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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:
J.W. Beyen [levensjaren 1897-1976]

Archiefbloknummer:
C44

Omvang:
305 inventarisnummer(s); 1,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is geschreven in het Nederlands, maar het archief bevat ook veel 
materiaal in het Engels, met name uit de periode 1940-1952. Een aantal teksten van redevoeringen
is daarnaast ook in het Frans en in het Duits.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
J.W. Beyen

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de bankier en minister van Buitenlandse Zaken dr. J.W. Beyen is het meest 
compleet over de jaren 1940-1952, de periode dat hij als financieel adviseur van de Nederlandse 
regering in Londen en Washington verbleef. Uit de tijd van zijn ministerschap (1952-1956) zijn met 
name van belang de stukken waarin Beyen zijn visie geeft op zijn rol in de publiciteit over de 
invloed van Greet Hofmans aan het Nederlandse hof. In het archief bevindt zich een grote serie 
teksten van redevoeringen en publicaties uit de jaren 1938-1970, die handelen over monetaire 
onderwerpen en over de samenwerking in Europa.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B). Inv.nr. 202 is slechts in te zien na toestemming van de
bewaargever.

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, J.W. Beyen [levensjaren 1897-1976], nummer toegang 2.21.408, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Beyen, J.W., 2.21.408, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Levensloop in jaartallen

LEVENSLOOP IN JAARTALLEN

1897 Geboren te Utrecht, 2 mei

1914 Diploma gymnasium A (Stedelijk Gymnasium Utrecht)

1914-1918 Studie rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht gepromoveerd op 
stellingen (oktober 1918)

1918 Militaire dienst in Amersfoort

1918-1923 Ambtenaar bij het ministerie van Financiën, achtereenvolgens (adjunct-) 
commies bij de Generale Thesaurie, referendaris en waarnemend 
thesaurier-generaal

1922 Huwelijk met Petronella Jeanne Geertruida Hijmans van Anrooy (1897-
1999) op 28 maart; ontbonden 26 oktober 1945

1924-1925 Directiesecretaris van de NV Philips' Gloeilampenfabriek te Eindhoven

1925-1927 Directeur van het kantoor Amsterdam van de Javasche Bank

1927-1935 Directeur van de Rotterdamsche Bankvereeniging NV

1935-1940 Vice-president, vanaf 1937 president, van de Bank voor Internationale 
Betalingen te Bazel

1940-1946 Financieel directeur van Lever Brothers en Unilever

1940-1952 Financieel adviseur van de Nederlandse regering; in 1944 leider van de 
Nederlandse delegatie bij de conferentie te Bretton Woods

1945 Tweede huwelijk met Margaretha Antonia Lubinka, 14 november 1945 
(overleden 31 augustus 2005)

1946-1952 Directeur van de International Bank for Reconstruction and 
Development te Washington

1948-1952 Directeur van het Internationaal Monetair Fonds te Washington

1952-1956 Minister van Buitenlandse Zaken

1957-1958 Regeringscommissaris voor Duitse Aangelegenheden

1958-1963 Ambassadeur in Parijs

1963-1968 President-commissaris van o.m. de Rotterdamse Bank, later van de 
AMRO-bank

1976 Overleden in Den Haag, 29 april
Beknopte biografie

BEKNOPTE BIOGRAFIE
Johan Willem Beyen (officieel: 'Beijen') werd geboren op 2 mei 1897, als zoon van Karel Hendrik 
Beyen, de latere secretaris van de Staatsspoorwegen, en Louisa Maria Coenen, afkomstig uit een 
familie van musici. Dat talent bleek erfelijk: Beyen was een begaafd cellospeler. Hij groeide op in 
Bilthoven en Utrecht, waar hij achtereenvolgens de lagere school, het Stedelijke Gymnasium en de 
universiteit (rechten) doorliep. Na een kort intermezzo in militaire dienst werd hij in 1918 
ambtenaar bij de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. Zijn capaciteiten vielen op 
bij thesaurier-generaal L.J.A. Trip, die een belangrijke rol zou spelen in de vooroorlogse loopbaan 
van Beyen.
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Door toedoen van Trip werd Beyen - na een kort dienstverband als directiesecretaris bij Philips - in 
1925 directeur van de Amsterdamse vestiging van de Javasche Bank. Het was een functie die hem 
ruimte liet voor nevenwerkzaamheden, zoals vaker zou voorkomen. In deze jaren speelde Beyen 
een belangrijke rol bij de sanering en de redding van wankelende Nederlandse 
middenstandsbanken. Een koninklijke onderscheiding was zijn beloning voor dat wapenfeit. In 
1927 werd Beyen directeur van de Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver) en sloeg hij het 
aanbod af om Trip op te volgen als president van de Javasche Bank. Als bankdirecteur maakte hij 
het begin van de economische crisis van de jaren dertig mee, die zijn denken over economische en 
sociale kwesties zou beïnvloeden. Bovendien woonde hij verschillende internationale conferenties 
bij en maakte zo kennis met het internationale geld- en bankwezen.

In 1935 werd Beyen vice-president van de Bank voor Internationale Betalingen te Bazel, onder Trip,
die hij in 1937 opvolgde als president. In die functie liep zijn blazoen een smet op doordat hij niet 
voorkwam dat nazi-Duitsland zich in 1939 meester maakte van het Tsjecho-Slowaakse goud dat 
zich in het Engelse depot van de Bank bevond. De opdracht om de tegenwaarde daarvan over te 
boeken op de rekening van de Reichsbank kwam weliswaar van de Tsjechische nationale bank, 
maar daags na de annexatie door nazi-Duitsland was het vermoeden gerechtvaardigd dat de 
bankleiding onder bedreiging handelde. Beyen bewandelde echter de formele weg en liet de 
overboeking uitvoeren. Deze kwestie bleef hem de jaren daarna nog achtervolgen.

Begin 1940 trad Beyen in dienst van Unilever als financieel directeur. Toen Nederland in mei 1940 
betrokken raakte bij de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in het buitenland. Hij staakte zijn poging 
om naar Nederland terug te keren en vestigde zich in Londen, gescheiden van zijn vrouw en drie 
kinderen in bezet gebied. In Londen kreeg hij van Unilever de ruimte om naast zijn eigenlijke 
functie veel tijd te besteden aan zijn nieuwe taak als financieel adviseur van de Nederlandse 
regering-in-ballingschap. In die hoedanigheid was hij vooral betrokken bij de totstandkoming van 
monetaire overeenkomsten met andere landen, en bij overleg over buitenlandse leningen aan de 
Nederlandse regering. Eind 1944 was hij leider van de Nederlandse delegatie op de conferentie van
Bretton Woods, die het naoorlogse internationale geldsysteem regelde.

Na afloop van de oorlog bleef Beyen in het buitenland. Hij liet zich van zijn eerste echtgenote 
scheiden en hertrouwde in Zwitserland met zijn geliefde. De regering benoemde hem tot directeur 
van de nieuwe International Bank for Reconstruction and Development (later bekend onder de 
naam Wereldbank) en twee jaar later ook van het Internationaal Monetair Fonds. Beide 
instellingen, gevestigd in Washington, waren voortgevloeid uit de conferentie van Bretton Woods. 
Daarnaast bleef Beyen actief als financieel adviseur van de regering. Zijn functies in Washington 
gaven hem minder voldoening dan verwacht en in 1952 liet hij aan diverse contacten in 
regeringskringen - hij was persoonlijk bevriend met koningin Juliana en prins Bernhard - blijken 
dat hij open stond voor een andere betrekking. Daarbij dacht hij aan een ambassadeurspost.

Zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken datzelfde jaar kwam voor velen onverwacht. 
Beyen verscheen als buitenstaander op het Nederlandse politieke toneel: hij was een partijloze 
liberaal, die bovendien sinds 1935 in het buitenland woonde. Opmerkelijk was ook de benoeming 
van een tweede minister, formeel zonder portefeuille, aan hetzelfde departement - de uitkomst 
van lange en gecompliceerde formatiebesprekingen. Die functie werd toebedeeld aan de 
diplomaat J.M.A.H. Luns (KVP). Het duoministerschap leidde tot een felle competentiestrijd tussen
Beyen en Luns en een blijvend moeizame samenwerking ook nadat een nieuwe taakafbakening 
was bereikt.

Als minister hield Beyen zich vooral bezig met de Europese integratie, die zich destijds nog in een 
pioniersstadium bevond. Nederland behoorde tot de zes landen die samenwerkten in de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal. Er waren ambitieuze plannen voor vérgaande militaire en 
politieke samenwerking, die in 1954 strandden. Het was Beyen die verdere eenwording weer op de
rails zette met een voorstel tot nauwere samenwerking op economisch gebied. Zijn plan, in 
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Benelux-verband gelanceerd, leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap. Alleen zou Beyen zelf geen minister meer zijn toen het verdrag van Rome in 1957 
werd getekend.

Het einde van Beyens ministerschap werd overschaduwd door de Greet Hofmans-affaire, 
waardoor Beyen gebrouilleerd raakte met koningin Juliana. Zij was ervan overtuigd dat Beyen haar
belangen slecht had verdedigd toen buitenlandse persorganen begonnen te schrijven over de crisis
op paleis Soestdijk. Hoezeer Beyen zijn optreden verdedigde, de breuk werd niet geheeld. Zijn 
band met prins Bernhard, die hij in Londen had leren kennen en waarderen, bleef wel goed.

Na een kort ambteloos bestaan trad Beyen in 1957 op als Regeringscommissaris voor Duitse 
Aangelegenheden, die namens de regering onderhandelde over de afwikkeling van enige kwesties 
in verband met de oorlog. Van 1958 tot 1963 was hij vervolgens ambassadeur in Parijs. Na zijn 
pensionering was hij onder meer president-commissaris bij de Rotterdamsche Bank, na de fusie 
AMRO-Bank. Incidenteel trad hij op als financieel-economisch expert, bijvoorbeeld bij een 
onderzoeksmissie van de Wereldbank in Marokko. In 1968 publiceerde hij zijn memoires, getiteld 
Het spel en de knikkers . Hij bleef ook nog lang actief als spreker, voornamelijk over monetaire 
onderwerpen en de Europese samenwerking. Beyen overleed op 29 april 1976 in Den Haag.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Zoals in deze gevallen gebruikelijk berustte Beyens persoonlijke archief bij hem thuis, later bij zijn 
oudste zoon. Al vroeg kregen onderzoekers toegang tot het archief. Zo werden stukken uit Beyens 
Londense periode uitgeleend aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ten behoeve van de
bronnenuitgave over de buitenlandse politiek van Nederland in de periode 1940-1945. Later kreeg 
Beyens biograaf W.H. Weenink het archief in bruikleen voor het schrijven van zijn biografie. Door 
zijn tussenkomst is het in 2007 overgebracht naar het Nationaal Archief, in 2010 uit familiebezit 
aangevuld met een dossier over de Greet Hofmans-affaire.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
Beyen was geen systematische vormer van een omvangrijk particulier archief. De werkarchieven 
die hij in verschillende functies vormde, bleven doorgaans achter bij de organisatie waarvoor hij 
werkzaam was. Hij nam slechts bepaalde stukken mee, in het bijzonder (privé)correspondentie en 
teksten van redevoeringen. Bovendien bewaarde hij zijn archivalia selectief. Beyens archief bevat 
voornamelijk stukken betreffende zijn openbare leven. Stukken uit het eerste deel van zijn 
loopbaan (tot 1940) ontbreken. Het archief is het meest compleet over de jaren 1940-1952, de 
periode waarin Beyen - naast verschillende directeursfuncties - als financieel adviseur van de 
Nederlandse regering optrad. Daarover zijn voornamelijk door hem opgestelde nota's bewaard 
gebleven, alsmede correspondentie met nationale en internationale gesprekspartners. Uit de tijd 
van zijn ministerschap (1952-1956) zijn vooral van belang de stukken over zijn rol in de publiciteit 
rond Greet Hofmans-affaire. In het archief bevindt zich een omvangrijke serie teksten van 
redevoeringen en publicaties uit de jaren 1938-1970, die handelen over monetaire onderwerpen en
over de Europese samenwerking.

Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Bij de bewerking van het archief zijn geen stukken afgescheiden voor vernietiging.

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Het archief van Beyen is in 2007 overgedragen aan het Nationaal Archief, tegelijk met een 
verzameling fotokopieën van andere archivalia, verzameld door zijn biograaf W.H. Weenink. Bij de 
bewerking zijn het authentieke archief-Beyen en de collectie-Weenink van elkaar gescheiden. 
Laatstgenoemde collectie wordt in een later stadium toegankelijk gemaakt.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Zoals gebruikelijk bij een persoonlijk archief zijn de stukken onderscheiden naar privéleven en 
openbaar leven. De hoofdrubriek openbaar leven is onderverdeeld in drie periodes:

1. De jaren 1940-1952, waarin Beyen optrad als adviseur van de Nederlandse regering (naast 
zijn hoofdfuncties bij het bedrijfsleven en internationale organisaties). Deze rubriek is 
verder onderverdeeld in chronologische subrubrieken. Een uitsplitsing naar functies was 
niet zinvol, omdat de meeste stukken betrekking hebben op zijn activiteiten als financieel 
adviseur.

2. De jaren 1952-1956, waarin Beyen minister van Buitenlandse Zaken was. Een afzonderlijke 
rubriek is gewijd aan zijn bemoeienis met het Koninklijk Huis, in het bijzonder wat betreft 
de publiciteit rond de Greet Hofmans-affaire.

3. De jaren 1956-1976, waarin Beyen diplomaat was (tot 1963) en voorts verschillende 
nevenfuncties vervulde in het bankwezen en het bedrijfsleven.

De reeks stukken over zijn lezingen en publicaties is eveneens onderverdeeld in deze drie periodes.

Vanwege de specifieke eisen aan de berging van fotomateriaal is bij het nummeren van de foto's 
begonnen met het inventarisnummer dat volgt op het laatste nummer van de overige stukken.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

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

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Voor de loopbaan van Beyen in het bedrijfsleven is archiefmateriaal te vinden in het ABN-Amro 
Historisch Archief, Historisch Archief Unilever en Philips Company Archives, alsmede buitenlandse 
bank- en bedrijfsarchieven.

Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN
Voor zijn werkzaamheden als minister en diplomaat zijn de volgende archieven van belang 
(aanwezig in het Nationaal Archief):

– Archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945-1954 (2.05.117)
– Archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1964 (2.05.118)
– Archieven van de bewindslieden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952-1998 

(2.05.81; bevat het werkarchief van Beyen als minister)
– Persoonlijk archief van dr. J.M.A.H. Luns (1911-2002), 1885-2004 (2.21.351)
– Persoonlijk archief van W. Drees (1886-1988) en enkele familieleden, 1853-2002 (2.21.286)
– Archief van de Nederlandse ambassade in Parijs, 1955-1974 (2.05.177)

Beyens biograaf W.H. Weenink heeft voor zijn onderzoek fotokopieën gemaakt van documenten, 
bewaard in verschillende archiefbewaarplaatsen in binnen- en buitenland. Deze verzameling 
onderzoeksmateriaal is tegelijk met Beyens archief overgedragen aan het Nationaal Archief, maar 
nog niet toegankelijk gemaakt.

Publicaties

PUBLICATIES
Belangrijkste eigen publicaties

BELANGRIJKSTE EIGEN PUBLICATIES
– J.W. Beyen, Money in a Maelstrom (New York 1949; Londen 1951)
– J.W. Beyen, Het spel en de knikkers. Een kroniek van vijftig jaren (Rotterdam 1968)
– J.W. Beyen, De zin van het nutteloze. Rarekiek van de 19e eeuwse jaren der 20e eeuw (Rotterdam 

1970)
Korte biografische overzichten

KORTE BIOGRAFISCHE OVERZICHTEN
– A. E. Kersten, 'Beijen, Johan Willem (1897-1976)' in: Biografisch Woordenboek van Nederland 2 

(Amsterdam 1985) p. 30-32; bijgewerkte digitale versie: www 
inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/Lemmata/bwn2/beijen

– Jan-Willem Brouwer, 'Architect van de Europese Gemeenschap? Johan Willem Beyen (1952-
1956)', in: D. Hellema e.a. (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste 
eeuw (Den Haag 1999)

– 'Mr. J.W. Beyen', Biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum, 
www.parlement.com

Biografie

BIOGRAFIE
– W.H. Weenink, Bankier van de wereld, bouwer van Europa. Johan Willem Beyen 1897-1976 

(Amsterdam 2005)
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

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

A. Privéleven

A. PRIVÉLEVEN

1 Rapporten van de lagere en middelbare school.
1904-1912 6 stukken
Betreft rapporten van (a) de vierde, vijfde en zesde klas van de Openbare Jongensschool op 
Puntenburg te Utrecht en (b) de tweede, derde en vierde klas van het Stedelijk Gymnasium te 
Utrecht.

2 Handgeschreven aantekeningen bij de drie van de stellingen (nrs. 2, 20 en 22) 
waarop Beyen op 30 oktober 1918 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
1918 3 stukken

3 Uittreksel uit het register van huwelijken en echtscheidingen van de gemeente Den 
Haag.
1945, 30 oktober 1 stuk
Betreft de ontbinding van Beyens eerste huwelijk bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 
Haarlem op 9 oktober 1945.

4 Uittreksel uit het huwelijksregister van Zürich.
1945, 14 november 1 stuk
In het Duits. Betreft Beyens tweede huwelijk, gesloten op die dag.

5 Ingekomen en afschriften (doorslagen) van uitgegane brieven.
1946-1952 1 omslag
In het Nederlands, Engels en Duits. Zie ook inv. nrs. 22-29.

6 Correspondentie over een reünie van de gymnasiumklas van Beyen.
1948 4 stukken

7 Ingekomen verzoek tot het voordragen van kandidaten voor benoeming van leden 
van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, gedrukt.
1949 1 stuk

8 Ingekomen brief van de secretaris het Utrechtsch Studenten Tooneel met verzoek 
om een bijdrage voor het programma; met de tekst van een bijdrage over Carolien, 
kleedster bij het Toneel, afschrift (doorslag).
1956, februari 2 stukken

9 'De fluitende pelikaan', door Beyen geschreven herinnering aan het lustrum van 
1916 van de Rijksuniversiteit Utrecht in: het Handelsblad van 9 april 1956: met kopij, 
doorslag.
1956, 9 april 2 stukken

10 Tekst van zijn redevoering bij de opening van het lustrum van de Rijksuniversiteit 
Utrecht, fotokopie.
1956, 11 april 1 stuk

11 Kennisgeving van het overlijden van Beyen, ingekomen condoleances en 
dankbetuiging daarvoor.
1976 1 omslag
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12 Krantenartikelen naar aanleiding van het overlijden van Beyen.
1976 1 omslag

13-15 Stukken betreffende de familie.
1915-1999 6 stukken
13 Krantenartikel over de uitvaart van Beyens vader K.H. Beyen. 1915, 1 

stuk
14 Ingekomen brieven van Genealogisch-Heraldisch-Historisch Bureau 

en Antiquariaat Gerard Halwasse, met als bijlage genealogische 
informatie over de families Coenen en Beyen. 1954, 4 stukken

15 Levensbeschrijving van Nelly Beyen-Hijmans van Anrooy (1894-
1999) door haar oudste zoon K.H. Beyen. 1999, 1 stuk



2.21.408 Beyen, J.W. 15

B. Openbaar leven

B. OPENBAAR LEVEN
B.1 Algemeen

B.1 ALGEMEEN

16 Teksten van een curriculum vitae van Beyen, afschrift (doorslagen); met ingekomen 
brief van september 1946 met verzoek om informatie voor opname in de editie 
1947 van Who's important in business en correspondentie uit 1957 over een biografie 
van Beyen voor het ANP.
1946-1969 8 stukken
Gedeeltelijk in het Engels.

17-19 Stukken betreffende door Beyen ontvangen Nederlandse onderscheidingen.
1927-1956 7 stukken
17 Koninklijk Besluit van 11 juli 1927 nr. 36, houdende benoeming tot 

ridder in de orde van de Nederlandse leeuw, authentiek afschrift, 
met begeleidend schrijven., 2 stukken

18 Koninklijk Besluit van 21 april 1951 nr. 32, houdende benoeming tot 
commandeur in de orde van Oranje-Nassau, authentiek afschrift, 
met aankondiging hiervan in de NRC en het Algemeen Handelsblad., 3 
stukken

19 Koninklijk Besluit van 21 november 1956 nr. 38, houdende 
benoeming tot grootofficier in de orde van Oranje-Nassau, 
authentiek afschrift met diploma van de benoeming., 2 stukken

B.2 Financieel expert en bankier (1935-1952)

B.2 FINANCIEEL EXPERT EN BANKIER (1935-1952)
Over de loopbaan van Beyen vóór 1940 zijn weinig stukken bewaard gebleven.

B.2.1 Correspondentie

B.2.1 CORRESPONDENTIE

20 Ingekomen brieven van mr. L.J.A. Trip uit Den Haag.
1935-1946 4 stukken

21 Ansichtkaart van een Dodo, vanuit Londen gezonden aan Beyen te Bazel door H. 
Kano.
1937 1 stuk

22-31 Ingekomen en afschriften (doorslagen) van uitgegane brieven.
1943-1948 10 omslagen
Bevat zowel brieven over zuiver zakelijke als over meer persoonlijke aangelegenheden; veel brieven 
in het Engels. Zie ook inv. nr. 5.
22 1943, juni - december
23 1944, juni - oktober
24 1945, januari - juni
25 1945, juni - december
26 1945, juli - december
27 1946, januari- mei
28 1946, juli - december
29 1947, januari - december
30 1948, januari - juni
31 1948, juli - december
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B.2.2 Beleidsstukken en correspondentie

B.2.2 BELEIDSSTUKKEN EN CORRESPONDENTIE
B.2.2.1 Londen (1940 - juni 1944)

B.2.2.1 LONDEN (1940 - JUNI 1944)
Beyen was sinds 1 januari 1940 financieel directeur bij Lever Brothers en Unilever. Tijdens de tweede 
wereldoorlog verbleef hij voornamelijk in Londen (mei 1940 - juni 1944). Daar bleef hij in dienst van 
Unilever als Member of the board, maar kreeg van zijn werkgever de ruimte om op te treden als 
financieel adviseur van de Nederlandse regering in ballingschap.

32 Nota van 24 januari 1941 over 'Exchange control as a possible alternative', afschrift 
(doorslag).
1941 1 stuk

33 Nota van Beyen over de verhouding tussen de Nederlandse gulden en het pond 
sterling na de oorlog, met begeleidend schrijven van 31 maart 1941.
1941, 31 maart 2 stukken

34 Documentatie over ondervoeding en andere medische zaken.
1941-1944 3 stukken

35-43 Stukken betreffende het verweer van Beyen tegen de publiciteit over zijn rol als 
directeur van de Bank voor Internationale Betalingen bij de overboeking op 18 
maart 1939 van het goud van Tsjecho-Slowakije aan Duitsland, deels in kopie of 
doorslag.
1941-1942, 1946 9 omslagen
Deels in het Engels.
35 Tekst van een bericht over het Tsjechische goud uit Financial News van

2 januari 1940, doorslagen. 1940, 2 stukken
36 Ingekomen brieven van 1 en 11 december 1941 van J.A. van Houten 

van het Netherlands Government Information Bureau in Londen, 
met tekst van de passage over Beyen en het Tsjechische goud in T. 
Reveille, The spoils of Europe. 1941, 3 stukken

37 Nota van 3 december 1941 geschreven door Beyen over de 
overdracht van het Tsjechische goud, met Engelse vertaling, met 
doorslagen van begeleidende brieven van 10 december 1941 aan 
prins Bernhard, F. van 't Sant, leden van de Nederlandse regering en 
andere autoriteiten; en uitvoeriger brieven van 10 en 11 december 
1941 aan Nico Slotemaker de Bruïne van het Netherlands 
Information Bureau in New York en C.F. Cobbold, directeur van de 
Bank of England, doorslagen. 1941, 11 stukken

38 Correspondentie tussen Beyen en Nico Slotemaker de Bruïne van het
Netherlands Information Bureau in New York, met als bijlagen een 
memorandum van 18 maart 1942 van L.A. Ries, een nota van 8 april 
1942 over de overdracht van het goud naar aanleiding van het boek 
van Paul Einzig Appeasement, en krantenknipsels uit Financial News van
2 januari 1940, doorslagen. 1942, 8 stukken

39 Krantenartikelen uit over de Bank Internationale Betalingen in: 
Financial News van 23 en 25 maart 1942, met begeleidend schrijven 
van 25 maart 1942. 1942, 3 stukken

40 Ingekomen brief van 24 april 1942 vanwege de firma Linklaters and 
Paines met kwitantie van 16 april 1942 voor betaling van 
advieskosten voor het beoordelen van documenten over het 
Tsjechische goud., 2 stukken

41 Correspondentie van november/december 1942 tussen Beyen en Jan 
Masaryk over een notitie over het Tsjechische goud, met kopieën, en
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begeleidende schrijven uit 1942 waarmee de nota is doorgestuurd 
aan vijf personen, en uit 1946 aan minister van financiën P. Lieftinck. 
1942, 1946, 13 stukken

42 Brief van 6 april 1943 van Beyen aan J.A. van Houten, met als bijlage 
een nota over het Tsjechische goud. 1943, 2 stukken

43 Handgeschreven aantekeningen van 6 september [1943] voor brief 
aan de heer Harthoorn over het overboeken van het Tsjechische 
goud; met aantekeningen over de vindplaats van meer stukken over 
deze kwestie in het archief van Beyen. 1943-1944, 3 stukken

44 Stukken betreffende de civiele rechtszaak tussen de Amalgated Metal Corporation 
Ltd. versus de Société Suisse pour valuers de métaux en anderen over betalingen 
door laatstgenoemd bedrijf aan Amalgated Metal, met retroacta.
1930, 1942-1945. 1 omslag
Beyen was in mei 1942 door Amalgated Metal Corporation Ltd. om advies gevraagd en raakte 
hierdoor bij de rechtszaak betrokken. In het Engels en in het Duits.

45-50 Stukken betreffende het overleg, op initiatief van het Britse ministerie van 
Financiën, tussen vertegenwoordigers van de ministers van Financiën van de 
geallieerde regeringen in Londen over monetaire aangelegenheden na het einde 
van de oorlog, deels in afschrift (stencils en doorslagen).
1942-1943 6 omslagen
Voor Nederland waren aanwezig D. Crena de Iongh en Beyen. Grotendeels in het Engels.
45 Verslag van een informeel overleg op 24 juli 1942, met overzichten 

van de situatie in verschillende landen en brief van 5 augustus 1942 
over dit overleg van Crena de Iongh en Beyen aan de minister van 
Financiën.

46 Verslag van de eerste vergadering van het Subcommittee on post-
war currency requirements op 26 augustus 1942, met ingekomen 
brieven en notities uit de periode 24 juli - 26 augustus.

47 Verslag van de tweede vergadering van het Subcommittee on post-
war currency requirements op 18 november 1942, met 
correspondentie en notities uit de periode 29 augustus - 16 
november.
Een derde vergadering was gepland voor 2 december 1942; stukken ontbreken.

48 Verslag van de vierde vergadering van het Subcommittee on post-
war currency requirements op 13 januari 1943, met ingekomen 
brieven en notities uit de periode 25 november 1942-11 januari 1943.
Bevat onder meer een notitie van 15 december 1942 van Van Praag over de 
monetaire toestand in Nederland.

49 Statistische overzichten van de monetaire situatie in de geallieerde 
staten, opgesteld als annex bij het rapport van de Subcommittee, 
afschrift (stencil). 1943, 22 januari

50 Verslag van de ministersconferentie van 26 februari 1943, gewijd aan
het tussenrapport van de Subcommittee, met enkele latere 
ingekomen stukken en de doorslag van een uitgaande brief, uit de 
periode 1 maart - 22 april 1943. 1943, maart-april

51 Brief van 1 september 1942 van D. Crena de Iongh aan Beyen, met als bijlage een 
memorandum van 31 augustus 1942 betreffende monetaire maatregelen, voor te 
bereiden voor de herovering van Nederlands-Indië, afschrift (doorslag).
1942 2 stukken

52 Ingekomen en uitgegane brieven over financiële aangelegenheden in de jaren 1942-
1945.
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1942 8 stukken
In het Nederlands en in het Engels.

53-56 Stukken betreffende de door Beyen beschreven nota 'Notes on monetary 
conditions after the war'.
1942-1943 3 omslagen en 1 stuk
53 'Notes on monetary conditions after the war', nota van Beyen van 30

december 1942, met afschriften (doorslag en stencil). 1942, 30 
december

54 Begeleidende brieven aan de personen aan wie de nota werd 
toegezonden, afschrift (doorslagen) en reacties op de toezending. 
1943, januari
Bevat ook het concept van de brief van 16 januari 1943 van de minister van 
Financiën aan de Raad van Ministers, afschrift (doorslag).

55 Ingekomen brieven met reacties op de nota van Beyen van 30 
december 1942, afschrift (doorslagen). 1943, 15 januari - 1 april

56 Ingekomen brief van Morton M. Mendels, secretaris van de IBRD, 
met compliment aan Beyen voor zijn vooruitziende blik in deze nota.
ca. 1946, 1 stuk

57 Brief van 14 januari 1943 van de ministers Van Angeren van Justitie en Van den 
Broek van Financiën aan Beyen met daarin het voornemen om hem te benoemen 
tot vertegenwoordiger in de inter-geallieerde subcommissie welke zal rapporteren 
over de plundermethoden van de As-mogendheden, met bijlage; met brief van 23 
januari 1943 van de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën aan de 
minister van Buitenlandse Zaken dat de werkzaamheden van deze subcommissie 
niet van dien aard zijn dat aan Beyen gevraagd kan worden hiervoor tijd ter 
beschikking te stellen, afschrift.
1943, januari 3 stukken

58 Tekst van de Gold Reserve Act van 1934, gewijzigd in 1942.
1942 1 stuk

59 Brief van 31 mei 1943 van Beyen aan de minister van Financiën waarin een reactie 
op een brief van Kessler betreffende een internationale regeling voor krediet op 
lange en middellange termijn; met een notitie en statistieken van 24 maart 1943 
van Kessler over geld in omloop in Nederland en Engeland.
1943, maart-mei 3 stukken

60-63 Stukken betreffende plannen voor de internationale verrekening van vorderingen 
(clearing) na het eind van de oorlog.
1941-1944 2 omslagen en 2 stukken
60 Plannen voor een United and Associated Nations' Stabilisation Fund 

en voor een International Clearing Union, in opeenvolgende versies, 
afschriften (doorslag, stencil, gedrukt). 1941-1943

61 'Report of the Netherlands Study Group for reconstruction problems'
van 1 maart 1943 opgemaakt door voorzitter Beyen en secretaris 
C.W.A. Schurmann, afschrift (doorslag). 1943, 1 stuk

62 'Note on the proposal for an International Clearing Union and the 
Proposal for an United and Associated Nations Stabilisation Fund' 
van 19 april 1943 geschreven door Beyen, afschrift (doorslag). 1943, 
19 april, 1 stuk

63 Ingekomen reacties op de nota van Beyen, met bijlagen, en 
afschriften van diens antwoordbrieven (doorslagen). 1943, maart - 
juni
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64 Aan Beyen toegestuurde stukken betreffende de besprekingen over monetaire 
zaken door D. Crena de Iongh met Amerikaanse autoriteiten in Washington, 
afschrift (doorslag).
1943, 24 april - 2 juli 1 omslag

65 Verslag van een vergadering onder voorzitterschap van Beyen van de geallieerde 
ministers van Financiën op 7 mei 1943, met latere aanvullingen op de tekst door 
enkele deelnemers en bedankbrieven voor het toezenden van het definitieve 
verslag.
1943 1 omslag
Namens Nederland was ook aanwezig A.M.C. van Asch van Wijk. Het definitieve verslag is niet 
aangetroffen.

66 Plannen voor monetaire stabiliteit afkomstig van de Bank van Noorwegen, van J.H. 
Riddle, adviseur van de Bankers Trust Company te New York, van W. Keilhau, 
voorzitter van de Noorse monetaire delegatie in Washington, van brigadegeneraal 
Sir H. Osborne Mance en van Canadese experts, afschriften (stencils) en gedrukt, 
met twee begeleidende brieven.
1943, 26 mei - 7 juni 8 stukken

67-72 Correspondentie over de verschillende monetaire plannen, met bijlagen, deels in 
afschrift (doorslagen, stencils).
1944, januari - juni 6 omslagen
67 januari
68 februari
69 maart
70 april
71 mei
72 juni

73 Stukken betreffende leningen, wisselkoersen en andere financiële zaken.
1944, 26 januari - 5 oktober 1 omslag

B.2.2.2 De periode juni 1944 - voorjaar 1946

B.2.2.2 DE PERIODE JUNI 1944 - VOORJAAR 1946
Beyen werd in juli 1944 voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de conferentie van Bretton 
Woods. Na terugkeer in Londen (november 1944), vertrok hij naar Zwitserland om te onderhandelen 
over een lening voor de Nederlandse regering. In juni 1945 verliet Beyen Londen voor Nederland. Hij 
bleef financieel adviseur van de Nederlandse regering en van de Nederlandse ambassade in Londen.

74 Stukken betreffende het centralisatiebesluit, doorslagen.
1944, 28 juni - 29 september 1 omslag

75 Correspondentie van Beyen, na aankomst in de Verenigde Staten als leider van de 
Nederlandse delegatie op de monetaire en financiële conferentie te Bretton Woods.
1944, 20 juni - 1945, maart 1 omslag

76 Voorstellen en commentaar van 12 juni 1944 van de Britse en Amerikaanse 
regeringen op de plannen voor een United Nations Bank for Reconstruction and 
Development, gedrukt.
1944 1 stuk

77 Notitie over geld en prijzen bestemd voor de minister van Financiën, afschrift 
(stencil).
ca. 1944, 2e half jaar 1 stuk
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Auteur niet vermeld.

78 Ministeriële beschikking van 21 september 1945 waarbij Beyen werd benoemd tot 
adviseur van de Nederlandse delegatie bij de vergadering van de Verenigde Naties 
in Londen, met begeleidende correspondentie.
1945 6 stukken

79 Uitnodiging voor het bijwonen van een vergadering van het British sub-committee 
on post war international trade, 1945, 9 juni; met een nota van Beyen over het 
bepalen van een koers voor de Nederlandse gulden.
12 september 1945 2 stukken

80 Ingekomen nota van de Monetary section van de Netherlands studygroup for post 
war reconstruction, met bijlage en begeleidend schrijven aan premier Gerbrandy 
door P.F.S. Otten, voorzitter, en H.E. Enthoven, secretaris van de studiegroep, 
afschrift (stencil).
1945, mei 3 stukken

81-85 Stukken betreffende monetaire overeenkomsten met naburige landen.
1945 1 omslag en 12 stukken
81 Ingekomen nota van 12 april 1945 van de directeur van de 

handelsakkoorden Lamping over een te treffen monetaire regeling 
met Frankrijk, in tweevoud, afschrift (stencil). 1945, 12 april, 2 
stukken
Beyen reageert hierop in zijn nota van 1 mei 1945.

82 Nota betreffende monetaire regelingen van 1 mei 1945 van de hand 
van Beyen, met begeleidende brief aan de leden van de regering en 
aan de Nederlandse ambassadeur in Londen, afschrift (stencil), en 
ingekomen bedankbrieven. 1945, mei, 1 omslag

83 Brief van Beyen aan de Nederlandse legatie in Oslo over een 
wijziging van de wisselkoersen met Noorwegen, afschrift (doorslag). 
1945, 3 oktober, 1 stuk

84 Tekst van zijn artikel 'Monetaire overeenkomsten met naburige 
landen', met notities over diverse monetaire akkoorden en een 
vergelijking tussen die akkoorden, doorslagen. 1945, 7 stukken
Zie ook inv. nr. 161.

85 Stukken betreffende het Frans-Belgisch monetair akkoord van 
februari 1945, afschrift (doorslag). 1945, 2 stukken

86 Aan Beyen doorgestuurde brief van de minister van Financiën aan de Chef Staf van 
het Militair Gezag over problemen rond de financiën van de geallieerde troepen, 
afschrift (doorslag), met als bijlagen legerorders over handel met de vijand, 
gedrukt.
1945 5 stukken

87 Stukken betreffende de betaling van de kosten van voorraden die door 
Amerikaanse, Britse en Canadese troepen ten behoeve van de Nederlandse 
bevolking worden geïmporteerd, afschrift (doorslag en stencil).
1945-1946 3 stukken
Het stuk voor de Amerikaanse ambassade in tweevoud.

88 Ingekomen brief van P.F.S. Otten.
1946 1 stuk
De aangekondigde publicaties ontbreken.
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B.2.2.3 Washington (voorjaar 1946-1952)

B.2.2.3 WASHINGTON (VOORJAAR 1946-1952)
In het voorjaar van 1946 werd Beyen door de Nederlandse regering benoemd tot bewindvoerder bij 
de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Washington, voorloper van de 
Wereldbank. In april 1948 werd hij tevens bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF). Incidenteel vertegenwoordigde hij Nederland bij vergaderingen van bijvoorbeeld de 
Verenigde Naties.

89 Ingekomen brieven en doorslagen van uitgegane brieven gewisseld tussen Beyen 
en dr. A. Treep, werkzaam bij het kabinet van de thesaurier-generaal.
1946, juli - 1949, november 1 omslag
Betreft onder andere vergoeding voor de werkzaamheden van Beyen.

90 Brief van G.W.J. Bruins, mede namens Beyen, aan prof dr. H.M.H.A. van der Valk te 
Utrecht met het verzoek om de vacature te vervullen van plaatsvervanger van beide
afzenders, ontstaan als gevolg van het vertrek van Crena de Iongh, afschrift 
(doorslag).
1946, 6 september 1 stuk

91 Ingekomen brief van mr. H.L. Woltersom over Beyens benoeming tot commissaris 
van de Rotterdamsche Bankvereniging NV, met als bijlage een lijst van periodieke 
betalingen die de bank voor Beyen moet verrichten.
1946 2 stukken

92-93 Stukken betreffende verzoeken aan Beyen om Nederlanders te benoemen bij de 
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in Washington, 
deels in afschrift (doorslag).
1946-1947 10 stukken
92 Sollicitatiebrieven van S. Aldewereld en van G.K.C. van Tienhoven 

met bijlagen en antwoordbrief aan Tienhoven, deels in afschrift 
(doorslag). 1946, mei-augustus, 6 stukken

93 Brief van februari 1947 van Beyen aan de minister van Buitenlandse 
Zaken met mededeling over de geringe kansen voor Nederlanders 
bij de IBRD, afschrift (doorslag), met ingekomen brief van de 
minister van Buitenlandse Zaken, met bijlage en brief van de wnd. 
secretaris van de Hoofdgroep banken aan het ministerie van 
Financiën over deze kwestie en een sollicitatiebrief van mr. P.J.H.J. 
Stulemeyer. 1946, november - 1947, februari, 4 stukken

94 Correspondentie met G.A.Ph. Weyer.
1946, 11 december en 1947, 11-17 maart 1 omslag

95-101 Stukken betreffende de bemoeienissen van Beyen bij financiering van activiteiten 
van de Koninklijke Shell Groep.
1946-1948 3 omslagen en 10 stukken
95 Overeenkomst tussen de drie werkmaatschappijen van de 

Koninklijke Shell van 29 mei 1946, met brief waarin deze 
overeenkomst wordt goedgekeurd door minister P. Lieftinck van 
Financiën, afschrift (stencil en getypt). 1946, mei, 2 stukken

96 Verslag van de discussie op 9 september 1947 tussen minister 
Lieftinck van Financiën en Kessler en Loudon van de Koninklijke 
Shell, afschrift (doorslag)., 1 stuk

97 Voorbereidende notities van Beyen en van de heer Kessler van Shell 
en aantekeningen van een gesprek hierover op van 30 september 
1947, deels in afschrift (doorslag). 1947, 29-30 september, 4 stukken
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98 Nota van Beyen over financiering van nieuwe investeringen van de 
Koninklijke Shell, met aide memoire gemaakt ter bevestiging van de 
bespreking op 2 oktober 1947 van Beyen en dr. H. Riemens, 
financiële raad van de Nederlandse ambassade in Londen, met de 
heren Sir Wilfred Eady en Bolton van het Britse ministerie van 
Financiën, afschrift (doorslag). 1947, 3 oktober, 3 stukken

99 Stukken betreffende het verkrijgen van een lening voor de 
Koninklijke Shell bij de IBRD. 1947, 21-31 juli, 1 omslag

100 Correspondentie tussen Beyen en Riemens, over de uitbreiding van 
het aandelenkapitaal van de drie werkmaatschappijen van de 
Koninklijke Shell, deels met bijlagen, deels afschrift (doorslag). 1947, 
oktober - november, 1 omslag

101 Correspondentie tussen Beyen, Riemens en het ministerie van 
Financiën betreffende de onderhandelingen met het Britse 
ministerie van Financiën over de financiering van de Koninklijke 
Shell en de reactie in de Verenigde Staten hierop, deels in afschrift 
(doorslag). 1947, november -1948, december, 1 omslag

102 Brieven aan en over Paul Rijkens, afschrift (doorslagen).
1947, 3 juni - 19 december 1 omslag

103 Ingekomen brieven van W. Wentholt, van de firma W. Wentholt en Co. effecten te 
Amsterdam, met bijlagen en een ontvangstbevestiging door Beyen, afschrift 
(doorslag).
1947 september - 1948 september 1 omslag
Bevat twee brochures van Wentholt over respectievelijk The Marshall plan and its chance of succes 
(augustus 1947) en Enige opmerkingen omtrent de afwikkeling geldzuivering (september 1948).

104 Brief van prins Bernhard van 6 oktober 1947 aan Wim [Beyen] bij de toezending van 
een foto.
1947 1 stuk
De foto ontbreekt.

105 Aan Beyen toegezonden stukken over verschillende economische onderwerpen, 
deels in afschrift.
1947-1949 1 omslag

106 Brief van Beyen aan de Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945, afschrift 
(doorslag).
1948 1 stuk

107 Stukken betreffende de benoeming van Beyen tot lid van de Nederlandse delegatie 
op de vijfde zitting van de Economische en Sociale raad van de Verenigde Naties, 
afschrift (doorslag en fotokopie), met verslag van de zitting gehouden van 19 juli tot
16 augustus 1947 te New York, gedrukt, met begeleidend schrijven 1948.
1947 juli - 1948, januari 5 stukken

108 Door Joseph Zanini uit Bazel toegezonden informatie over materiaal voor de 
wederopbouw in Europa.
1948 4 stukken
In het Duits.

109 Memo van 28 juni 1949 aan Beyen over de Benelux, met verslag van een 
conferentie in Luxemburg van 13-15 oktober 1949 over de Benelux, afschrift 
(doorslagen).
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1949 2 stukken

110 Tekst van een hoofdstuk over de IBRD in het economisch rapport van de Verenigde 
Naties, doorslag; met informatie over het verstrekken van leningen door de Bank, 
afschrift (stencil).
1949 2 stukken

111 Stukken betreffende Amerikaanse investeringen in Nederland, afschrift (doorslag 
en fotokopie).
1949 4 stukken

B.2.2.4 Verzamelde stukken

B.2.2.4 VERZAMELDE STUKKEN
Onderstaande stukken zijn door Beyen verzameld en/of gebruikt bij zijn werkzaamheden als 
financieel expert.

112 Notitie over een plan van de Volkenbond uit 1922 voor de wederopbouw van 
Oostenrijk na de Eerste Wereldoorlog.
z.d. 1 stuk

113-114 Rapporten van de Volkenbond, afschrift (stencil).
1943-1944 2 stukken
113 Kapitaalbewegingen in Europa in de jaren 1919-1932. 1943
114 Industrialisatie en internationale handel. 1944, april

115-118 Ingekomen overheidspublicaties van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van 
Amerika, gedrukt.
1944-1946 4 stukken
115 Joint statement by experts on the establishment of an international monetary 

fund. 1944, april
116 Employment policy. 1944, mei
117 Tekst van de Act to provide for the participation of the United States of 

America in the International Monetary Fund and the International Bank for 
Reconstruction and development (Bretton Woods Agreement Act). 1945, 31 
juli

118 International Monetary Fund. International Bank for Reconstruction and 
Development. Inaugural meetings. 1946 maart

119-124 Publicaties toegezonden aan Beyen, meest door auteurs, gedrukt.
1947 6 stukken
119 Afleveringen van de Monthly letter on economic conditions / government 

finance van juni en juli 1947, uitgegeven door de National City Bank of
New York., 2 stukken

120 Aflevering van American Outlook van november 1947 (vol 1 nr. 34).
121 M.A. Kriz, Postwar international lending (Princeton NJ) 1947.
122 L.A. Metzler, R. Triffin, G. Habeler, International monetary policies 

(Washington 1947).
123 J.H. Williams, 'Economic lessons of two world wars' (overdruk uit 

Foreign Affairsoktober 1947).
124 J.J. Polak, 'Exchange depreciation and international stability', 

overdruk van The Review for Economic Statistics 29 (1947).

125 Rapport over Europese multilaterale compensatie, opgesteld door de Payments 
Agreements Section van de Bank voor Internationale Betalingen te Bazel, met 
concept, afschriften (stencil).
1948, februari - maart 2 stukken



24 Beyen, J.W. 2.21.408

126 Tekst van de toespraak van Per Jacobsson van de Bank voor Internationale 
Betalingen te Bazel over 'The state of Europe in relation to the Marshallplan' in 
maart 1948 gehouden in verschillende steden in de Verenigde Staten, afschrift 
(stencil); met brief van Jacobsson aan minister Allen Dulles, afschrift.
1948, maart - april 2 stukken

127 J.P. Young, Developing plans for an International Monetary Fund and a World Bank, gedrukt.
1950 1 stuk

128 Ingekomen exemplaar van L. Robbins, 'The balance of payments', Stamp memorial 
lecture 20 november 1951, afschrift (stencil), met potloodaantekening van Beyen.
1951 2 stukken

B.2.3 Lezingen

B.2.3 LEZINGEN
Het betreft de volledige teksten van de uitgesproken lezingen of redevoeringen, tenzij anders 
aangegeven.

B.2.3.1 1938-1943

B.2.3.1 1938-1943

129 'Die Zukunft des internationalen Kreditgeschaeftes', redevoering voor een 
onbekend gehoor, fotokopie.
1938, 19 december 1 stuk

130 'Het onderling verband tusschen budgetpolitiek, rentepolitiek en valutapolitiek', 
aantekeningen voor een redevoering uitgesproken voor 'De Pijp', fotokopie.
1940, 5 april 1 stuk

131 Tekst van 'Alice interviews a walrus', satire op Gerbrandy, met afschriften 
(doorslag).
1941 3 stukken

132 'The financial and economic rehabilitation of Europe after the war', redevoering 
uitgesproken op 13 maart 1941 voor The Royal Institute of International Affairs in 
Chatham House te Londen, doorslagen en fotokopie; met begeleidende 
correspondentie.
1941 1 omslag

133 Aantekeningen voor een redevoering op 15 april 1943 in het hoofdkantoor van 
Unilever over Keynes en het Morgenthauplan, met afschrift (doorslag).
1943 2 stukken
In het Engels.

134 'Saving and investment', incomplete concept-tekst van een redevoering 
uitgesproken op 17 juni 1943.
1943 1 stuk

135 'International monetary problems', redevoering uitgesproken op 14 juli 1943 tijdens 
een lunch van de Amerikaanse Kamer van Koophandel te Londen; met 
gespreksaantekeningen, afschrift (stencil), verslag van de bijeenkomst, reacties en 
de uitnodigingsbrief.
1943, mei - juli 1 omslag

136 'Does there exist a natural exchange parity between two currencies?', redevoering 
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gehouden op 2 december 1943 voor de Allied Economic Discussion Group, in 
viervoud, afschrift (stencil).
1943 4 stukken

B.2.3.2 1946-1948

B.2.3.2 1946-1948

137 Ingekomen brieven en afschriften (doorslagen) van uitgegane brieven over het 
houden van een redevoering dan wel het schrijven van een artikel.
1946-1948 1 omslag
In het Engels.

138 'International bank', redevoering gehouden op 15 oktober 1946 op de 
jaarvergadering van de Savings Banks Association of the State of New York te 
Quebec, gedrukt in Savings Banks News van december 1946, met correspondentie 
met H.C. Wallich, werkzaam bij de Federal Reserve Bank van New York hierover.
1946 4 stukken

139 Concept-tekst voor een redevoering over vrijhandel, met handgeschreven 
verbeteringen, met twee afschriften (doorslagen).
ca. 1947 3 stukken
In het Engels.

140 'International Bank for Reconstruction and Development', aantekeningen voor een 
redevoering op de Conference of International Organisations bij de Verenigde 
Naties in New York op 13 februari 1947, met vijf teksten (scripts) voor een radio-
uitzending, afschriften (fotokopie).
1947 6 stukken

141 Tekst van een radio-interview met Beyen over de IBRD ten tijde van de Conference 
of International Organisations, met handgeschreven verbeteringen en Engelse 
vertaling, afschrift (doorslag).
1947 1 stuk

142 'The International Bank for Reconstruction and Development', redevoering 
gehouden tijdens het diner op 21 januari 1948 van de Junior Chamber of Commerce 
te Muncie (Indiana), met correspondentie en krantenartikelen.
1948 1 omslag

143 Duitstalige redevoering voor de Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft te 
Bazel, met Engelse vertaling, afschrift (doorslag).
ca. 1948 4 stukken
Beide teksten in tweevoud.

144 Aantekeningen voor een redevoering over het Marshallplan voor de afdeling 
Amsterdam van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, handgeschreven, met 
correspondentie over de uitnodiging.
1948, 24 april 5 stukken
De correspondentie in het Engels.

145 Aantekeningen voor een redevoering gehouden op 25 juni 1948 op de Michigan 
Bankers Conference op Mackinac Island; met doorslagen, samenvatting, reacties in 
de pers en bijbehorende correspondentie.
1948 1 omslag
In het Engels.
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146 Correspondentie betreffende een redevoering te houden op 12 september 1948 
voor het Vermont Institue of Banking te Burlington, met bijlagen, deels in afschrift 
(doorslag).
1948, mei - september 1 omslag
De tekst van de redevoering ontbreekt.

147 Correspondentie en krantenartikelen over zijn redevoering over de IBRD gehouden 
op 27 oktober 1948 tijdens de Stamford Forum for World Affairs Meeting.
1948 1 omslag
De tekst van de redevoering ontbreekt.

B.2.3.3 1949-1952

B.2.3.3 1949-1952

148 'The place of the International Bank in the present world monetary problems', 
redevoering gehouden op 12 oktober 1949 op de 52e convention of the Nebraska 
Bankers Association te Lincoln (Nebraska), stencil; met bijbehorende 
correspondentie, programma van de conventie en verslag in International Bank Notes 
van december 1949.
1949 1 omslag

149 'International monetary problems', redevoering bij de workshop 'Money and 
banking' gehouden op 6 mei 1950 in Minneapolis, doorslag; met verslagen in de 
lokale pers en bijbehorende correspondentie.
1950 1 omslag

150 Engelstalige redevoering over de IBRD voor de radio gehouden op 12 april 1951, 
doorslag, met Nederlandse vertaling, documentatie en correspondentie.
1951 1 omslag

151 Redevoering over monetaire problemen, gehouden op de Information Conference 
van 15 februari 1951, afschrift (doorslag), met aantekeningen (stencil).
1951 3 stukken
In het Engels.

152 Aantekeningen voor een redevoering over de Nederlandse betalingsbalans, 
gehouden op 18 april 1951 voor studenten aan de George Washington University, 
getypt, vier doorslagen; met bedankbrief van dr. Acheson.
1951 5 stukken
In het Engels.

153 'Internationale samenwerking op financieel gebied', handgeschreven 
aantekeningen voor een tafelrede op 10 juli 1951 voor het G.K. van Hogendorp-
gezelschap te Rotterdam.
1951 1 stuk

154 'New concepts of the financing of economic development', redevoering gehouden 
op 10 januari 1952 voor de Paneuropean Union, stencil; met documentatie en 
bijbehorende correspondentie.
1952 7 stukken

155 Notitie over 'Cheap money policy', geschreven voor eigen gebruik en op verzoek 
van zijn zoon Has, in tweevoud, doorslagen.
1952 2 stukken
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156 'La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement', 
redevoering voor een onbekend gehoor, afschrift (doorslag).
z.d. 1 stuk

B.2.4 Publicaties

B.2.4 PUBLICATIES
B.2.4.1 Artikelen en rapporten

B.2.4.1 ARTIKELEN EN RAPPORTEN

157 'Prae-advies over de vraag: welke zijn de oorzaken en gevolgen van de daling van 
den rentestand?' van de hand van Beyen en gepubliceerd door de Vereeniging voor 
de staathuishoudkunde en de statistiek ('s-Gravenhage 1938).
1938 1 stuk

158 The problem of unemployment, door Beyen geschreven 'Lever report', uitgegeven door 
de Oxford University Press (1943), met verzamelde perscommentaren.
1943 1 band en 1 deel

159 Rapporten van de Studiegroep voor Reconstructieproblemen over het 
reparatievraagstuk, wapenstilstands- en vredesvoorwaarden, en de economische 
ontwapening van Duitsland, gedrukt.
1944 1 deel
Beyen was lid van deze studiegroep.

160 'International co-operation', tekst van de tweede versie van de door Beyen voor 
Unilever geschreven studie, in tweevoud, afschrift.
1944 2 stukken

161 Kopij van zijn artikel 'Monetaire overeenkomsten met naburige landen' in: J. Eggens
e.a., Nederlandsch recht in oorlogstijd. In Engeland ontstaan en toegepast (Londen 1945), 
doorslag, met begeleidende brief.
1945 2 stukken
Zie ook inv. nrs. 81-85.

162 Kopij van zijn artikel 'The International Bank for Reconstruction and Development', 
in International Affairs van oktober 1948; met bijbehorende correspondentie, deels in 
afschrift (doorslagen), en overdrukken.
1948-1949 1 omslag

B.2.4.2 Money in a Maelstrom

B.2.4.2 MONEY IN A MAELSTROM

163-165 Verschillende edities van J.W. Beyen, Money in a Maelstrom.
1949-1951 3 banden
163 Eerste druk van de Amerikaanse editie (New York 1949), gebonden.

Exemplaar 'voor Friedeke van P'.
164 Eerste druk van de Engelse editie (London 1950), paperback.
165 Tweede druk van de Engelse editie (London 1951), gebonden.

166-169 Stukken betreffende de contacten met uitgeverij Macmillan over de uitgave van 
Money in a Maelstrom.
1947-1953
In het Engels.
166 Eerste opzet voor het boek onder de voorlopige titel 'Encounter with

International Money', doorslag, met de beginpagina van 'hoofdstuk 
IX' over de Bank voor Internationale Betalingen, handgeschreven. 
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z.d., 2 stukken
167 Correspondentie en financiële overzichten. 1947-1953, 1 omslag
168 Contracten voor de eerste druk, met rekeningoverzichten en 

rekeningen voor drukproefcorrecties en presentexemplaren. 1948-
1949, 1 omslag

169 Correspondentie. 1949-1952
Bevat ook aankondigingen van de tweede druk.

170-171 Ingekomen bedankbrieven voor toezending van exemplaren van Money in a 
Maelstrom, met reacties van Beyen, afschrift (doorslag).
1949-1951 2 omslagen
170 Voor de eerste druk. 1949, augustus - 1950 januari
171 Voor de tweede druk. 1951, maart-september

172-173 Recensies en aankondigingen van Money in a Maelstrom.
1949-1952 2 omslagen
172 Van de eerste druk. 1949-1950
173 Van de tweede druk. 1951

B.2.5 Documentatie

B.2.5 DOCUMENTATIE

174 Aflevering van De Telegraaf van 15 december 1935 met daarin een artikel over de 
benoeming van Beyen tot president van de Bank voor Internationale Betalingen.
1935 1 stuk

175 New York Times van 22 maart 1947.
1947 1 stuk

176 Artikelen over de IBRD verschenen in de periodieken Banking en UN World, beide van
september 1948, gedrukt.
1948 2 stukken

177 Exemplaar van 2 oktober 1948 van De Stem van Nederland, waarin onder andere een 
herinnering aan de oprichting van Vrij Nederland.
1948 1 stuk
Beyen was betrokken bij de financiering van het blad door Unilever.

B.3 Minister van Buitenlandse Zaken (1952-1956)

B.3 MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN (1952-1956)
In 1952 werd de partijloze Beyen minister van Buitenlandse Zaken in het derde kabinet-Drees. Hij 
leidde het departement samen met minister zonder portefeuille J.M.A.H. Luns, met wie hij een 
moeizame werkrelatie onderhield. Beyen concentreerde zich op de Europese integratie en speelde 
een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Europese Economische Gemeenschap. Het einde 
van zijn ministerschap werd overschaduwd door de Greet Hofmans-affaire, die hem in conflict 
bracht met koningin Juliana.

B.3.1 Beleidsstukken en correspondentie

B.3.1 BELEIDSSTUKKEN EN CORRESPONDENTIE
B.3.1.1 Buitenlands beleid

B.3.1.1 BUITENLANDS BELEID

178 Koninklijk Besluit van 1 september 1952 nr. 33 houdende de benoeming van Beyen 
tot minister van Buitenlandse Zaken, authentiek afschrift; met begeleidende 
brieven, proces-verbaal van de beëdiging en akte van overdracht van het bestuur 
van het ministerie.
1952 5 stukken
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179 Ingekomen felicitatiebrieven ter gelegenheid van de benoeming van Beyen tot 
minister van Buitenlandse Zaken; met bedankbrieven hiervoor, doorslagen.
1952-1953 1 omslag

180 Ingekomen brieven van P.F.S. Otten met uitleg over het bespreken van Philips-
aangelegenheden met J.M.A.H. Luns, en over de vraag of de Philips-directie tijdens 
de oorlog onder Duitse invloed heeft gestaan, met bijlagen.
1952-1954 5 stukken

181 Tekst van de interventies van Beyen tijdens de Raad van ministers van de 
Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES), deels met bijlagen, 
afschriften (fotokopie).
1952-1956 9 stukken
In het Engels. Het betreft de vergaderingen van:

- 13 december 1952
- 24 maart 1953
- 29 en 30 oktober 1953, met bijlagen over het onderwerp 'convertibiliteit' (in 
fotokopie en doorslag)
- 28 februari 1956

182 Brief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan zijn collega 
Beyen over verhoging van het salaris van diens broer, als buitengewoon hoogleraar 
archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
1953 1 stuk

183 Tekst en uitleg van voorstellingen op de schilderijen in de Lairessezaal in het 
Binnenhof naar een beschrijving uit 1737, in het Nederlands en in het Frans, 
doorslagen; met uitleg over de plafondschilderingen in de vergaderzaal van de 
Eerste Kamer en een krantenknipsel over de bouw van het Binnenhof.
1953 4 stukken
Mogelijk achtergrondinformatie voor de minister.

184 Antwoorden op schriftelijke vragen over vergoedingen van diplomaten, doorslag.
1954 1 stuk

185 Diploma's van als minister ontvangen buitenlandse onderscheidingen uit 
respectievelijk Frankrijk en Zweden.
1954-1955 2 stukken

186 Ingekomen brief van de Rotterdamsche Bank naar aanleiding van een verzoek van 
Beyen om bepaalde bescheiden.
1955, 19 september 1 stuk
De gevraagde bescheiden ontbreken.

187 Woordelijk verslag van de interventie van Beyen in de vergadering van de Noord-
Atlantische Raad (NAVO) betreffende het conflict tussen Nederland en Indonesië, 
doorslag.
1956, 5 mei
In het Engels.

188 Briefwisseling tussen Beyen en Luns over twee benoemingen.
1956, mei 2 stukken

189 Tekst over de Europese gemeenschappelijke markt, mogelijk bestemd voor een te 
houden redevoering, met aantekeningen en correspondentie.
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1956, mei-juni 6 stukken

190 Notitie over de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), ten behoeve 
van een perspublicatie, met begeleidende brief, doorslagen.
1956, 3 juli 2 stukken

191 Stukken betreffende de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van 
Buitenlandse Zaken voor het dienstjaar 1957, gedrukt.
1956, november-december 1 omslag

B.3.1.2 Bemoeienis met het Koninklijk Huis

B.3.1.2 BEMOEIENIS MET HET KONINKLIJK HUIS

192-193 Stukken betreffende de Bilderbergconferenties.
1956, januari-mei 9 stukken
192 Brief van Beyen van 11 januari 1956 aan minister-president W. Drees 

over de buitenlandse reizen van prins Bernhard, afschrift (doorslag), 
met brief van Beyen van 12 januari 1956 aan L.J.M. Beel, waarop 
aantekening van Beel met dank voor de inzage en instemming met 
de inhoud, met enveloppe., 3 stukken

193 Ingekomen brieven van Eelco van Kleffens, gezant te Lissabon, van 9
mei 1956 over een gesprek met koningin Juliana over de activiteiten 
van prins Bernhard op de Bilderbergconferenties, met afschrift, en 
van 13 mei 1956 over de Bilderbergconferentie in Kopenhagen, met 
afschrift; met bedankbrief van Beyen, afschrift (doorslag); met 
begeleidend schrijven bij deze brieven van Beyen aan koningin 
Juliana, afschrift (doorslag)., 6 stukken

194 Stukken betreffende Beyen en het Duitse tijdschrift Der Spiegel.
1956, mei-juni 3 stukken
Bevat:

- Verslag van een gesprek op 23 mei 1956 tussen Beyen en Klaus Jacobi van Der 
Spiegel, handschrift en doorslag., 2 stukken
- Codebericht afkomstig van de Nederlandse ambassade in Bonn met informatie 
over de aankondiging van het artikel over de moeilijkheden op Soestdijk, 
doorslag, 4 juni 1956. , 1 stuk

195 Stukken betreffende publiciteit over de koninklijke familie in Engelstalige 
buitenlandse bladen.
1956, juni, oktober 5 stukken
Bevat:

- Berichten van de ambassade in Londen van 12 en 20 juni 1956 aan het ministerie 
van Buitenlandse Zaken met overzicht van daar verschenen persberichten over de 
koninklijke familie., 2 stukken
- Artikel uit de New York Herald Tribune, European edition, van 14 juni 1956, 1 stuk
- Artikel van Donald Edgar in de Daily Expressz.d. (21 juni 1956). , 1 stuk
- Artikel over 'Holland's persistent crisis' in het 'Foreign report' van The Economist 
Newspaper van 4 oktober 1956, 1 stuk

196 Brief van L.J.M. Beel van 29 juni 1956 aan Beyen met de mededeling van zijn 
aanstaand ontslag als minister van Binnenlandse Zaken in verband met het 
lidmaatschap van de onderzoekscommissie; met mededeling van 29 juni over het 
instellen van de commissie en over het neerleggen van de publieke ambten door de
drie leden van de commissie.
1956, juni 3 stukken

197-201 Stukken betreffende de activiteiten van Beyen met betrekking tot de publiciteit 
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over het Koninklijk Huis.
1956, juni-oktober 22 stukken
197 'Relaas van mijn handelingen ter voorkoming van perspublicaties 

over Mej. Hofman [sic]', verslag van 18 juni 1956 voor koningin 
Juliana door Beyen, getypt concept, met verbeteringen in potlood en
een nieuwe versie van blz. 7, afschrift (doorslag); met als bijlagen 
brieven aan Beyen van de hoofdredacteur van Het Parool P.J. Koets 
van 14 juni 1956, en van Sefton Delmer van 29 mei 1956, afschrift 
(doorslag); met brief van 16 juni 1956 aan L.J.M. Beel met verzoek 
om opmerkingen, afschrift (doorslag); met afschrift (kopie)., 6 
stukken

198 Brief van Beyen van 20 juni 1956 aan minister-president W. Drees 
over een gesprek met de Britse journalist Donald Edgar, met als 
bijlage het door Edgar gepubliceerde bericht in de Daily Express van 
die dag, concept en afschriften., 3 stukken

199 Memo van J. [koningin Juliana] van 20 juni 1956 voor L.M.A [M.A. 
Tellegen, directeur van het Kabinet der Koningin] met het verzoek 
om aan Beyen haar teleurstelling over te brengen, afschrift met 
doorslag., 2 stukken

200 Uittreksel uit een verslag van de heer Braaksma van 22 juni 1956 
over de gesprekken tussen Beyen en Edgar waarin deze ook de 
juistheid van de inhoud van de brief van Beyen aan Drees bevestigt, 
afschrift; met brief van Drees van 3 juli 1956 aan Beyen over kritiek 
van I.G. van Maasdijk (kamerheer in buitengewone dienst van de 
koningin) op Beyen, afschrift (doorslag) en antwoordbrief van Beyen 
van 4 juli 1956 aan Drees, concept in potlood, doorslag en afschrift 
(fotokopie)., 5 stukken

201 Brief van Beyen van 9 oktober 1956 aan Drees over zijn activiteiten in
verband met het Koninklijk Huis, met als bijlagen de brief van Beyen 
van 17 september 1956 aan koningin Juliana met het verzoek om een
gesprek en het memo van koningin Juliana van 20 juni 1956 (zie 
hierboven), doorslag en afschrift., 6 stukken

202 Verslag door Beyen van zijn activiteiten om perspublicaties over Greet Hofmans te 
voorkomen, in handschrift.
na 1957 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2065

203 Bewijsstukken bij bovengenoemd verslag, afschriften.
1956-1957 1 omslag
Betreft fotokopieën met uitzondering van bijlage X en XI (doorslagen). Bevat:

- I: 'Relaas van mijn handelingen ter voorkoming van perspublicaties over Mej. 
Hofman [sic]', verslag van 18 juni 1956 voor koningin Juliana door Beyen.
- IIa: Brief van Beyen van 20 juni 1956 aan minister-president W. Drees over een 
gesprek met de Britse journalist Donald Edgar.
- IIb: Tekst van het bericht van Donald Edgar in de Daily Express van 20 juni 1956.
- IIc: Het door Edgar gepubliceerde bericht in de Daily Expressz.d. (21 juni 1956).
- III: Uittreksel uit een verslag van de heer Braaksma van 22 juni 1956 over de 
gesprekken tussen Beyen en Edgar waarin deze ook de juistheid van de inhoud van
de brief van Beyen aan Drees bevestigt.
- IV: Memo van koningin Juliana van 20 juni 1956 voor M.A Tellegen met het 
verzoek om aan Beyen haar teleurstelling over te brengen.
- V: Brief van Beyen aan Drees van 4 juli 1956 over de kritiek van Van Maasdijk en 
de rol van Edgar.
- VI: Brief van Beyen van 17 september 1956 aan koningin Juliana met het verzoek 
om een gesprek.
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- VII: Brief van Beyen van 9 oktober 1956 aan Drees over zijn activiteiten in 
verband met het Koninklijk Huis.
- VIII: Brief van Beyen aan Drees van 23 oktober 1956 met opheldering over het 
'geval Edgar'.
- IX: Uittreksel uit de brief van 23 juni 1956 van 'den heer X' aan C.L.W. Fock, 
secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.
- IXa: Notitie van 27 oktober 1956 over de brief van 23 juni 1956 van journalist X 
aan C.L.W. Fock.
- X: Rapport van 18 februari 1957 van een door koningin Juliana ingestelde 
commissie, bestaande uit J.A. van Hamel, J. Klaasesz en C.R.C. Wijkerheld Bisdom, 
belast met onderzoek naar de rol van Beyen bij de perscontacten over de zaak 
Hofmans, doorslag.
- XI: Brief van Beyen van 15 september 1957 aan koningin Juliana, doorslag.

204 Stukken ingekomen bij Beyen als minister van Buitenlandse Zaken betreffende een 
plan voor een eventueel door prins Bernhard en anderen in te stellen 
onderscheiding voor Europese solidariteit, genaamd 'De orde van de Witte Roos' 
naar het verzetsembleem van Sophie en Hans Scholl, deels in afschrift, met een 
concept.
1956 8 stukken

B.3.2 Lezingen

B.3.2 LEZINGEN
Het betreft de volledige teksten van de uitgesproken lezingen of redevoeringen, tenzij anders 
aangegeven. In een enkel geval is de kopij van een artikel in deze rubriek opgenomen (zie inv. nrs. 
214 en 253).

B.3.2.1 In het jaar 1952

B.3.2.1 IN HET JAAR 1952

205 Redevoering gehouden op 8 oktober 1952 voor de Noord-Atlantische Raad (NAVO).
1952 1 stuk

206 Welkomstrede voor vertegenwoordigers van de jeugd van Europa, doorslag.
1952, 26 oktober 1 stuk

B.3.2.2 In het jaar 1953

B.3.2.2 IN HET JAAR 1953

207 Redevoering voor de Foreign Press Association in Den Haag, fotokopie.
1953, 17 januari 1 stuk
In het Engels.

208 'Vers une nouvelle Europe' voor het Centro dei studi per la Riconciliazione 
Internazionale te Rome, fotokopie.
1953, 23 februari 1 stuk

209 'L'influence de l'esprit latin sur un pays nordique', redevoering uitgesproken tijdens 
het diner bij het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Kamer van Koophandel in 
Frankrijk, fotokopie, met gedrukte versie (Amsterdam 1953); met samenvatting in 
het Nederlands; met Franstalige bijdrage voor het Bulletin van de Kamer van 
Koophandel, fotokopie, met begeleidend schrijven, doorslag.
1953, 17 april 5 stukken en 1 band

210 'Is Europe old or young?', redevoering uitgesproken tijdens het jaardiner van het 
Nederland-Amerika Instituut te Amsterdam, fotokopie.
1953, 5 juni 1 stuk

211 Redevoering uitgesproken tijdens een receptie in de Ridderzaal de Den Haag voor 
deelnemers aan de Gymnaestrada, doorslag en fotokopie.
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1953, 15 juli. 2 stukken
In het Engels.

212 'Einige aktuelle europäische Fragen', redevoering uitgesproken voor de 
Nederlandse Kamer van Koophandel te Zürich, doorslag.
1953, 3 september 1 stuk

213 'Bestrebungen für den politischen und wirtschaftlichen Zusammenschluss in 
Europa', uitgesproken voor de Schweizerischen Gesellschaft für Chemische 
Industrie te Bazel, met Nederlandse vertaling, fotokopie.
1953, 4 september 2 stukken

214 Kopij voor zijn artikel 'In retrospectief' in Het Parool, in tweevoud, fotokopie.
1953, 24 september 2 stukken

215 'De rol van Nederland in het internationale politiek', redevoering uitgesproken voor 
het Verbond van Nederlandse werkgevers, fotokopie, met vertaling in het Engels.
1953, 8 oktober 2 stukken

B.3.2.3 In het jaar 1954

B.3.2.3 IN HET JAAR 1954

216 'De "Lage landen bi der see" en hun rol in West Europa', redevoering voor het Kunst 
en Kultuurverbond te Brussel, fotokopie; met vertaling in het Frans, reactie door 
M.J. Turbau en krantenartikelen.
1954, 28 januari 8 stukken

217 'Weerstanden tegen de Europese integratie', redevoering voor de Commerciële Club
Groningen, fotokopie.
1954, 12 februari 1 stuk

218 'Het vraagstuk van de Europese eenwording' op de Utrechtse universiteitsdag, 
fotokopie; met publicatie in Post iucundam iuventutem. Orgaan van het Utrechts 
Universiteitsfonds 12 (1954); met krantenartikelen en uittreksel uit een brief van Beyen
jr., doorslag.
1954, 27 maart 6 stukken

219 Redevoering bij de opening van de Keukenhof, met Engelse vertaling, fotokopie.
1954, 2 april 2 stukken

220 Radiorede ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de NAVO, met Engelse 
vertaling, fotokopie, met uittreksel uit de Handelingen van de Tweede Kamer van 1 juni 
1954 waarin een betoog van Beyen over de NAVO.
1954, 3 april 3 stukken

221 Tafelrede voor het Commonwealth-Netherlands Joint Committee War Graves, 
doorslag.
1954, 8 april 1 stuk
In het Engels.

222 Aantekeningen voor een redevoering over de buitenlandse politiek van Nederland 
voor het Canadian Defence College.
1954, 28 april 1 stuk
In het Engels.

223 Radiorede ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de ondertekening van het 
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Statuut van de Raad van Europa, met Franse vertaling, fotokopie.
1954, 4 mei 2 stukken

224 'The Netherlands view on the problem of European integration', aantekeningen 
voor een redevoering te Brugge, doorslag.
1954, 2 juni 1 stuk

225 Redevoering bij de aanbieding van het boek Road to recovery aan de Amerikaanse 
ambassadeur in Den Haag, in tweevoud, doorslag.
1954, 4 juni 2 stukken
In het Engels.

226 Welkomstrede voor het jeugdfestival FACAY, fotokopie.
1954, 17 juli 1 stuk
In het Engels.

227 Redevoering voor de Académie de Droit International in de Ridderzaal, fotokopie.
1954, 24 juli 1 stuk
In het Engels.

B.3.2.4 In het jaar 1955

B.3.2.4 IN HET JAAR 1955

228 Redevoering over atoomenergie bij de opening van de Atoom-tentoonstelling, met 
doorslagen.
1955, 19 januari 3 stukken
In het Engels.

229 Aantekeningen voor een redevoering over vormen van samenwerking in de 
westerse wereld voor de Club de Jeudi, met doorslag.
1955, 5 maart 2 stukken
In het Engels.

230 Aantekeningen voor een redevoering over oostelijke dreiging en westelijke 
samenwerking voor 'Onder ons'.
1955, 18 maart 1 stuk

231 Redevoering bij de begrafenis van mr. J.I. Noest, gezant in Helsinki.
1955 1 stuk

232 Redevoering over Europese samenwerking voor de Europese Beweging te Leiden, 
met samenvatting, fotokopie.
1955, 21 april 2 stukken

233 Redevoering voor de NAVO in Parijs bij gelegenheid van de toetreding van 
Duitsland tot het bondgenootschap, doorslag.
1955, 9 mei 1 stuk
In het Engels.

234 'De betekenis van de Parijse akkoorden voor de politieke situatie in Europa', 
aantekeningen voor een redevoering voor de Amsterdamse Kring, met doorslag.
1955, 20 mei 2 stukken

235 Aantekeningen voor een redevoering uitgesproken op de conferentie van Messina, 
doorslag.
1955, 1 juni 1 stuk
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In het Frans.

236 'De Welfare State en het probleem van de vrije markt', aantekeningen voor een 
redevoering voor de Liberale Kring te Rotterdam, met doorslag.
1955, 17 juni 2 stukken

237 Openingsrede van de achtste zitting van de Haagse conferentie voor het 
internationaal privaatrecht, met Franse vertaling, concept.
1955, 15 juli 2 stukken

238 Redevoering over het statuut van de Haagse conferentie voor internationaal 
privaatrecht, voor leden van de Conseil de représentants diplomatiques.
1955, juli 1 stuk
In het Frans.

239 'De vestiging van een Franse ambassade bij de verheven Porte', redevoering voor 
een onbekend gehoor.
1955, 23 september 1 stuk

240 'Politieke ontwikkelingen in de NATO en Europa', aantekeningen voor een 
redevoering voor het Defensie Studiecentrum, te Bilderberg, met twee doorslagen.
1955, 19 oktober 3 stukken

241 Redevoering voor de Assemblée van de West-Europese Unie.
1955, 28 oktober 1 stuk
In het Engels.

242 'Great Britain and European economic cooperation', redevoering voor de Foreign 
Press Association te Londen, fotokopie.
1955, 2 november 1 stuk

243 Redevoering bij de begrafenis van jhr. dr. J. Loudon, oud-minister van Buitenlandse 
Zaken, doorslag, met Franse vertaling, fotokopie.
1955, 16 november 2 stukken

244 Uittreksel uit R. Hakluyt, Principal Voyages of the English Nation, over een 
handelsverdrag van Edward IV tussen Engeland en de Nederlanden, doorslag.
[z.d.] 1 stuk
Aangetroffen in de ordner redevoeringen 1955.

B.3.2.5 In het jaar 1956

B.3.2.5 IN HET JAAR 1956
Zie ook inv. nrs. 10 en 189.

245 'Le problème de l'Europe', redevoering voor het Institut des Hautes Études de 
Défense Nationale te Parijs, fotokopie.
1956, 21 februari 1 stuk

246 Redevoering bij het regeringsdiner ter gelegenheid van het bezoek van Heinrich von
Brentano, minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland, 
doorslag en fotokopie.
1956, 8 maart 2 stukken
In het Duits.

247 Aantekeningen voor een redevoering over Europese samenwerking na de 
conferentie van Messina, tijdens een Rotary Lunch in Amsterdam.
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1956, 13 maart 1 stuk

248 'Le progrès vers une nouvelle Europe vu par un hollandais' redevoering in het 
Instituto per gli Studi di Politica Internazionale, fotokopie.
1956, 5 april 1 stuk

249 Aantekeningen voor een redevoering in het Canadian Defence College, met 
doorslag.
1956, 25 april 2 stukken
In het Engels.

250 Redevoering bij het diner ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Union 
des Consuls te Rotterdam, met fotokopie.
1956, 26 april 2 stukken
In het Frans.

251 Redevoering bij het regeringsdiner voor minister Martino van Italië.
1956, 8 mei 1 stuk
In het Frans.

252 'Is een economisch offensief voor de NATO mogelijk?', redevoering gehouden in de 
Grote Club te Amsterdam, doorslag.
1956, 15 mei 1 stuk

253 Tekst van een bijdrage over Gene Black, executive director van de Wereldbank, 
bestemd als basis voor een artikel in Time Life International, doorslag, met 
begeleidend memorandum.
1956, 15 mei 2 stukken

254 Tafelrede over internationaal politiek overleg, voor het Contactcentrum op 
Voorlichtingsgebied te Tilburg, fotokopie.
1956, 12 juni 1 stuk

B.3.3 Documentatie

B.3.3 DOCUMENTATIE

255-260 Krantenknipsels over het optreden van Beyen als minister.
1952-1956 6 omslagen
255 1952
256 1953, Nederlandse kranten
257 1953, Duitse kranten over het driedaags bezoek van Beyen aan Bonn 

in november
258 1954
259 1955
260 1956, 22 en 23 oktober over Beyen en de Hofmans-affaire

261 Artikel over Beyen in de Wereldkroniek.
1953, februari 1 stuk

262 Afbeelding van Beyen op bezoek in Italië, op de achterkant van het tijdschrift 
Orrizonti.
1953, maart 1 stuk

263 Korte biografieën van Beyen en Luns in Archives Diplomatiques et Consulaires.
1953, mei 1 stuk
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301-303 Foto's van Beyen, voornamelijk als minister.
1952-1956 en z.d. 3 omslagen
301 Portretfoto's., 5 stukken

Bevat twee eerdere en één later portret.
302 Beyen met echtgenote., 3 stukken
303 Persfoto's., 28 stukken

Bevat foto's:
- van het diner ter gelegenheid van het staatsbezoek van de 
koning van Denemarken, april 1954
(de echtgenote van Beyen is afgebeeld, hij zelf ontbreekt op de 
foto).
- met Konrad Adenauer, bondskanselier, en Walter Hallstein, 
minister van Buitenlandse Zaken van West-Duitsland, mei 1955.
- met de Britse premier Anthony Eden, de Franse premier Pierre 
Mendès France en de West-Duitse bondskanselier Konrad 
Adenauer bij een negen mogendhedenconferentie, 3 oktober 
1954.
- met de Franse oud-premier Joseph Laniel bij een receptie ter 
gelegenheid van de toelating van West-Duitsland tot de NAVO, 9
mei 1955.
- en van niet nader geïdentificeerde gelegenheden.

B.4 Latere werkzaamheden (1956-1976)

B.4 LATERE WERKZAAMHEDEN (1956-1976)
Na het einde van zijn ministerschap was Beyen Regeringscommissaris voor Duitse Aangelegenheden
(1957-1958) en daarna ambassadeur in Frankrijk (1958-1963). Na zijn pensionering als ambassadeur 
was hij onder meer president-commissaris bij de Rotterdamsche Bank / AMRO-Bank. Incidenteel 
trad hij op als financieel-economisch expert, bijvoorbeeld bij een onderzoeksmissie van de 
Wereldbank in Marokko. Tot het eind van zijn leven bleef hij actief als spreker en auteur, 
voornamelijk over onderwerpen betreffende de Europese samenwerking.

B.4.1 Diplomaat en bankier (1957-1968)

B.4.1 DIPLOMAAT EN BANKIER (1957-1968)

264-266 Stukken betreffende de werkzaamheden van Beyen als Regeringscommissaris voor 
Duitse Aangelegenheden.
1957-1958 1 omslag en 3 stukken
264 Koninklijk Besluit van 15 maart 1957, nr. 2, waarbij Beyen werd 

benoemd tot Regeringscommissaris voor Duitse Aangelegenheden, 
afschrift; met begeleidend schrijven. 1957, 2 stukken

265 Stukken betreffende de rechtspositie van Beyen en het begin van de 
onderhandelingen met de Duitse onderhandelingsleider prof. E. 
Kaufmann in jachtslot St. Hubertus op de Hoge Veluwe. 1957, april, 1 
omslag

266 Koninklijk Besluit van 28 april 1958, nr. 34, waarbij aan Beyen met 
ingang van 30 januari 1958 eervol ontslag wordt verleend als 
Regeringscommissaris voor Duitse Aangelegenheden, afschrift. 
1958, 1 stuk

267-270, 304-305
Stukken betreffende de werkzaamheden van Beyen als Nederlands ambassadeur in 
Frankrijk.
1958-1963 19 stukken
304 Foto gemaakt bij een ontvangst door de president van Frankrijk. 

1958, 10 januari, 1 stuk
305 Persfoto's gemaakt bij Beyens bezoek aan de 34e Foire 

internationale de Marseilles. 1958, 13 stukken
267 Artikelen in Franse kranten over het bezoek aan de 34e jaarmarkt 

van Marseille. 1958, 2 stukken
268 Interview met de ambassadeur, afschrift (doorslag). ca. 1960, 1 stuk
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In het Frans.
269 Interview met Beyen in Vrij Nederland door Bibeb. 1961, 1 stuk
270 Koninklijk Besluit van 9 mei 1963, nr. 51, waarbij aan Beyen met 

ingang van 1 juli 1963 eervol ontslag wordt verleend uit de 
Buitenlandse Dienst, afschrift. 1963, 1 stuk

271-274 Stukken betreffende overige werkzaamheden van Beyen.
1957-1967 1 omslag, 4 stukken en 1 band
271 Correspondentie met graaf De Coudenhove-Kalergi te Bazel, 

voorzitter van de Union Paneuropéenne over bijeenkomsten van de 
Union, deels doorslagen. 1957-1962, 1 omslag

272 Memorandum van 3 september 1963 inzake de organisatie van Wm. 
H. Muller & Co. NV, afschrift (stencil), met artikelen over het 
verzekeringswezen verschenen in Economisch-Statistische Berichten van 
9 februari 1966 en De Verzekeringsbode van 14 februari 1966. 1963-
1966, 3 stukken
Beyen was voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wm. H. Müller & Co.

273 The economic development of Morocco. Report of a mission organized by the 
International Bank for Reconstruction and Development (Baltimore 1966)., 
1 band
Beyen was in de jaren 1964-1965 chef de mission van deze economische 
onderzoekscommissie.

274 Krantenartikel over Beyen bij gelegenheid van het veertigjarig 
bestaan van de Orde van de Nederlandse Leeuw. 1967, 1 stuk

B.4.2 Spreker en auteur (1956-1970)

B.4.2 SPREKER EN AUTEUR (1956-1970)

275-280 Ingekomen brieven en afschriften (doorslagen) van uitgegane brieven over 
publicaties.
1961-1965 1 omslag en 7 stukken
275 Van Beyen aan uitgeverij Macmillan over een nieuw boek, 

doorslagen, met bijlagen. 1961-1962, 1 omslag
In het Engels.

276 Van M. van Aken, algemeen secretaris van de Europese beweging 
met verzoek om een bijdrage voor de periodiek Nieuw Europa, met 
antwoordbrief. 1962, 2 stukken
Zie inv. nr. 294.

277 Van Beyen aan Nora Beloff over haar boek The general says no, met 
reactie. 1963, 2 stukken
In het Engels.

278 Van Beyen aan uitgeverij Samson te Alphen aan den Rijn over de 
uitgave van een selectie van zijn redevoeringen over Europa, 
doorslag. 1966, 1 stuk

279 Van C.F. Cobbold, met een reactie op een artikel., 1 stuk
In het Engels.

280 Van Beyen aan J.L. Heldring naar aanleiding van diens recensie in de 
NRC van Beyens autobiografie Het spel en de knikkers. 1969, 1 stuk
De originele brief is afkomstig uit de collectie J.L. Heldring en in 1998 gestuurd aan 
Beyens zoon K.H. Beyen.

281 Recensie van Beyens tweede autobiografie De zin van het nutteloze in het Utrechts 
Nieuwsblad.
1970 1 stuk

282-288 Teksten van toespraken, deels met bijbehorende stukken.
1957-1963 1 omslag en 11 stukken
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282 Ein Ueberblick ueber die Entwicklung der Europaeischen Integration (Rome 
1957), Duitse vertaling van de tekst van de voordracht op het 
congres van de Mouvement Européen te Rome, gedrukt; met 
correspondentie over de bijdrage. 1957, juni, 1 omslag

283 'La diplomatie moderne', redevoering voor de Académie 
diplomatique internationale te Parijs, met handgeschreven 
correcties; met uitnodigingskaart. 1958, 20 juni, 2 stukken

284 'L'interference de l'economie et la politique', aantekeningen voor 
een redevoering voor de Société Royale d'Economie Politique te 
Brussel, met programma. 1959, 26 mei, 2 stukken

285 'Cooperation entre états souverains européens', redevoering 
gehouden te Bordeaux, met doorslag op transparant. 1959, 19 juni, 2
stukken

286 'Les communautés des six pays européens', redevoering te Lyon, 
doorslag. 1959, 9 oktober, 1 stuk

287 Redevoeringen uitgesproken tijdens het studium generale van de 
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, met 
doorslagen. 1960, 18 oktober en 29 november, 4 stukken

288 Redevoering bij de opening van de Hague Conference on European 
Assemblies, met 'Further communication' van de directeur, 
fotokopie. z.d. (ca. 1960), 2 stukken
In het Engels.

289 Teksten van toespraken of artikelen, waarvan geen nadere gegevens bekend zijn.
z.d. 8 stukken
Bevat:

- 'Het gebrek aan steun' over de houding van Nederland tegenover voorstellen van
Frankrijk met betrekking tot Engeland, doorslag.
- 'Wanted - a political authority for the West' (Kenneth Lindsay), doorslag.
-'Tien jaren Europese economische samenwerking', doorslag.
-'Projected study of Euro-Atlantic political structure', fotokopie.
-'Schematisch summier overzicht van de Europese samenwerking na de oorlog', 
stencil.
- Blz. 7 t/m 9 van een Engelstalige tekst over de rol van een ambassadeur.
-'Rome en Holland zijn dicht bij elkaar', typescript.
-'Nederland en Italië', afschrift.

290-296 Teksten van artikelen, deels met bewijsexemplaren en bijbehorende 
correspondentie.
1961-1966 15 stukken
290 'Schets van de ontwikkeling van de Europese integratie' in: Tien jaren 

1947-1957. Uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de B.E.F. 
Beweging van Europese Federalisten. 1957, 1 stuk

291 'Three years after the signing of the treaty of Rome', in: RB Review nr. 
1, p. 8-24, met doorslag van concept. 1960, juli, 2 stukken

292 Reactie op een artikel van Herbert Luthy, verschenen in het blad 
Preuves van januari 1960, met concepten. 1961, 3 stukken
In het Frans.

293 Artikel voor het maandblad Revue Parlementaire over de Franse 
voorstellen voor Europa, concepten, met begeleidende brief. 1961, 3 
stukken
In het Frans.

294 '1e Lustrum verdragen van Rome' in: Nieuw Europa. Maandblad van de 
Europese Beweging 15 (1962) nr. 2/3, p. 19-20, met concept. 1962, 2 
stukken

295 'United Europe: federal or supernational' in: Internationale Spectator 19 
(1965) nr. 7 p. 458-471; in tweevoud. 1965, 2 stukken
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296 'The Messina Road' in: Common Market 6 (1966) nr. 9/10 p. 167-170; 
met exemplaar van een speciale aflevering van Common Market 3 
[1963], waarin artikelen zonder auteursnaam., 2 stukken

297 'Gateway to the European common market' (Den Haag 1963), brochure uitgegeven door 
Pierson, Heldring en Pierson.
1963 1 stuk
Geen auteur vermeld; als relatiegeschenk gebruikt door Beyen.

298 H.J.M. Aben (red.), Europa onderweg. Ooggetuigen brengen verslag uit ('s-Gravenhage).
1967 1 band
Beyen werkte mee aan het hoofdstuk 'Plannen en werkelijkheid' van H.J.M. Aben, p. 17-26.

299 Het spel en de knikkers, Een kroniek van vijftig jaren (Rotterdam 1968), autobiografie van 
Beyen.
1968 1 band

B.5 Documentatie

B.5 DOCUMENTATIE

300 Korte biografie en portret van Beyen in: Dit is onze geschiedenis. 50 jaar Europees 
avontuur [2008].
2008 1 band
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