vries, mr C.W. de, c. 1920
Vries, prof. mr F. de, 1924-1929
Vrije Ruilverkeer, Vereeniging het, 1920-1922
Vrijhandel, IIIe Internationaal Congres voor den, 1921
Vrijheidsbond, 1922, 1932
Vrijzinnig Christelijke Studentenbond, 1922

26 ,
Waller, dr F.G., 1922-1923, 1927-1928, 1930
Walré de Bordes, mr J. van, 1921-1923
Wansink, D.J., 1924-1928
Wansink, D.J., 1935
Warburg, M.M., 1930-1931, 1935
Wassenaar, P. van, 1919
Wassenaars Huldeblijk, Comité, 1936
Wassermann, O., 1930
Watzlawik, A., 1931
Weiner, A., 1931
Welderen baron Rengers, dr E. van, 1921
Welderen baron Rengers, Th. van, 1914, 1924
Weltwirtschaftliches Archiv, 1920, 1922
Werkloosheid, Nationale Vereeniging tegen de, 1918
Westerman, J., 1922
Westeman, W., 1914, 1922, 1924-1925
Westeman Holstijn, mr J., 1922-1923, 1925
Westerouen van Meeteren, mr F.M., 1943
Wetenschappelijke voordrachten, Leidsche Vereeniging voor, 1922
Wibaut, F.M., 1920, 1922, 1924
Wickel, W., 1940
Wiebols, G.A.H., 1923
Wieringa, B., 1924
Wiersum, dr E., 1922
Wigglesworth, R.B., 1930, 1937
Wilde, ... de, 1938
Wilde, dr P.A. de, 1943
Wilhelmi, D.F., 1922
Wise, E.., 1922
Witthoeft, F.H., 1922
Woldring, R., 1923
Woit, dr O., 1931
Woltersom, mr H.L., 1945
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World's Monitor, The, 1922
Wubbe, J.J., 1943
Wijers, J.F., 1931
Wytema, mr dr J., 1923-1924

27 ,
Yokohama Specie Bank Ltd, The, 1922
IJssel de Schepper, I., 1918
IJzerwaren en aanverwante artikelen, Bond van Groothandelaren in, 
1918
Zaalberg, C.J.P., 1936
Zakenwereld, De (periodiek), 1929, 1935, 1939-1940
Zanten, mr dr J.H. van, 1923
Zech-Burkersroda, Julius graaf Von, 1938
Zeilinga, E.A., 1921-1923, 1926
Zeilstra Fzn, dr H.H., 1942
Zimmerman, mr A.R., 1915, 1921-1923, 1926-1929, 1932
Zimmerman, mr R., 1927
Zirkler, dr H., 1929
Zürcher Volkswirtschaftliche Gesellschaft, 1931-1932
Zutphen, Gemeente, 1920, 1923
Zuylen de Nijevelt, E. baron de, 1924
Zwalm, W.N. van der, 1917
N.N., 1902 en z.d, 2 stukken

28 Zakagenda's., 1908-1915, 1917-1918, 1923-1928, 1930-1942, 1944, 33 
deeltjes
Van de jaren 1914, 1931 en 1941 zijn twee exemplaren aanwezig

B BIJZONDER.

B BIJZONDER.
I OPLEIDING.

I OPLEIDING.

29 Schoolrapport van Bruins als leerling van het Gymnasium te Zutphen.
1895-1901 1 deeltje

30 Teksten van stellingen van Bruins en anderen ter discussie op bijeenkomsten van de
Debating Society van het Leidsch Studentencorps. Gedrukt.
1905-1907 1 omslag

31 "Een onderzoek naar den rechtsgrond der schadevergoeding", proefschrift ter 
verkrijging van de graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden.
1906 1 deel

32 Doctorsbul, uitgereikt door de rector magnificus en de senaat van de 
Rijksuniversiteit te Leiden aan Bruins bij zijn promotie tot doctor in de 
rechtswetenschap op het proefschrift "Een onderzoek naar den rechtsgrond der 
schadevergoeding".
1906 1 stuk

33 Tekst van stellingen ter verkrijging van de graad van doctor in de Staatswetenschap 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Gedrukt.
1908 1 katern

34 Doctorsbul, uitgereikt door de rector magnificus en de senaat van de 
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Rijksuniversiteit te Leiden aan Bruins bij zijn promotie op stellingen tot doctor in de 
staatswetenschap.
1908 1 stuk

II MILITAIRE DIENST.

II MILITAIRE DIENST.

35 Stukken betreffende de uitoefening van zijn functie van reserve-officier bij de 
Landmacht.
1904, 1905, 1907, 1908, 1910, 1914, 1918, 1919, 1922, 1923 1 omslag

36 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Vereeniging van Officieren van het 
eerste bataljon Grenadiers.
1905, 1906, 1921, 1922, 1939 1 omslag

III WERKZAAMHEDEN OP FINANCIEEL-ECONOMISCH EN JURIDISCH GEBIED.

III WERKZAAMHEDEN OP FINANCIEEL-ECONOMISCH EN JURIDISCH GEBIED.
A STUKKEN BETREFFENDE HOOFDFUNCTIES.

A STUKKEN BETREFFENDE HOOFDFUNCTIES.
1 Ambtenaar ter Provinciale Griffie van Zuid-Holland.

1 Ambtenaar ter Provinciale Griffie van Zuid-Holland.

37 Stukken betreffende het Premier Congrès International des Sciences 
Administratives te Brussel, waar Bruins aanwezig was als afgevaardigde van de 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Gedrukt.
1910
In het Frans en het Nederlands.

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

38 "De beteekenis der grensomschrijving bij het Waterschap", concept van een artikel. 
Geschreven.
1907 1 stuk

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

39 Ontwerp-besluit tot wijziging van het Bijzonder Reglement voor de Zijllaan- en 
Meijepolder in de Gemeente Leiderdorp, aangeboden door de Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland aan de provinciale Staten. Gedrukt.
1906 1 stuk

40 Verordening betreffende het brandwezen binnen de Gemeente Goudriaan en een 
algemene politieverordening van de Gemeente Gouderak. Gedrukt.
1906, 1908 1 deeltje en 1 katern

41 Verslag van de Staatscommissie voor de gemeentefinanciën. Gedrukt.
1907 1 deel

42 Rapport van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland in antwoord op een brief van
de minister van Binnenlandse Zaken over het wetsontwerp van de Staatscommissie
voor de gemeentefinanciën. Doorslag.
1908 1 stuk

43 Nota van het College van B & W van Rotterdam aan de Gemeenteraad, houdende 
een opgave van de belastingdruk in dertien der grootste Nederlandse gemeenten in
vergelijking met die van Rotterdam, met geleidebrief van de Gemeente-secretarie 
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van Rotterdam aan de griffier van de Provinciale Staten. Gedrukt, geschreven.
1912 2 stukken

44 Stukken betreffende de ontslagaanvrage wegens het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd van mr F.H.J. Tavenraat, griffier der Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
Gedrukt.
1913 3 stukken

45 Verslag van de bezoeken van de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-
Holand in gezelschap van Bruins aan de Zuid-Hollandse gemeenten in 1912. Met 
bijlage. Opgemaakt.
1913 1 katern en 1 stuk

2 Hoogleraar en rector-magnificus van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam.

2 Hoogleraar en rector-magnificus van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool 
te Rotterdam.

46 Briefwisseling.
1913-1925 en z.d 1 pak

47 Stukken betreffende de benoeming van (hoog)leraren aan de Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool.
1913 1 omslag

48 Stukken betreffende de organisatie van avondvoordrachten.
1913-1915,1920-1923 1 omslag

49 Stukken betreffende de uitbreiding van het onderwijs op koloniaal gebied.
1918 1 omslag

50 Stukken betreffende de organisatie van buitenlandse excursies.
1920-1922, 1924 1 omslag

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

51 Concept van een overzicht der collegestof van prof. Bruins voor munt-, crediet- en 
bankwezen, als onderdeel van de studie voor het examen in de handelseconomie. 
Doorslag.
november 1921 1 stuk

52 Aantekeningen voor doctoraalcolleges over het crisis- en conjunctuurvraagstuk. 
Geschreven.
1923-1924 1 omslag
Zie ook inv. nr. 64

53 Tekst van een rede ter gelegenheid van de opening der Nederlandsche Handels-
Hoogeschool, opgenomen in het gedenkschrift ter herinnering aan de opening. 
Gedrukt.
1913 1 deel

54 "Economische gevolgen van den oorlog. I. De eerste schok. II. Regeeringsingrijpen 
in verschillende landen. III. De verdere ontwikkeling van den toestand", teksten van 
drie avondvoordrachten, gehouden op 18 november, 25 november en 2 december 
1914 voor de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. Met circulaire. Geschreven en 
gedrukt.



2.21.191.01 Bruins 35

1914 4 stukken

55 Tekst van een grafrede, uitgesproken op de begrafenis van prof. Van Dorsten, 
buitengewoon hoogleraar aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. 
Geschreven.
c. 1916 1 stuk

56 "Het inflatievraagstuk: het verband tusschen geldruimte en prijzen", tekst van een 
avondvoordracht, gehouden op 30 januari 1918 voor de Nederlandsche Handels-
Hoogeschool. Geschreven.
1918 1 stuk

57 "Hooger onderwijs op handelsgebied in Engeland", artikel in Economisch-
Statistische Berichten.
10 september 1919 1 katern

58 Tekst van een rede als promotor van A.G. Kröller bij diens promotie tot doctor 
honoris causa in de handelswetenschap. Doorslag.
c. 1922 1 stuk

59 Stukken betreffende een artikel in het "Dutch number" van "The Times" van 6 
december 1921, getiteld: "The Rotterdam Institute. A new University Advanced 
Commercial Education", opgemaakt.
1921 1 omslag

60 "Die Handelshochschule in Rotterdam", artikel in "Holland-Oesterreich", speciale 
uitgave van het Oostenrijks tijdschrift "Deutsches Vaterland".
juni-juli 1922 1 deel

61 "Handels-Hooger Onderwijs in Nederland", artikel over het handelsonderwijs aan 
de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam en de Handelsfaculteit van 
de Universiteit van Amsterdam. Doorslag.
c. 1923 1 stuk

62 "La situation économique de la Hollande" I en II, tekst van twee voordrachten voor 
de zomercursus van de Universiteit van Genève in augustus. In het Nederlands en 
het Frans. Met concepten en kranteknipsels over de voordracht.
1923 1 omslag

63 "De economische en financieele toestand van ons land", overdruk uit "De Gids" van 
oktober 1923 van een artikel, gebaseerd op de voordrachten voor de Universiteit 
van Genève. Met drukproef.
1923 1 deeltje en 1 stuk

64 "Het conjunctuurvraagstuk", overdruk uit het jaarboek 1924-1925 van de 
Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs (Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool) van het afscheidscollege van Bruins op 12 mei 1925. Met 
getypt exemplaar.
1925 1 deeltje en 1 stuk
Zie ook inv. nr. 52

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

65 "De Rotterdamsche Handelshoogeschool", spotprent van Joh. B(raakensiek) op de 
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oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, bijvoegsel van "De 
Amsterdammer" van
28 september 1913 1 stuk

66 "De Nederlandsche koopman in de 17e eeuw", tekst van een avondvoordracht van 
prof. dr G.W. Kernkamp op 20 januari en 2 februari 1914 voor de Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool. Getypt.
1914 1 stuk

67 Reglement betreffende het verzekeren van de ambtenaren der Nederlandsche 
Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs en de verzorging van hun na te laten 
betrekkingen. Gedrukt.
1919 1 deeltje

Foto's.

Foto's.

68 Foto van een niet geïdentificeerde hoogleraar.
c. 1915 1 stuk

69 Foto van Bruins temidden van zijn studenten in de grote collegezaal van het oude 
Beursgebouw.
c. 1915 1 stuk

70 Foto van het dagelijks bestuur van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool.
c. 1915 1 stuk

71 Foto, genomen bij de inwijding van het gebouw der Nederlandsche Handels-
Hoogeschool in Rotterdam op 8 november 1916, tijdens de rede van Van Stolk.
1916 1 stuk

72 Foto van prof. J.G. de Jongh, hoogleraar aan de Nederlandsche Handels-
Hoogeschool.
1e kwart 20e eeuw 1 stuk

3 Volkenbondscommissaris bij de Duitse Reichsbank.

3 Volkenbondscommissaris bij de Duitse Reichsbank.
In november 1923 werden door de "Reparation Commission" (het herstel-comité) van de 
Volkenbond twee commissies van deskundigen ingesteld om, na de val van de mark in augustus 
1923 en de daaropvolgende sanering van het Duitse geldwezen en de rijksbegroting, de solvabiliteit 
van Duitsland te onderzoeken, m.a.w. te onderzoeken wat Duitsland aan herstelbetalingen kon 
opbrengen, zonder dat de Duitse economie in gevaar gebracht zou worden
Voorzitter van het eerste comité was de Amerikaanse zakenman Charles G. Dawes. Het Dawes-
comité bracht rapport uit op 9 april 1924. Dit rapport, beter bekend als het zgn. Dawes-plan, leverde 
de praktische basis voor de regeling der herstelbetalingen, zoals die bereikt werd op de Londense 
Conferentie van 16 augustus 1924
Reeds in september 1924 werd begonnen met de vorming van een aantal organisaties ter uitvoering 
van het plan
Door de Reparation Commissie van de Volkenbond werd een "Agent-general for reparation 
payments" benoemd, die de betrekkingen tussen Duitsland en de Volkenbond moest onderhouden. 
Alle herstelbetalingen werden op zijn konto bij de Reichsbank gestort
Voor de overdracht in vreemde valuta zorgde het "Transfer Committee", waarvan de agent-general 
medelid en voorzitter was
De jaarlijkse betalingen van Duitsland zouden gefinancierd moeten worden uit de rijksbegroting, de 
Duitse spoorwegen, de vervoersbelasting en uit de industrie
Een aantal buitenlandse commissarissen en trustees werd aangesteld om controle op de betalingen 
uit te oefenen
Om het uitwisselen van informatie tussen de verschillende commissarissen en trustees te 
vereenvoudigen, werd tussen hen een samenwerkingsverband opgericht, de zgn. "General 
Coordinating Board". Dit lichaam bezat slechts adviserende bevoegdheden
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Eén van de uitgangspunten van het Dawesplan was de stabilisatie van de Duitse mark en het in 
evenwicht brengen van de Duitse begroting; reorganisatie van de oude Reichsbank was derhalve 
noodzakelijk. De oude marken werden binnen vier maanden na het in werking treden van het 
Dawes-plan uit de roulatie genomen en er werd een nieuwe Reichsmark ingevoerd
Er werd een "Generalrat" (raad van beheer) ingesteld, bestaande uit 14 personen, nl. 7 Duitsers en 7 
buitenlanders, welke toezicht moest uitoefenen op de Duitse directie van de Reichsbank, het 
"Reichsbankdirectorium"
Bruins werd in september 1924 benoemd tot lid en vertegenwoordiger van de neutrale 
mogendheden in de Generalrat, en namens de leden van de raad tot gedelegeerd commissaris bij de
Reichsbank. Zijn taak als commissaris bestond uit het toezicht houden op de uitgifte, intrekking en 
vernietiging van de nieuwe bankbiljetten en op de goud- en deviezendekking daarvan
Uit hoofde van zijn functie was hij tevens lid van de General Coordinating Board en gerechtigd om de
vergaderingen van het Reichsbankdirectorium bij te wonen. Hij bracht maandelijks rapport uit aan 
de Generalrat van de Reichsbank en halfjaarlijks aan de Reparation Commission van de Volkenbond 
over de economische gesteldheid van het Duitse rijk, in verband met de te voeren bankpolitiek en de
regeling der schadevergoeding
In 1930 keerde Bruins naar ons land terug, toen ingevolge het in werking treden van het Young-plan 
en de wijziging van de Duitse bankwet elke buitenlandse invloed op de bedrijfsvoering bij de 
Reichsbank kwam te vervallen

73-78 Algemene briefwisseling.
1924-1930 6 omslagen
73 Met zijn medewerk(st)ers dr J.H. Repelius, mej. J. Stüven en mej. M. 

Wenckebach, 1928-1929
74 Met Montagu C. Norman, governor van de Bank of England, 1924-

1928
75 Met F. Stallforth, 1924-1928
76 Met B. Strong, governor van de Federal Reserve Bank of New York, 

1927
77 Met mr dr J. van Walré de Bordes, secretaris van het Financieel 

Comité van de Volkenbond, 1925-1927
78 Overige, 1924-1930

79-84 "Besprekingen", dagboeken over de jaren 1924-1930. Getypt.
[1924-1930] 6 omslagen
79 5 september 1924 - 29 juli 1926
80 30 juli 1926 - 31 december 1927
81 1 januari 1928 - 31 december 1928
82 1 januari 1929 - 30 juni 1929
83 1 juli 1929 - 31 december 1929
84 1 januari 1930 - 22 mei 1930

85 Diplomatiek paspoort voor Bruins, afgegeven door de Reparation Commission van 
de Volkenbond.
1924
Met Duits grens-dokument.
1929 2 stukken

86 Legitimatiebewijs van Bruins, afgegeven door het Reichs-bankdirectorium.
1925 1 stuk

87 Naam- en adreslijsten van de medewerkers der Volkenbondsinstellingen en de 
leden van het Corps Diplomatique in Parijs en Berlijn.
1925-1927, 1929-1930 en z.d 1 omslag

88 Plaatsingslijst van zijn archief in Berlijn. Getypt.
c. 1930 1 stuk
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89-92 Stukken betreffende zijn betrekkingen met de Reparation Commission van de 
Volkenbond.
1924-1930 4 omslagen
89 Briefwisseling met Sidney A. Armitage-Smith, secretaris-generaal 

van de Reparation Commission te Parijs, 1924-1930, 1 omslag

90-91 Resoluties van de vergaderingen der Reparation commission. Met 
bijlagen. 1924-1930

2 omslagen
90 1924-1928
91 1929-1930

92 Verzendlijsten van de halfjaarlijkse rapporten van Bruins aan de 
Reparation Commission, 1926-1929 en z.d, 1 omslag
(Minuten van) de rapporten zelf ontbreken

93-95 Stukken betreffende zijn betrekkingen met de Agent-general for reparation 
payments.
1924-1930 2 pakken en 1 omslag
93 Briefwisseling met S. Parker Gilbert, agent-general for reparation 

payments, 1924-1930, 1 pak
94 Ingekomen staten betreffende de ontvangst van herstelbetalingen 

uit Duitsland en de uitbetaling daarvan aan de schuldeisende 
mogendheden over de jaren 1924-1930, gepubliceerd door het 
bureau van de agent-general for reparation payments. Gestencild, 
1924-1930, 1 pak

95 Jaarstaten, statistieken en grafieken betreffende de verwachte 
ontvangst van herstelbetalingen uit Duitsland en de uitbetaling 
daarvan aan de schuldeisende mogendheden over de jaren 1929-
1928, c. 1928, 1 omslag

96-109 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de General Coordinating Board.
1924-1930 3 pakken, 10 omslagen en 4 stukken

96-100 Briefwisseling met de overige leden. 1924-1930
4 omslagen en 4 stukken

96 Met F.A. Colenutt, 1926-1930, 1 omslag
97 Met L. Delacroix, 1924-1929, 1 omslag
98 Met G. Leverve.1927, 1929 en z.d, 4 stukken
99 Met A. MacFadyean, 1924-1930, 1 omslag
100 Met B. Nogara, 1925-1927, 1929-1930, 1 omslag

101 Verslagen van drie voorbesprekingen tussen de toekomstige leden 
van de General Coordinating Board, opgesteld door Bruins. Met 
bijlagen, 1924, 1 omslag

102 Notulen van de vergaderingen van de General Coordinating Board, 
1924-1930, 1 omslag

103 Verslagen van enkele vergaderingen van de General Coordinating 
Board, opgesteld door Bruins en door dr J.G. Dinnerts als zijn 
plaatsvervanger, 1925-1928, 1 omslag

104-106 Ingekomen stukken betreffende huishoudelijke aangelegenheden 
van de General Coordinating Board. 1924-1930

3 omslagen
104 1924-1925
105 1926-1927
106 1928-1930
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107-109 Ingekomen stukken betreffende de werkzaamheden van de leden 
der General Coordinating Board. 1924-1930

3 pakken
107 van B. Nogara.
108 van A. MacFadyean.
109 van andere leden.

110-138 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Generalrat van de Reichsbank.
1924-1930 7 pakken, 21 omslagen en 6 stukken

110-125 Briefwisseling met de overige leden. 1924-1930
2 pakken, 13 omslagen en 6 stukken

110 Met Sir Charles Addis, 1924-1930, 1 pak
111 Met Prof. dr G. Bachmann, 1924-1930, 1 pak
112 Met A. Callens, 1926-1930, 1 omslag

Opvolger van E. Francqui, na diens overlijden in 1926
113 Met C. Feltrinelli, 1924-1930, 1 omslag
114 Met E. Francqui, 1924-1926, 1 omslag

Werd na zijn overlijden in 1926 opgevolgd door A. Callens
115 Met dr L. Hagen, 1924-1930, 1 omslag
116 Met dr H. Luther, 1926-1930, 6 stukken

117-118 Met G.W. MacGarrah. 1924-1930
1 pak en 1 omslag

Bevat vanaf september 1927 verslagen van de vergaderlngen van
de Generalrat, opgesteld door Bruins. Zie voor de verslagen van 
vóór september 1927 inv. nr. 129
117 1924-1928, 1 pak
118 1929-1930, 1 omslag

119 Met F. von Mendelssohn, 1924-1930, 1 omslag
120 Met H. Remshard, 1924-1930, 1 omslag
121 Met dr H. Schacht, 1924-1930, 1 omslag
122 Met Ch. Sergent, 1924-1930, 1 omslag
123 Met F. Urbig, 1924-1930, 1 omslag
124 Met M. Warburg, 1924-1930, 1 omslag
125 Met dr O. Wassermann, 1924-1930, 1 omslag

126 Agenda's van de vergaderingen van de Generalrat, 1924-1930, 1 
omslag

127 Notulen van de vergaderingen van de Generalrat, 1924-1930, 1 
omslag

128 Uittreksels uit de notulen van de vergaderingen van de Generalrat. In
het Frans, Duits en Engels, 1924-1928, 1 omslag
Met hiaten

129 Verslagen van de vergaderingen van de Generalrat, opgesteld door 
Bruins. Getypt, 1924 - augustus 1927, 1 omslag
Zie voor de verslagen van de vergaderingen na augustus 1927 inv. nrs. 117 en 118

130 Bijlagen bij de agenda's van de vergaderingen van de Generalrat, 
1926-1930, 1 omslag
Met hiaten

131-133 Maandelijkse rapporten van Bruins aan de Generalrat. 1924-1930
3 pakken

131 oktober 1924 - juni 1926
132 juli 1926 - december 1927
133 januari 1928 - april 1930

134 Stukken betreffende een door Bruins en de andere buitenlandse 
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leden aan de leden van de Generalrat aangeboden diner, 1926, 1 
omslag

135-137 Stukken betreffende een onderzoek door leden van de Generalrat 
naar de legale positie van de Deutsche Golddiskontbank. 1926-1927

3 omslagen
135 Briefwisseling, 1926-1927

In het Duits en het Nederlands
136 Memoranda, rapporten en aantekeningen, opgesteld 

en ontvangen door Bruins. Getypt en gestencild, 1927
In het Duits en Engels

137 Kranteknipsels en afschriften en vertalingen van 
kranteartikelen, 1927
In het Duits en Engels

138 Briefwisseling met dr H. Schacht en met de directie van de Bank für 
Deutsche Industrieobligationen inzake de benoeming van nieuwe 
leden in de raad van toezicht van de bank.1928-1929, 1 omslag
Ingevolge § 8 van Duitse bankwet werden nieuwe leden benoemd door de niet-
Duitse leden van de Generalrat

139-140 Stukken betreffende zijn betrekkingen met het Reichsbank-directorium.
1924-1930 2 omslagen
139 Briefwisseling met het Reichsbankdirectorium, 1925-1930
140 Verslagen van de vergaderingen van het Reichtsbankdirectorium, 

opgesteld door Bruins, 1925-1930

141 Briefwisseling met Sir Robert Kindersley, Henry M. Robinson, dr H. Schacht, Sidney 
A. Amitage-Smith, mr G. Vissering en Owen D. Young inzake de benoeming van 
Bruins tot lid van de Generalrat van de Reichsbank en tot Internationaal 
Commissaris bij de Reichsbank.
1924 1 omslag

142 Stukken betreffende de inrichting van de controle op de aanmaak, uitgifte, 
intrekking en vernietiging van bankbiljetten bij de Reichsbank.
1924 1 omslag

143 Stukken betreffende de uitoefening van de bankbiljettencontrole bij de Reichsbank.
1924-1929 1 omslag

144 Statistieken en grafieken betreffende de Reichsbank, de Duitse herstelbetalingen en
de Duitse economie.
1924-1930 1 omslag

145 Statistieken, grafieken en aantekeningen inzake de economische situatie in 
Oostenrijk.
1924-1928 1 omslag

146 Jaarbalansen van het bureau van Bruins bij de Reichsbank over de jaren 1924-1929.
1925-1930 1 omslag
Zie ook inv. nr. 163

147 Stukken betreffende een voorstel tot wijziging van de Duitse bankwet, waarbij de 
bevoegdheid van de Reichsbank om schatkistpapier in disconto te nemen, zou 
worden beperkt tot maximaal 400 miljoen Reichsmark.
1925-1926 1 omslag
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148 Nota's en memoranda van Bruins en dr H. Schacht aan de Generalrat van de 
Reichsbank, de General Coordinating Board en de Reparation Commission inzake 
de herdiscontering van Duitse schatkistwissels. Getypt, gehectografeerd en 
gestencild.
1925-1926 1 omslag
In het Duits, Frans en Engels
Zie ook inv. nrs. 89 en 93

149 Statistieken en grafieken betreffende kredietverlening door de Deutsche 
Golddiskontbank.
1926-1930 1 omslag

150 Stukken betreffende zijn besprekingen met de directie van de Bank Polski en de 
Poolse minister van Financiën over de begroting van Polen en de positie van de 
Zloty.
1926 1 omslag

151 Briefwisseling met dr O. Wassermann en mr G. Vissering betreffende zijn optreden 
in een geschil tussen de Nederlandsche Bank en de Deutsche Bank inzake 
nationalisatie van het Nederlandse filiaal van de Deutsche Bank.
mei 1926 3 stukken

152 Briefwisseling met Sir Charles Addis, prof. dr G. Bachmann, S. Parker Gilbert en G.W. 
MacGarrah betreffende de interpretatie van het Dawes-plan en de Duitse bankwet 
met betrekking tot de afbakening van de bevoegdheden van Bruins als 
Commissaris bij de Reichsbank.
juni-juli 1926 1 omslag

153 Stukken betreffende een onderzoek van de Reichsbank en de Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft naar de bedrijfsvoering bij de Deutsche 
Verkehrskreditbank A.G., in verband met het beheer door die Bank van Duitse 
spoorwegfondsen.
1926-1927 1 omslag

154 Stukken betreffende Duitse leningen in Amerika.
oktober 1927 1 omslag

155 Briefwisseling tussen vertegenwoordigers van de Reichsbank, de Reichsbahn-
Gesellschaft en het Duitse ministerie van Financiën inzake het sluiten van een 
overeenkomst over het beheer van Duitse spoorwegfondsen door de Reichsbank. 
Afschriften.
1928 1 omslag
In het Duits en Engels

156 Stukken betreffende de revisie van het Dawes-plan.
1928-1929 1 omslag

157 Afschriften van twee brieven van E. Moreau, gouverneur van de Banque de France, 
aan dr H. Schacht inzake het openen van krediet door de verschillende 
circulatiebanken bij de Banque Nationale de Roumanie. Met bijlagen.
juli 1928 4 stukken

158 Stukken betreffende de oprichting van de Bank voor Internationale Betalingen.
1929 1 omslag
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159 Lijst van deelnemers aan en programma voor een door Bruins voor de buitenlandse
leden van de Volkenbondsorganen te Berlijn georganiseerde excursie naar de 
Zuiderzeewerken.
september 1929 3 stukken
In het Frans en Engels

160 Stukken betreffende het aftreden van dr H. Schacht als president van de 
Reichsbank. Afschriften.
1930 5 stukken

161 Briefwisseling met dr A. Saemisch, president van de Duitse rekenkamer, over de 
opvolging van Bruins als Commissaris bij de Reichsbank bij het in werking treden 
van het Youngplan.
1930 1 omslag

162 Proces-verbaal van de overdracht van de bankbiljettencontrole bij de Reichsbank 
aan dr A. Saemisch. Met bijlagen. Getypt, gestencild.
1930 1 omslag
In het Duits, Frans en Engels

163 Eindbalans over de periode 1 januari - 22 mei 1930 en overige stukken betreffende 
de liquidatie van zijn bureau bij de Reichsbank.
1930 1 omslag
Zie ook inv. nr. 146

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

164 "What Germany has paid" anoniemartikel in "The Nation" over de Duitse 
herstelbetalingen.
16 mei 1923 1 katern

165 Plakboek met knipsels uit Duitse en Nederlandse kranten over Bruins.
1924-1930 1 omslag

166 "4. Denkschrift über die Besatzungskosten mit einem Anhang über die Ausgaben 
Deutschlands für die Interalliierten Kommissionen", memorie van de Duitse 
minister voor de bezette gebieden aan de Rijksdag. Gedrukt.
april 1924 1 deeltje

167 "Distorting the Dawes Report. The London Conference and territorial sanctions", 
artikel van J.M. Keynes in "The Nation and The Athenaeum".
26 juli 1924 1 katern

168 Tekst van de nieuwe Duitse bankwet van 30 augustus 1924 ter reorganisatie van de 
Reichsbank ingevolge het Dawes-Plan. Met wetsontwerp.
1924 2 deeltjes

169 "The Dawes scheme and the German Loan", artikel van J.M. Keynes in "The Nation 
and the Athenaeum".
4 oktober 1924 1 katern

170 Blauwdruk van een organisatieschema van de Volkenbondsorganen, welke ter 
uitvoering van de bepalingen van het Dawes-plan zijn ingesteld.
oktober 1924 1 stuk
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171 Teksten van redevoeringen van dr H. Schacht. Gehectografeerd, gestencild en 
gedrukt.
1924-1927 en z.d 1 omslag
In het Frans, Duits en Engels

172 Balansen van de Deutsche Golddiskontbank over de jaren 1924-1929, Gedrukt. 
Opgemaakt.
1925-1930 1 omslag

173 "The economic situation in Germany at the end of 1924", nota van F. Stallforth. 
Doorslag .
1925 1 stuk

174 "Referententwurf einer Denkschrift über die Aufwertung", publikatie van het Duitse 
ministerie van Financiën. Gedrukt.
1925 1 deeltje

175 "Memorandum über die Frage der Deckung der Girogelder bei der Reichsbank", 
anoniem. Getypt.
c. 1926 1 stuk

176 "Denkschrift über die ausländische Gesetzgebung zur Abwehr des Dumping, 
insbesondere des Valutadumping", memorie van de Duitse minister van 
Economische Zaken aan de Rijksdag. Gedrukt.
januari 1926 1 deeltje

177 "Der Staatsbedarf des Reichs und seine Deckung nach der Rechnung 1913 und dem 
Voranschlag 1926", memorie van de Duitse minister van Financiën aan de Rijksdag. 
Gedrukt.
februari 1926 1 deeltje

178 Krante- en tijdschriftartikelen over dr H. Schacht.
1927, 1930 en z.d 5 stukken

179 "Wo stehen wir", uittreksel in het Engels van een oorspronkelijk in het "Berliner 
Tageblatt" van 30 juli 1927 gepubliceerd artikel van prof. J. Bonn. Doorslag.
1927 1 stuk

180 Nota van M. Frère, economisch adviseur van het Transfer Committee, inzake de 
regeling van de intergeallieerde schulden herstelbetalingen. Doorslag.
november 1928 1 stuk
In het Frans

181 "L'avenir des Réparations", aflevering van het tijdschrift "L'Europe Nouvelle".
8 december 1928 1 katern

182 Memorandum on the financial relations between the Reich and the Reichsbank". 
Gestencild. Anoniem.
c. 1928 1 stuk

183 "Mitteilungen der Friedrich List-Gesellschaft" nr. 9. Gedrukt.
oktober 1929 1 katern

184 "Aenderungen des Reichsbahngesetzes und der Satzung", rapport van het sub-
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comité voor de aanpassing van de Duitse spoorwegwet aan de bepalingen van het 
Young-plan. Gedrukt.
november 1929 1 deel
In het Duits en het Frans

185 Memorandum van dr H. Schacht betreffende het Young-Plan. Gedrukt.
1929 1 stuk

186 "Das Transferproblem", artikel van dr Melchior Palyi in de "Vossische Zeitung".
19 december 1929 1 stuk

187 Jaarverslag over 1929 en verslag over het eerste kwartaal van 1930 van de Bank für 
Deutsche Industrieobligationen. Gedrukt.
1930 2 deeltjes

188 Jaarverslag van de Reichsbank over 1929. Gedrukt.
1930 1 deel

189 "Der Notenkommissar", artikel van dr A. Saemisch in "Bankarchiv, zeitschrift für 
Bank- und Börsenwesen", jrg.XXIX nrs. 17 en 19.
juni 1930 2 katernen

Foto's.

Foto's.

190 Foto van Bruins, G.W. McGarrah, lid voor Amerika van de Generalrat van de 
Reichsbank, Owen D. Young, agent-general for reparation payments, Mr. Perkins, 
lid voor Amerika van de Reparation Commission, en Henry M. Robinson, lid van de 
tweede Dawes-commissie, tijdens een bezoek aan Nederland, In zesvoud.
1924 6 stukken

4 Adviseur van de Oesterreichische Nationalbank.

4 Adviseur van de Oesterreichische Nationalbank.
Nadat als gevolg van een verlies van vertrouwen in de schilling de grootste bank van Wenen, de 
Oesterreichische Kreditanstalt, in mei 1931 was gevallen, werd Bruins aangezocht om als adviseur 
van de Oostenrijkse Centrale Bank op te treden. Hij fungeerde daarbij tevens als vertrouwensman 
van de Bank voor Internationale Betalingen en de tien circulatiebanken, die de Oesterreichische 
Nationalbank deviezenkredieten ter beschikking stelden om uit de financiële moeilijkheden te 
geraken
Met ingang van 1 januari 1933 verzocht Bruins ontheffing uit zijn functie, ongetwijfeld in verband met
destijds in de Tweede Kamer gestelde vragen, of zijn adviseursschap van de Oesterreichische 
Nationalbank wel verenigbaar was met zijn functie van Koninklijk Commissaris bij de Nederlandsche 
Bank. De minister gaf in antwoord daarop te kennen, dat het wenselijk zou zijn, dat Bruins een van 
beide functies opgaf

191 Briefwisseling.
1931-1932 1 pak

192 Nota's, memoranda, aantekeningen en statistieken betreffende de Oesterreichische
Nationalbank, opgemaakt of ontvangen door Bruins, juni 1931 - juli 1932; met 
retroacta.
mei 1931 1 pak

193 Stukken betreffende het verloop der geldmiddelen bij de Oesterreichische 
Kreditanstalt für Handel und Gewerbe.
1931 1 omslag

194 Maandelijkse rapporten van Bruins aan de Bank voor Internationale Betalingen.
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juli 1931 - juli 1932 1 pak

195 Akte, waarbij aan Bruins door de Bondspresident van Oostenrijk het Grote Ereteken
met de Ster der Republiek Oostenrijk wordt verleend, voor zijn verdiensten als 
adviseur van de Oesterreichische Nationalbank.
1932 1 stuk

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

196 Teksten van interviews met Bruins, en kranteknipsels en tijdschriftartikelen over de 
financieel-economische situatie in Oostenrijk.
1931-1932 1 omslag
In het Nederlands en het Duits

197 Jaarverslagen en beknopte jaarverslagen van de Oesterreichische Nationalbank 
over de jaren 1928-1930, opgemaakt.
1929-1931 5 deeltjes

198 "Data on currency and economie conditions of Austria" nrs. 1-5, publikaties van de 
Oesterreichische Nationalbank.
1932 5 stukken

5 President-directeur van het Nederlandsch Clearinginstituut en van het Deviezeninstituut.

5 President-directeur van het Nederlandsch Clearinginstituut en van het 
Deviezeninstituut.
In mei 193 werd Bruins benoemd tot president-directeur van het Nederlandsch Clearinginstituut, het
overheidslichaam belast met de uitvoering van maatregelen betreffende het internationale 
betalingsverkeer, voor zover dit op grondslag van verrekening (clearing) plaatsvindt
Onder zijn leiding werden diverse clearingverdragen met het buitenland tot stand gebracht
In 1940 werd hij tevens president-directeur van het in dat jaar opgerichte Deveizeninstituut. Dit 
instituut was belast met de uitvoering van deviezenwetten en -verordeningen, uitgevaardigd door 
de regering de facto van bezet Nederland
Een besluit van de Duitse bezetter om de verstrekking van deviezenvergunningen voor de invoer van
goederen voortaan door Rijksbureaus te laten geschieden, dit in verband met de aanwijzing van 
Duitse "Beauftragten" bij deze bureaus, alsmede Duitse plannen om het Clearing- en 
Deviezeninstituut onder te brengen bij de Nederlandsche Bank, van welk instituut de nog van vóór 
de oorlog overgebleven directieleden eind juni 1943 waren afgetreden, deden Bruins en zijn naaste 
medewerker J. Deknatel besluiten te verzoeken van hun functie ontheven te worden. Per 31 juli 1943 
werd hun daarop ontslag verleend
De hieronder beschreven stukken zijn de persoonlijke papieren van Bruins. De archieven van het 
Nederlandsch Clearinginstituut en van het Deviezeninstituut berusten momenteel bij de 
Nederlandsche Bank te Amsterdam

5a President-directeur van het Nederlandsch Clearinginstituut.

5a President-directeur van het Nederlandsch Clearinginstituut.

199 Briefwisseling met mr M.P.L. Steenberghe, minister van Economische Zaken, inzake 
zijn benoeming en salariëring en inzake de afbakening van de taak en 
bevoegdheden van het Clearinginstituut.
1934-1935 1 omslag

200 Statuten van het Nederlandsch Clearinginstituut, zoals gewijzigd bij akte 29 oktober
1934. Gestencild.
1934 1 stuk

201 Beschikking van de ministers van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Buitenlandse Zaken, van Financiën en Koloniën van 8 oktober 1935, no. 45593 B, 
waarbij een instructie wordt vastgesteld ter afbakening van de taak van de directie, 
van de Raad van Toezicht en van de Commissie van Vertegenwoordigers van het 
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Nederlandsch Clearinginstituut. Met tekst van de instructie en geleidebrief van de 
Raad van Toezicht gericht aan de directie van het Clearinginstituut. Doorslagen.
1935 3 stukken

202 Stukken betreffende wijziging van de Clearingwet van 25 juli 1932, Stb. 375.
1934 1 omslag

203 Stukken betreffende de herziening van het Clearingverdrag met Duitsland.
1934 2 stukken

204 Ingekomen brief van en minuut van een uitgaande brief aan E. Heldring betreffende
de onderhandelingen over een clearingovereenkomst met Chili.
1934 2 stukken

205 Stukken betreffende de benoeming van Bruins door de president van Chili tot 
commandeur in de Orde van Verdienste van dat land, voor zijn bijdrage aan de 
totstandkoming van een clearingovereenkomst tussen Nederland en Chili.
1935 4 stukken

206 Voor-ontwerp van een nieuw Nederlands-Duits verdrag inzake het 
betalingsverkeer, op verzoek van de directeur-generaal van Handel en Nijverheid 
van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart opgesteld door de 
directie van het Nederlandsch Clearinginstituut, naar aanleiding van het aflopen 
van het bestaande clearingverdrag met Duitsland. Met geleidebrief van de directie 
van het Clearinginstituut aan de directeur-generaal. Afschriften.
1936 2 stukken

207 Grensdocumenten voor Italië en Roemenië ten behoeve van zijn besprekingen over 
clearingovereenkomsten met die landen.
1936, 1938 2 stukken

208 Ingekomen stukken van de Vereeniging voor den effectenhandel inzake clearing.
1937-1939 1 omslag

209 Verslag van Bruins als voorzitter van de delegatie, welke in opdracht van de 
Nederlandse regering met de Roemeense regering heeft onderhandeld naar 
aanleiding van het opzeggen door laatstgenoemde regering van het met Nederland 
bestaande clearing-akkoord, aan de minister van Economische Zaken inzake het 
verloop van de onderhandelingen. Met bijlagen. Gestencild.
1937 1 omslag

210 Nota inzake de bij de clearing met Duitsland optredende koersproblemen, 
vermoedelijk opgesteld door Bruins.
c. 1937 1 stuk

211 Stukken betreffende de benoeming van Bruins door koning Carol II van Roemenië 
tot groot-officier in de Orde van de Kroon van Roemenië voor zijn bijdrage aan de 
totstandkoming van een clearingovereenkomst tussen Nederland en Roemenië.
1939 3 stukken

212 Stukken betreffende het verlenen van het Kruis van Verdienste van de Orde van de 
Duitse Adelaar met de Ster door de Duitse Rijkskanselier aan Bruins voor diens 
bijdrage aan de totstandkoming van een clearingovereenkomst tussen Nederland 
en Duitsland.
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maart 1940 5 stukken

213 Koninklijk Besluit van 24 mei 1940, houdende maatregelen om te voorkomen, dat 
bezittingen van en vorderingen toekomende aan personen, wonende in het 
Koninkrijk der Nederlanden, met name in het Rijk in Europa, worden aangewend op
een wijze, welke geacht moet worden strijdig te zijn met de belangen des lands en 
der ingezetenen, in het bijzonder van hen, die verblijven in door de vijand bezet 
gebied. Met vertalingen in het Engels van het K.B. en van een daarop gebaseerde 
algemene maatregel van bestuur van 24 mei 1940. Doorslag en fotokopieën.

3 stukken

214 Koninklijk Besluit van 7 juni 1940, no. A 6, houdende een voorziening, teneinde te 
verhinderen dat het rechtsverkeer in oorlogstijd schade toebrengt aan de belangen 
van het Koninkrijk der Nederlanden. Met een vertaling in het Engels. Doorslag en 
fotokopieën.

2 stukken

215 Nota over de ontwikkeling van het betalingsverkeer tussen Nederland en Duitsland,
anoniem. Gestencild.
januari 1941 1 stuk

216 Ingekomen brief van J.H. Laatsman, waarbij deze Bruins als president-directeur van 
het Nederlandsch Clearinginstituut verzoekt voor de Nederlandse regering in 
Londen een rapport op te stellen over de Nederlandse financiën, in verband met de 
te nemen maatregelen met het oog op de bevrijding van Nederland.
1943 1 stuk

5b President-directeur van het Deviezeninstituut.

5b President-directeur van het Deviezeninstituut.

217 Akte van oprichting met statuten van het Deviezeninstituut. Afschrift.
juni 1940 1 stuk

218 Ontwerp-beschikking van de commissie, bedoeld in art. 4, eerste lid der statuten 
van het Deviezeninstituut, bestaande uit de secretarissen-generaal van de 
departementen van Financiën, van Buitenlandse Zaken, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visserij en van Koloniën, ter vaststelling van een 
instructie tot afbakening van de taak van de directie, van de commissie van 
vertegenwoordigers en van de commissie van advies van het Deviezeninstituut. 
Afschrift.
juli 1940 1 stuk

219 "Recapitulatie van het Nederlands bezit aan buitenlandse effecten, uitgedrukt in 
nominale waarden", staat opgemaakt bij het Deviezeninstituut. Doorslag.
c. 1941 1 stuk

220 Besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Financiën betreffende het verlenen van 
vergunningen tot betaling van goedereninvoer. Getypt concept.
c. 1941 1 stuk

221 "Anmeldung ausländischer Forderungen und anderer nicht in Effekten verkörperter 
ausländischer Werte", staat, opgemaakt bij het Deviezeninstituut. Getypt.
1941 1 stuk
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222 Tekst van de beslissingen van het Deviezeninstituut, nrs. 1-35. Gestencild.
november 1941 - maart 1943 1 omslag

223 Voorontwerp van een besluit van de secretarissen-generaal van de departementen 
van Financiën, van Justitie, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Landbouw 
en Visserij en van Koloniën tot wijziging en aanvulling van het Deviezenbesluit 1941.
Met toelichting. In het Nederlands en het Duits.
1942 4 stukken

224 "Vermögenserträgnis- und Kapitalverkehr Niederlande-Schweiz", nota van het 
Deviezeninstituut. Gestencild.
november 1942 1 stuk

225 Rapport betreffende de kapitaalpositie van Zwitserland naar de stand van oktober -
december 1942, anoniem. Doorslag.
januari - maart 1943 1 stuk

226 Ontwerp-besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van 
Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende de regeling van het
deviezenreisverkeer, Met Duitse vertaling. Gestencild, doorslag.
1943 2 stukken

227 Ontwerp-besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van 
Financiën en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende de regeling van het
deviezen-grensverkeer met België. Met Duitse vertaling. Gestencild, doorslag.
1943 2 stukken

228 "Deviezenbekendmaking 43 van 19 juli 1943", stuk, houdende bepalingen inzake 
geldsoorten en maxima der in het reisverkeer in en uit te voeren betaalmiddelen en 
geldswaardige papieren, maxima voor inwisseling van buitenlandse 
betaalmiddelen voor hier vertoevende niet-ingezetenen en voor uitbetalingen op 
bepaalde geldswaardige papieren en vorderingen, en intrekking van de 
Deviezenbekendmaking 25. Afschrift. Gestencild.
1943 1 stuk

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

229 Aantekeningen voor een rede over clearing. Geschreven.
1934 1 stuk

230 Résumé van een causerie over het clearingvraagstuk op 24 januari 1935 gehouden 
tijdens een koffiemaaltijd van het departement Amsterdam van de Nederlandsche 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Doorslag. Met een kranteknipsel, waarin 
dit résumé is opgenomen.
1935 2 stukken
Zie voor lezingen, gehouden voor de Ned. Mij.voor Nijverheid en Handel, ook inventarisnummers 
523-530

231 "Clearing en jaarbeurs", artikel ter publikatie in het Jaarbeursnummer van het 
tijdschrift "De Zakenwereld". Doorslag.
februari 1935 1 stuk

232 "De staat en het internationaal betalingsverkeer", artikel ter publikatie in het 
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Banknummer van het "Algemeen Handelsblad". Doorslag.
1935 1 stuk

233 "De clearingpolitiek" en "Nederlandsch Clearinginstituut", artikelen in "Economisch-
Statistische Berichten" van 11 december 1935, met concepten en drukproef.
1935 1 katern en 3 stukken

234 Aantekeningen voor een rede over clearing voor de Nederlandsche Handels-
Hoogeschool te Rotterdam. Geschreven.
c. 1935 1 stuk

235 "De clearing en de handelsagent", artikel ter publikatie in het feestnummer van mei 
1936 van "De Handelsagent", orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van 
Handelsagenten, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging, 
Getypt.
1936 1 stuk

236 "Clearing", artikel ter publikatie in de "Mitteilungen" van januari 1937 van de Duitse 
Kamer van Koophandel in Nederland. Doorslag.
c. 1936 1 stuk

237 "Eenige opmerkingen over clearing in het algemeen en de in Nederland opgedane 
ervaringen", artikel. Gestencild. Met vertalingen, gepubliceerd in de Engels-, Frans- 
en Duitstalige uitgave van het financieel-economisch overzicht van de statistische 
afdeling van de Amsterdamsche Bank N.V.
april 1937 1 stuk en 3 deeltjes

238 Kranteknipsels en tijdschriftartikelen over Bruins' artikel "eenige opmerkingen over 
clearing in het algemeen en de in Nederland opgedane ervaringen". In het 
Nederlands en het Duits.
1937 1 omslag

239 "Enkele aantekingen bij de "opmerkingen", aantekeningen van J. Tinbergen over 
Bruins' artikel "eenige opmerkingen over clearing in het algemeen en de in 
Nederland opgedane ervaringen". Getypt.
1939 1 stuk

240 "Deviezenregeling en wat ermede samenhangt", aantekeningen voor een lezing op 
10 maart 1938 te Leiden.
1938 1 stuk

241 "Handelspolitieke consequenties van de clearingverdragen", artikel ter publikatie in 
"Economisch-Statistische Berichten". Doorslag.
1938 1 stuk

242 "Enkele opmerkingen over de prijsverhoudingen in een aantal landen", concept van 
een artikel. Getypt.
1939 1 stuk

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

243 Teksten van vier voordrachten over clearing, gehouden door mr De Meester, 
employé van het Clearinginstituut, in november en december 1936 voor de 
Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs. Doorslagen.
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1939 4 stukken

244 Kranteknipsel uit de Turkse krant "Ulus" betreffende de onderhandelingen tussen 
een Nederlandse en Turkse delegatie over een clearingovereenkomst tussen die 
landen.
24 januari 1937 1 stuk

245 "Documents pertaining to foreign funds control", publikatie van het Amerikaanse 
ministerie van Financiën. Fotokopieën.
1940 1 stuk

246 "Executive orders and regulations relating to transactions in foreign exchange, etc.",
circulaires van de Federal Reserve Bank of New York. Fotokopieën.
1940 1 omslag

247 Afleveringen van het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied, 
waarin opgenomen verordeningen en besluiten betreffende de regeling van het 
deviezenverkeer.
1940, 1941 en 1943 1 omslag

248 "De economische ontwikkeling van Nederland gedurende het tweede jaar van de 
Duitsche bezetting", ambtelijke nota. Gestencild.
1942 1 stuk

249 "De grenzen van de clearing" en "de clearing in het kapitaal- en 
verzekeringsverkeer", overdruk uit "Economisch-Statistische Berichten" van 10 en 17
februari 1943 van een tweetal artikelen van jhr. mr E. van Lennep.
c. 1943 1 katern

6 Beheerder bij Nederlands Beheersinstituut van Nederlands vermogen van het Deutsches-Kalisyndikat.

6 Beheerder bij Nederlands Beheersinstituut van Nederlands vermogen van het 
Deutsches-Kalisyndikat.
Kort na de oorlog werden Bruins en mr ir J.F.W.G. Bolderdijk, employé van "De Koninklijke", belast 
met het beheer van het Nederlandse vermogen van het Deutsches Kalisyndikat, en het bestuur van 
de reeks vennootschappen die dit syndicaat, dat zijn buitenlandse belangen hoofdzakelijk in 
Nederland had geconcentreerd, hier bezat
In verband met zijn benoeming tot executive director voor Nederland en Zuid-Afrika bij het 
Internationaal Monetair Fonds was Bruins gedwongen af te zien van bovengenoemde 
werkzaamheden en tevens van het beheer van het vermogen van Wintershall A.G. en Salz-detfurth 
A.G

250 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als beheerder van het Nederlandse 
vermogen van het Deutsches Kalisyndikat.
1945-1946 1 omslag

7 Bestuurder voor Nederland en Zuid-Afrika van het Internationaal Monetair Fonds.

7 Bestuurder voor Nederland en Zuid-Afrika van het Internationaal Monetair 
Fonds.

251 Ingekomen brief van dr J. Ridder, verbonden aan het bureau van de financieel 
attaché der Nederlandse ambassade te Washington D.C., inzake de door Nederland 
te voeren gedragslijn bij de I.M.F.-besprekingen over kredietverlening.
1946 1 stuk

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

252 Tekst van de overeenkomst, gesloten tijdens de Monetaire en Financiële 
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Conferentie te Bretton Woods in 1944, waarbij werd besloten tot de oprichting van 
het Internationaal Monetair Fonds en de Internationale Bank voor Herstel en 
Ontwikkeling, (1945). In het Engels. Gedrukt.

1 deeltje
B STUKKEN BETREFFENDE NEVENFUNCTIES EN LIDMAATSCHAPPEN VAN VERENIGINGEN.

B STUKKEN BETREFFENDE NEVENFUNCTIES EN LIDMAATSCHAPPEN VAN VERENIGINGEN.
1 NATIONAAL.

1 NATIONAAL.
a LID VAN COLLEGES VAN ADVIES EN BIJSTAND, INGESTELD DOOR DE OVERHEID EN HET BEDRIJFSLEVEN.

a LID VAN COLLEGES VAN ADVIES EN BIJSTAND, INGESTELD DOOR DE OVERHEID EN HET 
BEDRIJFSLEVEN.

1 Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving.

1 Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving.
De commissie werd ingesteld bij K.B. van 21 april 1892 nr. 4 op voordracht van de minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid teneinde de regering van advies te dienen omtrent de wettelijke 
regeling van het waterstaatsbestuur. Bruins werd bij K.B. van 18 maart 1907 nr. 20 tot secretaris 
benoemd. Bij K.B. van 10 december 1913 nr. 57 volgde zijn benoeming tot lid
Op verzoek werd hem, in verband met de aanvaarding van de functie van Volkenbondscommissaris 
bij de Reichsbank in Berlijn, eervol ontslag verleend bij K.B. van 21 april 1925 nr. 36
Enkele andere leden van de commissie waren: A. Déking Dura, E. Fokker, dr C. Lely, mr J. Oppenheim,
mr B.H. Pekelharing, prof. mr E.G. Scheltema, mr F.H.J. Tavenraat, mr R.H. baron de Vos van 
Steenwijk, (mr dr J.) Van Gelein Vitringa, Schepel, Visser Van IJzendoorn en Vlielander Hein

253 Briefwisseling betreffende zijn benoeming, werkzaamheden en ontslag als 
secretaris en als lid.
1907, 1916, 1917, 1922-1925 1 omslag

254 Rapport van de commissie, houdende een overzicht van de bestaande concessies 
en octrooien tot tolheffing op wegen en tot wegen behorende kunstwerken. 
Gedrukt.
1913 1 deel

255 Nota van R.H. de Vos van Steenwijk over de invloed van watermolens op de 
waterhuishouding, opgesteld na een door de commissie ingesteld onderzoek naar 
aanleiding van beweringen in de Verslagen en Mededelingen van de Directie van 
den Landbouw 1917 nr. 1, over de schadelijkheid van watermolens voor de 
waterafvoer. Gedrukt.
1919 1 stuk

256 Stukken betreffende het voorlopig verslag van de Commissie van Rapporteurs uit 
de Eerste Kamer over het ontwerp van wet, houdende vaststelling van 
voorschriften betreffende overzetveren en veerrechten. Gedrukt.
1921 2 stukken

257 Nota over het verhandelde in de subcommissie onteigeningswet. Gestencild.
1924 1 stuk

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

258 Nota van mr F.H.J. Tavenraat, lid der commissie, houdende zijn (minderheids-) 
standpunt inzake het onderhoud van de zeewering langs de Noordzee van de 
Pettemerzeewering tot de Helderse zeedijk. Gedrukt.
c. 1900 1 katern
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2 Staatscommissie tot wettelijke regeling van het handelsonderwijs en het accountantswezen.

2 Staatscommissie tot wettelijke regeling van het handelsonderwijs en het 
accountantswezen.
De commissie werd ingesteld bij K.B. van 16 mei 1918 nr. 72 op voordracht van de minister van 
Binnenlandse Zaken. Er werden drie subcommissies ingesteld: voor lager en middelbaar 
handelsonderwijs, voor hoger handelsonderwijs en voor het accountantswezen
Bruins was gewoon lid van de commissie en lid van de subcommissie "hoger handelsonderwijs"
Enkele andere leden van de commissie waren: S.P. van Eeghen, mr N.E. Fockens, prof. J.G. de Jongh, 
prof. mr W.L.P.A. Molengraaff, mr F.S. van Nierop, mr dr H.J.D. van Lier en C.F. Stork

Lid.

Lid.

259 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1918-1921 1 omslag

260 Stukken betreffende de vergaderingen.
1918-1921 1 omslag

Lid van de subcommissie "hoger handelsonderwijs".

Lid van de subcommissie "hoger handelsonderwijs".

261 Stukken betreffende de vergaderingen.
1918-1920 1 omslag

262 Minuut van een uitgaande brief aan koningin Wilhelmina, waarin Bruins uiteenzet 
waarom naar zijn mening de tijd voor invoering van een wettelijke regeling van het 
hoger handelsonderwijs nog niet gekomen is. Met concept.
1920 2 stukken

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

263 "Uittreksel uit het rapport der Staatscommissie voor de reorganisatie van het 
onderwijs, ingesteld bij K.B. van 21 maart 1909 nr. 49, voor zoover dit betreft het 
handelsonderwijs", brochure van de Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs.
c. 1910 1 deeltje

264 "De lyceumplannen", tekst van een inleiding van W. Toose, gehouden in de 
buitengewone algemene vergadering van 30 december 1914 van de Vereeniging van
Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs. Gedrukt.
1915 1 deeltje

265 Wetsontwerp tot regeling van het vakonderwijs. Met memorie van toelichting en 
koninklijke boodschap.
1915 3 stukken

266 Rekest van directeur en leraren aan de Openbare Handelsschool met 2-jarige cursus
te Amsterdam aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarin wordt verzocht een 
aantal wijzigingen aan te brengen in het ingediende wetsontwerp tot regeling van 
het vakonderwijs, met toelichting. Gedrukt afschrift.
1915 1 stuk

267 "Het middelbaar handelsonderwijs en het wetsontwerp op het vakonderwijs", 
overdruk. van een artikel van G. Schilperoort in het maandblad "Vragen des Tijds".
1918 1 deeltje

268 Open brief van J.L. Vleming jr., accountant en lid van de Nederlandsche Bond van 
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Accountants, aan Th. Limperg jr., accountant, hoofdredacteur van "Accountancy" en
lid van de Staatscommissie voor de wettelijke regeling van het accountantsberoep, 
over een artikel geschreven door laatstgenoemde in "Accountancy" over de 
Nederlandsche Bond van Accountants. Gedrukt.
1919 1 katern

269 "Prof. Volmer en de examens M.O.", kranteknipsel uit "De Telegraaf".
c. 1920 1 stuk

3 Staatscommissie inzake de duurte.

3 Staatscommissie inzake de duurte.
De commissie werd ingesteld bij K.B. van 23 augustus 1919 nr. 58 op voordracht van de minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, met het doel een onderzoek in te stellen naar de bestaande duurte
van de voornaamste levensbehoeften, en na te gaan of en in hoeverre door regeringsmaatregelen of
anderszins algemene prijsstijging kon worden tegengegaan
De commissie werd ontbonden bij K.B. van 24 januari 1921. Bruins was lid en tevens voorzitter van 
de commissie
De commissie bestond verder uit: mr dr A. Fontein, mr dr J. van Gelein Vitringa, B.J. Gerritson, 
H.G.M. Hermans, mr P.A.J. Janssen, mr dr E. van Ketwich Verschuur, M.E. Leliman-Bosch, G.A.J. 
Mirrer, J. Schouten, dr E. van Welderen baron Rengers en F.M. Wibaut. Het eigenlijke 
commissiearchief, dat zich eveneens tussen de papieren van Bruins bevond, is in een aparte 
inventaris geschreven

270 Briefwisseling betreffende zijn benoeming, installatie en ontslag.
1919, 1921 1 omslag

271 Briefwisseling betreffende zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw vanwege zijn verdiensten als voorzitter van de commissie.
1921 3 stukken

272 Stukken betreffende de vergaderingen.
1919-1920 1 pak

4 Staatscommissie tot onderzoek door welke wettelijke maatregelen de voortbrenging en verdeling van goederen meer dienstbaar gemaakt kunnen worden aan het algemeen belang (Socialisatiecommissie).

4 Staatscommissie tot onderzoek door welke wettelijke maatregelen de 
voortbrenging en verdeling van goederen meer dienstbaar gemaakt kunnen 
worden aan het algemeen belang (Socialisatiecommissie).
De commissie werd ingesteld bij K.B. van 11 maart 1920 op voordracht van de minister van 
Binnenlandse Zaken. Zij kreeg de bevoegdheid om personen te horen en inlichtingen te vragen 
(recht van enquête)
Bruins was gewoon lid van de commissie. Hij kreeg op verzoek eervol ontslag bij K.B. van 23 maart 
1925 nr. 160. Overige leden van de commissie waren: prof. mr dr W.H. Nolens, voorzitter, mr L.G. 
Kortenhorst, secretaris, D. Croll, mr P.S. Gerbrandy, J. ter Haar jr., H.G.M. Hermans, A.J. Jurgens, mr 
H.P. Marchant, mr J.R.H. van Schaik, C. Smeenk, Cd. F. Stork, mr M.W.F. Treub, W. de Vlugt, prof. I.P. 
de Vooys, dr Th. van der Waerden, F.M. Wibaut

273 Briefwisseling betreffende zijn werkzaamheden.
1920-1925 1 omslag

274 Stukken betreffende de vergaderingen.
1920-1923 1 pak

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

275 Initiatiefwetsontwerp van mr H.P. Marchant c.s. ter instelling van een onderzoek 
door een staatscommissie naar hetgeen tijdens de toestand van oorlogsgevaar 
heeft plaatsgevonden terzake van voorziening van het land met levensbehoeften 
en ter ondersteuning van landbouw, nijverheid en handel. Met memorie van 
toelichting en begeleidende brief.
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1918 3 stukken

276 "Loonsverhooging, prijsstijging en socialisatie", brochure van dr ir Th. van der 
Waerden.
1919 1 deeltje

277 "Economische bedrijfsorganisatie", verhandeling van F.M. Wibaut, uitgegeven als 
nummer 3 van de serie "Populair Wetenschappelijke Herdrukken".
1919 1 deeltje

278 "Het groote vraagstuk der bedrijfsorganisatie", overdruk van een artikel van H. 
Hermans in "Het Roer", maandblad van de R.K. Arbeidersbeweging.
c. 1919 1 deeltje

279 "Vorschlag der Sozialisierungskommission vom 24. September 1920 für ein 
Kommunalisierungsgesetz", brochure, waarin twee wetsontwerpen betreffende 
socialisering vergeleken worden.
1921 1 deeltje

5 Centrale commissie van advies inzake ondersteuning van "uitgetrokken" (werkloze) sigarenmakers.

5 Centrale commissie van advies inzake ondersteuning van "uitgetrokken" 
(werkloze) sigarenmakers.
De commissie werd ingesteld bij besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 17 januari 1921 
nr. 259, afd. A. Bruins was gewoon lid van de commissie. Medeleden waren: A. Folmer, G.W.F. van 
Hoeven, secretaris, J. Kok, J.R. Snoeck Henkemans, voorzitter en J.A. Wiegant

280 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1921 1 omslag

281 Stukken betreffende de vergaderingen.
1921 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

282 "Regeling inzake het uitkeeren van wachtgeld aan geheel en gedeeltelijk 
werkloozen in de sigarenindustrie", brochure uitgegeven door de Commissie voor 
de wachtgeldregeling in de sigarenindustrie.
1919 1 katern

283 "Algemeene regelen betreffende het verleenen van subsidie in uitkeeringen, die 
door werkgevers aan hunne arbeiders zijn verstrekt (wachtgeldregeling)", publikatie
van het ministerie van Arbeid. Gedrukt.
1920 1 stuk

284 Stukken betreffende de Britse Unemployment Act. In het Engels. Gedrukt.
1920 1 omslag

285 Kranteknipsels betreffende steun aan werklozen.
1921 4 stukken

6 Staatscommissie voor het muntwezen.

6 Staatscommissie voor het muntwezen.
De commissie werd ingesteld bij K.B. van 6 april 1921 nr. 19 op voordracht van de ministers van 
Financiën en Koloniën. Zij had tot taak van advies te dienen over de vraag of de toestand op het 
gebied van het muntwezen in Nederland en Nederlands-Indië wijziging van de desbetreffende 
regelingen - in het bijzonder met betrekking tot de bestaande eenheid van munt - nodig of wenselijk
maakte
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De commissie werd ontbonden bij K.B. van 27 december 1927 nr. 46. Bruins was gewoon lid van de 
commissie
Overige leden waren: P. Bredius, F. de Fremery, mr J. Gerritzen, mr P. Hofstede de Groot, mr W.H.J. 
van Lutterveld, secretaris, mr W. Suermondt Lzn., F.J.P. Vester, mr G. Vissering, voorzitter

286 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1921-1926 1 pak

287 Stukken betreffende de vergaderingen.
1921-1923 1 pak

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

288 "Muntwezen en circulatiebanken in Nederlandsch-Indië, drukproef van een artikel 
van J. Gerritzen, waarin het geschrift "Muntwezen en circulatiebanken in 
Nederlandsch-Indië" van mr G. Vissering besproken wordt.
1920 1 katern

289 "Report of the committee, appointed by the Secretary of State for India to inquire 
into Indian exchange and currency". Gedrukt.
1920 1 deeltje

290 "Waar het geld blijft", overdrukken van een rubriek van de Centrale commissie voor 
bezuinigingen in het Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel, houdende weergave van kranteberichten en bij de commissie ingekomen 
brieven betreffende bezuinigingen.
1923 2 stukken

291 Muntverslag van 's Rijks Munt over het jaar 1922, opgesteld. Gedrukt.
1923 1 deeltje

292 "De Javasche Bank en de Nederlandsche Bank: mr J. Gerritzen aan het woord", 
verslag van een vraaggesprek met mr J. Gerritzen in het tijdschrift "De 
Middenkoers" over het verschil van mening tussen de Nederlandsche Bank en de 
Javasche Bank inzake de goudverkopen van de Javasche Bank.
4 augustus 1923 1 katern

293 Kranteknipsels betreffende de koers van de Nederlands-Indische gulden en het 
geschil tussen de Nederlandsche Bank en de Javasche Bank inzake de 
goudverkopen van de Javasche Bank.
1923 1 omslag

294 "Eindelooze stijging. Een beschouwing over enige hoofdstukken der 
staatsbegroting", overdruk van een artikel van de Centrale commissie voor 
bezuiniging in het Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel.
1923 1 deeltje

295 Eindverslag der Commissie van Rapporteurs over het wetsontwerp tot vaststelling 
van hoofdstuk VII b (departement van Financiën) der staatsbegroting voor het 
dienstjaar 1924, opgesteld
1924 1 stuk

296 "De gouden standaard", artikel van prof. mr D. van Blom in "Economisch-
Statistische Berichten".
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6 mei 1925 1 katern
7 Subcommissie uit de Raad van Bijstand van de Directie Economische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken ter nadere uitwerking van het Plan Ter Meulen inzake internationale credietverlening.

7 Subcommissie uit de Raad van Bijstand van de Directie Economische Zaken van
het ministerie van Buitenlandse Zaken ter nadere uitwerking van het Plan Ter 
Meulen inzake internationale credietverlening.
De commissie werd ingesteld in maart 1922 ter voorbereiding van de Conferentie van Genua voor de
reconstructie van Europa, gehouden in 1922
Een van de belangrijkste aangelegenheden die besproken zijn, is het herstel van de handel met 
Rusland
Bruins was gewoon lid van de subcommissie
Medeleden: C.E. ter Meulen en (F.H.) Fentener van Vlissingen

297 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de commissie.
1922 1 omslag
Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

298 "Het herstel van Europa", kranteknipsel, houdende beschouwingen van Bruins en 
van prof. G. Cassel, hoogleraar te Stockholm, over de Duitse herstelbetalingen.
1922 1 stuk

8 Rijkscommissie van advies inzake de exportcredieten.

8 Rijkscommissie van advies inzake de exportcredieten.
De commissie werd ingesteld bij besluit van de minister van Financiën van 15 juni 1922 nr. 92, 
afdeling Generale Thesaurie, op grond van het voorstel van de Commissie voor de economische 
politiek
De taak van de commissie was het adviseren van de minister over verschillende aanvragen voor 
kredietgaranties en het opstellen van algemene regels voor het verlenen van gedeeltelijke 
staatsgarantie voor exportkredieten
Bruins was lid en regeringscommissaris. Hij kreeg op verzoek eervol ontslag op 23 oktober 1924
Overige leden: G.H. Crone, mr R. Mees (later benoemd) mr E. van der Minne, secretaris, J.H. van 
Rijzewijk, A. Spanjaard, R. Stenhuis, J. van Vollenhoven, voorzitter en mr J. Westerman Holstijn

299 Briefwisseling betreffende zijn benoeming, werkzaamheden en ontslag als lid en 
regeringscommissaris.
1922-1925 1 pak

300 Stukken betreffende de vergaderingen.
1922-1924 1 pak

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

301 Stukken betreffende de regelingen in Groot-Brittanië inzake het verlenen van 
exportkredieten.
1921-1922 1 omslag

302 Kranteknipsels betreffende exportkredieten, 1922-1923. In het Nederlands, Engels 
en Duits.

1 omslag

303 Verslag van de vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende 
de besprekingen ter vaststelling van hoofdstuk VII b (departement van Financiën) 
der staatsbegroting voor het jaar 1923, opgesteld.
1922 2 stukken

304 "The Board of Trade Journal and Commercial Gazette", Brits economisch tijdschrift, 
uitgegeven door de overheid, aflevering van
21 december 1922 1 deeltje
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305 "Het vraagstuk der intergeallieerde schulden", artikel van dr W. Mautner in 
"Economisch-Statistische Berichten".
31 januari en 7 februari 1923 2 katernen

306 "The limitations of export credits", artikel in "Review", maandblad van de 
Westminster Bank Ltd.
september 1923 1 deeltje

307 "The Nation and The Athenaeum", Brits sociaal-economisch, politiek en cultureel 
tijdschrift, vol. XXXIV nummers 6-14.
november 1923 - januari 1924 1 omslag

308 "Protecting American Exports", fotokopie van een artikel in het tijdschrift 
"International Banking and Commerce".
februari 1923 1 stuk

309 "In- en Uitvoer", handelseconomisch weekblad voor Nederland en koloniën, 8e 
jaargang nummer 36.
5 september 1923 1 deeltje

310 "De regeling voor de exportcredieten", artikel in "De Nederlandsche Nijverheid", 
orgaan van het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten-Vereenigingen, houdende 
een vraaggesprek met Bruins over de regeling van de exportkredieten.
10 oktober 1923 1 deeltje

9 Staatscommissie inzake gedistilleerdproductie.

9 Staatscommissie inzake gedistilleerdproductie.
De commissie werd ingesteld bij K.B. van 6 maart 1919 nr. 16 op voordracht van de minister van 
Binnenlandse Zaken, met het doel een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid terwille van de 
bestrijding van het alcoholisme, de produktie van gedistilleerd voor inwendig gebruik te beperken of
zelfs op te heffen. Er waren een centrale en zes bijzondere subcommissies
Bruins was naast gewoon lid ook lid van de centrale subcommiisie, voorzitter van de economische 
subcommissie en lid van de juridische subcommissie
Overige leden: H. Amelink, jhr. mr E.A. van Beresteyn, E.G. van den Bovenkamp, A.H. Gerhard, P.H. 
van Groningen, H.G.M. Hermans, E. Kupers, J.C.L. van der Lande, voorzitter, S.A. Maas, P. van der 
Meulen, B.L.A.M. van Ogtrop, W. Richters, mr V.H. Rutgers, J. van Rijzewijk, E. Schürmann, L. 
Simonis, dr J.R. Slotemaker de Bruïne, mr dr F.W.J. Snijder van Wissekerke, dr N.L. Söhngen, A. 
Staalman, C.J.G. Struycken, J. Tak, L.C. van der Tas, dr F.G. WalIer, Th.W. van der Woude, secretaris. 
Adjunct secretarissen: mr J.J.A. Bakker, mr J. Muller en dr B.H. de Jongh

Lid.

Lid.

311 Briefwisseling betreffende benoeming en werkzaamheden.
1919-1920, 1922-1924 1 omslag

312 Stukken betreffende de vergaderingen.
1919-1924 1 omslag

Voorzitter van de economische subcommissie en q.q. lid van de centrale subcommissie.

Voorzitter van de economische subcommissie en q.q. lid van de centrale subcommissie.

313 Stukken betreffende zijn benoeming, werkzaamheden en ontslag.
1919-1920, 1925 1 omslag

Lid van de juridische subcommissie.

Lid van de juridische subcommissie.

314 Stukken betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
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1923, 1924 1 omslag
Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

315 Kranteknipsel, houdende een weergave van de tekst van het K.B., waarbij de 
staatscommissie werd ingesteld.
1919 1 stuk

10 Commissie voor de Indische vennootschapsbelasting.

10 Commissie voor de Indische vennootschapsbelasting.
De commissie werd ingesteld bij besluit van de minister van Koloniën van 16 november 1923 nr. 17, 
2e afdeling, en had tot taak advies uit te brengen over de wenselijkheid van veranderingen in het 
bestaande systeem van belastingheffing op N.V.'s in Nederlandsch-Indië, gelet op de aanbevelingen 
van de Commissie tot herziening van het belastingstelsel in Nederlandsch-Indië
Bruins was lid en voorzitter van de commissie. De commissie werd ontbonden bij besluit van de 
minister van Koloniën van 26 maart 1924 nr. 22, 2e afdeling
Overige leden: H.B. Defoer, C.J.J. Janssen, mr dr J.H.R. Sinninghe Damsté, mr W. Sue rmondt Lzn., drs
L.J. van der Waals, secretaris
Onder de papieren van prof. Bruins werden ook stukken aangetroffen, welke in het archief van deze 
commissie behoren te berusten. Deze stukken zijn apart beschreven. (Zie inventarisnummers 1014-
1015)

316 Briefwisseling betreffende zijn benoeming, werkzaamheden en ontslag.
1923, 1924 1 omslag

317 Stukken betreffende de vergaderingen.
1923,1924 1 pak

318 Rapport van de commissie. Gedrukt.
1924 1 deel

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

319 Statuten van de Hypotheek- en Grantbank N.V., gevestigd te Amsterdam. Gedrukt.
c. 1917 1 deeltje

320 Wetsontwerpen tot wijziging en nadere aanvulling der begroting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1920 en tot nadere wijziging en aanvulling 
van de Indische tariefwet. Met memories van toelichting en koninklijke boodschap.
1920 5 stukken

321 Kranteknipsels betreffende de belastingheffing in Nederlandsch-Indië.
1921, 1924

322 "De Amerikaansche Excess Profits Tax en de Indische Extrawinstbelasting", artikel 
(door "S") in "In- en Uitvoer", handelseconomisch weekblad voor Nederland en 
koloniën, nummer 37.
13 september 1922 1 deeltje

323 Nota van mr M.W.F. Treub, voorzitter van de Ondernemersraad voor Nederlandsch-
Indië, over de inkomstenbelasting, de extrawinstbelasting en de overwinstbelasting
van naamloze vennootschappen, de produktenbelastingen en de uitvoerrechten op
produkten van ondernemingen, uitgegeven door de Ondernemersraad voor 
Nederlandsch-Indië. Gedrukt.
1922 1 deel

324 "Critisch antwoord op de belastingnota van mr M.W.F. Treub, voorzitter van de 
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Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië", brochure van J.L. Vleming jr.
1922 1 deeltje

325 "De theoretische grondslag der progressieve winstbelasting", brochure door J. van 
Gelderen, uitgebracht als publicatie nummer 1 van de vereniging "De Taak".
c. 1922 1 deeltje

326 Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de begroting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1923 (verlenging van de produktenbelasting voor 1923 en 
invoering van een aardoliebelasting voor dat jaar). Met bijlagen.
1923 1 omslag

327 Wetsontwerpen betreffende wijzigingen en aanvullingen van de Indische tariefwet. 
Met memories van toelichting en koninklijke boodschap.
1923 2 stukken

328 "De strijd om de Indische vennootschapsbelasting", overdruk van een artikel van 
J.L. Vleming jr. in de Indische Courant, West-Java-editie, over de "Nadere 
beschouwing over de Indische vennootschapsbelasting" van mr M.W.F. Treub.
1923 1 deeltje

329 "Kapitaalbelegging in Nederlands-Indië", artikel van W. de Cock Buning in het 
maandblad "Nieuw Indië".
augustus 1923 1 deeltje

330 Maandstatistiek van groot- en kleinhandelsprijzen en indexcijfers in Nederlandsch-
Indië, opgenomen in "Mededeelingen van het Statistisch Kantoor van het 
departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg", uitgegeven als 
bijlage nummer 43 van de Korte berichten voor Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Gedrukt.
9 november 1923 1 stuk

331 "De herziening van het Indische belastingstelsel", artikel (in drie afleveringen) van 
P.C. van Hutten in het weekblad "De Middenkoers".
december 1923 3 stukken

332 Blokdiagrammen van de suikerproduktie per land in 1922/23 als percentage van de 
totale wereldproduktie in 1) 1922/23 en 2) 1921/22, opgenomen in "Zuckermann's 
Graphischer Wirtschaftsdienst". Gedrukt.
10 december 1923 1 stuk

333 Eerste verslag van de Commissie tot herziening van het belastingstelsel in 
Nederlandsch-Indië. Gedrukt.
1923 1 deeltje

334 "De progressieve winstbelasting en het Nederlandsch-Indische belastingvraagstuk. 
Een fiscaal-vergelijkende en fiscaal-economische studie", tekst van een 
verhandeling van mr dr B.J.F.Steinmetz.
1923 1 deel

335 "De grondslagen der vennootschapsbelasting in Nederland en Indië", proefschrift 
van J.H.A. Logemann ter verkrijging van de graad van doctor in de 
rechtsgeleerdheid. Gedrukt.
c. 1923 1 deel
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336 Memorie van antwoord bij het wetsontwerp tot vaststelling van de begroting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1924, opgesteld.
1924 1 stuk

337 Verslag van de vergadering van de Tweede Kamer, waarin het wetsontwerp tot 
wijziging en aanvulling van de begroting van middelen van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1923 behandeld werd.
1924 1 stuk

338 Memorie van antwoord bij het wetsontwerp tot vaststelling van de staatsbegroting 
voor het dienstjaar 1924, opgesteld.
1924 1 stuk

339 Voorlopig verslag betreffende de begroting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1925, opgesteld.
1924 1 katern

11 Commissie van advies inzake wederopenstelling van de Postcheque- en Girodienst.

11 Commissie van advies inzake wederopenstelling van de Postcheque- en 
Girodienst.
De commissie werd ingesteld bij besluit van de ministers van Waterstaat en van Financiën van 30 
januari 1924 nr. 17, resp. 31 januari 1924 nr. 107, en had tot taak van advies te dienen over principiële 
vragen met betrekking tot de eventuele wederopenstelling van de Postcheque- en Girodienst en de 
eventuele overgang van de oudenaar de nieuwe toestand, met name wat betreft het stelsel van de 
dienst (centralisatie of decentralisatie), de rentevergoeding en de provisieberekening
Bruins was gewoon lid van de commissie
Overige leden: mr dr A. van Doorninck, mr F.R.J. Dubois, A.P.F. Duijnstee, mr dr H.H.A. van Gijbland 
Oosterhoff, P. 't Hooft, ir A.A.H.W. König, W.M.H. Somers, prof. J.G.C. Volmer

340 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1924 1 omslag

341 Stukken betreffende de vergaderingen.
1924 1 pak

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

342 "De bedrijfsresultaten van den Postcheque- en Girodienst", artikel van mr D. Crena 
de Iongh in "Economisch-Statistische Berichten".
11 april 1923 1 katern

343 Rapport en advies van de Nederlandsche Bank aan de minister van Waterstaat over 
de stand van zaken bij de Postcheque- en Girodienst en over de te nemen 
maatregelen tot herstel van de dienst. Gedrukt.
1923 1 deeltje

344 Kranteknipsels betreffende de Postcheque- en Girodienst.
1923-1924 1 omslag

345 "Economisch-Statistische Berichten", nummer 414.
5 december 1923 1 katern

346 Circulaire van de bank R. Mees en Zonen te Rotterdam over de mogelijkheid 
betalingen door middel van bankgiro te laten verrichten. Gedrukt.
1923 1 stuk



2.21.191.01 Bruins 61

347 "De mechanisering van de giro-administratie", artikel van H. Keegstra in "De 
Bedrijfseconoom", maandblad van de Nederlandsche Organisatie van Accountants.
februari 1924 1 katern

348 Verslag over het boekjaar 1923 van de Amsterdamscbe Maatschappij van 
Levensverzekering. Gedrukt.
1924 1 deeltje

12 Commissie van onderzoek inzake de Vereeniging "Coöperatieve Meelfabrieken der Hanze".

12 Commissie van onderzoek inzake de Vereeniging "Coöperatieve 
Meelfabrieken der Hanze".
De commissie werd ingesteld op de buitengewone algemene ledenvergadering van de vereniging op
9 juli 1924, en had tot taak rapport uit te brengen over de toestand, waarin de vereniging verkeerde 
en over de vraag, of die toestand aanleiding gaf om tot liquidatie, danwel tot voortzetting van de 
vereniging te besluiten. Bruins was voorzitter van de commissie
Wegens de benoeming tot Volkenbondscommissaris bij de Reichsbank in Duitsland heeft hij niet tot 
aan het opstellen van het rapport kunnen meewerken
Overige leden: A.C.J. Oor, A.J. Rutgers, J. Smarius, J. Speekenbrink, H.P.J. Thijssen, H. van der Velden

349 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1924-1925 1 omslag

350 Stukken betreffende de vergaderingen,.
1924 5 stukken

13 Commissie inzake nikkelen munt.

13 Commissie inzake nikkelen munt.
De commissie werd ingesteld bij gemeenschappelijk besluit van de ministers van Financiën en van 
Koloniën van 12 april 1929 nr. 77, afdeling Generale Thesaurie, resp. 18 april 1929 nr. 11. Zij kreeg de 
opdracht te onderzoeken of bij handhaving van de bestaande munteenheid tussen Nederland en zijn
overzeese gebiedsdelen, vervanging van de grove zilveren munten door nikkelen stukken van 
dezelfde nominale waarde, onder gelijktijdige verlaging van die stukken tot pasmunt, uitvoerbaar 
was (al dan niet gepaard gaande met vervanging van de zilveren pasmunt door nikkelen munt). Op 
20 augustus 1932 werd de commissie, na een ontwerprapport te hebben geproduceerd, op eigen 
verzoek voorlopig ontheven van haar taak
Bruins was gewoon lid van de commissie
Overige leden: H.J. van Brink, mr dr A. van Doorninck, J. van Ettinger, mr C.W. Ritter, secretaris, mr W. 
Suermondt Lzn., prof. dr C.A. Verrijn Stuart, mr G. Vissering, voorzitter

351 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1929-1932 1 pak

352 Stukken betreffende de vergaderingen.
1929-1931 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

353 "Nikkelen pasmunt", artikelen van C.A. Verrijn Stuart in "Economisch-Statistische 
Berichten".
22 augustus 1928 en 23 januari 1929 2 katernen

354 "Het muntprogram voor 1929", artikel van C.W. Ritter in "Economisch-Statistische 
Berichten".
5 december 1928 1 katern

355 "De afgifte van gouden tientjes door De Nederlandsche Bank", artikel van C.A. 
Verrijn Stuart in "Economisch-Statistische Berichten".
20 maart 1929 1 katern
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356 "De opdracht aan de nieuwe muntcommissie", artikel van mr J. Westerman Holstijn 
in "Economisch-Statistische Berichten".
29 mei 1929 1 katern

357 Kranteknipsels betreffende de vervanging van zilveren munten door nikkelen.
1929 1 omslag

358 "Weekly Bullion letter", wekelijkse bulletins van de firma Samuel Montagu & Co. te 
Londen over de koers van ongemunt goud en zilver. Gestencild.
1929-1931 3 stukken

14 Commissie inzake het aardappelmeelcrediet.

14 Commissie inzake het aardappelmeelcrediet.
In oktober 1930 werd aan Bruins, mr dr A. van Doorninck en D.G.W. Spitzen gevraagd als voorzitter, 
resp. leden zitting te nemen in een commissie ter bestudering van de wijze, waarop de regering de in
nood verkerende veenkoloniale aardappelmeelindustrie financieel te hulp zou moeten komen

359 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1930 1 omslag

360 Verslag der commissie, 1930. Met ontwerpregeling voor het regeringskrediet inzake 
aardappelmeel, opgesteld door de commissie.
1930 2 stukken

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

361 "Das Maizena-Abkommen. Ein neuer Fall verfehlter Subventionspolitik", 
kranteknipsel uit de "Frankfurter Zeitung" over een regeling, waarbij de Deutsche 
Maizena Werke A.G. verplicht wordt voor een bepaald procédé in plaats van 
maizena aardappelzetmeel te gebruiken, in verband met een overproduktie van 
aardappelen.
12 oktober 1930 1 stuk

362 "De oorzaken van de crisis in de aardappelmeelindustrie", kranteknipsel uit de 
"Haagsche Post".
1 november 1930 1 stuk

363 "De crisis in het veenkoloniale landbouwbedrijf", brochure van de Veenkoloniale 
Boerenbond te Veendam.
1930 1 katern

364 Kranteknipsel uit de "Provinciale Groninger Courant", houdende het verslag van een
onderhoud met B.G. Kernkamp, directeur van de N.V. W.A. Scholten's 
Aardappelmeelfabrieken te Groningen, over de crisis in de aardappelmeelindustrie.
10 november 1930 1 stuk

365 "Steunverleening aan de veenkoloniale boeren", kranteknipsel uit de "Nieuwe 
Rotterdamsche Courant".
12 november 1930 1 stuk

366 Tekst van een saneringsplan voor de veenkoloniale landbouwen de 
aardappelmeelindustrie, ontworpen door B.G. Kernkamp, directeur der N.V. W.A. 
Scholten's Aardappelmeelfabrieken te Groningen, en N.V. Meihuizen Boon's 
Fabrieken te Veendam. Gedrukt.
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1930 1 stuk
15 Commissie voor de steun aan de suikerbietenteelt.

15 Commissie voor de steun aan de suikerbietenteelt.
In november 1930 werd aan Bruins, mr dr A. van Doorninck en D.G.W. Spitzen gevraagd als 
voorzitter, resp. leden zitting te nemen in een commissie ter nadere bestudering van vragen, die 
gerezen waren naar aanleiding van het plan van de Landbouwcrisiscommissie inzake steun aan de 
suikerbietenteelt, die door de extreem lage wereldsuikerprijs in een crisissituatie verkeerde

367 Stukken betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1930-1931 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

368 Initiatief-wetsontwerp van Van den Heuvel c.s. tot het verlenen van tijdelijke steun 
aan de beetwortelsuikerindustrie. Met bijlagen.
1929 1 omslag

369 Wetsontwerp tot heffing van een compenserend invoerrecht op sommige soorten 
suiker. Met bijlagen.
1930 1 omslag

370 Wetsontwerp tot wijziging en verhoging van het vijfde hoofdstuk der rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1930 (crediet ten behoeve van de aardappelmeelindustrie in de 
veenkoloniën).
1930 1 stuk

371 "De suikerhandel in 1930", artikel van A.W. Voltz in "Economisch-Statistische 
Berichten".
21 januari 1931 1 katern

372 Kranteknipsels, houdende beursberichten betreffende suiker.
1931 2 stukken

373 "Er heerscht noodtoestand in den landbouw. In de veenkoloniën is de toestand 
kritiek", kranteknipsel uit de "Provinciale Groninger Courant", houdende de 
bespreking van een lezing van prof. dr G. Minderhout voor het departement 
Groningen van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de discussie, die op 
de lezing volgde.
20 januari 1931 1 stuk

374 Werkgevers en werknemers in het landbouwbedrijf en de regeringssteun", 
kranteknipsel, waarin de crisistoestand besproken wordt.
20 januari 1931 1 stuk

375 "De bietsuikerteelt. Vragen van het kamerlid Westerdijk", kranteknipsel.
23 januari 1931 1 stuk

376 Wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk V der rijksbegroting voor het jaar 1931 
(uitkeringen ten behoeve van verbouwers van suikerbieten). Met memorie van 
toelichting.
1931 2 stukken
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16 Rijkscommissie van advies inzake exportcredietgaranties.

16 Rijkscommissie van advies inzake exportcredietgaranties.
De commissie werd ingesteld bij besluit van de minister van Financiën van 8 september 1931 nr. 70 
afdeling Generale Thesaurie, met de taak in overleg met de Nederlandsche 
Credietverzekeringsmaatschappij te Amsterdam een regeling op te stellen volgens welke particuliere
verzekeringsmaatschappijen kredietverzekeringen bij de Staat kunnen herverzekeren, teneinde in 
het belang van de opvoering der werkgelegenheid ondernemingen in staat te stellen 
handelsbetrekkingen met het buitenland te onderhouden, te herwinnen of te herkrijgen
Bruins was gewoon lid. Hij kreeg op verzoek eervol ontslag op 15 juli 1946 in verband met de 
aanvaarding van zijn functie bij het Internationale Monetaire Fonds. Overige leden: prof. mr P.J.M. 
Aalberse, J.F. de Beaufort, mr J. Gerritsz, mr dr D.A.P.N. Koolen, mr R. Mees, dr H. Molhuijsen, mr 
C.W. Ritter, secretaris, A. Spanjaard, mr J. Westerman Holstijn, voorzitter

377 Briefwisseling betreffende zijn benoeming, werkzaamheden en ontslag.
1931-1934, 1936, 1946 1 omslag

378 Stukken betreffende de vergaderingen.
1931-1934 1 pak

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

379 "Die Exportkreditversicherung mit Unterstützung des Reichs", publikatie van het 
Reichsverband der Deutschen Industrie. Gedrukt.
januari 1929 1 deel

380 "De verantwoordelijkheid van den credietverzekeraar", tekst van een voordracht 
gehouden door C.P.H. Groenendaal op 12 oktober 1929 op de verzekeringsdag van 
de Vereeniging voor Verzekeringswetenschap. Gestencild.
1929 1 stuk

381 Kranteknipsels over Russische betalingsverplichtingen jegens Duitsland.
oktober 1931 2 stukken

382 "Das Ruszlandgeschäft in der Weltkrisis", artikel in "Wochenbericht des Instituts für 
Konjunkturforschung". Gedrukt.
6 juli 1932 1 stuk

383 Verslagen over 1932, 1942 en 1943 van de directeuren van de Nederlandsche 
Credietverzekering Maatschappij N.V., uitgebracht aan de aandeelhouders, 
opgesteld. Gedrukt.
1933, 1943 en 1944 3 stukken

17 Rijkscommissie inzake het plaatselijk giroverkeer.

17 Rijkscommissie inzake het plaatselijk giroverkeer.
De commissie werd ingesteld door de ministers van Waterstaat en van Financiën bij besluit van 21 
mei 1932 nr M 51, resp. van 28 mei 1932 nr. 2 afdeling Generale Thesaurie. De commissie kreeg de 
opdracht:
a) het bestaande streven tot oprichting van gemeentelijke girodiensten te beoordelen uit hoofde 
van een zo goed mogelijke verzorging van de belangen van het algemene geld- en betalingsverkeer;
b) de vraag te overwegen of andere dan rijks- of gemeentelijke instellingen, die geen banken in de 
eigenlijke zin zijn (b.v. spaarbanken), al dan niet een taak op het gebied van het kleine geld- en 
betalingsverkeer te vervullen hebben
De commissie werd ontbonden bij besluit van de ministers van Binnenlandse Zaken en van 
Financiën van 10 maart 1934 nr. M 5, resp. van 19 maart 1934 nr. 301. Bruins was gewoon lid
Overige leden: prof. dr H.W.C. Bordewijk, mr dr A. van Gijn, dr E. Heldring, voorzitter, mr D. Simons, 
secretaris, mr J. Westerman Holstijn

384 Briefwisseling betreffende zijn benoeming, werkzaamheden en ontslag.
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1930, 1932-1934 1 omslag

385 Stukken betreffende de vergaderingen.
1932, 1933 1 pak

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

386 Verordeningen betreffende de stortings- en ophaaldienst in diverse gemeenten 
zoals opgenomen in de gemeentenbladen. Gedrukt en gestencild.
1920-1923, 1925-1927, 1929-1932 1 omslag

387 Jaarverslagen over de jaren 1927-1932 van het Girokantoor van de gemeente 
Amsterdam. Gedrukt.
1928-1933 6 katernen

388 Jaarverslagen over de jaren 1927-1931 van het Girokantoor van de gemeente 
Zaandam. Gedrukt.
1928-1932 5 katernen

389 Rapport ven de Commissie voor gemeentegiro, ingesteld door de Vereeniging van 
Ambtenaren der Gemeentefinanciën, Gemeentebedrijven en Gemeentediensten. 
Gedrukt.
c. 1929 1 katern

390 "Het giroverkeer voor iedereen", handleiding van het Girokantoor van de gemeente 
Amsterdam, met voorbeelden. Gedrukt.
c. 1930 1 deeltje

391 Giroboekje van het Girokantoor van de gemeente Amsterdam, met voorbeelden. 
Gedrukt model.
c. 1930 1 katern

392 Girofomulieren. Gedrukt.
1930 1 omslag

393 Jaarverslagen over 1930 en 1932 van de Postcheque- en Girodienst, opgesteld 1931 
resp. Gedrukt.
1933 2 deeltjes

394 Staat van overschrijving van en op rekeningen bij het Girokantoor van de gemeente 
Amsterdam over de periode 1927-1931. Gestencild.
c. 1931 1 stuk

395 Kranteknipsels over de instelling van de commissie.
1932 2 stukken

396 Overdruk uit het gemeenteblad van Amsterdam, houdende een voorstel tot 
wijziging van de voorwaarden van het Girokantoor met toelichting.
1932 1 katern

397 Fragment van het gemeenteblad van Amsterdam, houdende de algemene 
beschouwing over de begroting voor 1933 van het Girokantoor.
1932 1 stuk
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398 Jaarverslag over 1932 van "De Kasvereeniging N.V." te Amsterdam. Gedrukt.
1933 1 katern

399 Brochure over de geschiedenis van het giroverkeer en het Girokantoor van de 
gemeente Amsterdam.
c. 1933 1 katern

18 Commissie van onderzoek naar de financiële verhouding van de provincie Gelderland en de N.V. Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij.

18 Commissie van onderzoek naar de financiële verhouding van de provincie 
Gelderland en de N.V. Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij.
De commissie werd ingesteld bij besluit van de Gedeputeerde Staten van Gelderland van 12 oktober 
1932 nr. 90, met de opdracht een onderzoek in te stellen naar de financiële verhouding van de 
provincie Gelderland en de Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij, en wanneer die 
verhouding bezwaar zou opleveren, van advies te dienen over een mogelijke oplossing
Bruins was lid en voorzitter
Overige leden: mr J.W. Beyen, mr D. Crena de Iongh, prof. mr dr J.H.P.M. van der Grinten, mr A.F. 
Leeman, ir H. Lohr, ir P.A. Roelofsen, dr ir Th. van der Waerden, mr J.V. Rypperda Wierdsma, 
secretaris

400 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1932-1933 1 omslag

401 Stukken betreffende de vergaderingen.
1932-1933 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

402 Statuten en concessievoorwaarden van de Provinciale Geldersche 
Electriciteitsmaatschappij. Gedrukt.
1915, 1923 3 stukken

403 Nota van ir H. Lohr, directeur der Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij, 
gericht aan de hoofdingenieurdirecteur van de Rijkswaterstaat te Maastricht, ir 
A.A.H.W. König, over de bouw van een nieuwe elektrische centrale aan het Maas-
Waalkanaal. Gehectografeerd.
1931 1 stuk

404 Begroting van de provincie Gelderland over het dienstjaar. Met memorie van 
toelichting op de ontwerpbegroting. Gedrukt. Opgesteld.
1932 2 deeltjes

405 "Enkele beschouwingen over de rentabiliteit der N.V. Provinciale Geldersche 
Electriciteitsmaatschappij en mededeelingen in verband met de toekomst van die 
onderneming", tekst van een rapport door ir H. Lohr, directeur van de P.G.E.M., 
uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. Gedrukt.
1932 1 deel

406 Afschrift van een uitgaande brief van de Raad van Commissarissen van de P.G.E.M. 
aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, waarin zij verklaren de voorstellen van de
directeur van de P.G.E.M., gedaan in het rapport van 1 juni 1932, over te nemen en 
verzoeken een bedrag voor de bouw van een nieuwe elektrische centrale 
beschikbaar te stellen. Gehectografeerd.
1932 1 stuk

407 "Vraagstukken der Limburgsche electriciteitshuishoudkunde", artikel van prof. dr ir 
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H. Gelissen in het tijdschrift van de Maatschappij tot verkoop van den electrischen 
stroom der Staatsmijnen in Limburg.
december 1932 1 stuk

408 Staat, houdende maandoverzichten van door de Provinciale Geldersche 
Electriciteitsmaatschappij opgewekte en geleverde elektriciteit over het jaar 1932. 
Gedrukt.
(opgesteld c. 1932) 1 stuk

409 Kranteknipsel, houdende een artikel over een geschil tussen het Provinciaal 
Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland en een stroomdistributiebedrijf, waarin een 
aantal Zaanse bedrijven verenigd zijn, over de stroomleverantie in de toekomst. 
Met begeleidende brief.
1932 2 stukken

19 Commissie van advies nopens bevordering der economische samenwerking tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië.

19 Commissie van advies nopens bevordering der economische samenwerking 
tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië.
De commissie werd ingesteld bij beschikking van de minister van Koloniën van 5 september 1932 nr. 
23, vierde afdeling, mede namens de ministers van Economische Zaken en Arbeid en van Financiën. 
De commissie kreeg als taak de bestudering van maatregelen ter verkrijging van een betere 
economische samenwerking met Nederlandsch-Indië (in verband met de crisisomstandigheden). De 
commissie werd ontbonden bij beschikking van de minister van Koloniën van 23 februari 1934 nr. 4, 
vierde afdeling
Onder de papieren van Bruins werden ook stukken aangetroffen, welke in het archief van deze 
commissie behoren te berusten. Deze stukken zijn apart beschreven. Zie inventarisnummers 1016-
1019
Bruins was lid en voorzitter van de commissie
Overige leden: G.H. Crone, ir M.H. Damme, H.P. Gelderman C. Mzn, ir A. Groothoff, mr A.W. Hartman,
W.P. Hillen, ir J.A. Kalff, Th. Ligthart, mr J.C.P. Loeff, secretaris, drs W. Reyseger, A.J. Schabeek, dr ir 
J.I.J.M. Schmutzer, dr Z.W. Sneller, mr M.P.L. Steenberghe, Ch. J.I.M. Welter. Aan de vergaderingen 
kon met raadgevende stem worden deelgenomen door dr H.M. Hirschfeld, L. Meyers en dr L.J. van 
der Waals

410 Briefwisseling betreffende zijn benoeming, werkzaamheden en ontslag.
1932-1934 1 omslag

411-412 Stukken betreffende de vergaderingen van de commissie in pleno.
1932-1934 2 pakken
411 1932 - 3 november 1933
412 10 november 1933 - 1934

413 Stukken betreffende de vergaderingen van subcommissies.
1932-1933 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

414 "Het herstel van den gouden standaard in Japan", overdruk van een artikel van een 
onbekend auteur in "Koloniale Studiën".
1930 1 katern

415 "Het restrictie-vraagstuk" , overdruk van een artikel van een onbekend auteur in 
"Koloniale Studiën", over restrictiemaatregelen ten aanzien van de produktie van 
grondstoffen ter bestrijding van prijsdaling.
1930 1 katern

416 Overdruk uit "Koloniale Studiën", houdende een bespreking door (dr H.M.) 
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Hirschfeld van het boek "Geld und gold in Asiën" van dr J. Hans.
1931 1 katern

417 Tekst van het verdrag van 19 december 1928, regelende de tariefbetrekkingen 
tussen Nederland en China, opgenomen in het Indisch Staatsblad.
1931 1 stuk

418 Kranteknipsels over de economische betrekkingen tussen Nederland en 
Nederlandsch-Indië.
1932, 1933 1 omslag

419 Artikel van een onbekend auteur uit het blad "Handelsberichten" over de invoer van
katoenen goederen op de Philippijnen. Gestencild afschrift.
1932 1 stuk

420 Rekest van het bestuur der Vereeniging voor de Theecultuur in Nederlandsch-Indië 
en het bestuur der Vereeniging van Theeimporteurs aan de Tweede Kamer, waarin 
zij deze verzoeken haar goedkeuring te onthouden aan de voorgestelde verhoging 
van het invoerrecht op thee. Gedrukt.
1932 1 stuk

421 "Die wirtschaftliche Entwicklung Niederländisch Indiëns", artikel van ing E.P. 
Wellenstein, opgenomen in de Duitstalige editie van het Financieel-economisch 
Overzicht van de statische afdeling van de Amsterdamsche Bank. Gedrukt.
oktober 1932 1 katern

422 Landbouweconomische verslagen betreffende de landbouw in Nederlandsch-Indië 
over het tweede en derde kwartaal 1932, uitgegeven door het departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel.
1932 2 katernen

423 Verslag van de vergadering van de Volksraad van Nederlandsch-Indië, waarin 
behandeld werd het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 2 juli 1932 te 
Washington tussen Nederland en Panama gesloten verdrag van handel en 
scheepvaart, alsmede van het daarbij behorende slotprotocol.
1932 1 stuk

424 Ontwerp van een crisis-invoerordonnantie voor Nederlandsch-Indië. Met bijlagen.
1933 1 omslag

425 "De vierentwintigste accountantsdag", artikel uit de "Nieuwe Rotterdamsche 
Courant" van 24 september 1933, houdende een gedachtenwisseling over het 
preadvies Welter betreffende de economische verhouding tussen Nederland en 
Nederlandsch-Indië. Gestencild afschrift. Met begeleidende brief.
c. 1933 2 stukken

426 "Trade of Canada with Asia, Oceania, Alaska, Mexico and countries of Central and 
South-America on the Pacific Ocean", brochure van het Canadese ministerie van 
Handel en Nijverheid over de Canadese handel met landen aan de Stille Oceaan in 
het jaar 1932, opgesteld.
1933 1 katern

427 "Het vraagstuk der katoenindustrie in Nederlandsch-Indië", verhandeling van prof. 
dr J. Wisselink over economische risico's, beschermingsmaatregelen en consolidatie
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van de katoenindustrie in Nederlandsch-Indië, uitgegeven door het Economisch 
Instituut voor de Textiel-Industrie. Gedrukt.
c. 1933 1 katern

20 Commissie ter voorbereiding van eene technische herziening van het tarief van invoerrechten.

20 Commissie ter voorbereiding van eene technische herziening van het tarief 
van invoerrechten.
De commissie werd ingesteld bij besluit van de minister van Financiën van 30 december 1932 nr. 193, 
afdeling invoerrechten en accijnzen. Voor de onderscheidene produktengroepen werden acht 
subcommissies ingesteld. Bruins was gewoon lid van de commissie en tevens lid van de 
subcommissie "land- en tuinbouwproducten en voedings- en genotmiddelen", en van de 
subcommissie "andere artikelen". De commissie werd ontbonden bij besluit van de minister van 
Financiën van 25 juli 1935 nr. 245, afdeling invoerrechten
Overige leden: mr J. Gerritsz, dr H.M. Hirschfeld, ir G.A. Kessler, mr L.G. Kortenhorst, dr H.J. Lovink, 
voorzitter, L. Meijers, F.W.A.H. Paymans, secretaris, Sj. Wouda, buitengewoon lid

Lid.

Lid.

428 Briefwisseling.
1932-1935 1 omslag

429-430 Stukken betreffende de vergaderingen van de commissie in pleno.
1933-1934 1 pak en 1 omslag
429 1933 - 9 februari 1934, 1 pak
430 26 februari 1934 - 26 maart 1934, 1 omslag

431-436 Stukken betreffende de subcommissies 2 t/m 7.
1933 6 omslagen
431 De subcommissie 2, "textiel".
432 De subcommissie 3, "metaal".
433 De subcommissie 3, "electrotechniek".
434 De subcommissie 5, "chemische industrie".
435 De subcommissie 6, "aardewerk en glas".
436 De subcommissie 7, "hout".

Lid van de subcommissie 1, "land- en tuinbouwproducten en voedings- en genotmiddelen".

Lid van de subcommissie 1, "land- en tuinbouwproducten en voedings- en genotmiddelen".

437 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de subcommissie.
1933 1 omslag

Lid van de subcommissie 8, "andere artikelen".

Lid van de subcommissie 8, "andere artikelen".

438 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de subcommissie.
1933 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

439 Supplement op het wetboek der invoerrechten en accijnzen.
1910 1 deeltje

440 Supplement 1 t/m 10 der tariefwet 1924, deel 1.
1926-1933 9 deeltjes

441 Bezwaarschrift van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam gericht 
aan de Tweede Kamer, betreffende de invoering van een nieuwe tariefwet. Gedrukt.
c. 1930 1 katern
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442 Wet van 23 december 1931, Stbl. 535, houdende toekenning van de bevoegdheid tot
het tijdelijk treffen van maatregelen ter beperking van de invoer van goederen.
1931 1 stuk

443 "Douanetarieven en de daarbij toegepaste systemen", nota, opgesteld door de 
afdeling Handel en Nijverheid van het ministerie van Economische Zaken en Arbeid.
Gestencild.
1933 1 deel

444 "Die Höhe des landwirtschaftlichen Zollschutzes in Deutschland", uittreksel van de 
tekst van een voordracht van K. Lange, getiteld "Ausfuhr tut Not", gehouden voor 
de ledenvergadering van het Beierse Verbond van Industriëlen. Gestencild.
1933 1 stuk

445 Kranteknipsel over overtollige voorraden Nederlandse beetwortelsuiker.
20 september 1933 1 stuk

446 Wetsontwerp tot instelling van een verkeersfonds, met koninklijke boodschap en 
memorie van toelichting.
1933 1 stuk

447 Wetsontwerp tot instelling, afschaffing, verhoging of verlaging van invoerrecht op 
korte termijn. Met memorie van toelichting.
1933 2 stukken

448 Wetsontwerp,tot wijziging der crisisinvoerwet. Met memorie van toelichting.
1933 2 stukken

21 Commissie van advies ter vermijding van dubbele belasting in Nederland en Nederlandsch-Indië.

21 Commissie van advies ter vermijding van dubbele belasting in Nederland en 
Nederlandsch-Indië.
De commissie werd ingesteld bij besluit van de minister van Financiën van 4 mei 1933 nr. 159, 
afdeling Indirecte belastingen, mede namens zijn ambtgenoot van Koloniën. De commissie had tot 
taak de regering te adviseren over gevallen, die haar door de regering voorgelegd werden, 
voornamelijk inzake winstbelasting
Bruins was lid en voorzitter van de commissie
Overige leden: A. Bax, secretaris, G.J. Boot, J.A. Deknatel, mr H.F.R. Dubois, J.A. Lagas, mr dr J.H.R. 
Sinninghe Damsté

449 Tekst van de rede, opgesteld door A. Bax, secretaris der commissie, en uitgesproken
door Bruins, waarmee de commissie uit naam van de minister geïnstalleerd werd. 
Getypt concept. Met begeleidende brief.
1933 stukken

450 Briefwisseling.
1933-1935, 1941, 1944 1 omslag

451-452 Stukken betreffende de vergaderingen.
1933-1941, 1946 1 pak en 1 omslag
451 1933 - 29 juli 1936, 1 pak
452 30 oktober 1936 - 1941, 1946, 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

453 Kranteknipsel, houdende de tekst van de rede, waarmee Bruins de commissie uit 
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naam van de minister installeerde.
28 mei 1933 1 stuk

454 Verslag van de Commissie voor de Indische vennootschapsbelasting. Gedrukt.
1924 1 deeltje

455 Tweede verslag van de Commissie tot herziening van het belastingstelsel in 
Nederlandsch-Indië. Gedrukt.
1924 1 deeltje

456 Ordonnantie op de vennootschapsbelasting 1925, opgenomen in het Staatsblad 
van Nederlandsch-Indië, 1925. Met bijbladen van het Staatsblad, houdende 
toelichting en commentaar, en met Staatsbladen, houdende wijzigingen op de 
ordonnantie.
1925), 1927, 1930, 1932 6 stukken

457 "Observations on the data, collected by the Dutch section for the International 
Chamber of Commerce on concrete examples of double taxation". Gestencild.
1927 1 stuk

458 "Nederlandsch-Indië en het vraagstuk der dubbele belasting", overdruk van een 
artikel van A. Bax in het "Maandblad der Vereeniging van Inspecteurs van 
Financiën".
1929 1 katern

459 Afschriften van artikelen van W.H. Meijburg, A.E.C. van Saarloos en mr dr B.J.F. 
Steinmetz in het tijdschrift "De Naamlooze Vennootschap" over de belasting van de 
interest van belegde reserves van in Nederland gevestigde naamloze 
vennootschappen, die hun bedrijf geheel of gedeeltelijk Nederlandsch-Indië 
uitoefenen. Getypt.
c. 1931 3 stukken

460 Ordonnantie ter vermijding van dubbele belasting van luchtvaartmaatschappijen.
1934 1 stuk

461 Tekst van de adviezen van de commissie aan de minister van Financiën en van de 
brief van de minister van Koloniën aan de Ondernemersraad voor Nederlandsch-
Indië over de mogelijkheid aan de adviezen met terugwerkende kracht uitvoering te
geven, opgenomen in "Bericht aan de leden nr. 52" van de Ondernemersraad voor 
Nederlandsch-Indië. Gedrukt.
1935 1 katern

462 Tekst van de Kina-overeenkomst 1929-1938 tussen de N.V. Amsterdamsche 
Chininefabriek, de N.V. Bandoengsche Kininefabriek en de Nederlandsche 
Kininefabriek enerzijds, en de Vereeniging van Kinabastproducenten anderzijds, 
met wijzigingsstroken. Gedrukt.
c. 1937 1 katern

463 Kranteknipsel uit "De Telegraaf" over de balans en de bedrijfsresultaten van de 
Hollandsche Betonmaatschappij over de jaren 1934-1937.
9 november 1938 1 stuk

464 Ontwerp-ordonnantie tot invoering van een directe algemene 
oorlogswinstbelasting in Nederlandsch-Indië. Met bijlagen.
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1940 4 stukken
Foto.

Foto.

465 Foto van Bruins temidden van andere leden van de commissie.
c. 1933 1 stuk

22 De Electriciteitsraad.

22 De Electriciteitsraad.
De Electriciteitsraad werd in 1933 ingesteld door de minister van Waterstaat en was als volgt 
samengesteld: mr H.P.J. Bloemers, prof. Bruins, jhr. S. van Citters, J.D. Kramer (waarnemend 
secretaris), mr dr J.F. Schönfeld, prof. ir G.J.van Swaay, voorzitter en J. Weijland, secretaris. De raad 
had als taak de minister te adviseren over problemen betreffende de elektriciteitsvoorziening

466 Stukken betreffende de vergaderingen.
1933, 1934 1 pak

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

467 Statuten van de N.V. Electriciteitsfabriek IJsselcentrale. Gedrukt.
c. 1920 1 katern

468 "Laagspanningsvoorwaarden P.E.N. 1930", brochure over de voorwaarden voor de 
levering van elektrische energie onder lage spanning door de provincie Noord-
Holland.
1930 1 katern

469 Kranteknipsel uit "De Telegraaf", houdende een foto van enkele leden der 
Electriciteitsraad, genomen ter gelegenheid van de installatie.
28 mei 1933 1 stuk

470 Rapport der Commissie van rapporteurs voor de derde rubriek ten aanzien van het 
voorstel van Gedeputeerde Staten van Overrijssel van 11 juli 1933, 3e afdeling nr. 
7413/5329, inzake elektriciteitsvoorziening. Gedrukt.
1933 1 katern

471 "Concentratie der electriciteitsproductie door koppelleidingen", artikel van ir W.L.C. 
Brunings, met een naschrift van dr W. Lulofs, in het tijdschrift "Electrotechniek".
8 november 1933 1 katern

472 Notulen van een bespreking over een rapport betreffende koppelleidingen tussen 
elektriciteitscentrales, gevoerd tussen de Commissarissen van de Koningin in de 
provincies Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de directeuren van de 
provinciale elektriciteitsmaatschappijen aldaar, en de leden van de commissie, 
belast met het opstellen van het rapport. Gestencild.
1933 1 stuk

473 "Volledige kostprijsstatistiek van electriciteitsbedrijven en haar invloed op de 
tarieven", overdruk van een artikel van dr W. Lulofs in het tijdschrift 
"Electrotechniek".
25 april 1934 1 katern

23 De Economische Raad.

23 De Economische Raad.
De Economische Raad werd ingesteld bij K.B. van 8 juli 1932, Stbl. 346, met de taak de regering van 
advies te dienen over onderwerpen van economische aard in de ruimste zin. De Raad werd 
geïnstalleerd op 1 juni 1933. Bruins werd bij K.B. van 18 mei 1933 nr. 17 benoemd tot gewoon lid; 
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tevens was hij lid van de vaste commissie voor de economische voorlichting, (benoemd bij 
beschikking van 7 december 1934, 35443 A.P.), de vaste commissie ex art.8 van de wet op het 
algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten, de vaste 
commissie, bedoeld in art. 7 der bedrijfsvergunningenwet 1938 (Stbl. 619), de vaste commissie voor 
de Handelsverdragen en van diverse commissies ad hoc
Een groot aantal personen is lid van de raad geweest. Bij K.B. van 18 mei 1933 nr. 17 werden 
benoemd: mr D. Beaufort, mr H. Bijleveld, prof. mr W.A. Bonger, prof. Bruins, prof. mr P.A. 
Diepenhorst, ir A. Groothoff, dr E. Heldring, prof. H.A. Kaag, mr H. van Manen, dr F.E. Posthuma, J.A. 
Stokdijk, mr L.J.A. Trip, prof. I.P. de Vooys (voorzitter), prof. mr F. de Vries, Ch.J.I.M. Welter. Secretaris 
was dr P. Lieftinck
Als ministeriële vertegenwoordigers fungeerden dr H.M. Hirschfeld (Economische Zaken) dr J.A. 
Nederbracht (Buitenlandse Zaken) mr dr A. van Doorninck en L. Meyers (Financiën) ir M.H. Damme 
(Waterstaat), dr L.J. van der Waals (Koloniën) en dr ir A.H.W. Hacke (Sociale Zaken)

Lid.

Lid.

474 Verslag van de Economische Raad over de periode 1 juni 1932 - 1 januari 1935. 
Gedrukt. Opgesteld.
1935 1 deeltje

Lid van de Vaste Commissie van de Economische Raad ex artikel 8 van de wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten.

Lid van de Vaste Commissie van de Economische Raad ex artikel 8 van de wet op het 
algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten.
Aanwezig bij de vergaderingen waren o.m. de volgende personen: prof. dr P. Lieftinck, H. Amelink, S. 
de la Bella Jr., dr J. van Beurden, prof. Bruins, mr W.G.F. Jongejan, C.J. Kuiper, F.L. van der Leeuw, G. 
van der Muelen, W.G. Scheeres, prof. mr F. de Vries, drs G. Brouwers, A.E. Simon Thomas, H.F.J. 
Weijers, dr C. Visser, dr C.L. Patijn, jhr. mr R.J. Stratenus, dr L.G. Kortenhorst, prof. I.P. de Vooys, dr ir 
A.H.W. Hacke, mr G.H.C. Hart, dr H.M. Hirschfeld, dr W. Reyseger, dr A.L.H. Roebroek, prof. H.A. Kaag,
G.J. Teppema, dr T.P. van der Kooy, R.A. van Wijk, dr E. Tekenbroek, mr H.G.J.M. Wagenaar, dr J.F. 
Posthuma

475 Stukken betreffende de vergaderingen inzake de algemene taakuitoefening in de 
commissie.
1939-1940 1 omslag

476 Stukken betreffende de vergaderingen over het advies inzake de aanvrage van de 
Nederlandsche Bond van Fabrikanten van Verduurzaamde Levensmiddelen in blik 
en glas tot algemeen verbindend verklaren van de ondernemersovereenkomst 
tussen de Bond en 23 groentenconservenfabrikanten.
1938-1940 1 omslag

477 Stukken betreffende de vergaderingen over het advies inzake verlenging van de 
algemeen verbindend-verklaring van de ondernemersovereenkomst in de 
groentenconservenindustrie.
1940 1 omslag

478 Stukken betreffende de vergaderingen over het advies inzake de aanvrage van de 
Federatie van Vereenigingen van Nederlandsche Lederfabrikanten en de 
Vereeniging van Lederimporteurs tot verlenging van de algemeen 
verbindendverklaring van de leverings- en betalingscondities voor leder.
1939, 1940 1 omslag

479 Stukken betreffende de vergaderingen over het advies inzake reglementen voor 
bindend advies voor leder, schoenen en wollen stoffen.
1939 1 omslag

480 Stukken betreffende de vergaderingen over het advies inzake de aanvrage van de 
Federatie van Vereenigingen van Nederlandsche Lederfabrikanten en de 
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Vereeniging van Lederimporteurs tot algemeen verbindend-verklaring van het 
Bindend besluit inzake de leverings- en betalingsvoorwaarden voor leder.
1940 1 omslag

481 Stukken betreffende de vergaderingen over het advies inzake verlenging van de 
verbindend-verklaring van de ondernemersovereenkomst in het bakkerijbedrijf te 
Amsterdam.
1940 1 omslag

482 Stukken betreffende de vergaderingen over het advies inzake verlenging van de 
algemeen verbindend-verklaring van de zoutconventie.
1940 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

483 Kranteknipsels betreffende verbindend-verklaringen van 
ondernemersovereenkomsten. In het Nederlands en het Duits.
1939 3 stukken

484 "Bij het einde van de Ondernemersovereenkomstenwet 1935", brochure door dr C.L.
Patijn.
1942 1 katern

24 Commissie inzake de herziening van het statuut van de Nederlandsche Bank.

24 Commissie inzake de herziening van het statuut van de Nederlandsche Bank.
Het archief, gevormd door Bruins als lid van deze commissie, berust met uitzondering van het 
hieronder beschreven stuk in de archiefbewaarplaats van de Nederlandsche Bank te Amsterdam

485 Minuut van een uitgaande brief aan de minister van Financiën, waarin Bruins 
ontslag uit de commissie verzoekt in verband met zijn benoeming tot bestuurder 
voor Nederland en Zuid-Afrika van het Internationale Monetaire Fonds.
1946 1 stuk

b (BESTUURS)LID VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN EN VAN DOOR DEZE INGESTELDE COMMISSIES.

b (BESTUURS)LID VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN EN VAN DOOR DEZE INGESTELDE 
COMMISSIES.

1 Vereeniging voor Staatswetenschappen.

1 Vereeniging voor Staatswetenschappen.
Lid.

Lid.

486 Briefwisseling.
1915, 1916, 1922-1928, 1930, 1933, 1934, 1937, 1946 1 omslag

487 Convocaties voor bijeenkomsten.
1906-1946 1 omslag
Met hiaten

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

488 Stukken betreffende een op 3 november 1906 voor de vereniging gehouden lezing, 
getiteld: "Hoever reikt de keurmakende bevoegdheid der waterschappen?".
1906 1 omslag

489 Tekst van een op 8 maart 1912 voor de vereniging gehouden lezing over Groen van 
Prinsterer. Getypt. Met concept.
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1912 2 stukken

490 Aantekeningen voor een lezing, waarvan het onderwerp niet blijkt, gehouden voor 
de vereniging op 28 februari 1931.
c. 1931 1 stuk

491 Aantekeningen voor een lezing over de ontwikkelingen op monetair gebied, 
internationaal bezien, gehouden voor de vereniging op 20 maart 1937.
c. 1937 1 stuk

492 "Het Duitsche financieële en economische systeem", tekst van een lezing, gehouden
op de vergadering van de vereniging van 21 januari 1939, opgesteld 1939. Concept. 
Met documentatie voor de samenstelling van de lezing.
1938-1939 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

493 "International communication questions on the Paris conference and after", tekst 
van een lezing van generaal H.O. Mance, op 13 december 1920 voor de vereniging 
gehouden. Getypt.
1920 1 stuk

2 Bond van Vrije Liberalen.

2 Bond van Vrije Liberalen.
Secretaris van de Commissie omtrent de vraag hoe mede met het oog op de uitbreiding van wettelijke voorziening in sociale noden onze wettelijke ongevallenverzekering moet worden verbeterd.

Secretaris van de Commissie omtrent de vraag hoe mede met het oog op de 
uitbreiding van wettelijke voorziening in sociale noden onze wettelijke 
ongevallenverzekering moet worden verbeterd.
De commissie werd ingesteld op de algemene ledenvergadering op 13 juni 1908. In 1909 werd 
rapport uitgebracht
Bruins was lid en secretaris van de commissie
Overige leden: dr J.W. Deknatel, mr H.C. van Hansewijk Pennink, A. Plate, voorzitter, J.H. Prins Visser 
en prof. dr C.A. Verrijn Stuart

494 Briefwisseling.
1908, 1909 1 omslag

495 Stukken betreffende de vergaderingen.
1908, 1909 3 stukken

496 Aantekeningen van prof. Bruins over gegevens in de literatuur betreffende sociale 
verzekeringen en voor het verslag van de commissie.
1909 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

497 Open brief van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers aan de Tweede 
Kamer, houdende de opmerkingen en bedenkingen van de algemene 
ledenvergadering van de vereniging met betrekking tot het ontwerp tot wijziging 
van verschillende artikelen der Ongevallenwet. Gedrukt.
1907 1 stuk

498 Open brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem aan de Tweede 
Kamer inzake administratiekosten der Rijksverzekeringsbank. Gedrukt.
1908 1 stuk
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499 Kranteknipsel uit "Handelsbelangen", weekblad voor handel en industrie, 
houdende enige balansen der Rijksverzekeringsbank.
29 februari 1908 1 stuk

500 "Hoe wij ons een reorganisatie der Rijksverzekeringsbank voorstellen", 
kranteknipsel uit "Handelsbelangen", weekblad voor handel en industrie.
7 maart 1908 1 stuk

501 Kranteknipsel uit "De Nieuwe Courant", houdende een verslag van de algemene 
ledenvergadering van de Bond van Vrije Liberalen van 13 juni 1908, waarop de leden
van de commissie benoemd werden.
1908 1 stuk

502 Kranteknipsel, houdende de tekst van de rede van de minister van Binnenlandse 
Zaken bij de opening van de verenigde vergadering van de Staten-Generaal.
1908 1 stuk

503 Kranteknipsel, houdende een verslag van de vergadering van de Tweede Kamer op 
25 september 1908 betreffende de verhoogde ongevallenpremie voor het bedrijf 
van laden en lossen.
1908 1 stuk

504 "De ziekenfondsen in Nederland", kranteknipsel over de bespreking van het rapport
van een commissie van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de 
Geneeskunst over de toestand der ziekenfondsen in Nederland.
c. 1908 1 stuk

505 Kranteknipsels betreffende de eerste vrijwillige onderlinge ongevallenverzekering 
in Nederland voor de arbeiders werkzaam in het tuinbouwbedrijf.
1909 3 stukken

506 Kranteknipsels over de maatregel van de Rijksverzekeringsbank het verhoogde 
tarief voor het bedrijf van laden en lossen met terugwerkende kracht toe te passen.
c. 1909 2 stukken

507 Kranteknipsel uit "De Nieuwe Courant" over de Duitse 
Reichsversicherungsordnung.
15 februari 1909 1 stuk

3 Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen.

3 Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen.
Lid.

Lid.

508 Stukken betreffende zijn advies aan de vereniging inzake de vraag, of een hogere 
opleiding voor de gemeenteadministratie in Nederland wenselijk is.
1915, 1916 1 omslag

509 Stukken betreffende zijn inleiding op 7 september 1916 voor de algemene 
vergadering van de vereniging, over de vraag, of voor Nederland een inrichting in 
de geest van de "Cölner Hochschule für kommunale und soziale Verwaltung" 
wenselijk is.
1916 1 omslag
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Secretaris van de commissie ter bestudering van de vraag, wat voor de Nederlandsche gemeenten het meest aanbevelenswaard is, opcentenheffing op de in te voeren algemeene rijksinkomstenbelasting, of behoud van het tegenwoordige stelsel der zelfstandige gemeentelijke inkomsten.

Secretaris van de commissie ter bestudering van de vraag, wat voor de 
Nederlandsche gemeenten het meest aanbevelenswaard is, opcentenheffing op 
de in te voeren algemeene rijksinkomstenbelasting, of behoud van het 
tegenwoordige stelsel der zelfstandige gemeentelijke inkomsten.

510 Rapport van de commissie aan het bestuur van de vereniging, opgenomen in de 
"mededeelingen" van de vereniging.
1914 1 katern

4 Vereeniging "Instituut voor Economische Geschriften".

4 Vereeniging "Instituut voor Economische Geschriften".
Algemeen secretaris, tevens belast met de leiding van het door de vereniging uitgegeven weekblad "Economisch-Statistische Berichten".

Algemeen secretaris, tevens belast met de leiding van het door de vereniging 
uitgegeven weekblad "Economisch-Statistische Berichten".
Reeds vanaf 1914 zijn door Bruins pogingen in het werk gesteld om, in navolging van de Engelse 
Economist, te komen tot de oprichting van een tijdschrift, dat de gebeurtenissen in de economische 
wereld op de voet kon volgen en daarop duidelijk en beknopt commentaar kon leveren
Nadat hij zich verzekerd had van de steun van enige jonge medewerkers, kon in januari 1916 het 
eerste nummer van het nieuwe weekblad verschijnen onder de naam "Economisch-Statistische 
Berichten, weekblad voor handel, nijverheid, financiën, verzekeringswezen en verkeer"
Al spoedig bleek, dat een meer duurzame organisatie vereist was om het bestaan van het weekblad 
op den duur te verzekeren. Daarom werd op 29 december 1919 de Vereeniging "Instituut voor 
Economische Geschriften" opgericht, die voortaan de eigenaresse en uitgeefster van het weekblad 
zou zijn. Bruins vervulde in de vereniging van 1920 t/m 1924 de functie van algemeen secretaris en 
was tevens belast met de leiding van het weekblad

511-512 Algemene briefwisseling van Bruins, van 1915-1919 als voorzitter van de Commissie 
van Medewerkers van het weekblad "Economisch-Statistische Berichten", en van 
1920-1924 als algemeen secretaris van de Vereeniging "Instituut voor Economische 
Geschriften", tevens belast met de leiding van het weekblad.
1915-1924 en z.d 2 omslagen
511 1915-1920
512 1921-1924 en z.d

513 Stukken betreffende een bespreking tussen de redacties van "Economisch-
Statistische Berichten" en "De Economist" over een mogelijke samenwerking tussen
de beide tijdschriften.
1916 1 omslag

514 Nota van Bruins inzake de oprichting van een Instituut voor Economische 
Publicaties. Doorslag.
1916 1 stuk

515 Verslag van de oprichtingsvergadering en van de na afloop daarvan gehouden 
vergadering van de Raad van Beheer der vereniging op 29 december 1916, met 
statuten en huishoudelijk reglement.
1917 1 omslag

516 Stukken betreffende de voorziening in de vacatures voor assistente en redacteur-
secretaris bij het weekblad.
1919 1 omslag

517 Briefwisseling en aantekeningen van Bruins betreffende een onderzoek van de 
vereniging naar de relatieve belastingdruk en het financieel beleid in Nederland, 
België en Zwitserland. Getypt, geschreven.
1921, 1922 1 omslag
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Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

518 "De Nederlandsche bank en de Javasche bank", overdruk van artikelen van mr J. 
Gerritzen en mr G. Vissering uit "Economisch-Statistische Berichten" van juli-
september 1923.
1923 1 deeltje

519 "Tien jaren (een terugblik)", overdruk uit "Economisch-Statistische Berichten" van 6 
januari 1926 van een artikel van mr G. Vissering over de eerste tien jaren van het 
bestaan van het weekblad.
1926 1 katern

Lid van de Raad van Beheer.

Lid van de Raad van Beheer.

520 Briefwisseling betreffende zijn lidmaatschap.
1928, 1929 4 stukken

Lid van de vereniging.

Lid van de vereniging.

521 Gedrukte naamlijsten van donateurs en leden van de vereniging.
1939, 1940 2 deeltjes

5 Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

5 Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
Lid.

Lid.

522 Briefwisseling.
1915, 1919, 1921-1924, 1930-1932, 1937, 1939, 1944, 1945 1 omslag

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.
Zie ook inventarisnummer 230

523 "De economische gevolgen van den oorlog", tekst van een lezing, gehouden voor de
departementen Zutphen en Arnhem van de maatschappij. Concept. Met 
kranteknipsels betreffende de lezing.
1914 5 stukken

524 Verslag van een lezing over handelspolitiek, gehouden op de buitengewone 
ledenvergadering van de maatschappij op 31 januari 1922, opgenomen in het 
tijdschrift van de maatschappij.
1922 1 katern

525 Tekst van een lezing over bezuiniging en kapitaalvorming in verband met het 
bevolkingsvraagstuk, gehouden op 26 maart 1923 voor de ledenvergadering van 
het departement Apeldoorn van de maatschappij. Met convocatie.
1923 2 stukken

526 Verslag van een voordracht over overheid en kapitaalvorming, gehouden op 22 
februari 1924 voor de vergadering van het departement Almelo van de 
maatschappij, opgenomen in het "Twentsch Zondagsblad" van 27 februari 1924. 
Met door Bruins ten behoeve van de pers geschreven concept-verslag.
[1924] 2 stukken
Zie ook inventarisnummer 883
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527 "Goede vooruitzichten", artikel in het jubileumnummer van het tijdschrift van de 
maatschappij, ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. Met doorslag van een 
concept.
1927 1 katern en 1 stuk

528 "De economische en financiële wereldcrisis", tekst van een lezing, gehouden op de 
algemene ledenvergadering op 23 juni 1932, opgenomen in het tijdschrift van de 
maatschappij. Met kranteknipsel, houdende commentaar op de lezing.
1932 1 katern en 1 stuk

529 "De ontwikkeling van het internationale crediet", verkorte tekst van een lezing, 
gehouden in januari 1938 voor de departementen Den Haag en Groningen van de 
maatschappij. Getypt en gedrukt. Met kranteknipsels, houdende commentaar op 
de lezing.
1938 1 omslag

530 "Nieuwe methoden in den internationalen strijd om afzetgebied", tekst van een 
lezing, gehouden op 30 november 1938 voor het departement Maastricht van de 
maatschappij. Getypt concept. Met uittreksel en kranteknipsels houdende 
aankondiging van en commentaar op de lezing.
1938 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

531 "De tusschenwateren en de Limburgsche kanalen", tekst van een lezing van ir A. 
Mussert, gehouden op de algemene vergadering van de maatschappij op 20 
februari 1932, opgenomen in het tijdschrift van de maatschappij.
maart 1932 1 katern

Bestuurslid van het departement Rotterdam.

Bestuurslid van het departement Rotterdam.
Bruins werd op 6 januari 1916 benoemd tot lid van het bestuur van het departement

532 Briefwisseling.
1915, 1916, 1919-1924 1 omslag

Lid van het hoofdbestuur.

Lid van het hoofdbestuur.

533 Briefwisseling.
1922-1924 1 omslag

534 Stukken betreffende de vergaderingen van het hoofdbestuur.
1921, 1924 3 stukken

Voorzitter van de Commissie inzake het te graven kanaal van Maasbracht tot Maastricht.

Voorzitter van de Commissie inzake het te graven kanaal van Maasbracht tot 
Maastricht.
Ook wel genoemd: Commissie inzake de kanalenaanleg in Zuid-Limburg
De Commissie werd ingesteld door de maatschappij in oktober 1923, naar aanleiding van een tot het 
hoofdbestuur gericht verzoek van het departement Maastricht om steun voor het streven van Zuid-
Limburg om te geraken tot een spoedige verbetering van het verkeer te water tussen Zuid-Limburg 
en de rest van Nederland. De commissie bracht rapport uit in mei 1924. Bruins was lid en voorzitter 
van de commissie
Overige leden: B.G. Meijer, secretaris, ir P.J. Ott de Vries, P. Regout Jr., ir F. Smit

535 Briefwisseling.
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1923,1924 1 omslag

536 Stukken betreffende de vergaderingen.
1923 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

537 Open brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht aan de 
"Commission Hollando-Belge" betreffende de bevaarbaarmaking van de Maas. 
Gedrukt.
1912 1 stuk

538 Memorie van toelichting op het wetsontwerp inzake de verhoging van het IXe 
hoofdstuk der staatsbegroting voor het dienstjaar 1913 ter uitvoering van de 
kanalisatie van de Maas.
1914 1 stuk

539 Gewijzigd wetsontwerp tot verhoging van het IXe hoofdstuk van de staatsbegroting
voor het dienstjaar 1914 ter uitvoering van de kanalisatie van de Maas.
1914 1 stuk

540 Topografische kaart, waarop de werken ter verbetering van de bevaarbaarheid van 
de Maas aangeduid staan, als bijlage bij de memorie van antwoord op het 
wetsontwerp tot verhoging van het IXe hoofdstuk der staatsbegroting voor het 
dienstjaar 1914 ter uitvoering van de kanalisatie van de Maas.
1914 1 stuk

541 "The waterway from the German Rhine through the Netherlands to the North Sea 
along the rivers Rhine, Waal and Nieuwe Maas", tekst van een verhandeling van C.A.
Jolles, ambtenaar bij het ministerie van Waterstaat. Gedrukt.
c. 1915 1 katern

542 "Aanteekeningen betrekkelijk de economische verhouding tussen Nederland en 
België", verhandeling van Bruins. Getypt.
1919 1 stuk
Dit stuk, dat in twee exemplaren in het archief aanwezig is, is door Bruins overgebracht van de 
stukken betreffende zijn adviseurschap van de minister van Buitenlandse Zaken tijdens de 
besprekingen in Parijs inzake de herziening van het Nederlands-Belgisch tractaat van 1839 naar de 
stukken betreffende deze commissie

543 Kranteknipsels betreffende de Maaskanalisatie en het kanaal van Antwerpen naar 
Luik.
1919 en (c. 1920) 3 stukken

544 Kaartje van het ontwerp van het kanaal van Antwerpen naar Moerdijk volgens de 
plannen Delleur-Wauters.
1919 1 stuk
Dit kaartje was oorspronkelijk gevoegd bij een brief van 1 oktober 1919, waarvan de aanwezigheid in 
het archief niet gebleken is. Zie ook NB bij inventarisnummer 542

545 "Nederland were een Antwerpen-Rijnkanaal", overdruk van een artikel van M.P. Vrij 
in "Onze Eeuw".
1919 1 katern

546 Artikelen uit een niet-geïdentificeerd tijdschrift betreffende de 
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scheepvaartverbindingen tussen Maas, Rijn en Schelde.
1923, 1924 1 omslag

547 Kaart van de Peel-steenkoolmijnvelden in Limburg, uitgegeven door de Kamer van 
Koophandel voor Noordelijk Limburg te Venlo.
1923 1 stuk

548 "Het Rijn-Maas-Scheldekanaal met aansluitende kanalen naar Brussel, Hasselt en 
Luik", brochure van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk 
Limburg te Venlo betreffende en bevattende de vertaling van een door Hentrich 
uitgevoerde vergelijkende studie van de plannen Van Caenegem 1922 en Hentrich 
1923, met kaarten van het verloop en lengtedoorsneden van de kanalen. Gedrukt.
1923 1 katern en 2 stukken

549 Open brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam aan de 
minister van Waterstaat, waarin wordt aangedrongen op bespoediging van de 
aanleg van een scheepvaartverbinding Maasbracht - St. Pieter. Gedrukt.
1924 1 stuk

550 "Scheepvaartwegen door Limburg", artikel van G.F.H. Houben in de "De R.K. 
Werkgever", tijdschrift van de Algemeene R.K. Werkgeversvereeniging en van het 
R.K. Verbond van Werkgevers-Vakvereenigingen.
13 februari 1924 1 katern

551 Nota van wijzigingen in het gewijzigd wetsontwerp tot vaststelling van het IXe 
hoofdstuk van de staatsbegroting voor het dienstjaar 1924.
1924 1 stuk

552 Verslagen van de beraadslagingen in de Tweede Kamer over de vaststelling van 
hoofdstuk IX der staatsbegroting voor het dienstjaar 1924.
1924 1 stuk

553 Open brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Limburg te 
Venlo aan de minister van Waterstaat, waarin een spoedige particuliere exploitatie 
van de Peel-mijnvelden (steenkool-) bepleit wordt. Gedrukt.
1924 1 stuk

554 Tekst van het rapport van de commissie, ter bespreking op de algemene 
ledenvergadering van de maatschappij op 27 en 28 juni 1924, afgedrukt in het 
tijdschrift van de maatschappij. Met overdruk.
15 juni 1924 2 katernen

555 Tekst van de brief van het hoofdbestuur aan de minister van Waterstaat, waarin de 
minister verzocht wordt aan de conclusie van het rapport van de commissie op 
korte termijn gehoor te geven, opgenomen in het tijdschrift van de maatschappij.
15 juli 1924 1 katern

6 Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland.

6 Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland.
Lid van het algemeen bestuur.

Lid van het algemeen bestuur.

556 Briefwisseling.
1916, 1917, 1920, 1921, 1924 1 omslag
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Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

557 Tekst van zijn rede ter gelegenheid van de aanbieding van een huldeblijk aan mr dr 
W.A. van Zyst, de eerste voorzitter van de vereniging, bij de opening van de vijfde 
jaarbeurs. Getypt.
1921 1 stuk

558 "De jaarbeurs en de ontwikkeling onzer economische politiek", artikel in het 
maandblad "De Jaarbeurs", officeel orgaan van de vereniging.
20 december 1917 1 katern

559 "De economische betekenis der Jaarbeurs", artikel in het tijdschrift "Eigen Haard".
22 februari 1919 1 katern

7 Instituut voor Crisis-Onderzoek.

7 Instituut voor Crisis-Onderzoek.
Op 11 november 1916 werd door de Nederlandsche Werkloosheidsraad, het samenwerkingsorgaan 
van een aantal verenigingen en vakbonden ter bestrijding van de werkloosheid, een besluit 
genomen een commissie in te stellen om gegevens te verzamelen over verschijnselen, die op een 
waarschijnlijkheid van een economische crisis of opbloei wijzen. Aan de hand daarvan zou deze 
commissie adviezen dienen te verstrekken aan openbare lichamen
Door de raad werd een groot aantal instellingen en personen uitgenodigd deel te nemen aan de 
oprichting van die commissie, in de vorm van het Instituut voor Crisis-Onderzoek
Het instituut werd op 3 maart 1917 opgericht: in de oprichtingsvergadering werd besloten tot 
instelling van een (voorlopige) werkcommissie
Bruins was gewoon lid van het instituut en van de werkcommissie
Overige leden: prof. P.J.M. Aalberse, mr dr H. Frijda, adj. secr., J. Gerritsz, secretaris, mr dr A. van Gijn, 
mr A.H. Hartogh, G.A. Kessler, adj. secr., mr W.M.J. van Lutterveld, mr H.W. Methorst, prof. mr E.M. 
Meijers, prof. mr C.A. Verrijn Stuart
Naderhand werden in de commissie opgenomen prof. mr M.W.F. Treub, mr J.G. Blink en A.C. van 
Pellecom

Lid.

Lid.

560 Ingekomen brief van en minuut van een uitgaande brief aan prof. mr M.W.F. Treub 
inzake de oprichting van het Instituut voor Crisis-Onderzoek.
1917 2 stukken

561 "Gedrukte stukken", publikaties van het Instituut voor Crisis-Onderzoek nummers 
1-4.
1917-(c. 1919) 4 katernen

Lid van de werkcommissie.

Lid van de werkcommissie.

562 Stukken betreffende de vergaderingen.
1917 5 stukken

563 "Kapitaalexport", rapport, op verzoek van de Nederlandsche Werkloosheidsraad 
samengesteld door de Werkcommissie, naar aanleiding van een brief van de 
vereeniging "Landverhuizing" aan de raad, waarin de aandacht werd gevestigd op 
de grote invloed van de belegging in buitenlandse fondsen op de werkgelegenheid 
in Nederland. Gestencild.
c. 1919 1 deel
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8 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

8 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Lid van de Lyceumcommissie van het departement Rotterdam.

Lid van de Lyceumcommissie van het departement Rotterdam.
De commissie had tot taak de wenselijkheid en mogelijkheid van de oprichting van een lyceum in 
Rotterdam te bestuderen. Medeleden: J. Bastiaans, mr J. Drost, J. Holwerda, Mw. de Monchy-
s'Jacob, W. Reindersma, Y.H. Rogge

564 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de commissie.
1917-1920 1 omslag

9 Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek.

9 Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek.
Lid.

Lid.

565 Briefwisseling.
1928, 1943, 1946 4 stukken

Lid.van de Commissie inzake de studie in de economie.

Lid.van de Commissie inzake de studie in de economie.
De commissie had de opdracht na te gaan of en in hoeverre de inrichting van het onderwijs in de 
economie aan de universiteiten wijziging behoefde. Op grond van de uitkomsten van een enquête 
onder afgestudeerden, waarin gevraagd werd of men indertijd behoefte voelde aan een verder 
voortgezette of anders ingerichte economische studie, werd een aantal voorstellen geformuleerd. 
De commissie bestond uit Mej. dr J. van Anrooij, prof. Bruins, prof. mr D. van Blom (voorzitter), D.J. 
Wansink (secretaris) en mr dr J.H. van Zanten

566 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de commissie.
1921-1924 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

567 "Zur Reform der Staatswissenschaftlichen Studien", overdruk van een artikel van H. 
Schumacher uit "Schmollers Jahrbuch".
1920 1 deeltje

568 Eindverslag van de commissie van rapporteurs van de Eerste Kamer over het 
ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling der hoger onderwijswet.
1921 1 stuk

569 Kranteknipsels betreffende het hoger handelsonderwijs in Nederland.
1921 4 stukken

10 Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs.

10 Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs.
Bruins was lid en vanaf 1921 tot mei 1924 bestuurslid

Lid van het bestuur.

Lid van het bestuur.

570 Briefwisseling.
1921-1924 1 omslag

11 Stichting "Voorlichting omtrent Nederland".

11 Stichting "Voorlichting omtrent Nederland".
Lid van de Commissie tot nazien der rekening.

Lid van de Commissie tot nazien der rekening.

571 Briefwisseling.
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1922-1924 1 omslag
12 Coöperatieve Vereeniging "Centrale Beheer".

12 Coöperatieve Vereeniging "Centrale Beheer".
(Plaatsvervangend) lid van de Commissie van scheidslieden.

(Plaatsvervangend) lid van de Commissie van scheidslieden.

572 Briefwisseling betreffende zijn jaarlijkse benoeming in de commissie.
1922-1924, 1944-1946 1 omslag

13 Vereeniging "Handelsrecht".

13 Vereeniging "Handelsrecht".
Lid van het algemeen bestuur.

Lid van het algemeen bestuur.

573 Ingekomen brief van en minuut van een uitgaande brief aan het bestuur der 
vereniging betreffende enkele denkbeelden over de bespreking in de algemene 
vergadering van de wenselijkheid van een zgn. strenge wet op de N.V.'s.
1923 2 stukken

574 Jaarverslag van de vereniging over 1918, opgesteld 1919. Gedrukt.
1 katern

14 Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs (Nederlandsche Handels-Hoogeschool), later: Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Onderwijs in de Economische Wetenschappen.

14 Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs (Nederlandsche Handels-
Hoogeschool), later: Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Onderwijs in de Economische
Wetenschappen.

Lid van het algemeen bestuur.

Lid van het algemeen bestuur.

575 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van het algemeen bestuur der 
vereniging.
1925-1929, 1939 1 omslag

15 Vereeniging voor Belastingwetenschap.

15 Vereeniging voor Belastingwetenschap.
Lid.

Lid.
Bruins was lid sinds 8 december 1928

576 Briefwisseling.
1928, 1931, 1935, 1944 1 omslag

Voorzitter van de Commissie tot voorbereiding eener Internationale Vereeniging voor Financieel en Fiscaal Recht.

Voorzitter van de Commissie tot voorbereiding eener Internationale Vereeniging
voor Financieel en Fiscaal Recht.
De Commissie was als volgt samengesteld: M.C.W. Bodenhausen, prof. Bruins, dr W.E.C. de Groot, 
prof. A.H.M.J. van Kan, dr H. van Krimpen, prof. dr E.M. Meijers, dr L.A. Nypels, dr J.H.R. Sinninghe 
Damsté, dr mr H. van Zanten
Zie ook inventarisnummers 803-826

577-580 Briefwisseling.
1937-1938 3 omslagen en 2 stukken
577 Met mr W.E.C. de Groot, secretaris, 1937-1938, 1 omslag
578 Met prof. H. de Peyster, 1937-1938, 1 omslag
579 Met Sir Josiah Stamp, 1937, 2 stukken
580 Met dr mr H. van Zanten, lid van de commissie, 1937-1938, 1 omslag

581 Circulaire van de commissie inzake de oprichting van een Internationale 
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Vereeniging voor Financieel en Fiscaal Recht. In het Frans, Duits en Engels.
1937 3 stukken

Bestuurslid.

Bestuurslid.
Bruins was bestuurslid sinds 1 april 1944

582 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als bestuurslid.
1944-1946 6 stukken

Voorzitter van de Commissie ter bestudering van de beginselen die onder de gewijzigde omstandigheden aan het belastingsysteem ten grondslag moeten liggen.

Voorzitter van de Commissie ter bestudering van de beginselen die onder de 
gewijzigde omstandigheden aan het belastingsysteem ten grondslag moeten 
liggen.
De commissie werd geïnstalleerd op 7 maart 1944 met de opdracht zich te bepalen tot algemene 
lijnen en het stellen der problemen en het belichten daarvan
Bruins was lid en voorzitter van de commissie
Overige commissieleden waren o.a.: dr J.R.M. van den Brink, M.W. Krop, mr J.G. Koopmans, mr H.F. 
van Leeuwen, dr M.J. Prinsen, dr B. Schendstok, mr A.J. van den Tempel, secretaris
Er werden twee subcommissies ingesteld: één voor de heffing ineens, en één voor de belastingen op 
de N.V.'s

583 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de commissie in pleno.
1944-1945 1 omslag

584 Stukken betreffende de vergaderingen van de subcommissie voor de belastingen 
op de N.V.'s.
1944-1945 1 omslag

585 Stukken betreffende de vergaderingen van de subcommissie voor de heffing 
ineens.
1944-1945 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

586 Kranteknipsel uit het "Algemeen Handelsblad", houdende artikel over de 
vermogensaanwasbelasting.
1918 1 stuk

587 "De vermogensaanwasbelasting, beoordeeld door H.J. Vooren, oud-ontvanger der 
directe belastingen", brochure over het wetsontwerp voor de heffing van een 
directe belasting op de waardevermeerdering van vermogen.
1919 1 katern

c ADVISEUR VAN DE OVERHEID EN HET BEDRIJFSLEVEN.

c ADVISEUR VAN DE OVERHEID EN HET BEDRIJFSLEVEN.
1 Adviseur van de minister van Financiën inzake de kwestie van van het al of niet handhaven van de pariteit van de Nederlandse gulden.

1 Adviseur van de minister van Financiën inzake de kwestie van van het al of niet 
handhaven van de pariteit van de Nederlandse gulden.
In het verslag van de Rotterdamsche Bank over het boekjaar 1918-1919 werd naar het oordeel van de
Koninklijke Commissaris de indruk gewekt dat de verantwoordelijkheid voor het al of niet 
handhaven van de pariteit van de gulden uitsluitend bij de Bankdirectie zou berusten. De regering 
was van mening dat de verantwoordelijkheid bij haar berustte. De Bankdirectie weigerde zitting te 
nemen in een Commissie van Advies met betrekking tot het al of niet handhaven van de pariteit, 
reden waarom de minister aan prof. Bruins, alsmede aan mr M.W.F. Treub, dr A. Plate en mr F.S. van 
Nierop persoonlijk advies vroeg in deze kwestie

588 Stukken betreffende het advies.
1919, 1920 1 omslag
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2 Adviseur van de Nederlandsche Vereeniging van Distillateurs en Likeurstokers en de Nederlandsche Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters inzake de bepaling van de effectiviteit van een door de vereniging ontworpen prijsregeling terzake van prijsbescherming.

2 Adviseur van de Nederlandsche Vereeniging van Distillateurs en Likeurstokers 
en de Nederlandsche Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters inzake
de bepaling van de effectiviteit van een door de vereniging ontworpen 
prijsregeling terzake van prijsbescherming.

589 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als adviseur.
1922 1 omslag

3 Adviseur van de ministers van Waterstaat en van Financiën inzake de afwikkeling van de buitenlandse betalingen door de P.T.T.

3 Adviseur van de ministers van Waterstaat en van Financiën inzake de 
afwikkeling van de buitenlandse betalingen door de P.T.T.
Inzake de afwikkeling van de buitenlandse betalingen door de P.T.T. werden zowel door de 
"Bezuinigingscommissie Rink" als door de Algemene Rekenkamer in de loop van 1924 diverse 
bezwaren geuit
Aan Bruins en J.W. Lucas (Chef van de Centrale Accountants-dienst van het departement van 
Financiën) werd op 1 april 1925 door de ministers van Waterstaat en Financiën verzocht te 
onderzoeken of de P.T.T. in dezen naar behoren gehandeld had
Hun rapport werd in februari 1926 aan de ministers aangeboden

590 Stukken betreffende het door Bruins in samenwerking met J.W. Lucas verrichte 
onderzoek naar de afwikkeling van de buitenlandse betalingen door de P.T.T.
1925, 1926 1 omslag

591 Briefwisseling betreffende de reactie van Bruins en J.W. Lucas op het in twijfel 
trekken door de Algemene Rekenkamer van een conclusie uit het door hen 
opgestelde rapport.
1927-1929 1 omslag

4 Adviseur van de Nederlandsch-Indische Handelsbank.

4 Adviseur van de Nederlandsch-Indische Handelsbank.

592 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als adviseur van de Nederlandsch-
Indische Handelsbank.
1930, 1931 1 omslag

5 Financieel adviseur van de Onderlinge Verzekering Maatschappij van Geneeskundigen tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit.

5 Financieel adviseur van de Onderlinge Verzekering Maatschappij van 
Geneeskundigen tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit.

593 Briefwisseling.
1944-1946 1 omslag

594 Jaarverslagen van de maatschappij over 1943 en 1944. Gedrukt. Opgesteld in
1944 en 1945 2 stukken

6 Adviseur ad hoc van de Bataafsche Petroleum Maatschappij.

6 Adviseur ad hoc van de Bataafsche Petroleum Maatschappij.

595 Stukken betrefîende een door Bruins aan jhr. mr J.H. de Brauw uitgebracht advies 
inzake verschillende vragen, die zich voordeden in verband met het door de N.V. 
Nedeximpo te Amsterdam op grond van het vonnis der Arrondissementsrechtbank 
te 's-Gravenhage gedane bevel aan de B.P.M. tot betaling van een bedrag in 
Columbiaanse Compensatiemarken.
1944 4 stukken
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7 Commissaris-rapporteur van het Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel inzake de financieel-economische verhoudingen en gedragingen van de A.K.U. in de jaren mei 1940 - 1 mei 1945.

7 Commissaris-rapporteur van het Militair Commissariaat voor het 
Rechtsherstel inzake de financieel-economische verhoudingen en gedragingen 
van de A.K.U. in de jaren mei 1940 - 1 mei 1945.

596 Briefwisseling.
1945, 1946 1 omslag

597 Dagrapporten van zijn besprekingen over het commissarisrapporteurschap voor de 
A.K.U. op 23-28 juni 1945. Getypt, opgesteld in
1945 1 omslag

598 Rapport van Bruins inzake de financieel-economische verhoudingen en 
gedragingen van de N.V. Algemeene Kunstzijde Unie (A.K.U.), gevestigd te Arnhem, 
in de jaren mei 1940 - 1 mei 1945. Met bijlagen. Getypt en fotokopieën. Opgesteld in
1946 3 stukken

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

599 Statuten van de A.K.U. en jaarverslagen over de jaren 1935-1942, opgesteld in 1936-
1943. Gedrukt.
[1936-1943] 1 omslag

d ARBITER.

d ARBITER.
1 Voorzitter van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties in het bakkersbedrijf over het arbeidsloon in het bakkersbedrijf en de arbeidsduur der broodbezorgers.

1 Voorzitter van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de 
werkgevers- en werknemersorganisaties in het bakkersbedrijf over het 
arbeidsloon in het bakkersbedrijf en de arbeidsduur der broodbezorgers.
De instelling van de commissie in oktober 1919 was het gevolg van een compromis, gesloten tussen 
beide partijen ter beëindiging van de staking in het bakkersbedrijf te Amsterdam in oktober 1919
De Commissie deed uitspraak op 5 november 1919. Bruins was lid en voorzitter van de commissie
Overige leden: W.J. van der Meer, secretaris. Leden van werkgeverszijde: J. Janus, G.M. de Jonge, A.I. 
den Haan, F.C. Stähle en hun plaatsvervangers
Leden van werknemerszijde: G.J. de Bruin, A. Hanemaayer, A. Hillebregt, H.J. Sprokop en hun 
plaatsvervangers

600 Briefwisseling.
1919, 1920 1 omslag

601 Stukken betreffende de vergaderingen.
1919 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

602 Tekst van een arbeidsovereenkomst voor het boekbindersbedrijf in Nederland, 
gesloten voor de periode 1916-1919. Gedrukt. (opgesteld c. 1916).

1 deeltje

603 "Handleiding met vaklijst van het Normalisatiebureau voor Arbeidszaken in de 
Metaalnijverheid", brochure van het N.A.M. over de normalisering van arbeidszaken
in de metaalnijverheid.
1918 1 katern

604 "Het persoonlijk minimumloon (een maatschappelijk kwaad)", artikel van een 
onbekend auteur in het tijdschrift van de werkgeversvakbond in de 



88 Bruins 2.21.191.01

metaalnijverheid.
1919 1 stuk

605 Tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst "Amsterdam" voor de 
metaalnijverheid, brochure van de werkgeversvakbond in de metaalnijverheid.
mei 1919 1 katern

606 Ledenlijst van de Metaalbond, werkgeversbond in de metaal- nijverheid. Gedrukt.
juni 1919 1 katern

607 Kranteknipsel uit de "Haagsche Courant", houdende een ingezonden stuk over een 
actie van bouwvakarbeiders over lonen.
11 oktober 1919 1 stuk

608 Kranteknipsel uit de "Haagsche Courant", houdende een ingezonden stuk over een 
loonconflict in het metselbedrijf.
23 oktober 1919 1 stuk

609 "Staking van het personeel onzer Amsterdamsche bakkerij", artikel in het tijdschrift 
van de Algemeene Arbeiders-Coöperatie "De Dageraad".
31 oktober 1919 1 katern

610 "De stand der loonactie", artikel in "De Bode", tijdschrift van de Algemeene 
Nederlandsche Bond van Arbeiders (-sters) in het Bakkers-, Chocolade- en 
Suikerbewerkingsbedrijf.
1919 1 katern

611 Tekst van een collectieve arbeidsovereenkomst voor het schildersbedrijf in 
Nederland. Gedrukt.
c. 1919 1 katern

2 Voorzitter van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de patroons- en arbeidersorganisaties in de sigarenindustrie over de verhoging van het loon in verband met de stijging der indexcijfers.

2 Voorzitter van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de 
patroons- en arbeidersorganisaties in de sigarenindustrie over de verhoging van
het loon in verband met de stijging der indexcijfers.
Het geschil betrof de toepassing van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst in de 
sigarenindustrie van 16 maart 1920, waarin regelingen gegeven zijn voor de aanpassing van de lonen
aan de indexcijfers
Nadat in de geschillencommissie voor de sigarenindustrie de stemmen staakten in augustus 1920, is 
het geschil voorgelegd aan de commissie van arbitrage
De commissie deed uitspraak op 30 oktober 1920. Bruins was lid en voorzitter van de commissie
Overige leden: K. Kruithof en S.A. Maas

612 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de commissie.
1920 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

613 Kranteknipsel uit de "Nieuwe Rotterdamsche Courant", houdende mededelingen 
over de aard van het geschil en de uitspraak van de commissie.
4 november 1920 1 stuk
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3 Lid van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de R.K. Tabaksbewerkersbond "St. Willibrordus" en de N. V. Sigarenfabrieken v/h Gebroeders Claassen over de toepassing van arbeidsvoorwaarden uit de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sigarenindustrie van 16 maart 1920.

3 Lid van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de R.K. 
Tabaksbewerkersbond "St. Willibrordus" en de N. V. Sigarenfabrieken v/h 
Gebroeders Claassen over de toepassing van arbeidsvoorwaarden uit de 
collectieve arbeidsovereenkomst voor de sigarenindustrie van 16 maart 1920.
Samenstelling van de commissie: Prof. Bruins, voorzitter, mr L.G. Kortenhorst en S.A. Maas

614 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in commissie.
1921, 1922 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

615 Tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sigarenindustrie van 16 
maart 1920.
1920 1 deeltje

4 Lid van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de N.V. Algemeene Transportonderneming (A.T.O.) enerzijds en H. Colignon & Cie. (vennoot van de C.V. Van Gend en Loos, H. Colignon & Cie) anderzijds over een financiële regeling, voortvloeiende uit de overname van de commanditaire vennootschap door de A.T.O.

4 Lid van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de N.V. 
Algemeene Transportonderneming (A.T.O.) enerzijds en H. Colignon & Cie. 
(vennoot van de C.V. Van Gend en Loos, H. Colignon & Cie) anderzijds over een 
financiële regeling, voortvloeiende uit de overname van de commanditaire 
vennootschap door de A.T.O.
De commissie werd in juli 1931 officieel met de opdracht belast
De uitspraak werd gedaan in februari 1933. Bruins was gewoon lid van de commissie
Medeleden: dr E. Heldring, voorzitter en mr H. van der Vegte, terwijl tevens medewerking verleend 
werd door mr R.P. Cleveringa Ozn

616 Stukken betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1930-1933 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

617 Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 13 en 14 juli 1928 nr. 136, 
houdende de tekst van de stichtingsakte van de N.V. Expeditie Onderneming Van 
Gend en Loos te Utrecht.
1928 1 stuk

5 Arbiter in een geschil tussen onbekende partijen in verband met beëindiging van een dienstbetrekking.

5 Arbiter in een geschil tussen onbekende partijen in verband met beëindiging 
van een dienstbetrekking.

618 Tekst van een arbitrale uitspraak van Bruins in een geschil tussen onbekende 
partijen over de vraag, wat in 1927 de "tegenwoordige goudswaarde" was en hoe 
die zich in 1943 verhoudt tot die van 1927, in verband met het beëindigen van een 
dienstbetrekking, die gebaseerd was op een arbeidscontract, waarin de werkgever 
zich verbonden had bij het eindigen van de dienstbetrekking de werknemer 
tegenover diens prestaties voor elk jaar een bepaald bedrag te betalen volgens de 
"tegenwoordige goudswaarde". Doorslag.
januari 1944 1 stuk

e COMMISSARIS EN LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BANKEN EN ANDERE BEDRIJVEN.

e COMMISSARIS EN LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BANKEN EN ANDERE 
BEDRIJVEN.

1 Koninklijk Commissaris bij de Nederlandsche Bank.

1 Koninklijk Commissaris bij de Nederlandsche Bank.
Bruins werd bij K.B. van 2 september 1926 nr. 9 benoemd tot Koninklijk Commissaris bij de Bank. Hij 
kreeg op verzoek eervol ontslag uit deze functie op 8 oktober 1943. Na de oorlog werd hij met 
ingang van 6 november 1945 herbenoemd op grond van het bepaalde in het Besluit rechtsherstel 
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ontslagen ambtenaren
Het grootste deel van zijn archief betreffende zijn functie van Koninklijk Commissaris berust bij De 
Nederlandsche Bank te Amsterdam

619 Algemene briefwisseling.
1927, 1928, 1930-1937, 1939, 1943, 1945, 1946 1 omslag

620 Verslagen van gemeenschappelijke vergaderingen van directie en commissarissen 
van de bank en van een aandeelhoudersvergadering van de bank, uitgebracht aan 
de minister van Financiën.
1927, 1933, 1945, 1946 1 omslag

621 Briefwisseling betreffende de pogingen van de bank om een zetel in de Raad van 
Bestuur van de Bank voor Internationale Betalingen te verkrijgen.
1930, 1931 1 omslag

622 Briefwisseling met het ministerie van Financiën aangaande het standpunt van de 
bank inzake dubieuze buitenlandse emissies hier te lande, toegespitst op de 
Braziliaanse stabilisatiepogingen,.
1927 1 omslag

623 Briefwisseling met het ministerie van Financiën over de financiële moeilijkheden 
van de Nederlandsche Middenstandsbank en de gevolgen daarvan voor de 
Nederlandsche Bank.
1929, 1930 1 omslag

624 Briefwisseling met de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw betreffende 
de weigering van de bank de promessen der Boerenleenbanken in disconto te 
nemen.
1927 1 omslag

625 Aantekeningen van Bruins inzake de aanvrage tot bewilliging van de oprichting der 
N.V. "Trufico", Trust- en Financierings-Compagnie N.V. te Amsterdam. Doorslag.
1935 1 stuk

626 Stukken betreffende de kwestie van het al of niet handhaven van de goudpariteit 
door Nederland.
1935-1937 1 omslag

627 Stukken betreffende zijn benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje-
Nassau, vanwege zijn verdiensten als Koninklijk Commissaris bij de Nederlandsche 
Bank.
1946 2 stukken en 1 deeltje

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

628 "De crisis en het prijsniveau", artikel in het halfjaarlijks financieel en statistisch-
economisch bijvoegsel van het "Algemeen Handelsblad".
1931 1 stuk

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

629 Wet van 26 april 1852 (Stbl. nr. 90), tot uitgifte van muntbiljetten.
1852 1 stuk
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630 Wet van 22 december 1863, (Stbl. nr. 148), houdende voorzieningen omtrent de 
Nederlandsche Bank. Herdruk ( c . 1 e kwart 20e eeuw).
1863 1 stuk

631 Wet van 27 april 1884 (Stbl. nr. 98), houdende bepalingen nopens de uitgifte van 
muntbiljetten.
1884 1 stuk

632 Wetten van 7 augustus 1888 (Stbl. nr. 122), 31 december 1903 (Stbl. nr. 335), en 3 
augustus 1914 (Stbl. nr. 345), tot verlenging en wijziging van het aan de 
Nederlandsche Bank verleende octrooi.
1888, 1903, 1914 3 stukken

633 "De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam; beschrijving van haren werkkring", 
brochures over de bank.
1909 en 1932 2 deeltjes

634 Koninklijk Besluit van 31 juli 1914 (Stbl. nr. 334), tot wijziging van het K.B. van 16 april
1864 (Stbl. nr. 18), gewijzigd bij K.B. van 20 juni 1880 (Stbl. nr. 113), tot vaststelling 
der verhouding, bedoeld bij art. 16 der wet, houdende voorzieningen omtrent de 
Nederlandsche Bank.
1914 1 stuk

635 "Commissariaten", anoniem artikel in de rubriek "Spreekzaal" van het weekblad "De
Amsterdammer", houdende een beschouwing over de onverenigbaarheid van 
commissariaten met bepaalde functies, naar aanleiding van de benoeming van de 
opvolger van de overleden directeur van de bank, J. van Vollenhoven.
c. 1924 1 stuk

636 "Het centrale bankwezen", overdruk van een artikel van A.M. de Jong in "De Gids".
c. 1925 1 stuk

637 Reglement rekening-courant van de bank.
1927 1 deeltje

638 Jaarverslagen over 1930 en 1931 van de Stortings- en Ophaaldienst en de Spaarbank
der gemeente Gouda. Gestencild.
1931, 1932 2 deeltjes

639 Jaarverslag over 1932 van de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage. Gedrukt.
1933 1 deeltje

640 "De vooruitzichten onzer openbare financiën", tekst van een beschouwing van mr 
dr A. van Doorninck, thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën, 
Gestencild.
20 september 1932 1 stuk

641 Verslag van de bank over het boekjaar 1944/1945. Gedrukt. Opgesteld in.
1946 1 deeltje

2 Commissaris van de Zeeuwsche Hypotheekbank.

2 Commissaris van de Zeeuwsche Hypotheekbank.
Bruins werd benoemd tot commissaris op 2 mei 1927
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642 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1927-1930, 1932, 1941, 1942, 1944 1 omslag

3 Commissaris van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V.

3 Commissaris van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V.
Bruins werd benoemd tot commissaris op 10 mei 1928

643 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1928-1946 1 omslag

644 Stukken betreffende de vergaderingen van de raad van commissarissen.
1928-1938, 1941-1945 1 omslag

645 Jaarverslagen over 1928, 1939-1942 en 1945. Gedrukt. Opgesteld in
1929, 1940-1943 en 1946 4 katernen en 2 stukken

646 Jaarverslag over 1928 van de Vereeniging tot behartiging van de belangen van het 
personeel in vaste dienst der Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, bedrijf te 
Delft. Gedrukt.
1928 1 katern

647 Stukken betreffende statutenwijzigingen.
1929, 1935, 1936, 1942 1 omslag

648 Jaarverslag over 1931 van de door het bedrijf opgerichte stichting "Gezinszorg", 
uitgebracht aan de commissarissen. Getypt. Met bijlagen.
1932 1 omslag

649 Verslagen over de boekjaren 1932, 1940 en 1942 van de stichting "Fonds voor 
Invaliditeits- en Ouderdomspensioenen", bijlagen bij de respectieve jaarverslagen 
van de Vereeniging tot behartiging van de belangen van het personeel in vaste 
dienst der Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, bedrijf te Delft. Gedrukt.
1932, 1940 en 1942 3 katernen

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

650 Reglement der Instelling tot beheer en administratie van aandeelen op naam der 
naamloze vennootschap Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, gevestigd te Delft. 
Gedrukt.
1922 1 katern

651 Jaarverslag van de fabriek over 1924, opgesteld in 1925.
1 katern

652 Afleveringen van "De Fabrieksbode", weekblad uitgegeven door het bedrijf in 
samenwerking met andere Delftse bedrijven.
1929-1937 8 stukken

653 Menukaart van het diner ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de fabriek.
1930 1 stuk

654 Reclamefolders en brochures, uitgegeven door de fabriek. Gedrukt.
1940-1941 1 omslag
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4 Commissaris van de Twentsche Bank.

4 Commissaris van de Twentsche Bank.
Bruins was commissaris van de bank tot 19 juli 1946

655 Briefwisseling.
1943-1946 1 omslag

656 Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Gestencild.
1944 1 stuk

657 Maandstaten van de bank. Gedrukt.
1944 4 stukken

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

658 Statuten van de bank. Gedrukt.
1940 1 katern

659 Artikel van een onbekend auteur over Engelands oorlogsfinanciering. Gestencild.
1944 1 stuk

660 Artikel van een onbekend auteur over de grondslagen voor de wereldbank. 
Gestencild.
1944 1 stuk

5 Commissaris van de Overijsselsche Hypotheekbank.

5 Commissaris van de Overijsselsche Hypotheekbank.

661 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als commissaris.
1943, 1945 1 omslag

6 Commissaris en Lid van de Raad van Bestuur van de K.L.M.

6 Commissaris en Lid van de Raad van Bestuur van de K.L.M.
Bruins werd benoemd tot commissaris op 29 april 1946. Hij was tevens lid van de Raad van Bestuur 
en daardoor lid van de Raad van Beheer van het pensioenfonds

Commissaris.

Commissaris.

662 Ingekomen brief van de K.L.M., waarin de benoeming van Bruins tot lid van de 
Raad van Commissarissen wordt meegedeeld.
1946 1 stuk

Lid van de Raad van Bestuur.

Lid van de Raad van Bestuur.

663 Ingekomen brieven.
1943, 1945, 1946 3 stukken

f DOCENT.

f DOCENT.
1 Docent handelspolitiek aan de Volksuniversiteit van 's-Gravenhage.

1 Docent handelspolitiek aan de Volksuniversiteit van 's-Gravenhage.

664 "Handelspolitiek", samengevatte tekst van een serie voordrachten voor de 
volksuniversiteit. Gedrukt.
1917 4 stukken
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Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

665 "De socialistische theorie", samengevatte tekst van een serie voordrachten van 
prof. mr D. van Blom voor de volksuniversiteit. Gedrukt.
1917 1 omslag

2 Privé-docent economie van koningin Wilhelmina.

2 Privé-docent economie van koningin Wilhelmina.

666 Briefwisseling met de secretarie van de koningin.
1919, 1920 1 omslag

667 Tekst van een serie voordrachten van Bruins voor de koningin over economische 
vraagstukken. Met bijlagen.
1919, 1920 1 omslag

668 Besluit van 27 april 1920 tot benoeming van Bruins tot Commandeur in de Huisorde
van Oranje. Met geleidebrief en statuten van de orde.
1920 2 stukken en 1 deeltje

3 Docent handelspolitiek aan de Volksuniversiteit van Amsterdam.

3 Docent handelspolitiek aan de Volksuniversiteit van Amsterdam.

669 Ingekomen brieven van de Volksuniversiteit te Amsterdam betreffende een verzoek
tot het houden van een serie voordrachten over handelspolitieke stromingen.
1920 2 stukken

670 "Handelspolitieke stromingen van dezen tijd", samengevatte tekst van een serie 
voordrachten van Bruins voor de volks- universiteit. Gestencild. Met 
aantekeningen.
1920 2 stukken

4 Docent economie aan de Hoogere Marine Krijgsschool.

4 Docent economie aan de Hoogere Marine Krijgsschool.

671 Briefwisseling betreffende zijn beno8ming en werkzaamheden.
1921-1924, 1930-1932, 1937 1 omslag

672 Aantekeningen voor en teksten van zijn colleges voor de school.
1933-1938 1 omslag

g OVERIGE NEVENFUNCTIES.

g OVERIGE NEVENFUNCTIES.
1 Secretaris/penningmeester van de Commissie Huldeblijk Oppenheim.

1 Secretaris/penningmeester van de Commissie Huldeblijk Oppenheim.
Samenstelling van de Commissie: mr L.J. Plemp van Duiveland, voorzitter, prof. Bruins, secretaris, mr
Ch.M.A. Anema, mr R.V. Bakker, mr J.J. Belinfante, prof. mr D. van Blom, mr Ch.M.A. Bijleveld, mr E.C.
van Dorp, jhr. mr W.J.M. van Eysinga, jhr.mr C. Feith, mr J.P. Fockema Andreae, mr J. van Gelein 
Vitringa, mr G.G. van der Hoeven, mr J.B. Kan, mr S.J.R. de Monchy, mr J.A.N. Patijn, mr A.J. van 
Royen, prof. mr A.A.H. Struycken, mr J.H. Telders, mr J. Wolterbeek Muller

673 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in verband met het aan prof. mr J. 
Oppenheim bij diens aftreden als hoogleraar in 1907 door een aantal van zijn oud-
leerlingen aangeboden huldeblijk.
1907 en z.d 5 stukken
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2 Lid van de redactiecommissie van het aan prof. Oppenheim op diens 70ste verjaardag uit te reiken boekwerk over Nederlands en administratief recht.

2 Lid van de redactiecommissie van het aan prof. Oppenheim op diens 70ste 
verjaardag uit te reiken boekwerk over Nederlands en administratief recht.
Samenstelling van de Commissie: prof. mr P.J.M. Aalberse, prof. mr A. Anema, prof. mr D. van Blom, 
mr J.J. Boasson, prof. mr H.W.C. Bordewijk, prof. Bruins, prof. jhr. mr W.J.M. van Eysinga, mr J.P. 
Fockema Andreae, mr J. van Gelein Vitringa, jhr. mr W.D. de Jonge, mr J.B. Kan, mr S.J.R. de Monchy, 
mr L.A. Nypels, mr H. Reuyl, prof. mr A.A.H. Struycken, prof. mr C. van Vollenhoven, mr C.W. de Vries 
en mr J. Wolterbeek Muller

674 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in verband met het aan prof. mr J. 
Oppenheim op diens 70ste verjaardag aangeboden boekwerk over Nederlands en 
administratief recht, samengesteld door een aantal van zijn oud-leerlingen.
1918, 1919 1 omslag

3 Lid van de Commissie, belast met het afnemen van het examen voor de benoembaarheid tot gezantschapssecretaris der tweede klasse.

3 Lid van de Commissie, belast met het afnemen van het examen voor de 
benoembaarheid tot gezantschapssecretaris der tweede klasse.

675 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de commissie.
1937, 1938 1 omslag

4 Lid van het Comité voor verzet, orde en recht (later Comité voor orde en recht).

4 Lid van het Comité voor verzet, orde en recht (later Comité voor orde en recht).
Na de oorlog was de zorg van het comité gericht op de strijd voor orde en recht in de moeilijke 
overgangstijd tussen het verdrijven van de bezetter en het weer normaal functioneren van de 
Nederlandse rechtsstaat. Het comité kantte zich m.n. tegen de financiële verkwistingen en het 
onrecht bij de "zuiveringen"
Het werd gevormd door: Militairen: W.J.C. Schuurman, voorzitter, M. Boerstra, G.A. Scheffer, L.F. 
Duymaer van Twist, J.C. Roelofsen (secretaris) jhr. B.W. Sickinghe, J.J.D.H. Verschoor, H.W. Tilanus, ir 
L.B. van Dijk, N.F. Epkema, C. Kloos. Burgers: J.W. van de Akker, mr C.C. Bicker Caarten, prof. Bruins, 
P.R. Douwes, mr T.A. van Dijken, dr J.G. van Gelder, jhr. mr M. van der Goes van Naters, M.J. Harts, F.J.
Heeris, dr P.J. Idenburg, C.J. van Kempen, K. ter Laan, P. Schotte, prof. dr B. Schrieke, ir J. Vet

676 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in het comité.
1944, 1945 3 stukken

5 Lid van de Commissie tot oprichting van het tijdschrift "Openbare Financiën".

5 Lid van de Commissie tot oprichting van het tijdschrift "Openbare Financiën".
Kort na het einde van de oorlog nam dr J.A. Monod de Froideville het initiatief tot de oprichting van 
een tijdschrift voor openbare financiën. Op zijn verzoek verklaarden zich bereid in de commissie 
zitting te nemen: prof. dr P.J.A. Adriani, prof. Bruins, prof. mr H.J. Hellema, prof. mr J.G. Koopmans, 
prof. mr P. Lieftinck, mr P.J. Oud, dr M.J. Prinsen

677 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de commissie.
1945, 1946 1 omslag

2 INTERNATIONAAL.

2 INTERNATIONAAL.
a LID VAN COLLEGES VAN ADVIES EN BIJSTAND, INGESTELD DOOR DE VOLKENBOND EN REGERINGEN.

a LID VAN COLLEGES VAN ADVIES EN BIJSTAND, INGESTELD DOOR DE VOLKENBOND EN 
REGERINGEN.

1 Commissie ter voorbereiding van de Internationale Financiële Conferentie van de Volkenbond te Brussel, 1920.

1 Commissie ter voorbereiding van de Internationale Financiële Conferentie van 
de Volkenbond te Brussel, 1920.
In haar vergadering van 11-13 februari 1920 werd door de Volkenbondsraad een resolutie 
aangenomen, waarbij besloten werd een financiële conferentie te doen plaatsvinden ter bestrijding 
van de toenmalige crisis op monetair en financieel gebied
Op uitnodiging van het secretariaat van de Volkenbond vormde Bruins tezamen met prof. A.C. Pigou 
en prof. G. Cassel een commissie ter voorbereiding van de conferentie, Zij schreven elk afzonderlijk 
een memorandum over de economische situatie op dat moment en stelden gezamenlijk een aantal 
aanbevelingen op met betrekking tot economische aangelegenheden van direkt praktisch belang
De conferentie zelf werd in september en oktober 1920 te Brussel gehouden
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678 Briefwisseling. Met bijlagen.
1920, 1921 1 omslag

679 Vergaderstukken van de vijfde vergadering van de commissie.
1920 1 omslag

680 Memorandum van Bruins betreffende de vraagstukken, voorgelegd aan de 
Internationale Financiële Conferentie te Brussel. In het Engels en het Nederlands. 
Met concepten. Gedrukt en getypt.
1920 1 omslag

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

681 "De Internationale Financiële Conferentie", artikel in de "Nieuwe Rotterdamsche 
Courant", 22 april 1920. Met concept, (1920). Getypt, geschreven en gedrukt.
[1920] 2 stukken

682 Artikel voor "Economisch-Statistische Berichten" over de resultaten van de 
conferentie. Concept. Geschreven.
1920 1 stuk

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

683 Kranteknipsels over de conferentie.
1920 1 omslag

684 Kranteknipsel en tijdschriftartikelen betreffende de financieel-economische situatie
in de wereld. In het Nederlands, Duits en Engels.
1920 1 omslag

2 Commissie van deskundigen ter bestudering van de kwestie der dubbele belasting.

2 Commissie van deskundigen ter bestudering van de kwestie der dubbele 
belasting.
Het vraagstuk van dubbele belasting werd urgent na de snelle toename der belastingen ten gevolge 
van de Eerste Wereldoorlog. Een oplossing zou een gunstige invloed hebben op de internationale 
handel en op de kapitaalsverplaatsing tussen de landen onderling
Tijdens de Conferentie van Brussel in 1920 werd besloten, dat onderzocht moest worden, hoe de 
bezwaren van dubbele belasting konden worden opgeheven. Het Financieel Comité van de 
Volkenbond droeg in 1923 vier erkende deskundigen op belastinggebied, de professoren Bruins, 
Einaudi en Edwin R.A. Seligman en Sir Josiah C. Stamp, op de economische gevolgen van de dubbele 
belasting, zowel uit het oogpunt van billijke verdeling der fiscale lasten als uit oogpunt van de 
invloed op de economische betrekkingen en het vrije kapitaalverkeer, te bestuderen
Als resultaat van hun studie verscheen in 1923 een rapport, dat in handen werd gesteld van een 
commissie, die de praktische mogelijkheden van de door de theoretici gegeven aanbevelingen nader
moest onderzoeken

685 Briefwisseling.
1921-1923 1 pak

686 Eindrapport van de commissie, aangeboden aan het Financieel Comité van de 
Volkenbond. In het Engels en Frans. Met concepten.
1923 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

687 Volkenbondspublikaties over de kwestie van dubbele belasting. In het Engels en 
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Frans. Gestencild.
1922-1924 1 pak

688 Kranteknipsels en tijdschriftartikelen over de kwestie van dubbele belasting.
1922-1923 1 omslag

3 Subcommissie voor Landbouwcredieten, ingesteld door de Studiecommissie voor een Europese Unie van de Volkenbond.

3 Subcommissie voor Landbouwcredieten, ingesteld door de Studiecommissie 
voor een Europese Unie van de Volkenbond.
Op 31 maart 1931 werd Bruins benoemd tot afgevaardigde van de Nederlandse regering in de 
commissie
In twee zittingen, van 20-22 april en 13-14 mei 1931, werd door de commissie een plan tot oprichting 
van een Internationale Landbouwhypotheekbank, dat was uitgewerkt door een delegatie van het 
Financieel Comité van de Volkenbond onder voorzitterschap van de Nederlander C.E. ter Meulen, 
behandeld en na de nodige wijzigingen goedgekeurd
Het plan had tot doel door het mogelijk maken van goedkope hypothecaire kredieten de lasten te 
verlichten, die op de producenten van landbouwprodukten drukten, hun exploitatiekosten te 
verminderen en zodoende de koopkracht van de boerenstand in de Oost-Europese landen te 
verhogen, hetgeen ook aan de industrie in de West-Europese landen ten goede zou komen
23 Europese mogendheden ondertekenden het plan in de zomer van 1932 maar het zou nooit 
worden uitgevoerd, omdat het benodigde kapitaal onder invloed van de economische crisis niet 
bijeengebracht kon worden

689 Briefwisseling.
1931 1 omslag

690 Notulen van de vergaderingen van de subcommissie. In het Engels en Frans. 
Gestencild.
1931 1 pak

691 Vergaderstukken. In het Engels en Frans. Gestencild, gedrukt.
1931 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

692 Kranten en kranteknipsels betreffende de oprichting van een Internationale 
Landbouwhypotheekbank.
1931 1 omslag

4 Centrale Commissie voor de Rijnvaart (Commission Centrale pour la Navigation au Rhin).

4 Centrale Commissie voor de Rijnvaart (Commission Centrale pour la 
Navigation au Rhin).
Onderwerp van bemoeiing van de commissie was toentertijd de scheepvaart op de Rijn van Bazel tot
open zee (volgens de gebruikelijke route: ook Waal en Lek dus), en op de waterwegen van Gorkum 
naar de Oosterschelde (i.v.m. de scheepvaart naar Antwerpen)
De commissie was samengesteld uit delegaties van België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië, 
Nederland, Italië en Zwitserland. Bruins werd benoemd tot lid van de Nederlandse delegatie 
(Rijnvaartcommissaris) bij K.B. van 10 november 1931 nr. 32, op voordracht van de minister van 
Buitenlandse Zaken. De overige leden van de Nederlandse delegatie waren: dr A.G. Kröller (hoofd), 
mr C.E.M. Schaepman (secretaris) ir F.L. Schlingemann en mr dr J.H.R. Sinninghe Damsté. Bruins was 
tevens voorzitter van de subcommissie, die zich bezig hield met fiscale kwesties (o.a. dubbele 
belasting): het Comité Financier
In zijn kwaliteit van Rijnvaartcommissaris werd hij bij K.B. van 9 februari 1933 nr. 169 op voordracht 
van de ministers van Buitenlandse Zaken en Waterstaat benoemd tot bijzitter voor Nederland voor 
geschillen inzake doorvoer en verkeer, bedoeld in art. 27 van het statuut van het Permanente Hof 
van Internationale Justitie
Wegens het in de openbaarheid geraken van door Bruins in vertrouwen gedane uitspraken 
betreffende het ontwerp van de herziene Rijnvaartacte, was hij genoodzaakt zijn ontslag aan te 
bieden, dat hem op 12 september 1933 verleend werd
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Lid van de Commissie in pleno.

Lid van de Commissie in pleno.

693 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1931-1933 1 omslag

694 Stukken betreffende zijn aftreden.
1933, 1934 1 omslag

695 "Projet de Convention revisée pour la Navigation du Rhin, adopté en première 
lecture", concept van de herziening van de Acte van Mannheim betreffende de 
Rijnscheepvaart, door de commissie in eerste lezing vastgesteld. Gedrukt.
1932 1 deel

Voorzitter van het Comité Financier.

Voorzitter van het Comité Financier.
De commissie werd ingesteld in november 1931 voor de herziening van artikel vijf van het 
gerevideerde ontwerp van de Rijnscheepvaartacte, behelzende het vraagstuk van de dubbele 
belasting

696 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de subcommissie.
1931-1932 1 omslag

Bijzitter voor Nederland voor geschillen inzake doorvoer en verkeer, bedoeld in artikel 27 van het statuut van het Permanente Hof van Internationale Justitie.

Bijzitter voor Nederland voor geschillen inzake doorvoer en verkeer, bedoeld in artikel 27 
van het statuut van het Permanente Hof van Internationale Justitie.

697 Koninklijk Besluit van 6 februari 1933, waarbij Bruins als Rijnvaartcommissaris 
wordt benoemd tot bijzitter. Met begeleidende brief.
1933 2 stukken

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

698 Afleveringen van een weekblad, waarvan de naam niet blijkt, betreffende de 
verhouding en het verdrag tussen Nederland en België.
1924-1926 1 omslag

699 Kranteknipsels betreffende het tractaat met België.
1925-1927 1 omslag

700 Open brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam aan de 
Tweede Kamer over de gevolgen van het in 1925 gesloten en aan de Staten-
Generaal ter goedkeuring voorgelegde tractaat met België. Gedrukt. Met 
gestencilde minuut en kaart van de tracér's van de Maas, Rijn en Schelde.
1925 3 stukken

701 Open brief van het Nationaal Comité van Actie tegen het verdrag met België aan de 
Tweede Kamer, houdende een beschouwing over het Nederlands-Belgische 
tractaat. Gedrukt.
c. 1926 1 stuk

702 Open brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam aan de 
Tweede Kamer over de memorie van antwoord van de minister van Buitenlandse 
Zaken inzake het wetsontwerp tot ratificatie van het tractaat tussen Nederland en 
België. Gedrukt.
11 juni 1926 1 stuk
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703 "Het gewijzigde verdrag met België - is aanvaarding thans mogelijk?", brochure van 
het Nationaal Comité van Actie tegen het verdrag met België.
1926 1 deeltje

704 "Diplomatieke documenten betreffende de herziening der verdragen van 1839", 
publikatie van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Gedrukt.
1929 1 deel

705 "Nederland-België. Herziening van het verdrag van 1839. Het Nederlandsche 
standpunt", artikel van mr J. Zaaijer in het tijdschrift "Pro en Contra".
1933 1 deel

5 Comité, dat aan de Studiecommissie voor een Europese Unie van de Volkenbond voorstellen zal moeten doen nopens maatregelen, te nemen voor het herstel van de landen van Midden- en Oost-Europa (Conferentie van Stresa).

5 Comité, dat aan de Studiecommissie voor een Europese Unie van de 
Volkenbond voorstellen zal moeten doen nopens maatregelen, te nemen voor 
het herstel van de landen van Midden- en Oost-Europa (Conferentie van Stresa).
Eén van de besluiten van de Volkenbondsconferentie te Lausanne in 1932 strekte tot het in leven 
roepen van een commissie, welke aan de Studiecommissie voor een Europese Unie voorstellen zou 
doen tot het herstel van de Midden- en Oost-Europese landen, en wel in het bijzonder met 
betrekking tot:
a) maatregelen om aan de bestaande transfermoeilijkheden van deze landen een eind te maken en, 
onder de nodige waarborgen, een geleidelijke opheffing van de bestaande stelsels van 
deviezenrestrictie mogelijk te maken;
b) maatregelen, geschikt om het handelsverkeer van deze landen zowel onderling als met derden te 
verlevendigen en de moeilijkheden te overwinnen, die voor de agrarische landen van Midden- en 
Oost-Europa uit de daling van de graanprijzen voortvloeiden, zulks onder algehele reserve van de 
rechten van derde landen
Bij beschikking van de minister van Buitenlandse Zaken van 19 augustus 1932 werd Bruins benoemd 
tot Nederlands vertegenwoordiger in het Comité, dat van 5 tot en met 20 september te Stresa 
bijeenkwam (de zgn. "Conferentie van Stresa" )

706 Briefwisseling.
1932 1 omslag

707 Vergaderstukken van de conferentie. In het Frans. Gestencild, gedrukt en 
geschreven.
1932 1 pak

708 Notulen van de zittingen der conferentie. In het Frans. Gestencild.
1932 1 omslag
Met hiaat

709 Rapport van de Conferentie van Stresa, aangeboden aan de Studiecommissie voor 
een Europese Unie. In het Frans en Engels. Gedrukt.
1932 2 katernen

710 "De Conferentie van Stresa" I en II, nota van de hand van Bruins. Doorslagen.
1932 2 stukken

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

711 Kranteknipsels over de conferentie. In het Frans, Duits en Nederlands.
1932 1 omslag
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6 Commissie van deskundigen, belast met het onderzoek en de uitwerking van een plan tot oprichting van een monetair normalisatiefonds.

6 Commissie van deskundigen, belast met het onderzoek en de uitwerking van 
een plan tot oprichting van een monetair normalisatiefonds.
Op 15 oktober 1932 werd Bruins door de voorzitter van de Volkenbondsraad benoemd tot lid van de 
commissie
De uit negen leden bestaande commissie had tot taak een in alle bijzonderheden uitgewerkt plan op 
te stellen voor het door de Conferentie van Stresa in 1932 aanbevolen gemeenschappelijk fonds voor
normalisering van het muntwezen van de meeste Oost-Europese staten. Tevens moest zij advies 
uitbrengen over de wenselijkheid van een combinatie van het monetair normalisatiefonds met een 
fonds voor het prijsherstel van graan
Onder voorzitterschap van dr G. Bachmann kwam de commissie van 26 oktober - l november te 
Genève bijeen

712 Briefwisseling.
1932 4 stukken

713 Vergaderstukken van de commissie.
1932 1 omslag

714 Rapport van de commissie. In het Engels en het Frans. Gedrukt.
1932 2 katernen

7 Commissie van deskundigen ter bestudering van de financiële en economische situatie in Roemenië.

7 Commissie van deskundigen ter bestudering van de financiële en economische
situatie in Roemenië.
Eind januari 1934 werd door de Roemeense regering een commissie van drie deskundigen ingesteld 
om de financiële en economische situatie van Roemenië te bestuderen en de betalingscapaciteit van
dat land vast te stellen in een rapport, dat als basis zou dienen voor de onderhandelingen over de 
betaalbaarstelling van geamortiseerde Roemeense leningen tussen de Roemeense staat en de 
vertegenwoordigers van de buitenlandse obligatiehouders
Naast Bruins maakten R. Auboin en E. Hall-Patch deel uit van de commissie

715 Algemene briefwisseling.
1934 1 omslag

716 Briefwisseling met de Vereeniging voor den Effectenhandel betreffende 
onderhandelingen van de vereniging met de Roemeense regering inzake de 
betaalbaarstelling van Roemeense leningen, 1934. Met bijlagen.
1933, 1934 1 omslag
De Vereeniging voor den Effectenhandel vertegenwoordigde de Nederlandse houders van 
Roemeense obligaties
(Zie tevens inv. nr. 9 van het Supplement ) op blz. 314 e.v.

717A-717B Vergaderstukken van de commissie. In het Frans. Getypt, gestencild.
1934 2 pakken
717A eerste deel
717B tweede deel

718 Rapport van de commissie. Met drukproeven. In het Frans en Engels. Getypt, 
gestencild en gedrukt.
1934 1 pak

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

719 Memorandum van de Bank Hambros/Lazard Brothers inzake de geschiedenis en de 
legale positie van de Roemeense stabilisatie- en ontwikkelingsleningen van 1929 en
1931, opgesteld in 1933. Met geleidebrief van de bank.
1934 2 stukken
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720 Kranteknipsels over de aankomst van Bruins en het commissielid E. Hall-Patch in 
Roemenië en over de belangrijkste balanscijfers van de Roemeense Bank in 1933, 
vergeleken met die van het voorgaande jaar.
1934 2 stukken

8 Comité tot bespreking van de schaalverdeling inzake de kosten van de Volkenbond.

8 Comité tot bespreking van de schaalverdeling inzake de kosten van de 
Volkenbond.
Bruins was vertegenwoordiger van Nederland in dit door de 19e Volkenbondsvergadering ingestelde
comité, dat tot taak had de schaalverdeling betreffende de bijdragen van de verschillende landen in 
de kosten van de Volkenbond te bestuderen. Het comité bracht rapport uit in juni 1939

721-722 Briefwisseling. Met bijlagen.
1939 1 pak en 1 omslag
721 Met de minister van Buitenlandse Zaken. Met bijlagen., 1 pak
722 Met de Volkenbond., 1 omslag

723 Agenda's, notulen en vergaderstukken. In het Engels en het Frans. Gestencild.
1939 1 omslag

724 Rapport van het comité aan de Volkenbondsvergadering. In het Engels en het Frans.
Gedrukt.
1939 2 stukken

Versamelde stukken.

Versamelde stukken.

725 "Report of the financial adviser in connection with the budget of the Kingdom of 
Siam for the year B.E. 2480 (1937-1938)". Gedrukt.
1937 1 deel

9 Comité van contrôle van de garanderende staten voor de Oostenrijkse Volkenbondslening.

9 Comité van contrôle van de garanderende staten voor de Oostenrijkse 
Volkenbondslening.
Bij beschikking van de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën van 28 augustus 1939 werd 
Bruins benoemd als vertegenwoordiger van Nederland in het comité
De Nederlandse zetel was opengevallen door het overlijden van dr A.R. Zimmerrnan
De werkzaamheden van het comité bestonden uit de controle op de gegarandeerde Oostenrijkse 
conversielening 1934-1959

726-729 Briefwisseling.
1939, 1940 4 omslagen
726 Met E.W. Playfair, secretaris, en S.D. Waley, voorzitter van het comite.

Met concepten.
727 Met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
728 Met het ministerie van Financiën.
729 Overige briefwisseling.

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

730 Kranteknipsels betreffende de Oostenrijkse conversielening van 1934-1959.
1939 4 stukken
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b (BESTUURS)LID VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN EN VAN DOOR DEZE INGESTELDE COMMISSIES.

b (BESTUURS)LID VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN EN VAN DOOR DEZE INGESTELDE 
COMMISSIES.

1 Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Recht.

1 Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Recht.
Lid.

Lid.

731 Stukken betreffende zijn pre-advies over internationaal handelsverkeer en 
meestbegunstiging voor de Nationale Zomerconferentie van de vereniging, 
gehouden op 13 juli 1918 te 's-Gravenhage.
1918 1 omslag

732 Uitnodiging voor en verslag van de plechtige inauguratiezitting van de Académie de
Droit International te 's-Gravenhage. Gedrukt. In het Frans.
1923 1 stuk en 1 deeltje
Bruins was hierbij aanwezig als lid van de Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Recht

2 Internationaal Intermediair Instituut.

2 Internationaal Intermediair Instituut.
Lid.

Lid.

733 Briefwisseling.
1921, 1925 3 stukken

734 Statuten van het instituut. Gedrukt. In het Frans.
1918 1 deeltje

Lid van de Raad van Bestuur.

Lid van de Raad van Bestuur.

735 Stukken betreffende zijn bezoek aan Parijs van 14 april tot en met 3 mei 1919, 
tijdens de Vredesconferentie van Versailles, ten behoeve van het Internationaal 
Intermediair Instituut.
1919 1 omslag

3 Nederlandsche Organisatie voor de Internationale Kamer van Koophandel.

3 Nederlandsche Organisatie voor de Internationale Kamer van Koophandel.
Bruins was bij het werk van de Internationale Kamer van Koophandel betrokken vanaf 1923. In dat 
jaar werd hij door de Nederlandse organisatie van de Kamer afgevaardigd in de Commissie voor 
dubbele belastingen van de Internationale Kamer van Koophandel. Deze functie bekleedde hij tot 
1932
Tezelfdertijd was hij adviseur van de Nederlandse organisatie voor kwesties betreffende dubbele 
belastingen
In juli 1930 werd hij lid van de Commissie inzake het plan Briand, betreffende de organisatie van een 
Unie van Europese staten
Van 1932-1933 was Bruins voorzitter van de Commissie inzake het plan Meijers betreffende de 
schepping van een internationaal ruilmiddel
Zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur duurde van 1933-1946

Lid.

Lid.

736 Briefwisseling.
1923, 1932, 1933, 1935, 1940, 1946 1 omslag

737 Verslag van de Nederlandsche Organisatie voor de Internationale Kamer van 
Koophandel over de periode 1 juni 1924 - 1 juni 1926. Gedrukt.
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c. 1926 1 deeltje
Afgevaardigde in de Commissie voor dubbele belastingen van de Internationale Kamer van Koophandel.

Afgevaardigde in de Commissie voor dubbele belastingen van de Internationale Kamer 
van Koophandel.

738 Briefwisseling.
1923-1930, 1932 1 omslag

739 Stukken betreffende de vergaderingen.
1923-1925, 1930 1 omslag

740 Stukken betreffende de congressen van de Internationale Kamer van Koophandel, 
waar gesproken werd over het vraagstuk van de dubbele belasting.
1925, 1927, 1929 1 omslag

Adviseur inzake kwesties betreffende dubbele belastingen.

Adviseur inzake kwesties betreffende dubbele belastingen.

741 Briefwisseling.
1923-1930, 1932 1 pak

742 Stukken betreffende een algemene ledenvergadering, waarin Bruins een 
uiteenzetting gaf over de werkzaamheden van de Commissie voor dubbele 
belastingen van de Internationale Kamer.
1924 1 omslag

Lid van de Commissie inzake het plan Briand betreffende de organisatie van een Unie van Europese staten.

Lid van de Commissie inzake het plan Briand betreffende de organisatie van een Unie van 
Europese staten.
Deze ad hoc-commissie werd opgericht ter beantwoording van vragen van het hoofdbestuur van de 
Internationale Kamer betreffende het plan en bestond uit prof. Bruins, dr E. Heldring, J.B. van der 
Houven van Oordt, E.H. Krelage, mr A.N. Molenaar, H.R. du Moseh, voorzitter, ir A. Plate, dr F.E. 
Posthuma, S. Posthuma en mr M.P.L. Steenberghe

743 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in de commissie.
1930 4 stukken

Voorzitter van de Commissie inzake het plan Meijers betreffende de schepping van een internationaal ruilmiddel.

Voorzitter van de Commissie inzake het plan Meijers betreffende de schepping van een 
internationaal ruilmiddel.
Van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid ging in 1931 het initiatief uit een commissie te 
vormen om te bestuderen hoe men geraken kon tot een meer internationale economische 
samenwerking in verband met de werkloosheidsbestrijding
De aangezochte commissieleden, waaronder prof. mr E.M. Meijers als bestuurslid van de vereniging,
en Bruins, besloten op verzoek van en in overleg met de Nederlandse organisatie voor de 
Internationale Kamer van Koophandel een memorandum over internationale economische 
samenwerking voor te leggen aan de Internationale Kamer van Koophandel. Na een vergadering op 
13 mei 1932 van enkele aangezochte commissieleden, ondertekenaars van dit memorandum, en de 
afgevaardigden van de Nederlandse organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel 
besloot men o.a. aan prof. Meijers te vragen een nota op te stellen over de schepping van een 
internationaal ruilmiddel
Voor de bestudering van dit plan werd door de Nederlandse organisatie voor de Internationale 
Kamer van Koophandel in 1932 de commissie opgericht. Bruins was lid en voorzitter van de 
commissie
De overige leden van de commissie waren: mr J.W. Beyen, mr H.A. Hartogh, J.B. van der Houven van 
Oordt, prof. mr. A.M. de Jong, prof. mr E.M. Meijers, drs S. Posthuma en prof.mr dr G.M. Verrijn 
Stuart

744 Briefwisseling met de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid, de 
Nederlandsche Organisatie voor de Internationale Kamer van Koophandel en mr 
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J.W. Beyen betreffende de mogelijkheden om te geraken tot een internationaal 
gecoördineerde bestrijding van de wereldcrisis.
1931, 1932 1 omslag

745 Stukken betreffende de vergaderingen.
1932, 1933 1 omslag

Lid van de Raad van Bestuur.

Lid van de Raad van Bestuur.

746 Ingekomen brieven.
1933, 1936, 1945 1 omslag

747 Stukken betreffende de vergaderingen.
1933, 1934 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

748 Verslag van de Commissie voor dubbele belasting, uitgebracht in 1921 op het eerste 
congres van de Internationale Kamer van Koophandel te Londen. Gedrukt. In het 
Engels.
1921 1 katern

749 Verslag van de Britse Kamer van Koophandel over dubbele belasting, uitgebracht in
1921 op het eerste congres van de Internationale Kamer van Koophandel te Londen.
Gedrukt. In het Engels.
1921 1 katern

750 "The problem of double taxation", artikel in Digest nr. 25 van de Internationale 
Kamer van Koophandel. Gedrukt.
1922 1 stuk

751 Verslag van het congres van de Internationale Kamer van Koophandel, in 1923 
gehouden te Rome. Gedrukt. In het Frans.
1923 1 katern

752 Stukken betreffende het vraagstuk van de dubbele belasting, opgesteld door de 
Economische en Financieele Commissie van de Volkenbond. In het Frans en het 
Engels.
1923-1925, 1929, 1930, 1932 1 omslag

753 Lijst van studiecommissies van de Internationale Kamer van Koophandel, 
opgenomen als supplement bij bulletin nr. 8 van de Kamer. Gedrukt. In het Engels 
en het Frans.
1923 1 katern

754 "Die Doppelbesteuerung und der Völkerbund", overdruk van een artikel van G. 
Schanz uit het Duitse tijdschrift "Finanzarchiv".
1923 1 stuk

755 Index op zaaknamen van het Duitse tijdschrift "Finanz-archiv" over de jaargangen 1-
40.
1923 1 deeltje

756 "Dubbele belasting", artikel van mr dr A. Spanjer in "De Nederlandsche Mercuur".
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13 maart 1924 1 katern

757 Kranteknipsel, houdende een artikel over belastingvlucht en dubbele belasting.
1924 1 stuk

758 Kranteknipsel uit de "Nieuwe Rotterdamsche Courant" over de werkzaamheden van
de Volkenbondscommissie voor het vraagstuk van de dubbele belasting en der 
belastingontduiking.
1924 1 stuk

759 Stukken betreffende het probleem van de dubbele belasting bij scheepvaart. In het 
Engels.
1924, (1925) 1 omslag

760 Stukken betreffende het "Committee on international settlements and economie 
information", de commissie van de Internationale Kamer van Koophandel voor het 
verstrekken van economische gegevens. Gestencild. In het Engels.
1928, 1929 1 omslag

761 Tekst van stellingen betreffende internationale dubbele belasting, uitgegeven door 
de Vereeniging voor Belastingwetenschap. Gedrukt.
c. 1928 1 stuk

762 "De Economist", algemeen economisch maandblad, aflevering nummer 5.
1930 1 deel

763 Verslag van het congres te Washington in 1931 van de Commissie voor dubbele 
belastingen van de Internationale Kamer van Koophandel, met conceptresolutie. 
Gedrukt. In het Engels.
1931 1 stuk

764 "Die Notenbanken und die Grenzen ihrer Macht", kranteknipsel uit de "Neue 
Zürcher Zeitung".
1933 1 stuk

765 "L'économie internationale", maandblad van de Internationale Kamer van 
Koophandel, Vol. V nummer 7 en Vol. VI nummers 1, 2, 4 en 5.
1933, 1934 5 katernen

766 Brochures van de Internationale Kamer van Koophandel over het congres van de 
Kamer te Wenen in 1933. In het Frans.
c. 1933 5 katernen

767 Brochure van de Internationale Kamer van Koophandel betreffende de monetaire 
en economische conferentie van de Kamer, gehouden van 12 juni - 27 juli 1933 te 
Londen. In het Frans.
1933 1 katern

768 "La Chambre de Commerce Internationale", brochure over de oprichting, 
samenstelling en werkwijze van de Internationale Kamer van Koophandel.
1934 1 katern

769 Ontwerp van een overeenkomst tussen Nederland en Italië voor de regeling van de 
betalingen bij commerciële uitwisselingen. Gestencild.
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1936 1 stuk
4 Verein für Sozialpolitik.

4 Verein für Sozialpolitik.
Lid.

Lid.

770 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de vereniging.
1928, 1929, 1932, 1936 1 omslag

5 Nederlandsche Paneuropa Vereeniging.

5 Nederlandsche Paneuropa Vereeniging.
Lid van de Raad van Toezicht.

Lid van de Raad van Toezicht.

771 Ingekomen brieven en circulaires van de vereniging.
1933, 1934 1 omslag

6 Institut International de Finances Publiques.

6 Institut International de Finances Publiques.
Lid van het Bestuur.

Lid van het Bestuur.

772-774 Stukken betreffende zijn deelname aan het Congrès des Sciences Economiques et 
Sociales, georganiseerd onder auspiciën van het Congrès des Economistes de 
Langue Francaise.
1937 1 omslag, 2 stukken en 1 deel
Tijdens dit congres werd besloten tot de oprichting van het Institut International de Finances 
Publiques
772 Agenda en vergaderstukken. Gestencild en gedrukt., 1 omslag
773 "Financement des travaux de crise et des travaux du Zuyderzee aux 

Pays-Bas",tekst van zijn rede op het congres. In het Frans en het 
Nederlands. Getypt., 2 stukken

774 "Des Fonds spéciaux dans les Finances publiques et plus 
particulièrement des programmes de Travaux Publics, deel IV van 
het eindverslag van het congres., 1 deel

775-779 Briefwisseling.
1937-1940, 1945 5 omslagen
775 Met M.E. Allix, president, 1938, 1939
776 Met prof. A. Michelson, secretaris-generaal, 1938, 1939
777 Met prof. H. de Peyster, lid van het bestuur.1937-1940, 1945
778 Met mr D. Simons, 1938, 1939
779 Overige briefwisseling, 1937, 1939, 1945

780 Statuten van het Institut International de Finances Publiques. Met concept-
statuten.
1937 2 stukken

781 Vergaderstukken van de bestuursvergadering van 28 februari 1938 te Parijs. In het 
Frans. Getypt, gehectografeerd en gestencild.
1938 1 omslag

782-784 Vergaderstukken van het congres van het Instituut, gehouden van 11-13 juli 1938 te 
Parijs. Gestencild.
1938 3 omslagen
782 Stukken betreffende de interne organisatie van het Instituut. In het 
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Frans.
783 Rapporten over directe en indirecte belastingen opgesteld door 

deelnemers aan het congres. In het Frans en Italiaans.
784 Rapporten over de amortisatie van publieke schulden opgesteld 

door deelnemers aan het congres. In het Frans, Engels en Italiaans.

785 Eindverslag van het congres van het Instituut, gehouden van 11-13 juli 1938 te Parijs. 
In het Frans. Gedrukt.
1939 1 deel

786 Vergaderstukken van de bestuursvergadering van 10 december 1938 te Parijs. In het 
Frans. Gestencild en gedrukt.
1938 1 omslag

787-791 Vergaderstukken van het congres van het Instituut, gehouden van 17-19 juli 1939 te 
Brussel.
1939 1 pak, 2 omslagen en 5 stukken
787 Rapporten van de deelnemers aan het congres, over publieke 

financiën en de conjunctuur. In het Frans, Duits en Engels. 
Gestencild., 1 pak

788 Rapporten van de deelnemers aan het congres, over de 
betrekkingen tussen de thesaurie en de centrale banken. In het Duits
en Frans. Gestencild., 1 omslag

789 "Relations entre le Trésor et la Banque centrale aux Pays-Bas", tekst 
van een exposé van Bruins tijdens het congres. Met tekst van een 
nadere toelichting en een concept daarvan. Getypt, geschreven., 3 
stukken

790 Jaarverslag en financieel overzicht van het instituut over de periode 
augustus 1938 - juli 1939., 2 stukken

791 Overige vergaderstukken., 1 omslag
Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

792 Kranteknipsels uit "The Times" inzake belastingontduiking.
1938 3 stukken

793 "L'Institut International de Finances Publiques", overdruk uit de "Revue d'Economie 
Politique" van een artikel van A. Piatier.
1938 1 katern

794 "Politique budgétaire et politique économique", kranteartikel in de "Moniteur" over 
het congres van het instituut.
17-18 juli 1939 1 stuk

795 "Les Finances Publiques et la Conjuncture en Belgique", publikatie van het Institut 
Belge de Finances Publiques. Gedrukt.
1939 1 deel

7 Société d'Economie Politique de Belgique.

7 Société d'Economie Politique de Belgique.
Honorair Lid.

Honorair Lid.

796-798 Briefwisseling.
1936-1939 2 omslagen en 3 stukken
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796 Met A. Frérichs, president, 1937-1939, 1 omslag
797 Met P. Grafé, algemeen secretaris, 1937-1939, 1 omslag
798 Met mr L.J.A. Trip, 1936, 3 stukken

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

799 "Nederland en de crisis - La Hollande et la Crise", tekst van een lezing van Bruins, 
gehouden op 20 oktober 1937 voor de Société. In het Nederlands en het Frans. 
Getypt. Bijgevoegd een literatuurlijst en een exemplaar van het gedrukt verslag van 
de lezing in het Frans, met verzendlijst.
1937 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

800 "Comptes rendus des travaux de la Société d'Economie Politique de Belgique", 
nummers 92, 109, 111, 127, 135, 136 en 145. Gedrukt.
1934-1939 7 deeltjes

801 Kranteknipsels over de lezing van Bruins voor de Société. In het Frans en het 
Nederlands.
1937 3 stukken

802 "Rapport présenté par M.(P.) van Zeeland, premier ministre, aux Chambres sur 
l'exécution de son programme". Gedrukt.
1937 1 stuk
Waarschijnlijk ontvangen door Bruins tijdens zijn lezing voor de Société in 1937

8 Internationale Vereeniging voor Financieel en Fiscaal Recht.

8 Internationale Vereeniging voor Financieel en Fiscaal Recht.
Zie ook inventarisnummers 577-581

Lid.

Lid.

803-805 Briefwisseling.
1938-1940, 1946 3 omslagen
803 Met C.W. Bodenhausen, voorzitter, 1938, 1939
804 Met mr C.W. Emmen Riedel, secretaris, 1938, 1939
805 Overige briefwisseling, 1938-1940, 1946

806-808 Stukken betreffende de oprichtingsvergadering van de vereniging op 12 februari 
1938 in het Vredespaleis te 's-Gravenhage.
1938 en z.d 1 omslag en 5 stukken
806 Agenda van de oprichtingsvergadering, in het Frans, Duits en Engels, 

met uittreksels uit bij de commissie van voorbereiding ingekomen 
brieven van mr van Zanten sr., A. Dalsace en Sir William Graham 
Harrison inzake wijziging van de ontwerp-statuten, 1938 en z.d, 1 
omslag

807 Tekst van de rede van Bruins, uitgesproken tijdens de 
oprichtingsvergadering, 1938. In het Nederlands en het Frans, met 
een concept in het Nederlands., 3 stukken

808 Verslag van de oprichtingsvergadering, (1938). In het Nederlands en 
Frans. Gedrukt., 2 stukken

809 Statuten van de vereniging. Gedrukt.
(1938) 1 stuk
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810 Jaarverslag en verslag van de penningmeester over 1938. Gestencild. Opgesteld in
1939 2 stukken

811-815 Stukken betreffende het Internationaal Belastingcongres, gehouden van 12-15 juli 
1939 te Scheveningen en georganiseerd door de Internationale Vereeniging voor 
Financieel en Fiscaal Recht.
1938, 1939 2 omslagen en 5 stukken
811 Stukken betreffende de voorbereiding van het congres, 1938, 1939, 1 

omslag
812 Teksten van de openingsrede, een interventie en het slotwoord van 

Bruins. In het Nederlands en het Frans. Getypt en doorslagen. (1939),
4 stukken

813 Tekst van de rede van C.W. Bodenhausen, voorzitter van de 
vereniging, tijdens het congres. In het Frans. Doorslag. (1939), 1 stuk

814 Vergaderstukken van het congres. In het Nederlands, Frans en 
Italiaans. (1939), 1 omslag

815 "L'imposition des bénéfices et des profits de sociétés anonymes à 
intérêts internationaux", en L'autonomie du droit fiscal serait-elle un
moyen de favoriser les accords nationaux?", eindverslagen van het 
congres, gepubliceerd in "Cahiers de droit fiscal international" deel I 
en II. Gedrukt. 1939, 2 delen

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

816 "Probleme des internationalen Finanzrechtes", overdruk van de tekst van een lezing
van dr R. Rosendorff uit de "Wiener Wirtschaftswoche".
1937 1 deeltje

817 "Rivista di diritto finanziario e scienza della finanze", 1e jaargang nummer 2. 
Gedrukt.
1937 1 deel

818 Kranteknipsels over de oprichting van de vereniging.
1938 1 omslag

819 "Rivista Italiana di diritto finanziario", 2e jaargang nummers 1 en 2.
1938 2 delen

820 "Il regolamento delle tasse giudizarie in Olanda", overdruk van een artikel van mr 
W.R. Emmen Riedel uit de "Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze", 2e 
jaargang nummer 1.
1938 1 deeltje

821 "Nieuwe stromingen op het gebied van staatsfinanciën en belastingrecht", overdruk
van een artikel van mr W.R. Emmen Riedel uit het "Weekblad voor Privaatrecht, 
Notarisambt en Registratie", nummers 3565 en 3566.
1938 1 deeltje

822 "Le caractère et le contenu du phenomène financier", overdruk van een artikel van 
prof. G.N. Léon uit de "Annales de la Faculté de Droit de Bucarest", nummer 2.
1939 1 deeltje

823 "Les impôts sur les revenus", publikatie van het Egyptische ministerie van Financiën.
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1939 1 deel

824 Map met toeristische informatie over Nederland en Nederlandsch-Indië, 
aangeboden door het Nederlands Bureau voor Toerisme aan de deelnemers aan 
het Internationaal Belastingcongres, gehouden in 1939 te Scheveningen.
c. 1939 1 omslag

825 "Terugblik op het Eerste Congres der Internationale Vereeniging voor Financieel en 
Fiscaal Recht", overdruk uit "De Naamloze Vennootschap" van 15 juli en 15 augustus 
1939 van een artikel van mr dr F.E. Schmey.
1939 1 katern

826 Aflevering van "Taxes - the tax magazine", waarin het bericht is opgenomen, dat 
Mitchell B. Carroll is benoemd tot president van de vereniging. Met geleidebrief van
de uitgever van het tijdschrift.
september 1939 2 stukken

c ADVISEUR VAN DE OVERHEID EN HET BEDRIJFSLEVEN.

c ADVISEUR VAN DE OVERHEID EN HET BEDRIJFSLEVEN.
1 Adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de herziening van het Nederlandsch-Belgisch tractaat van 1839 tijdens de besprekingen te Parijs in 1919.

1 Adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de herziening van het 
Nederlandsch-Belgisch tractaat van 1839 tijdens de besprekingen te Parijs in 
1919.

827 Stukken betreffende de conferentie te Parijs.
1919 1 omslag

828 Briefwisseling naar aanleiding van de gehouden conferentie.
1919, 1926, 1927 1 omslag

2 Adviseur van de Nederlandse regering inzake de kwestie van voorkeurstarieven bij de Duitse spoorwegen.

2 Adviseur van de Nederlandse regering inzake de kwestie van 
voorkeurstarieven bij de Duitse spoorwegen.

829 Stukken betreffende zijn bemoeienissen voor de Nederlandse regering inzake de 
kwestie van voorkeurstarieven bij de Duitse spoorwegen voor het vervoer naar de 
Duitse zeehavens, waardoor het vervoer naar de Nederlandse zeehavens dreigde te 
worden benadeeld, in verband met het overleg tussen de Nederlandse en de Duitse 
regering over een regeling van deze kwestie.
1924, 1925 1 omslag

3 Adviseur van de firma Krupp te Essen inzake een geschil met de Oesterreichische Kreditanstalt.

3 Adviseur van de firma Krupp te Essen inzake een geschil met de 
Oesterreichische Kreditanstalt.

830 Briefwisseling betreffende zijn advies aan F. Krupp von Bohlen und Halbach inzake 
een geschil tussen de firma Krupp te Essen en de Oesterreichische Kreditanstalt 
over de sanering van de vestiging van de firma te Berndorff in Oostenrijk.
1934 1 omslag

4 Adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake een geschil tussen Nederland en Denemarken.

4 Adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake een geschil tussen 
Nederland en Denemarken.

831 Nota, opgesteld door Bruins en als advies uitgebracht aan het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, inzake eventuele onderwerping aan het oordeel van het 
Permanente Hof van Justitie van een geschil tussen de Nederlandse en de Deense 
staat over de betalingsverplichtingen van de Deense staat onder de Deense 
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goudleningen van 1925 en 1928. Concept en minuut. Met bijlagen.
Opgesteld in 1940. 1 omslag

5 Economisch adviseur van de Nederlandsche Militaire Missie bij den Geallieerden Bestuursraad in Duitschland.

5 Economisch adviseur van de Nederlandsche Militaire Missie bij den 
Geallieerden Bestuursraad in Duitschland.

832 Briefwisseling.
1945, 1946 1 omslag

833 Notulen van de elfde tot en met de veertiende vergadering van Sectiehoofden van 
de Missie. Gestencild.
november - december 1945 4 stukken

834 Weekoverzichten, samengesteld door de afdeling Inlichtingen var de 
Nederlandsche Militaire Missie uit de binnen- en buitenlandse pers over de situatie 
in en om Duitsland. Gestencild.
november - december 1945 4 stukken

835 Lijst, houdende de samenstelling van de Missie. Gestencild.
1946 1 stuk

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

836 Kranteknipsels en een tijdschriftartikel over de Nederlandsche Militaire Missie en 
over de resultaten van de Conferentie te Potsdam. Gedrukt en fotokopieën.
1945-1946 3 stukken

d ARBITER.

d ARBITER.
1 Arbiter in een geschil tussen de Roemeense staat en de bank Hambros/Lazard Brothers inzake de goudclausule in de Roemeense stabilisatie- en ontwikkelingslening van 1929.

1 Arbiter in een geschil tussen de Roemeense staat en de bank Hambros/Lazard 
Brothers inzake de goudclausule in de Roemeense stabilisatie- en 
ontwikkelingslening van 1929.

--- Stukken betreffende zijn werkzaamheden.
1937 2 pakken
Deze stukken bevinden zich in de bibliotheek van het Vredespaleis te 's-Gravenhage; verworven in 
1981

2 Arbiter in een geschil tussen de Roemeense staat en de Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB) over de Roemeense stabilisatie- en ontwikkelingslening van 1929.

2 Arbiter in een geschil tussen de Roemeense staat en de Svenska Tändsticks 
Aktiebolaget (STAB) over de Roemeense stabilisatie- en ontwikkelingslening 
van 1929.

837 Tekst van de arbitrale uitspraak van Bruins. Afschrift. In het Frans. Gestencild.
november 1938 1 deel
De overige stukken betreffende deze arbitrage bevinden zich in de bibliotheek van het Vredespaleis 
te 's-Gravenhage; verworven in 1981. Zie inventaris op het archief van prof. mr dr G.W.J. Bruins: 
Supplement, 1929-1939, toegangnr. 2.21.191.02

e OVERIGE NEVENFUNCTIES.

e OVERIGE NEVENFUNCTIES.
1 Gemachtigde van het Italiaanse ministerie van Financiën inzake de registratie in Nederland van Italiaanse tabaksmerken.

1 Gemachtigde van het Italiaanse ministerie van Financiën inzake de registratie 
in Nederland van Italiaanse tabaksmerken.

838 Briefwisseling.
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1909, 1910 1 omslag
Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

839 Teksten van wetten en een bijlage tot de Nederlandse Staatscourant betreffende de
internationale bescherming van de industriële eigendom en de bepalingen op de 
fabrieks- en handelsmerken.
1884-1904 1 omslag

2 Correspondent voor Nederland van de Royal Economic Society.

2 Correspondent voor Nederland van de Royal Economic Society.
Bruins was correspondent van 1924 tot aan zijn overlijden

840 Briefwisseling betreffende zijn benoeming en werkzaamheden.
1924-1926 1 omslag

3 Medewerker aan het "Handbuch der Finanzwissenschaft.

3 Medewerker aan het "Handbuch der Finanzwissenschaft.
Bruins was medewerker voor het hoofdstuk "Der Staatshaushalt und das Finanzsystem der 
Niederlande vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart". Het boek zou worden uitgegeven 
door J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) en H. Laupp' schen Buchhandlung in Tübingen

841 Briefwisseling.
1925-1929 1 omslag

4 Medewerker aan de "Encyclopaedia Brittanica".

4 Medewerker aan de "Encyclopaedia Brittanica".

842 Briefwisseling met Sir Leo Chiozza Money, uitgever van de "Encyclopaedia 
Brittanica".
1928 1 omslag

5 Vertegenwoordiger van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel op de Tweede Internationale Economische Conferentie, georganiseerd onder auspiciën van de Internationale Unie van Volkenbondsverenigingen te Genève.

5 Vertegenwoordiger van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel op de 
Tweede Internationale Economische Conferentie, georganiseerd onder 
auspiciën van de Internationale Unie van Volkenbondsverenigingen te Genève.
Bruins sprak tijdens de conferentie over de zgn. "trève douanière", de wapenstilstand op het gebied 
van de tarievenstrijd in het handelsverkeer

843 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als vertegenwoordiger van de vereniging 
op de conferentie.
1930 1 omslag

6 Deskundige, belast met het opstellen van een memorandum voor de Gouddelegatie van de Volkenbond inzake de oorzaken en effecten van het goudverkeer naar en vanuit Duitsland van 1924 tot 1930.

6 Deskundige, belast met het opstellen van een memorandum voor de 
Gouddelegatie van de Volkenbond inzake de oorzaken en effecten van het 
goudverkeer naar en vanuit Duitsland van 1924 tot 1930.
In overeenstemming met de resolutie van de Volkenbondsraad van 14 december 1928 werd door het
Financieel Comité van de Volkenbond een speciale delegatie benoemd om de oorzaken van de 
fluctuaties in de koopkracht van goud en het effect ervan op de economie van de verschillende 
staten te onderzoeken en er rapport over uit te brengen
In haar tweede vergadering besloot deze Gouddelegatie het goudverkeer in de vier belangrijkste 
landen, nl. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Amerika door een aantal deskundigen aan een nader 
onderzoek te laten onderwerpen. Bruins werd aangezocht een memorandum op te stellen inzake de 
oorzaken en effecten van het goudverkeer naar en vanuit Duitsland van 1924-1930. Tevens nam hij in
november 1930 deel aan vergaderingen van de Gouddelegatie om zijn rapport toe te lichten

844 Briefwisseling.
1930 1 omslag

845 "The movement of gold into and out of Germany since 1924", memorandum van 
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Bruins voor de Gouddelegatie. Met concept en bijlagen. Getypt, gestencild en 
gedrukt.
1930 1 omslag

846 Notulen van de vergadering van de Gouddelegatie op 7 november 1930, (opgesteld 
in 1930). Gestencild. Bijgevoegd: briefwisseling met C. Darlington, employé bij de 
Volkenbond, inzake de correctie van de notulen door Bruins.
1930 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

847 Nota's en memoranda, ontvangen door Bruins van de Gouddelegatie van de 
Volkenbond. In het Engels. Gestencild.
1930 1 pak

848 Tijdschriftartikelen over het internationale goudverkeer. In het Duits en Engels.
1930 1 omslag

7 Afgevaardigde van de Nederlandse regering naar de Economische en Monetaire Conferentie van de Volkenbond te Londen en naar de als voortzetting van deze conferentie gehouden 40e zitting van het Economisch Comité van de Volkenbond.

7 Afgevaardigde van de Nederlandse regering naar de Economische en 
Monetaire Conferentie van de Volkenbond te Londen en naar de als voortzetting
van deze conferentie gehouden 40e zitting van het Economisch Comité van de 
Volkenbond.
Bij K.B. van 17 juli 1933, nr. 51 werden tot afgevaardigden van de Nederlandse regering benoemd mr 
J.W. Beyen en prof. G.W.J. Bruins. Op de agenda van de conferentie stonden vraagstukken 
betreffende de valuta-stabilisatie en de internationale handelspolitiek. De conferentie is 
uiteengegaan zonder dat enig concreet resultaat behaald was. Tijdens de min of meer als 
voortzetting van deze conferentie gehouden 40e zitting van het Economisch Comité van de 
Volkenbond kwamen de vraagstukken van veterinaire aard en douane-technische kwesties ter 
sprake. Bruins was hierbij aanwezig als vervanger van minister Colijn
Zie ook inventarisnummer 897

849-850 Stukken betreffende zijn deelname aan de Economische en Monetaire Conferentie 
te Londen.
1933 2 omslagen
849 Briefwisseling met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de 

voorbereiding van de conferentie. Met bijlagen, 1933
850 Agenda en vergaderstukken van de conferentie. Gestencild en 

gedrukt, 1933

851-853 Stukken betreffende zijn deelname aan de 40e zitting van het Economisch Comité 
van de Volkenbond.
1933 1 pak, 1 omslag en 1 katern
851 Briefwisseling, 1933, 1 omslag
852 Agenda en vergaderstukken, 1933, 1 pak
853 Rapport van het Economisch Comité van de Volkenbond aan de 

Volkenbondsraad over haar werkzaamheden tijdens de 40e zitting. 
Gedrukt, 1933, 1 katern

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

854 Rapporten, memoranda en tijdschriftartikelen, welke gediend hebben als 
documentatie voor Bruins bij de Economische en Monetaire Wereldconferentie van 
1933 te Londen.
1930-1933 1 omslag
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855 Kranteknipsels over de conferentie.
1933 4 stukken

C STUKKEN DIE GEEN BETREKKING HEBBEN OP FUNCTIES EN LIDMAATSCHAPPEN VAN VERENIGINGEN OF WAARVAN HET VERBAND DAARMEE NIET GEBLEKEN IS.

C STUKKEN DIE GEEN BETREKKING HEBBEN OP FUNCTIES EN LIDMAATSCHAPPEN VAN 
VERENIGINGEN OF WAARVAN HET VERBAND DAARMEE NIET GEBLEKEN IS.

1 Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

1 Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.

856 "De ontwerpen Talma tot regeling der ziektekostenverzekering" I en II, overdrukken 
van een artikel uit "De Economist". Met concept en drukproef.
1911 2 katernen en 2 stukken

857 Stukken betreffende een lezing, getiteld: "De economische gevolgen van den 
oorlog", gehouden op 29 oktober 1914 voor de Vereeniging van Ambtenaren in 
dienst der Gemeente Rotterdam.
1914 1 omslag

858 "Imperialisme en nieuw-mercantilisme", tekst van een lezing, gehouden op 3 
december 1915 te Zutphen. Geschreven.
1915 1 stuk

859 "Conjunctuurwisseling en Discontopolitiek", opstel in de bundel "Sociaal-
economische opstellen", aangeboden aan mr H.B. Greven, oud-hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden.
1916 1 deel

860 "De organisatie van den handel en de industrie na den oorlog", tekst van een 
inleiding voor de gecombineerde vergadering van de Kamers van Koophandel en 
Fabrieken in Nederland op 6 maart 1917 te Utrecht, opgenomen in het stenografisch
verslag van de vergadering. Gedrukt.
1917 1 deeltje

861 Stukken betreffende een inleiding over "conjunctuurverschijnsel en onderneming", 
voor de lade Accountantsdag van de Nederlandsche Accountants Vereeniging op 28
september 1918 te Amsterdam. Geschreven, getypt, gestencild en gedrukt.
1918 1 omslag

862 "De economische crisismaatregelen in Nederland", concept van een artikel. 
Geschreven.
1918 1 stuk

863 Tekst van stellingen over het onderwerp "wisselkoersen en internationale 
credietverlening" voor een debatingavond van het Rotterdamsch Genootschap 
"Gijsbert Karel van Hogendorp" op 24 april 1920. Gedrukt.
1920 1 stuk

864 "Keynes over de daling van de mark", tekst van een bespreking van een artikel van 
J.M. Keynes in "The Manchester Guardian". Doorslag.
c. 1920 1 stuk

865 "La situation réelle de l'Europe", concepten van een artikel. Met geleidebrief. In het 
Frans. Getypt en geschreven.
c. 1920 3 stukken
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866 Verslag van een inleiding van vraagstukken op het gebied der handelspolitiek, 
gehouden in een vergadering van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen 
op 21 juni 1921. Doorslag.
1921 1 stuk

867 "Bescherming en wisselkoersen", tekst van een inleiding voor de buitengewone 
algemene ledenvergadering van de Handelsvereeniging voor Metaal-industrieelen 
op 22 oktober 1921. Met bijlagen.
1921 1 omslag

868 "De jongste handelspolitieke voorstellen van den Nijverheidsraad", artikel in het 
tijdschrift van de Nederlandsche Werkloosheidsraad.
1921 1 deeltje

869 Verslag van de vergadering van de Nederlandsche Werkloosheidsraad op 28 
december 1920, waarin Bruins een inleiding hield over de vraag, of het nemen van 
anti-dumping maatregelen gewenst is, opgenomen in het tijdschrift van de raad. 
Met een kranteknipsel, houdende verslag van de vergadering.
1921 1 deeltje en 1 stuk

870 "Onze economische positie", aantekeningen voor een lezing op 30 december 1921 te
Dieren. Geschreven.
1921 1 stuk

871 Tekst van een voordracht voor een Duits gezelschap over de Rotterdamse haven, 
als inleiding op een excursie in het havengebied. Geschreven. In het Duits.
c. 1921 1 stuk

872 "Enkele opmerkingen over het vraagstuk der internationale credietverleening in het 
algemeen", concept van een artikel.
april 1922 1 stuk

873 "Die Grundlagen der Niederländischen Freihandelspolitik und die jetzige 
Wirtschaftskrise", tekst van een rede voor de Universiteit van Frankfurt op 11 mei 
1922, gepubliceerd als deel 2 van de "Schriften des Holland-Institutes". Met concept
en verslag van de rede in het Nederlands.
1922 1 deeltje en 2 stukken

874 Aantekeningen voor een rede, getiteld: "De beteekenis van kapitaal en 
kapitaalvorming", gehouden voor het hoofdbestuur van het Nederlandsch Verbond 
van Vakvereenigingen op 26 september 1922, met aantekeningen van de daarop 
aansluitende discussie. Geschreven.
1922 2 stukken

875 "De economische toestand van Europa en ons land", tekst van een rede, gehouden 
voor het Algemeen Nederlandsch Vakverbond op 13 oktober 1922. Met concept en 
met een verslag van de rede in "De Fabrieksbode", personeelsblad van de 
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek.
1922 2 stukken en 1 katern

876 "Enkele beschouwingen over den algemeenen economischen toestand", 
aantekeningen voor een rede, gehouden op 24 oktober 1922 voor de Kamer van 
Koophandel te Dordrect. Geschreven.
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1922 1 stuk

877 Stukken betreffende een inleiding op 2 december 1922 voor de Broederschap van 
Notarissen in Nederland over de waarde vastheid van de gulden, de goudclausule in
notariële akten en over de wijze waarop in de praktijk de moeilijkheden kunnen 
worden opgelost, welke voor de hypothecaire beleggingen door inflatie kunnen 
ontstaan. Geschreven, getypt.
1922 1 omslag

878 "Die Bedeutung eines ungehinderten internationalen Verkehrs für den 
Wiederaufbau Europas", overdruk uit "Weltwirtschaftliches Archiv" van de tekst van
een lezing, gehouden voor het "Weltwirtschafts-Kongress der Uebersee-Woche" in 
Hamburg.
1922 1 deeltje

879 "How much can the Allies induce Germany to pay with advantage to themselves", 
concept van een artikel voor "The Manchester Guardian". Geschreven.
1922 1 stuk

880 "The Banking Situation in Holland", concepten van een artikel voor "The 
Manchester Guardian". In het Engels en het Nederlands. Met een kranteknipsel, 
houdende een bespreking van het artikel.
1922 1 omslag

881 "De bezuinigingsplannen der Regeering" I en II, artikelen in "De Telegraaf".
29 en 30 december 1923 2 stukken

882 "Wat vertraagt hier te lande het economisch herstel?", tekst van de rede, 
uitgesproken op de algemene vergadering van het Verbond van Nederlandsche 
Fabrikanten-vereenigingen op 30 mei 1923. Geschreven. Met uitnodiging voor en 
verslag van de vergadering.
1923 3 stukken

883 Stukken betreffende een lezing over overheid en kapitaalvorming, gehouden op 21 
februari 1924 voor de Vereeniging "Handel en Nijverheid" te Winschoten.
1923, 1924 1 omslag
Zie ook inventarisnummer 526

884 "De ontwikkeling der handelspolitiek na den oorlog", aantekeningen voor een 
lezing, gehouden op 22 maart 1924 voor de firma Stokvis. Geschreven.
1924 1 stuk

885 "De rapporten der commissies van deskundigen, benoemd door de commissie van 
herstel", aflevering twee uit een serie van drie artikelen, opgenomen in 
"Economisch-Statische Berichten".
7 mei 1924 1 katern

886 "De jurist in het bankwezen", artikel in de brochure: "Vooruitzichten na voltooide 
juridische studie", samengesteld op verzoek van het Nederlandsch 
Faculteitsbestuur. Met minuut.
1924 1 deeltje en 1 stuk

887 "The London Conference: the transition from the currency- to the tariff problem", 
artikel in het financieel-economisch overzicht van de statistische afdeling van de 
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Amsterdamsche Bank N.V. Met exemplaren in het Frans en het Duits. Gedrukt.
1924 3 katernen

888 "International-wirtschaftliche Stellung Hollands", aantekeningen voor een lezing. 
Geschreven.
ca. 1927 1 stuk

889 Stukken betreffende een rede, getiteld: "Samenwerking van centrale banken", 
uitgesproken ter gelegenheid van de eerste Hoogeschooldag der Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool op 9 maart 1929 te Rotterdam. In het Nederlands, Duits en 
Engels. Getypt en gedrukt.
1929 1 omslag

890 "Neue Entwicklungen auf dem Gebiete des Notenbankwesens", artikel in het 
financieel-economisch overzicht van de statistische afdeling van de 
Amsterdamsche Bank N.V. Gedrukt.
oktober 1930 1 katern

891 "De huidige crisis en wat men ertegen doen kan", aantekingen voor een lezing, 
gehouden op 4 maart 1931 voor het hoofdbestuur van het Nederlandsch Verbond 
van Vakvereenigingen te Amsterdam. Met aantekeningen voor repliek bij de 
discussie.
1931 2 stukken

892 "Hoe staat Europa er economisch voor?", aantekeningen voor een rede ter 
gelegenheid van een diner van het Rotterdamsch Genootschap "Gijsbert Karel van 
Hogendorp" op 8 april 1931, opgesteld in 1931.

1 stuk

893 "Internationale produktiebeperking", aantekeningen voor een lezing op 5 maart 
1931 voor de "Rotary Club". Geschreven.
1931 1 stuk

894 "De overeenkomst van Lausanne", artikel in "De Volkenbond", tijdschrift van de 
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. Met concept.
september 1932 1 deeltje en 1 stuk

895 "Actueele vraagstukken op het gebied der internationale schuldvorderingen", 
aantekeningen voor een rede, gehouden op 29 november 1932 te Leiden.
1932 2 stukken

896 "Het economisch werk van den Volkenbond", aantekeningen voor een lezing op 17 
maart 1933. Geschreven. Opgesteld in
1933 1 stuk

897 Tekst van een lezing, gehouden op 10 juni 1933 voor de Vereeniging voor 
Volkenbond en Vrede, afdeling 's-Gravenhage, over de betekenis van de 
Economische en Monetaire Conferentie van de Volkenbond te Londen. Geschreven. 
Met gedrukte aankondiging en kranteknipsel over zijn lezing.
1933 3 stukken

898 "Het economisch werk van Genève" artikel. Getypt.
1933 1 stuk
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899 "Internationale credietverlening op korten termijn", artikel in het "Banknummer" 
van het "Algemeen Handelsblad". Met getypt concept.
januari 1934 1 katern en 1 stuk

900 Stenografisch verslag van een voordracht over internationale ontwikkelingen op 
monetair gebied, gehouden op 1 februari 1934 voor de Studiekring E(conomische 
en) C(onsulaire) D(irectie) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Getypt. Met 
geleidebrief, ontvangen van het ministerie.
1934 2 stukken

901 "De ontwikkeling van de Nederlandsche handelspolitieke wapenrusting en het 
ervan gemaakt gebruik", uittreksel van een rede voor de Algemene Vergadering van
de Groninger Maatschappij van Landbouw. Getypt.
c. 1934 1 stuk

902 "Het conjunctuur- en crisisvraagstuk voor den oorlog", artikel in het 
"Conjunctuurnumrner" van "Economisch-Statistische Berichten". Met concept en 
minuut.
27 februari 1935 1 katern en 2 stukken

903 Aantekeningen voor voordrachten over internationale economische betrekkingen, 
gehouden op 26 februari, 4 en 11 maart 1936 voor de Nederlandsche Handels-
Hoogeschool te Rotterdam. Geschreven.
1936 3 stukken

904 Aantekeningen over de toekomstige goudswaarde en het in verband daarmee te 
volgen beleid. In het Frans en Engels. Getypt.
april 1936 2 stukken
Met een aantekening in potlood: "niet verder benut"

905 "Netherlands and their colonies. Important economies reduce budget deficit", 
artikel in "The Financial Times". Met concepten.
april 1936 1 omslag

906 "Moeilijkheden in het internationale betalingsverkeer", tekst van een rede voor de 
Vereeniging voor Voortgezet Handelsonderwijs op 30 oktober 1936 te Amsterdam. 
Twee exemplaren, waarvan een met aantekeningen in de marge.
1936 2 stukken

907 Aantekeningen over "An inquiry into the nature and causes of the Wealth of 
Nations" van Adam Smith. Doorslag.
november 1937 1 stuk
Niet gepubliceerd

908 "C.E. ter Meulen", tekst van een in memoriam in "De Telegraaf", 16 november 1937. 
Met concept en andere kranteknipsels betreffende het overlijden van Ter Meulen.
1937 1 omslag

909 "In memoriam Mr. G. Vissering", artikel in "Economisch-Statistische Berichten". Met
concept.
22 december 1937 1 katern en 1 stuk

910 "Een en ander over handelspolitiek voorheen en thans", tekst van een rede voor de 
Vereeniging voor Studiebelangen van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, ter 



2.21.191.01 Bruins 119

gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Hoogeschool op 7 november 1938. Met
uittreksel van de rede en kranteknipsel, houdende verslagen van de rede.
1938 1 omslag

911 "De ontwikkeling van het internationale crediet", artikel. Doorslag.
c. 1938 1 stuk

912 "Enkele opmerkingen over de prijsverhoudingen in een aantal landen", concepten 
van een artikel. Getypt en geschreven.
1939 3 stukken

913 "De beteekenis van de binnenlandsche markt voor de Nederlandsche industrie in 
samenhang met de belangen van onzen export en import", uittreksel van een rede, 
gehouden op 7 juli 1939 voor de jaarvergadering der Vereeniging "Nederlandsch 
Fabrikaat". Gestencild. Met het verslag van de vergadering, opgenomen in het 
tijdschrift van de Vereeniging.
1939 1 stuk en 2 katernen

914 Tekst van een toespraak, gehouden op 11 juni 1943 te Rotterdam ter gelegenheid 
van het 25-jarig ambtsjubileum van prof. mr C.W. de Vries, hoogleraar aan de 
Nederlandsche Handels-Hoogeschool (Nederlandsche Economische Hoogeschool). 
Getypt.
1943 1 stuk

915 Aantekeningen voor lezingen en artikelen, waarvan niet blijkt voor welke instantie 
ze gehouden, respectievelijk geschreven zijn.
1917, 1933 en z.d 1 omslag

2 Verzamelde stukken.

2 Verzamelde stukken.

916 "De koopman uit een zedekundig oogpunt", redevoering uitgesproken, en het 
verslag over de lotgevallen der Universiteit van Amsterdam gedurende de cursus 
1904-1905, uitgebracht bij de overdracht van het rectoraat op 18 september 1905 
door I.J. de Bussy. Gehectografeerd.
1905 1 stuk

917 Belgische wet van 18 augustus 1907 over de samenwerking van gemeenten en 
particulieren voor de vestiging van waterleidingbedrijven, opgenomen in het 
Belgische tijdschrift "Bulletin usuel des lois et arrêtés concernant l'administration 
generale".
oktober 1907 1 deeltje

918-921 Kranteknipsels betreffende wetsontwerpen tot regeling van sociale verzekeringen.
1910-1912 2 omslagen en 3 stukken
918 Algemeen, 1910, 3 stukken
919 Ziekteverzekering, 1910-1912, 1 omslag
920 Invaliditeits- en ouderdomsverzekering.1911, 1912, 1 omslag
921 Ongevallenverzekering, 1910, 1 stuk

922 Kranteknipsels uit de "Nieuwe Courant" en de "Nieuwe Rotterdamsche Courant" 
over het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek omtrent de verbintenis uit onrechtmatige daad, en de invoering
van daarmee samenhangende bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering.
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1911 4 stukken

923 "Die Steuerreserven in England und Deutschland", artikel van J. Wolf in 
"Finanzwirtschaftliche Zeitfragen", aflevering 13.
1914 1 deeltje

924 "Ontwerp-Treub voor de wet op het belastingstelsel 1916 (grondslagen van het 
stelsel van 's-Rijksbelastingen), gevolgd door de memorie van toelichting", 
brochure.
1915 1 deeltje

925 "In- en Uitvoer", handelseconomisch weekblad. 1e jaargang nummer 1.
januari 1916 1 katern

926 Kranteknipsel uit de "Nieuwe Rotterdamsche Courant", houdende een kritiek van 
een onbekend auteur op twee artikelen in het dagblad "De Tijd", waarin gepleit 
werd tégen de bouw van een te duur geacht gebouw voor het Centraal Bureau voor 
de Statistiek en vóór het afschaffen van de statistieken van de in-, uit- en doorvoer 
wegens het te gering geachte belang daarvan voor de handel.
22 maart 1916 1 stuk

927 "Wet op de oorlogswinstbelasting (wet van 22 juni 1916, Staatsblad no. 288), met 
inleiding en aantekeningen door J.M.J. de Schepper". Gedrukt.
1916 1 deeltje

928 Menukaarten, verzameld door Bruins.
1917, 1920-1923, 1939 1 omslag

929 Concept-notulen van de eerste Volkenbondsvergadering. In het Frans en Engels. 
Gedrukt.
1920 1 stuk

930 Stukken betreffende onderhandelingen over een krediet-overeenkomst tussen 
Nederland en Duitsland.
1920 1 omslag

931 "Die notwendigen Vorbedingungen für die Gesundung der Deutschen Währung", 
tekst van een lezing van M.M. Warburg, gehouden op de Algemene Duitse 
Bankiersdag op 26 oktober 1920. Gedrukt.
c. 1920 1 katern

932 "Ceteris paribus", artikel van P.J.C. Tetrode, houdende een kritische beschouwing 
van de kritiek van mr W.C. Mees R. Azn. op de goud- en discontopolitiek van de 
Nederlandsche Bank, opgenomen in het handels-economische weekblad "In- en 
Uitvoer".
februari 1921 1 katern

933 "Suggestion for organizing the gold reserve bank of the United States of Europe", 
nota van F.A. van der Lip. Doorslag. Met verklarend schrijven van Van der Lip.
oktober 1921 2 stukken

934 Memorandum van prof. G. Gassel voor de Volkenbond over de wereldproblemen 
op het monetaire vlak, gepubliceerd in het supplement van de "Manchester 
Guardian Commercial".
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27 oktober 1921 1 katern

935 "Een Deensch oordeel over de daling van de mark", kranteknipsel, houdende een 
bespreking van een artikel in The Scandinavian van dr L.V. Birck, hoogleraar in de 
economie aan de Hogeschool te Kopenhagen, over de daling van de mark.
1922 1 stuk

936 "Sound Tax Reform", overdruk van een serie artikelen van E.R.A. Seligman in "The 
Chicago Daily News" over belastinghervorming.
1922 1 katern

937 Stukken betreffende de ontwikkeling van de Zwitserse belastingpolitiek en de 
financiële toestand van Zwitserland.
c. 1922 en 1924 3 katernen en 2 stukken

938 "Het Staatsbedrijf der Artillerie-inrichtingen", overdruk van een artikel van W.M. 
Engelbrechts in de rubriek "Mededeelingen van de Centrale commissie voor 
bezuinigingen" in het tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel.
maart 1923 1 stuk

939 "The English-speaking world and the continent of Europe", artikel van B.M. 
Anderson, econoom van de Chase National Bank, over de wenselijkheid van Britse 
en Amerikaanse steun bij het oplossen van de problemen tussen Frankrijk en 
Duitsland tengevolge van de eerste wereldoorlog, opgenomen in "The Chase 
Economic Bulletin".
april 1923 1 katern

940 Afschrift van een gedeelte uit de notities van mr L.J.A. Trip voor een bespreking in 
de Nijverheidsraad over de uitvoering van het vlootplan. Getypt.
juni 1923 1 stuk

941 Voorlopig verslag betreffende het wetsontwerp tot regeling van de inrichting der 
staatsbegroting en staatsregeling.
november 1923 1 stuk

942 "Struycken herdacht", overdruk van een in memoriam door prof. dr J.A. Veraart in 
het tijdschrift "De Beiaard".
november 1923 1 katern

943 "Joost van Vollenhoven, tekst van een in memoriam door G. Vissering in het 
"Algemeen Handelsblad" over J. van Vollenhoven, in leven directeur van de 
Nederlandsche Bank.
1923 1 stuk

944 "Standardized or Index Money ? A defense of tested monetary standards", 
verhandeling van L. Keesing. Gedrukt.
maart 1924 1 deeltje

945 "The policy of the Bank of England", artikel van J.M. Keynes in het Britse weekblad 
"The Nation and the Athenaeum".
19 juli 1924 1 katern

946 "Foreign investment and national advantage", artikel van J.M. Keynes in het Britse 
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weekblad "The Nation ande the Athenaeum".
9 augustus 1924 1 katern

947 Kranteknipsel uit de "Nieuwe Rotterdamsche Courant" van 7 oktober 1924, 
houdende een in memoriam prof. Oppenheim.
[1924] 1 stuk

948 "Rome en rente", overdruk van een artikel door D. van Blom in "De Economist".
1924 1 katern

949 "The French crisis", overdruk van een artikel over de Franse financiële crisis in "The 
Financial Bulletin Service of Dow, Jones & Co.".
april 1925 1 stuk

950 "Het ontstaan van het Nederlandsche bankwezen", tekst van een verhandeling door
een onbekend auteur. Doorslag.
c. 1e kwart 20e eeuw 1 stuk

951 Kranteknipsels over prof. J.A. van Hamel als Volkenbondscommissaris te Danzig.
februari - mei 1927 1 omslag

952 "The National income 1924. A comparative study of the income of the United 
Kingdom in 1911 and 1924", tekst van een verhandeling van A.L. Bowley, professor in
de statistiek, en Sir Josiah Stamp, secretaris van de Royal Statistical Society. 
Gedrukt.
1927 1 deel

953 "Federal reserve policy and money market" artikel van Leonard Keesing. Doorslag.
11 augustus 1928 1 stuk

954 Notulen van de vergadering van 16 augustus 1928 van de Zwitserse 
"Münzverkehrskommission". In het Duits en het Frans. Gestencild.
c. 1928 1 stuk

955 "The Bank of England return; its history and significance", artikel van een onbekend 
auteur over de geschiedenis en het belang van de publicering van de weekstaten 
van de Bank van Engeland, opgenomen in het maandblad van de Britse Midland 
Bank.
1929 1 katern

956 Kranteknipsels, houdende een verslag van een lezing van dr H.M. Hirschfeld, 
directeur-generaal van Handel en Nijverheid, over actuele vraagstukken op het 
gebied der Nederlandse handelspolitiek, gehouden in een vergadering van het 
Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité.
c. 1929 2 stukken

957 Fotokopieën van kranteknipsels betreffende de oprichting van een Economische 
Adviesraad door de Engelse regering. In het Engels.
c. 1930 3 stukken

958 Publikaties van het Economisch en Financieel Comité van de Volkenbond. Gedrukt 
en gestencild. In het Frans en het Engels.
1930-1932 1 pak
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959 Aantekeningen door E. Enthoven van zijn tiende economische voorlichtingsreis naar
Duitsland. Gestencild.
februari 1931 1 deel

960 "Friedrich List, der Vorkämpfer des Deutschen Eisenbahnwesens; ein beitrag zur 
Jugendgeschichte des Deutschen Eisenbahnwesens", overduk van een artikel van A.
van der Leyen over de ontwikkeling van de Duitse spoorwegen uit "Archiv für 
Eisenbahnwesen".
1931 1 deeltje

961 "Overzicht van de al of niet door handelsverdragen bepaalde handelspolitieke 
verhouding van Nederland (en de deelen van het Rijk buiten Europa) tot andere 
landen", publikatie van het ministerie van Economische Zaken en Arbeid. Gedrukt.
1932 1 stuk

962 "De beteekenis van de graanprijzen voor het ontstaan en het voortduren der crisis", 
overdruk van een artikel van dr F.G. WalIer in "Economisch-Statistische Berichten".
1933 1 katern

963 "Suggestions for improving the banking system", tekst van een verklaring van W.W. 
Aldrich, voorzitter van de raad van bestuur en president van de Chase National 
Bank, afgelegd voor de subcommissie van de "United States Senate Committee on 
Banking and Currency". Gedrukt.
1933 1 katern

964 Stukken betreffende het overlijden van C.A.P. van Stolk, in leven president-
commissaris van Van Stolk's commissie-handel te Rotterdam.
1934 3 stukken

965 "1912 and 1935; a comparison, a contrast and a conclusion", artikel van een 
onbekend auteur over de vergelijking van de gebeurtenissen in 1912 en 1935 op het 
gebied van de Britse monetaire politiek, opgenomen in het maandblad van de 
Britse Midland Bank.
1935 1 katern

966 Nederlandse en buitenlandse kranteknipsels en tijdschriftartikelen betreffende 
diverse onderwerpen op financieel-economisch gebied.
1935-1940 1 pak

967 "Deutschlands Kolonialproblem", tekst van een verhandeling van dr H. Schacht, 
president van de Duitse Reichsbank, over de wenselijkheid van teruggave van de in 
de eerste wereldoorlog door Duitsland verloren koloniën. Gedrukt.
1937 1 katern

968 Vijfde jaarverslag van de "League Loans Committee", de Volkenbondscommissie 
voor het verstrekken van leningen. Gedrukt.
1937 1 deel

969 "Grundlagen der Oesterreichischen Wirtschaft", overdruk van een artikel van dr V. 
Kienböck, president van de Oostenrijkse Nationale Bank, in het tijdschrift "Wiener 
Wirtschaftswoche".
1937 1 katern
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970 Kranteknipsels uit de "Nieuwe Rotterdamsche Courant" en de "Neue Zürcher 
Zeitung" over dr H. Schacht, president van de Duitse Reichsbank, en over zijn 
maatregelen met betrekking tot de Duitse economie.
1938 2 stukken

971 Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Nederlandsche Handels-
Hoogeschool, houdende de herdenkingsrede's, uitgesproken tijdens de Openbare 
Senaats-vergadering van 8 november 1938, .
1938 1 deel

972 Kranteknipsel uit de "Frankfurter Zeitung" van 25 februari 1938, houdende een in 
memoriam S. Parker Gilbert, oud agent-general voor de Duitse herstelbetalingen 
onder het Dawes-plan.
1938 1 stuk

973 Kranteknipsel uit de "Neue Zürcher Zeitung", houdende een beschouwing over een 
door dr W.J. Beyen, president van de Bank voor Internationale Betalingen, 
gehouden lezing over de relatie tussen de structuur van het banksysteem en de 
economische wederopbouw in de verschillende landen.
1939 1 stuk

974 Verslagen van de raad van beheer en van de raad van commissarissen van de 
Nationale Bank van Roemenië over het jaar 1939. In het Frans. Gedrukt. Opgesteld 
in
1940 1 katern

975 "Der Kapitalismus in den Niederlanden", tekst van een verhandeling van prof. dr R. 
van Genechten, uitgegeven door "Die Nordische Gesellschaft". Gedrukt.
1942 1 katern

976 Tekst van de belangrijkste gegevens uit het geschrift "Conditions of Peace" van Carr,
opgesteld door een onbekend auteur. Getypt.
c. 1942 1 stuk

977 Anonieme nota over een brief van M.M. Rost van Tonningen aan A.Seyss-Inquart 
van 18 december 1943, waarin de oorzaken van de steeds moeilijker wordende 
financiële toestand van Nederland beschreven worden, (1943). Getypt. Met 
kranteknipsels, houdende verslagen van redevoeringen va.n Rost van Tonningen.
1941, 1943 3 stukken

978 Tekst van een bespreking van een publikatie van het Unileverconcern, getiteld: "The
problem of unemployment", uitgegeven door de bank Pierson, Heldring en Pierson.
Getypt.
1943 1 stuk

979 Nota ( van jhr. mr E. van Lennep) over de problemen bij het internationaal 
betalingsverkeer. Getypt.
april 1944 1 stuk

980 "Enkele gedachten over de vergoeding van oorlogsschade", nota van mr S.J.R. de 
Monchy. Doorslag.
november 1944 1 stuk
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3 Overige stukken.

3 Overige stukken.

981-983 Stukken betreffende een manifest van veertien economen, waaronder Bruins, over 
de geldpolitiek van de Nederlandsche Bank.
1920, 1921 3 omslagen
981 Briefwisseling over het opstellen van het manifest, 1920
982 Briefwisseling naar aanleiding van de publikatie van het manifest in 

de dagbladen, 1920, 1921
983 Kranteknipsels betreffende het manifest, 1920, 1921

verzamelde stukken

984 Stukken betreffende zijn deelname aan de "International Conference on Economic 
Recovery and World Recovery and World Peace" van 11-14 oktober 1921 te Londen, 
georganiseerd door "The Fight the Famine Council for Economic Reconstruction" en 
"The Peace Society" . In het Engels.
1921 1 omslag

985-988 Stukken betreffende het ontwerp van wet tot wijziging van hoofdstuk VIII B der 
Staatsbegroting voor het jaar 1923, ter verlening van steun aan de in 
credietmoeilijkheden geraakte R.K. Hanzebanken.
1923 2 omslagen en 5 stukken
985 Briefwisseling., 3 stukken
986 Kamerstukken betreffende het ontwerp., 1 omslag
987 Kranteknipsels., 1 omslag
988 Beursberichten, uitgegeven door de firma's Patijn, Van Notten & Co. 

en Westendorp & Co. Gedrukt., 2 stukken

989 Stukken betreffende de deelname van Bruins aan het Congres scientifique pour 
l'expansion des relations commerciales internationales.
1924 1 omslag

990 Stukken betreffende de instelling van een Directie van de Economische 
Voorlichtingsdienst van het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid.
1931 en (c. 1931) 1 omslag

991 Briefwisseling met F.J. Claes, employée van de firma De Gruyter, dr W. de Vlugt, 
burgemeester van Amsterdam, en jhr. mr Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, minister 
van Binnenlandse Zaken, over de plannen van F.J. Claes tot de oprichting van een 
grondbriefbank.
1932, 1933 1 omslag

992 Lijst van antwoorden op de vragen van de lijst, gevoegd bij de brief van de 
Staatscommissie voor het bankwezen van 16 februari 1938, opgesteld door Bruins. 
Doorslag.
c. 1938 1 stuk

993 Tekst van een verhandeling over de valuta-plannen van White en Keynes, 
vermoedelijk opgesteld door Bruins. Doorslag.
c. 1940 1 stuk
Het eerste blad ontbreekt

994 "De toekomstige waardeverhouding van den gulden tegenover den dollar", nota, 
vermoedelijk opgesteld door Bruins. Doorslag.
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1944 1 stuk

995 Nota van Bruins betreffende de vergoeding van goederen, die tijdens de bezetting 
in Duitse handen zijn overgegaan. Doorslag.
mei 1945 1 stuk

IV WERKZAAMHEDEN OP ANDERE GEBIEDEN.

IV WERKZAAMHEDEN OP ANDERE GEBIEDEN.
a LID VAN COMITÉ'S.

A LID VAN COMITÉ'S.
1 Secretaris/penningmeester van het Nederlandsch Universitair Comité voor Studiehulp aan Krijgsgevangen Studenten.

1 Secretaris/penningmeester van het Nederlandsch Universitair Comité voor 
Studiehulp aan Krijgsgevangen Studenten.
Het comité was samengesteld uit vertegenwoordigers van de rijksuniversiteiten, de gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam, de Technische Hogeschool te Delft en de Nederlandsche Handels-
Hoogeschool. Zitting namen voor
Leiden: dr J. Huizinga, dr L. van Itallie en dr W.B. Kristensen
Utrecht: mr J. baron d'Aulnis de Bourouill, dr A. Noordtzij, dr W. Vogelsang, dr Jos. Schrijnen
Groningen: dr J.H. Kern, mr J. Simon van der Aa, dr J. de Zwaan
Amsterdam: mr J.A. van Hamel, J.H. Scholte. Delft: dr C.L. van der Bilt, C. Feldmann
Rotterdam: prof. Bruins
De belangrijkste werkzaamheid van het comité was het toezenden van studieboeken aan Belgische 
en Engelse studenten in Duitsland en aan Duitse studenten in Engeland. Voor Franse en Russische 
studenten in Duitse krijgsgevangenschap en voor Duitse studenten in Franse en Russische 
krijgsgevangenkampen werd gezorgd door Zwitserse en Scandinavische universiteiten

996 Algemene briefwisseling.
1915-1923 1 pak

997 Circulaires en pamfletten van het comité. Met drukproeven.
1915, 1916 en z.d 1 omslag

998 Stukken betreffende het beheer der financiën van het comité, opgemaakt en 
ontvangen door Bruins als penningmeester.
1916-1923 1 omslag

999 Verslagen van de vergaderingen van het comité in 1915 en 1916, en aantekeningen 
van de vergadering in 1917. Getypt, gedrukt en geschreven. Opgesteld
1915-1917 3 stukken

1000 Verslagen van de werkzaamheden van het comité, vanaf de oprichting tot 31 
december 1916 en van 1 januari 1917 tot aan de herfst 1920. Gedrukt, getypt. 
Opgemaakt in
1917 en 1920 2 stukken

1001 Ingekomen brieven van de Duitse gezant in Nederland betreffende het verlenen 
aan Bruins van de Rode Kruis medaille van Duitsland Ie en IIe klasse, voor zijn hulp 
aan krijgsgevangen Duitse studenten,
1918, 1921 2 stukken

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

1002 Kranteknipsels over de werkzaamheden van het comité.
1916, 1917 en z.d 1 omslag
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2 Voorzitter van het Rotterdams comité voor de Comeniusherdenking.

2 Voorzitter van het Rotterdams comité voor de Comeniusherdenking.
Het comité was samengesteld uit: prof. Bruins, dr J.R. Callenbach, ds L.S.P. van der Chijs, prof. mr 
W.H. Drucker, I.M. van Duchteren, W.A. Engelbrecht, mr dr G.J. Fabius, jhr. L. de Geer van Jutphaas, dr
A.G. van Hamel, A. Hudig-Löhnis, mr W.C. Mees, S. Plate, W. Reindersma, A. Reuchlin-Elink 
Schuurman en A.B. de Zeeuw

1003 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in het comité.
1920 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

1004 Kranteknipsel uit de "Nieuwe Rotterdamsche Courant", houdende een artikel van 
A.E.F. Junod over het leven van Johannes Amos Comenius.
14 november 1920 1 stuk

3 Secretaris van het Comité tot oprichting van een commissie tot leniging van de voedselnood in Duitschland.

3 Secretaris van het Comité tot oprichting van een commissie tot leniging van de 
voedselnood in Duitschland.
Het comité werd uit humanitaire en politieke overwegingen opgericht op initiatief van Th. van 
Welderen baron Rengers en was als volgt samengesteld: F.H. Fentener van Vlissingen, dr E. Heldring, 
jhr. H. Loudon, dr A.G. Kröller, C.E. ter Meulen, mr R.J.H. Patijn, dr F.E. Posthuma, jhr. mr A.M. Snouck 
Hurgronje en Th. van Welderen baron Rengers. Het comité trad in contact met een soortgelijk 
comité in Amerika waardoor reeds hulp verleend was teneinde tot internationale aanpak van het 
probleem te geraken

1005 Briefwisseling.
1923, 1924 1 omslag

4 Voorzitter van het Comité tot oprichting der Nederlandsche Omroep Maatschappij.

4 Voorzitter van het Comité tot oprichting der Nederlandsche Omroep 
Maatschappij.
De commissie had tot taak een regeling te treffen voor de radio-omroep hier te lande en heeft 
daarbij ontwerpen opgesteld voor statuten van een op te richten Nederlandse Omroep 
Maatschappij, voor een zendmachtiging en een rijkssubsidie-regeling
In het comité hadden zitting: prof. Bruins, A. Dubois, mr A.M. de Jong, A.W.K. Tamson en A. Veder
Na het vertrek van Bruins naar Berlijn werd zijn taak overgenomen door dr F.E. Posthuma

1006 Briefwisseling.
1923-1925 1 omslag

Verzamelde stukken.

Verzamelde stukken.

1007 Kranteknipsel uit de "Nieuwe Rotterdamsche Courant", houdende de rede van de 
minister van Waterstaat ter gelegenheid van de installatie van de Radio-
omroepcommissie en de antwoordrede van de voorzitter van de commissie.
1925 1 stuk

5 Lid van het Stedelijk Comité Rotterdam van het Nationaal Comité herdenking mobilisatie 1914.

5 Lid van het Stedelijk Comité Rotterdam van het Nationaal Comité herdenking 
mobilisatie 1914.
Uitnodigingen om zitting te nemen in het stedelijk Comité zijn door het Nationaal Comité mede 
gericht aan: D.G. van Beuningen, D.H.C. van Cappelle , mr J. Dutilh, B.C.D. Hanegraaf, A.C. de Neeve, 
D.J.C.H. Scholten, J.H. Wilton en mr P.J. van Wijngaarden. Als secretaris fungeerde J. Bowier

1008 Stukken betreffende zijn werkzaamheden in het comité.
1924 1 omslag
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b OVERIGE.

B OVERIGE.

1009 Tekst van de verklaring van de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad, mede-
ondertekend door Bruins, waarin het vertrouwen uitgesproken wordt, dat de 
volkeren na de oorlog zullen streven naar internationale samenwerking op allerlei 
gebied. Gedrukt.
1916 1 stuk

1010 Convocatie voor een bijeenkomst van de Anti-Oorlog Raad, waarop prof. Lujo 
Brentano uit München aanwezig zal zijn.
1918 1 stuk

c VERZAMELDE STUKKEN.

C VERZAMELDE STUKKEN.

1011 Tekst van een lezing van Mrs B. Morgan over de Amerikaanse puriteinsheid. In het 
Duits. Doorslag.
c. 1935 1 stuk

II STUKKEN AFKOMSTIG VAN ZIJN FAMILIE LEDEN.

II STUKKEN AFKOMSTIG VAN ZIJN FAMILIE LEDEN.

1012 Kranteknipsels uit Nederlandse, Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse kranten 
betreffende het overlijden van prof. Bruins, afkomstig van Mevrouw A.C. Bruins-
van der Hoop en mr D. Bruins.
1948 1 omslag

1013 Bedankbrief van mr H. van Leeuwen, bibliothecaris van de Nederlandsche 
Economische Hoogeschool, aan mevrouw A.C. Bruins-van der Hoop, voor het 
gebruik van de briefwisseling tussen prof. Bruins en J.M. Keynes bij een 
tentoonstelling in de hogeschool.
1953 1 stuk

III STUKKEN UIT COMMISSIEARCHIEVEN.

III STUKKEN UIT COMMISSIEARCHIEVEN.
1 Stukken uit het archief van de Commissie voor de Indische vennootschapsbelasting.

1 STUKKEN UIT HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE INDISCHE 
VENNOOTSCHAPSBELASTING.
Zie voor de persoonlijke stukken van prof. Bruins betreffende deze commissie, de 
inventarisnummers 316-339

1014 Briefwisseling.
1923, 1924 1 omslag

1015 Stukken betreffende het advies van de Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië 
aan de minister van Koloniën betreffende het eerste verslag van de Commissie tot 
herziening van het belastingstelsel in Nederlandsch-Indië.
1923, 1924 1 omslag

2 Stukken uit het archief van de Commissie van advies nopens bevordering der economische samenwerking tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië.

2 STUKKEN UIT HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES NOPENS BEVORDERING 
DER ECONOMISCHE SAMENWERKING TUSSCHEN NEDERLAND EN NEDERLANDSCH-
INDIË.
Zie voor de persoonlijke.stukken van prof. Bruins betreffende deze commissie, de 
inventarisnummers 410-427

1016 Briefwisseling.
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1932-1934 1 omslag

1017 Stukken betreffende de vergaderingen.
1933 2 stukken

1018 Staten van de getaxeerde opbrengst aan invoerrechten van vanuit Nederland jn 
Nederlandsch-Indië ingevoerde goederen over 1928 en 1932 en van de getaxeerde 
opbrengst aan invoerrechten van vanuit Nederlandsch-Indië in Nederland 
ingevoerde goederen over die jaren.
1933 1 stuk

1019 Staten van de invoer in guldens in Nederlandsch-Indië per uitvoerend land en per 
groep produkten over 1928, 1931 en 1932, opgesteld.
1933 1 stuk
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	Verzamelde stukken.

	5 Centrale commissie van advies inzake ondersteuning van "uitgetrokken" (werkloze) sigarenmakers.
	Verzamelde stukken.

	6 Staatscommissie voor het muntwezen.
	Verzamelde stukken.

	7 Subcommissie uit de Raad van Bijstand van de Directie Economische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken ter nadere uitwerking van het Plan Ter Meulen inzake internationale credietverlening.
	8 Rijkscommissie van advies inzake de exportcredieten.
	Verzamelde stukken.

	9 Staatscommissie inzake gedistilleerdproductie.
	Lid.
	Voorzitter van de economische subcommissie en q.q. lid van de centrale subcommissie.
	Lid van de juridische subcommissie.
	Verzamelde stukken.

	10 Commissie voor de Indische vennootschapsbelasting.
	Verzamelde stukken.

	11 Commissie van advies inzake wederopenstelling van de Postcheque- en Girodienst.
	Verzamelde stukken.

	12 Commissie van onderzoek inzake de Vereeniging "Coöperatieve Meelfabrieken der Hanze".
	13 Commissie inzake nikkelen munt.
	Verzamelde stukken.

	14 Commissie inzake het aardappelmeelcrediet.
	Verzamelde stukken.

	15 Commissie voor de steun aan de suikerbietenteelt.
	Verzamelde stukken.

	16 Rijkscommissie van advies inzake exportcredietgaranties.
	Verzamelde stukken.

	17 Rijkscommissie inzake het plaatselijk giroverkeer.
	Verzamelde stukken.

	18 Commissie van onderzoek naar de financiële verhouding van de provincie Gelderland en de N.V. Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij.
	Verzamelde stukken.

	19 Commissie van advies nopens bevordering der economische samenwerking tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië.
	Verzamelde stukken.

	20 Commissie ter voorbereiding van eene technische herziening van het tarief van invoerrechten.
	Lid.
	Lid van de subcommissie 1, "land- en tuinbouwproducten en voedings- en genotmiddelen".
	Lid van de subcommissie 8, "andere artikelen".
	Verzamelde stukken.

	21 Commissie van advies ter vermijding van dubbele belasting in Nederland en Nederlandsch-Indië.
	Verzamelde stukken.
	Foto.

	22 De Electriciteitsraad.
	Verzamelde stukken.

	23 De Economische Raad.
	Lid.
	Lid van de Vaste Commissie van de Economische Raad ex artikel 8 van de wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten.
	Verzamelde stukken.

	24 Commissie inzake de herziening van het statuut van de Nederlandsche Bank.

	b (BESTUURS)LID VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN EN VAN DOOR DEZE INGESTELDE COMMISSIES.
	1 Vereeniging voor Staatswetenschappen.
	Lid.
	Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.
	Verzamelde stukken.



	2 Bond van Vrije Liberalen.
	Secretaris van de Commissie omtrent de vraag hoe mede met het oog op de uitbreiding van wettelijke voorziening in sociale noden onze wettelijke ongevallenverzekering moet worden verbeterd.
	Verzamelde stukken.


	3 Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen.
	Lid.
	Secretaris van de commissie ter bestudering van de vraag, wat voor de Nederlandsche gemeenten het meest aanbevelenswaard is, opcentenheffing op de in te voeren algemeene rijksinkomstenbelasting, of behoud van het tegenwoordige stelsel der zelfstandige gemeentelijke inkomsten.

	4 Vereeniging "Instituut voor Economische Geschriften".
	Algemeen secretaris, tevens belast met de leiding van het door de vereniging uitgegeven weekblad "Economisch-Statistische Berichten".
	Verzamelde stukken.

	Lid van de Raad van Beheer.
	Lid van de vereniging.

	5 Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
	Lid.
	Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.
	Verzamelde stukken.


	Bestuurslid van het departement Rotterdam.
	Lid van het hoofdbestuur.
	Voorzitter van de Commissie inzake het te graven kanaal van Maasbracht tot Maastricht.
	Verzamelde stukken.


	6 Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland.
	Lid van het algemeen bestuur.
	Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.


	7 Instituut voor Crisis-Onderzoek.
	Lid.
	Lid van de werkcommissie.

	8 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
	Lid van de Lyceumcommissie van het departement Rotterdam.

	9 Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek.
	Lid.
	Lid.van de Commissie inzake de studie in de economie.
	Verzamelde stukken.


	10 Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs.
	Lid van het bestuur.

	11 Stichting "Voorlichting omtrent Nederland".
	Lid van de Commissie tot nazien der rekening.

	12 Coöperatieve Vereeniging "Centrale Beheer".
	(Plaatsvervangend) lid van de Commissie van scheidslieden.

	13 Vereeniging "Handelsrecht".
	Lid van het algemeen bestuur.

	14 Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs (Nederlandsche Handels-Hoogeschool), later: Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Onderwijs in de Economische Wetenschappen.
	Lid van het algemeen bestuur.

	15 Vereeniging voor Belastingwetenschap.
	Lid.
	Voorzitter van de Commissie tot voorbereiding eener Internationale Vereeniging voor Financieel en Fiscaal Recht.
	Bestuurslid.
	Voorzitter van de Commissie ter bestudering van de beginselen die onder de gewijzigde omstandigheden aan het belastingsysteem ten grondslag moeten liggen.
	Verzamelde stukken.


	c ADVISEUR VAN DE OVERHEID EN HET BEDRIJFSLEVEN.
	1 Adviseur van de minister van Financiën inzake de kwestie van van het al of niet handhaven van de pariteit van de Nederlandse gulden.
	2 Adviseur van de Nederlandsche Vereeniging van Distillateurs en Likeurstokers en de Nederlandsche Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters inzake de bepaling van de effectiviteit van een door de vereniging ontworpen prijsregeling terzake van prijsbescherming.
	3 Adviseur van de ministers van Waterstaat en van Financiën inzake de afwikkeling van de buitenlandse betalingen door de P.T.T.
	4 Adviseur van de Nederlandsch-Indische Handelsbank.
	5 Financieel adviseur van de Onderlinge Verzekering Maatschappij van Geneeskundigen tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit.
	6 Adviseur ad hoc van de Bataafsche Petroleum Maatschappij.
	7 Commissaris-rapporteur van het Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel inzake de financieel-economische verhoudingen en gedragingen van de A.K.U. in de jaren mei 1940 - 1 mei 1945.
	Verzamelde stukken.


	d ARBITER.
	1 Voorzitter van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties in het bakkersbedrijf over het arbeidsloon in het bakkersbedrijf en de arbeidsduur der broodbezorgers.
	Verzamelde stukken.

	2 Voorzitter van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de patroons- en arbeidersorganisaties in de sigarenindustrie over de verhoging van het loon in verband met de stijging der indexcijfers.
	Verzamelde stukken.

	3 Lid van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de R.K. Tabaksbewerkersbond "St. Willibrordus" en de N. V. Sigarenfabrieken v/h Gebroeders Claassen over de toepassing van arbeidsvoorwaarden uit de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sigarenindustrie van 16 maart 1920.
	Verzamelde stukken.

	4 Lid van de Commissie van arbitrage inzake het geschil tussen de N.V. Algemeene Transportonderneming (A.T.O.) enerzijds en H. Colignon & Cie. (vennoot van de C.V. Van Gend en Loos, H. Colignon & Cie) anderzijds over een financiële regeling, voortvloeiende uit de overname van de commanditaire vennootschap door de A.T.O.
	Verzamelde stukken.

	5 Arbiter in een geschil tussen onbekende partijen in verband met beëindiging van een dienstbetrekking.

	e COMMISSARIS EN LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BANKEN EN ANDERE BEDRIJVEN.
	1 Koninklijk Commissaris bij de Nederlandsche Bank.
	Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.
	Verzamelde stukken.

	2 Commissaris van de Zeeuwsche Hypotheekbank.
	3 Commissaris van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V.
	Verzamelde stukken.

	4 Commissaris van de Twentsche Bank.
	Verzamelde stukken.

	5 Commissaris van de Overijsselsche Hypotheekbank.
	6 Commissaris en Lid van de Raad van Bestuur van de K.L.M.
	Commissaris.
	Lid van de Raad van Bestuur.


	f DOCENT.
	1 Docent handelspolitiek aan de Volksuniversiteit van 's-Gravenhage.
	Verzamelde stukken.

	2 Privé-docent economie van koningin Wilhelmina.
	3 Docent handelspolitiek aan de Volksuniversiteit van Amsterdam.
	4 Docent economie aan de Hoogere Marine Krijgsschool.

	g OVERIGE NEVENFUNCTIES.
	1 Secretaris/penningmeester van de Commissie Huldeblijk Oppenheim.
	2 Lid van de redactiecommissie van het aan prof. Oppenheim op diens 70ste verjaardag uit te reiken boekwerk over Nederlands en administratief recht.
	3 Lid van de Commissie, belast met het afnemen van het examen voor de benoembaarheid tot gezantschapssecretaris der tweede klasse.
	4 Lid van het Comité voor verzet, orde en recht (later Comité voor orde en recht).
	5 Lid van de Commissie tot oprichting van het tijdschrift "Openbare Financiën".


	2 INTERNATIONAAL.
	a LID VAN COLLEGES VAN ADVIES EN BIJSTAND, INGESTELD DOOR DE VOLKENBOND EN REGERINGEN.
	1 Commissie ter voorbereiding van de Internationale Financiële Conferentie van de Volkenbond te Brussel, 1920.
	Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.
	Verzamelde stukken.

	2 Commissie van deskundigen ter bestudering van de kwestie der dubbele belasting.
	Verzamelde stukken.

	3 Subcommissie voor Landbouwcredieten, ingesteld door de Studiecommissie voor een Europese Unie van de Volkenbond.
	Verzamelde stukken.

	4 Centrale Commissie voor de Rijnvaart (Commission Centrale pour la Navigation au Rhin).
	Lid van de Commissie in pleno.
	Voorzitter van het Comité Financier.
	Bijzitter voor Nederland voor geschillen inzake doorvoer en verkeer, bedoeld in artikel 27 van het statuut van het Permanente Hof van Internationale Justitie.
	Verzamelde stukken.


	5 Comité, dat aan de Studiecommissie voor een Europese Unie van de Volkenbond voorstellen zal moeten doen nopens maatregelen, te nemen voor het herstel van de landen van Midden- en Oost-Europa (Conferentie van Stresa).
	Verzamelde stukken.

	6 Commissie van deskundigen, belast met het onderzoek en de uitwerking van een plan tot oprichting van een monetair normalisatiefonds.
	7 Commissie van deskundigen ter bestudering van de financiële en economische situatie in Roemenië.
	Verzamelde stukken.

	8 Comité tot bespreking van de schaalverdeling inzake de kosten van de Volkenbond.
	Versamelde stukken.

	9 Comité van contrôle van de garanderende staten voor de Oostenrijkse Volkenbondslening.
	Verzamelde stukken.


	b (BESTUURS)LID VAN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN EN VAN DOOR DEZE INGESTELDE COMMISSIES.
	1 Nederlandsche Vereeniging voor Internationaal Recht.
	Lid.

	2 Internationaal Intermediair Instituut.
	Lid.
	Lid van de Raad van Bestuur.

	3 Nederlandsche Organisatie voor de Internationale Kamer van Koophandel.
	Lid.
	Afgevaardigde in de Commissie voor dubbele belastingen van de Internationale Kamer van Koophandel.
	Adviseur inzake kwesties betreffende dubbele belastingen.
	Lid van de Commissie inzake het plan Briand betreffende de organisatie van een Unie van Europese staten.
	Voorzitter van de Commissie inzake het plan Meijers betreffende de schepping van een internationaal ruilmiddel.
	Lid van de Raad van Bestuur.
	Verzamelde stukken.


	4 Verein für Sozialpolitik.
	Lid.

	5 Nederlandsche Paneuropa Vereeniging.
	Lid van de Raad van Toezicht.

	6 Institut International de Finances Publiques.
	Lid van het Bestuur.
	Verzamelde stukken.


	7 Société d'Economie Politique de Belgique.
	Honorair Lid.
	Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.
	Verzamelde stukken.


	8 Internationale Vereeniging voor Financieel en Fiscaal Recht.
	Lid.
	Verzamelde stukken.



	c ADVISEUR VAN DE OVERHEID EN HET BEDRIJFSLEVEN.
	1 Adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de herziening van het Nederlandsch-Belgisch tractaat van 1839 tijdens de besprekingen te Parijs in 1919.
	2 Adviseur van de Nederlandse regering inzake de kwestie van voorkeurstarieven bij de Duitse spoorwegen.
	3 Adviseur van de firma Krupp te Essen inzake een geschil met de Oesterreichische Kreditanstalt.
	4 Adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake een geschil tussen Nederland en Denemarken.
	5 Economisch adviseur van de Nederlandsche Militaire Missie bij den Geallieerden Bestuursraad in Duitschland.
	Verzamelde stukken.


	d ARBITER.
	1 Arbiter in een geschil tussen de Roemeense staat en de bank Hambros/Lazard Brothers inzake de goudclausule in de Roemeense stabilisatie- en ontwikkelingslening van 1929.
	2 Arbiter in een geschil tussen de Roemeense staat en de Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB) over de Roemeense stabilisatie- en ontwikkelingslening van 1929.

	e OVERIGE NEVENFUNCTIES.
	1 Gemachtigde van het Italiaanse ministerie van Financiën inzake de registratie in Nederland van Italiaanse tabaksmerken.
	Verzamelde stukken.

	2 Correspondent voor Nederland van de Royal Economic Society.
	3 Medewerker aan het "Handbuch der Finanzwissenschaft.
	4 Medewerker aan de "Encyclopaedia Brittanica".
	5 Vertegenwoordiger van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel op de Tweede Internationale Economische Conferentie, georganiseerd onder auspiciën van de Internationale Unie van Volkenbondsverenigingen te Genève.
	6 Deskundige, belast met het opstellen van een memorandum voor de Gouddelegatie van de Volkenbond inzake de oorzaken en effecten van het goudverkeer naar en vanuit Duitsland van 1924 tot 1930.
	Verzamelde stukken.

	7 Afgevaardigde van de Nederlandse regering naar de Economische en Monetaire Conferentie van de Volkenbond te Londen en naar de als voortzetting van deze conferentie gehouden 40e zitting van het Economisch Comité van de Volkenbond.
	Verzamelde stukken.




	C STUKKEN DIE GEEN BETREKKING HEBBEN OP FUNCTIES EN LIDMAATSCHAPPEN VAN VERENIGINGEN OF WAARVAN HET VERBAND DAARMEE NIET GEBLEKEN IS.
	1 Artikelen en teksten van of aantekeningen voor redevoeringen.
	2 Verzamelde stukken.
	3 Overige stukken.


	IV WERKZAAMHEDEN OP ANDERE GEBIEDEN.
	a LID VAN COMITÉ'S.
	1 Secretaris/penningmeester van het Nederlandsch Universitair Comité voor Studiehulp aan Krijgsgevangen Studenten.
	Verzamelde stukken.

	2 Voorzitter van het Rotterdams comité voor de Comeniusherdenking.
	Verzamelde stukken.

	3 Secretaris van het Comité tot oprichting van een commissie tot leniging van de voedselnood in Duitschland.
	4 Voorzitter van het Comité tot oprichting der Nederlandsche Omroep Maatschappij.
	Verzamelde stukken.

	5 Lid van het Stedelijk Comité Rotterdam van het Nationaal Comité herdenking mobilisatie 1914.

	b OVERIGE.
	c VERZAMELDE STUKKEN.



	II STUKKEN AFKOMSTIG VAN ZIJN FAMILIE LEDEN.
	III STUKKEN UIT COMMISSIEARCHIEVEN.
	1 Stukken uit het archief van de Commissie voor de Indische vennootschapsbelasting.
	2 Stukken uit het archief van de Commissie van advies nopens bevordering der economische samenwerking tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië.



