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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Jacob Kraus
Periode:
1941-1942
Archiefbloknummer:
C9
Omvang:
0.05 meter; 1 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normaal geschreven documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Jacob Kraus 1861-1951
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de ingenieur Jacob Kraus (1861-1951), die in het kabinet De Meester (1905-1908)
minister van Waterstaat was, bevat enkel zijn handgeschreven memoires
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.
Beperkingen aan het gebruik

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

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de
volgende stappen te volgen:
1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Archief Jacob Kraus, 1941-1942, nummer toegang 2.21.330,
inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Kraus, 2.21.330, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Inleiding

INLEIDING
Biografie van Jacob Kraus ( 1861-1951)

BIOGRAFIE VAN JACOB KRAUS ( 1861-1951)
De Nederlandse ingenieur Jacob Kraus werd op 14 oktober 1861 geboren in Groningen. Daar
volgde hij de Hogere Burgerschool. Kraus studeerde in 1883 af aan de Polytechnische School in
Delft. Aan het begin van zijn carrière was hij onder meer opzichter bij de bouw van spoorlijnen en
het kanaal Almelo-Nordhorn. In 1886 trouwde hij met Frederika Magdalena Uithof.
Nadat hij vier jaar als assistent wetenschappelijk werk verrichtte aan de Polytechnische
Hogeschool in Delft werd hem een hoogleraarschap in Santiago aangeboden. In 1890 vertrok
Jacob Kraus naar Chili. Naast zijn hoogleraarschap werd Kraus ook in de gelegenheid gesteld de
theorie te toetsen in de praktijk. Jacob Kraus werkte bijvoorbeeld aan het droogdok in Talcahuano.
In 1898 werd Kraus tot hoogleraar benoemd aan de Polytechnische Hogeschool in Delft. Na zijn
benoeming tot hoogleraar-directeur kreeg hij de opdracht om de Polytechnische Hogeschool om
te zetten in een Technische Hogeschool. In 1905 was de omzetting een feit en werd Jacob Kraus de
eerste rector magnificus in Delft. Deze laatste functie vervulde hij echter zeer kort want in het
zelfde jaar werd hij minister van Waterstaat in het kabinet De Meester. Hij vervulde deze functie
van 1905-1908. Hij was lid van de Liberale Unie.
Na zijn ministerschap vervulde Jacob Kraus allerlei bestuurs- en adviesfuncties. Hij was ondermeer
lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1909-1911), lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal (1911-1922), voorzitter van het College van Curatoren in Delft en president van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Hij overleed op 24 augustus 1951 in Den Haag.
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In 2004 werden de handgeschreven memoires van J. Kraus door ir. A.H. Wichers Hoeth te
Amersfoort geschonken aan het Nationaal Archief.
Schenking (van een niet overheidsarchief)
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Door de medewerkers van het Nationaal Archief werd een eenvoudige inventaris op het archief
vervaardigd.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Een getypte versie van de memoires bleef berusten bij ir. A.H. Wichers Hoeth.
Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
In het Nationaal Archief berust al een deel van de schriftelijke nalatenschap van Kraus. Zie
daarvoor het archief van de Technische Hogeschool te Delft, 1841-1956, toegang 3.12.08.01, inv.nr.
1437.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN

1

Memoires van Jacob Kraus.
1941-1942.

1 deel

