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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:
Technische Hogeschool Delft

Archiefbloknummer:
3466

Omvang:
1536 inventarisnummer(s)26,40 meter

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

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

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Technische Hogeschool te Delft (1905-1956)
Polytechnische School te Delft (1864-1905)
Koninklijke Akademie ter Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs te Delft (1843-1864)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van de Technische Hogeschool te Delft omvat tevens de archieven van de voorgangers,
de Polytechnische School en de Koninklijke Akademie ter Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs te 
Delft; bij de Technische Hogeschool zijn ook de archieven van onder meer het College van 
Curatoren en de Rector Magnificus opgenomen. Bewaard zijn naast de algemene stukken van de 
organisatie stukken betreffende personeel (ingekomen sollicitatiebrieven, reglementen), stukken 
betreffende het onderwijs (de samenstelling van studieprogramma's, lessen en examens, 
uitwisselingen met buitenlandse hoogleraren), briefwisselingen in verband met wetenschappelijk 
onderzoek, dossiers inzake studenten (verzoeken om tegemoetkoming in studiekosten en 
toekenning van beurzen, inschrijvingen, rapporten inzake studiebegeleiding, tuchtmaatregelen, 
stukken betreffende het Delftse Studenten Corps en andere studentenverenigingen). Ook is in het 
archief materiaal te vinden uit de Tweede Wereldoorlog in verband met demoblisatie, verzet, 
tewerkstelling en loyaliteitsverklaringen van studenten van de Hogeschool.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B). Toestemming door de secretaris van de TU Delft.

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 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, Technische Hogeschool Delft, nummer toegang 3.12.08.01, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, TH Delft tot 1956, 3.12.08.01, inv.nr. ... 

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

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
1. Technisch wetenschappelijk onderwijs aan universiteiten en militaire scholen

1. TECHNISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS AAN UNIVERSITEITEN EN MILITAIRE SCHOLEN
In 1600 stichtte prins Maurits een ingenieursschool aan de universiteit te Leiden voor opleiding tot 
vestingbouwer. Voor deze school schreef Simon Stevin een instructie. Op verzoek van de prins 
schreef hij voor, dat de lessen in het Nederlands moesten worden gegeven.

Geleidelijk groeide bij de leerkrachten verzet tegen het doceren in de landstaal. Aan dit verzet nam 
Petrus van Schooten, een in 1660 benoemde docent, de leiding. De kwestie liep zó hoog op, dat 
het Curatorium in de zaak werd betrokken. In 1669 kregen de docenten van de curatoren 
toestemming him lessen in het Latijn te geven, zoals toen gebruikelijk was aan de universiteiten. 
Dit besluit betekende het einde van de opleiding, omdat de meeste leerlingen niet voldoende 
vooropleiding hadden om lessen in een vreemde taal te volgen. De universiteit van Franeker heeft 
ook een technische opleiding gehad, maar deze was voor Nederland minder belangrijk omdat de 
meeste leerlingen Duitsers waren. Voor Nederland zou tot ver in de negentiende eeuw de 
ingenieursopleiding verbonden blijven aan een militaire loopbaan: bij de genie, de artillerie of de 
vestingwerken.

In 1735 deed kolonel Van Glabeek, commandant van de Nederlandse artillerie, een voorstel tot het 
oprichten van krijgs- en artilleriescholen. Zijn voorstel werd verworpen. In 1789 deed Paravicini di 
Capelli, eveneens commandant van de Nederlandse artillerie, opnieuw een voorstel tot de 
oprichting van artilleriescholen. De staten gaven daarop toestemming tot het stichten van drie 
artilleriescholen, die gevestigd werden in Zutphen, Breda en 's-Gravenhage.

Bij Besluit van 23 september 1800 werd aan de school van Zutphen een genieschool toegevoegd. 
In 1805 werd deze school nog uitgebreid.

In 1805 werden de artilleriescholen van Breda en 's-Gravenhage opgeheven. De school van 
Zutphen werd naar Amersfoort overgeplaatst onder de naam "Algemene theoretische en 
practische school voor artillerie, genie en waterstaat".

Bij Besluit van 17 september 1806 werd in 1807 te Honsholredijk een koninklijke militaire 
kadettenschool opgericht, die op 18 oktober 1809 werd samengevoegd met de school van 
Amersfoort, welke daarna werd overgeplaatst naar 's-Gravenhage onder de naam "Koninklijke 
militaire school". Toen in 1810 ons land bij Frankrijk werd ingelijfd werd de school opgeheven. De 
leerlingen konden hun studie voortzetten aan één van de Franse scholen of dienst nemen in het 
Franse leger.

Na de bevrijding in 1813 werd bij Koninklijk Besluit van 24 februari 1814 een artillerie- en 
genieschool te Delft opgericht. Aan deze onderwijsinstelling werden zowel militairen als burgers 
tot ingenieur opgeleid. In 1815 werd het onderwijs uitgebreid met een opleiding tot officier bij de 
infanterie en cavalerie. In 1817 volgde een tweede uitbreiding met een opleiding tot officier bij de 
marine en constructeur bij de scheepsbouw. Toen uitbreiding van het gebouw noodzakelijk was, 
bleken de kosten zó hoog, dat besloten werd de school te sluiten. Ondanks de vele protesten 
gingen de deuren van de school in 1829 dicht. De leerlingen konden hun studie voortzetten aan de 
in 1828 opgerichte Koninklijke Militaire Akademie te Breda of aan het Koninklijk Instituut voor 
Marine te Medemblik.



10 TH Delft tot 1956 3.12.08.01

2. Voorbereiding tot het oprichten van burgerlijk technisch onderwijs

2. VOORBEREIDING TOT HET OPRICHTEN VAN BURGERLIJK TECHNISCH ONDERWIJS
In 1835 werden in het pas afgescheiden België scholen voor hoger technisch onderwijs geopend. 
Kort daarop werden ook in Nederland pogingen ondernomen tot het oprichten van zelfstandige 
technische onderwijsinstellingen: in hetzelfde jaar wees A.J. Houck in zijn proefschrift over 
staathuishoudkunde op de noodzaak van technisch onderwijs, dat onafhankelijk van de militaire 
opleiding was; op 2 april 1841 hield Vorsselman de Heer in Deventer een redevoering, waarin hij de 
betekenis van het technisch onderwijs voor Nederland nader uiteenzette.

De befaamde wiskundige J.H. van Swinden en de architect A.W. van Dam richtten in 1841 met de 
heren Warnsinck, Heynincks en Penn, een verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken tot het 
oprichten van een polytechnische school. De minister pleegde hierop overleg met zijn adviseur ir. 
A. Lipkens, hetgeen in januari 1842 leidde tot de opdracht van koning Willem II aan Lipkens om de 
oprichting van een onderwijsinstelling voor burgerlijke ingenieurs voor te bereiden. Bij Koninklijk 
Besluit van 8 januari 1842 Staatsblad nr. 73 werd de Koninklijke Akademie opgericht en werd 
Lipkens tot directeur benoemd.

3. De Koninklijke Akademie 1843-1864

3. DE KONINKLIJKE AKADEMIE 1843-1864
De voorbereidende werkzaamheden werden door Lipkens in snel tempo uitgevoerd, omdat hij na 
de kerstvakantie met de lessen wilde beginnen.

Het gemeentebestuur van Delft wees de voormalige artillerie- en genieschool, Oude Delft 95, als 
schoolgebouw toe. Voor de verbouwing en inrichting werd een eenmalige subsidie van  10.000,-- �
door het Rijk beschikbaar gesteld.

Op 20 mei 1842 berichtte Lipkens aan de minister van Binnenlandse Zaken, dat de studenten voor 
de waterstaat, die aan de Koninklijke Militaire Akademie te Breda studeerden, daar hun studie 
mochten afmaken, maar dat in Breda geen nieuwe studenten voor de waterstaat meer werden 
ingeschreven.

De toelatingseisen, het studieprogramma en de samenstelling van het bestuur werden geregeld bij
Koninklijk Besluit van 20 oktober 1842 Staatsblad nr. 35. Hierin werd bepaald, dat de prins als 
beschermheer aan het hoofd stond van de Akademie, dat de minister van Binnenlandse Zaken 
beheerder zou zijn, de directeur belast zou worden met het regelen van het onderwijs en het 
handhaven van de orde en dat er een administrateur zou worden aangesteld voor de financiën.

Alvorens te worden toegelaten moesten de kandidaten voor een commissie een toelatingsexamen
afleggen. Aan de Akademie bestonden vier studiemogelijkheden:

1. Een opleiding voor 's lands dienst, zowel in Nederland als de koloniën voor de waterstaat 
en de mijnwerken.

2. Een cursus voor Oost-Indisch ambtenaar.
3. Een cursus voor kandidaten, die werden opgeleid voor een betrekking aan het 

Departement van Financiën.
4. Een cursus voor enig exact wetenschappelijk vak buiten de dienst van het Rijk (burgerlijke 

ingenieurs).
De cursus voor opleiding voor een betrekking aan het Departement van Financiën duurde één jaar.
De andere vier jaar.

Het akademiegeld werd vastgesteld op  200,-- per jaar. Omdat Lipkens na de kerstvakantie met �
de lessen wilde beginnen en eerst de toelatingsexamens moesten worden afgenomen, werden, bij 
Koninklijk Besluit van 29 oktober 1842 Staatsblad nr. 8, R. Lobatto, W.L. Overduin en T. Roorda tot 
leraren en C.C. Uhlenbeek tot administrateur benoemd.
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Bij Koninklijk Besluit van 4 november 1842 Staatsblad nr. 113 werden de drie leraren benoemd tot 
leden van de commissie voor het afnemen van de toelatingsexamens. Uhlenbeek werd als 
secretaris toegevoegd.

Op 4 januari 1843 werd de Koninklijke Akademie officieel geopend met een toespraak van de 
minister van Binnenlandse Zaken in tegenwoordigheid van de koning en de prins.

Al spoedig bleek, dat de beschikbare ruimte niet voldoende was. Reeds in 1843 verzocht Lipkens 
herhaaldelijk aan het college van Burgemeester en Wethouders lokalen voor de Akademie 
beschikbaar te stellen, echter zonder resultaat.

Bij zijn benoeming tot directeur had Lipkens bepaald, dat hij na de eerste eindexamens zou 
aftreden. Daarom werd bij Koninklijk Besluit van 7 september 1845 Staatsblad nr. 47 dr. G. Simons 
met ingang van 1 september 1845 benoemd tot adjunct-directeur, voorlopig belast met onderwijs 
in de werktuigbouwkunde. De eerste diploma-uitreiking vond op 27 juni 1846 plaats, waarna 
Lipkens als directeur aftrad. Hij vestigde zich in Warmond, waarhij op 15 december 1847 overleed.

Het directoraat van Simons kenmerkte zich door de invoering van noodzakelijke bezuinigingen en 
de oprichting van studentenverenigingen. Hij had een actief aandeel in de oprichting van de 
Sociëteit "Phoenix" in 1847 en het "Delfts-Studenten Corps" één jaar later. Om de studenten een 
inzicht te geven in de struktuur van de school en de studiemogelijkheden verscheen in 1851 de 
eerste studentenalmanak.

Simons werd bij Koninklijk Besluit van 23 juni 1856 Staatsblad nr. 49 op 25 juni 1856 benoemd tot 
minister van Binnenlandse Zaken. Voorlopig werd geen nieuwe directeur benoemd. Als minister 
van Binnenlandse Zaken bleef Simons beheerder van de Akademie. Uit de docenten werd een raad
van bestuur benoemd, belast met het dagelijks bestuur.

Op 5 juli 1859 berichtte de minister van Binnenlandse Zaken, dat J.A. Keurenaer, gepensioneerd 
majoor van de genie in Nederlands-Indië en onder-officier van de genie van de tweede militaire 
afdeling op Java, met ingang van 1 augustus 1859 tot directeur was benoemd. De nieuwe directeur 
heeft een laatste poging in het werk gesteld om de militaire discipline weer in te voeren.

Op 13 april 1861 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken een plan voor nieuwbouw tot 
huisvesting van studenten bekend; daarmee hing een reglement samen, dat bij Koninklijk Besluit 
van 7 september 1861 Staatsblad nr. 52 werd bekend gemaakt. De invoering hiervan en de plannen 
tot "kazernering" van de studenten leidden tot verzet van het Corps. Daarop besloot de minister 
van Binnenlandse Zaken de Akademie van 22 november 1861 tot 21 januari 1862 te sluiten, omdat 
naar het oordeel van de directeur las geven onmogelijk was geworden. Het Corps deed pogingen 
tot de oprichting van een tegen-universiteit en bracht de publieke opinie in beweging door de 
"Vrije Studie" als inzet te stellen. Een commissie van onderzoek werd opgericht, waarin zowel 
docenten als studenten zitting hadden. De commissie wist te bewerken, dat het nieuwe reglement 
en de plannen tot de bouw van een vleugel aan de Akademie tot huisvesting van de studenten 
voorlopig werden uitgesteld. De invoering van het nieuwe reglement en de nieuwbouw zijn nooit 
gerealiseerd.

De wet op het middelbaar onderwijs van 2 mei 1863, Staatsblad nr. 50, voorzag in de oprichting 
van polytechnische scholen, waarin studievormen analoog aan de universitaire opleiding werden 
voorgeschreven. Volgens artikel 95 van deze wet trad de wet op 1 juli 1863 in werking en volgens 
het eerste lid van artikel 93 moesten polytechnische scholen vóór of uiterlijk op 1 juli 1864 zijn 
geopend. Op grond van deze wet werd de Koninklijke Akademie per 30 juni 1864 gesloten.
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4. De Polytechnische School 1864-1905

4. DE POLYTECHNISCHE SCHOOL 1864-1905
Op 1 juli 1864 werd de Polytechnische School geopend. De officiël opening vond plaats op 26 
september 1864. De school werd bestuurd door een directeur, die werd bijgestaan door een raad 
van bestuur. Volgens artikel 43 van de wet op het middelbaar onderwijs moest de raad worden 
gekozen uit de hoogleraren. Uit de raadsleden werd een secretaris gekozen voor de tijd van één 
jaar. De eerste vergadering van de raad van bestuur vond plaats op 9 juli 1864. In de vergadering 
van 10 augustus van dat zelfde jaar werd het onderwijsprogramma samengesteld, dat bij 
ministeriële beschikking nr. 7 van 14 augustus 1864 werd bekrachtigd.

Aan de school was een directeur met acht hoogleraren, vijf leraren en één hoogleraar-honorair, dr. 
R. Lobatto, verbonden. Voor de toelating tot de lessen was het eindexamen HBS vijfjarige cursus 
verplicht. Het toelatingsexamen werd afgeschaft. Omdat aanvankelijk het aantal hogere 
burgerscholen met vijfjarige cursus beperkt was, moest volgens artikel 94 van de wet tot regeling 
van het middelbaar onderwijs tijdelijk voorbereidend onderwijs aan de Polytechnische School 
worden gegeven. Dit voorbereidend onderwijs werd in 1866 opgeheven.

De school leidde op tot civiel-ingenieur, bouwkundig-ingenieur (architect), scheepsbouwkundig-
ingenieur, werktuigbouwkundig-ingenieur, mijn-ingenieur en gaf ook onderricht in de theoretische
en practische mechanica, de kennis van werktuigen, de waterbouwkunde, het situatie-, ornament-
en handtekenen, de beginselen van de geodesie, het practisch landmeten en waterpassen en het 
administratief recht met betrekking tot de waterstaat van de openbare werken.

Het was ook mogelijk de lessen van één of enkele vakken te volgen. Ingeschrevenen voor één of 
enkele lessen moesten bij het begin van de cursus een evenredig deel van het collegegeld betalen. 
Het collegegeld bedroeg  200 ,--- per jaar.�

Op 8 september 1864 vond de eerste inschrijving van studenten plaats. De school startte met 91 
leerlingen en was weldra aan uitbreiding toe. In 1869 overwoog de raad van bestuur de 
Polytechnische School naar Amsterdam over te plaatsen, omdat de raad meende, dat de 
hoofdstad betere huisvesting zou kunnen bieden aan docenten en studenten. Amsterdam 
beschikte echter niet over een geschikt schoolgebouw, aardoor het plan niet doorging. Het 
ruimtegebrek werd nijpend. Referendaris Victor de Stuers droeg enige oplossingen aan. 
Gedeeltelijk werd dit ook opgelost toen de rijksbouwkundige J. van Lockhorst in 1891 opdracht 
kreeg een ontwerp te maken voor een gebouw voor geodesie, waarvoor grond was gekocht aan de
Kanaalweg. De bouw werd op 15 december aanbesteed en op 15 mei 1895 werd de nieuwbouw in 
gebruik genomen. In hetzelfde jaar kwam de nieuwbouw voor microbiologie, Nieuwelaan 5 
gereed.

In februari 1898 werden twee percelen grond tussen het gebouw voor geodesie en het r.k. kerkhof 
gekocht. Op dit terrein is het gebouw voor natuurkunde en elektrotechniek gebouwd. Dit complex 
werd op 3 oktober 1904 officieel geopend. Deze voorzieningen waren evenwel niet voldoende om 
het ruimtegebrek geheel op te heffen. Zowel de gemeente Delft als het Rijk hebben gebouwen 
geheel of gedeeltelijk ter beschikking gesteld. De school kreeg de beschikking over het voormalig 
weeshuis, Oude Delft 59, het voormalig postkantoor, Oude Delft 71, het oude gymnasium en de 
voormalige geweerwinkel, beide aan de Verwersdijk, en het tegenwoordige Gemeente Museum 
Prinsenhof.

In het najaar van 1901 werd een terrein aan de Nieuwelaan gekocht, waar in 1905 een begin werd 
gemaakt met nieuwbouv voor de afdeling der Werktuig- en Scheepsbouwkunde. Uitbreiding van 
Polytechnische School betekende ook, dat zij aan gewicht toenam. Had het zin, haar nog te 
beschouwen als een instelling van middelbaar onderwijs?
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Op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Delftse Ingenieurs van 18 juli 1891 werd 
een commissie inzake het technisch onderwijs ingesteld, belast met een onderzoek naar de nodige
wijzigingen in het onderwijs. De commissie bracht in 1895 haar eindrapport uit met als bijlage een 
ontwerp van wet tot regeling van het Nederlandsch technisch onderwijs. Op 27 september 1895 
ontving de raad van bestuur een uitnodiging van de minister van Binnenlandse Zaken om haar 
oordeel te geven over het wetsontwerp tot wijziging van de wet op het middelbaar onderwijs. Dit 
ontwerp hield in, dat een curatorium zou worden benoemd, belast met de leiding van de school. 
Het directoraat zou vervallen. Op 25 oktober 1895 vroeg de raad van bestuur aan de minister 
Binnenlandse Zaken nadere inlichtingen en werd een reorganisatiecommissie benoemd.

Door het ministerie Kuyper werd op 11 maart 1903 een wetsontwerp tot wijziging van de hoger 
onderwijswet van 1876 bij de Kamer ingediend, dat voorzag in de oprichting van technische 
hogescholen, maar ook in de oprichting van bijzondere universiteiten. Het verscheen eerst in 1905 
in het Staatsblad, omdat het tevens voorzag in de mogelijkheid tot confessioneel onderwijs, wat 
tot principiële disputen leidde.

De docenten van de Polytechnische School kregen eervol ontslag en werden met uitzondering van 
de directeur tegelijkertijd benoemd aan de Technische Hogeschool. De officiële opening van de 
Technische Hogeschool vond plaats op 10 juli 1905 in de grote zaal van Stadsdoelen door koningin 
Wilhelmina in tegenwoordigheid van prins Hendrik en ko ningin Emma.

5. De Technische Hogeschool 1905-1956

5. DE TECHNISCHE HOGESCHOOL 1905-1956
a. De structuur van het onderwijs

A. DE STRUCTUUR VAN HET ONDERWIJS
Sinds 1899 was het technisch onderwijs onderverdeeld in afdelingen, die te vergelijken zijn met 
faculteiten van een universiteit. De afdelingen hadden elk een eigen bestuur, dat werd gekozen 
door de hoogleraren van de betreffende afdeling.

Het College van Curatoren benoemde een hoogleraarbeheerder, die belast was met het bestuur 
van de afdeling. Soms was de hoogleraarbeheerder tevens voorzitter van het afdelingsbestuur. In 
geval de hoogleraarbeheerder geen zitting had in het afdelingsbestuur werd hij hierin opgenomen.
De afdelingen werden op het gebied van financiën, studentenaangelegenheden en 
bouwvoorzieningen, voor zover het hun afdeling betrof, bij het bestuur van de hogeschool 
betrokken. Iedere afdeling had een bedrijfsingenieur of administrates, die de beschikking had over
een afdelingsbureau.

b. Het bestuur

B. HET BESTUUR
1. Het College van Curatoren

1. HET COLLEGE VAN CURATOREN
De Technische Hogeschool werd tot 1972 bestuurd door het College van Curatoren en de Rector 
Magnificus en de Senaat. In 1905 bestond het Curatorium uit vijf leden. Op 18 december 1905 werd
het huishoudelijk reglement voor curatoren goedgekeurd. Curatoren werden voor vier jaar 
benoemd door de Kroon. Na afloop van hun ambtsperiode was verlenging mogelijk tot de leeftijd 
van zeventig jaar. Om te voorkomen, dat het hele Curatorium na vier jaar zou aftreden, bepaalde 
artikel 56 tweede lid van de wet op het hoger onderwijs, dat om de twee jaar één curator moest 
aftreden maar direct herkiesbaar was.

Curatoren droegen de zorg voor de gebouwen en terreinen. Zij hielden toezicht op de gebouwen, 
het meubilair en de hulpmiddelen voor het onderwijs. Volgens artikel 9 van het huishoudelijk 
reglement hadden curatoren toezicht op de uitgaven voor uitbreiding, onderhoud en verbetering 
van de gebouwen door het Rijk, op het meubilair en op de aanvulling en uitbreiding van de 
verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs tot de bedragen die door het ministerie ter 
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beschikking waren gesteld. Artikel 12 van het huishoudelijk reglement bepaalde, dat het 
Curatorium de legaten en giften diende te beheren voor zover door de erflater of schenker geen 
andere bepalingen waren gesteld.

Curatoren vergaderden minstens één keer per maand. Zij werden bijgestaan door de secretaris van
curatoren, die volgens artikel 57 van de wet op het hoger onderwijs, op voordracht van het 
Curatorium door de Kroon werd benoemd. Hij voerde het beheer over de financiële en materiële 
zaken, volgens instructies van het College van Curatoren. Volgens artikel 13 van het huishoudelijk 
reglement moesten curatoren jaarlijks vóór 1 mei rekening en verantwoording doen aan de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over het beheer van de legaten en giften over 
het afgelopen jaar. Artikel 61 van de wet op het hoger onderwijs verplichtte curatoren jaarlijks vóór
1 november aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verslag uit te brengen 
over de staat van de hogeschool over het afgelopen cursusjaar en om hem voor 15 juni een 
begroting van de uitgaven voor het volgende burgerlijk jaar te zenden.

2. De Senaat en de Rector

2. DE SENAAT EN DE RECTOR
De senaat bestond uit de gewoon hoogleraren en de buitengewoon hoogleraren, terwijl de eervol 
ontslagen hoogleraren in de senaat een adviserende stem hadden. De senaat had de zorg voor de 
algemene belangen van het onderwijs en de beoefening van de wetenschap. De voorzitter van de 
senaat voerde de titel van rector magnificus en werd op voordracht van de senaat benoemd door 
de Kroon. Door en uit de senaat werd een conrector benoemd ter assistentie of vervanging van de 
rector. Verschillende bevoegdheden van de senaat werden allengs gedelegeerd aan het College 
van Rectoren en Assessoren. Dit college bestond uit de rector, de conrector en de voorzitters van 
de afdelingen. Curatoren deden op voorstel van de senaat voordrachten voor het benoemen van 
hoogleraren en andere docenten. In de praktijk bleek een dergelijke taakafbakening echter niet 
voldoende.

Na de Tweede Wereldoorlog werd vastgesteld, dat gezamenlijk overleg tussen curatoren en de 
senaat noodzakelijk was. Dit leidde tot het oprichten van een College van Overleg. Hierin hadden 
zitting de rector, de conrector en één curator. De secretaris van de hogeschool woonde de 
vergaderingen bij en had een adviserende stem. Een andere vorm van contact bestond hierin, dat 
de rector en de conrector de maandelijkse curatorenvergaderingen bijwoonden. Ook zij hadden 
daarin een adviserende stem.

c. De zorg voor de studenten

C. DE ZORG VOOR DE STUDENTEN
Grote invloed op de ontwikkeling van het studentenleven hadden de studentenverenigingen. Tot 
1950 had het Curatorium geen directe bemoeienis met de behartiging van de belangen van de 
studenten. De relatie tot de studenten beperkte zich in beginsel tot de inning van de college- en 
examengelden en tot de administratie van de studievoortgang. Volgens het eerste lid van artikel 
69 van de wet op het hoger onderwijs was de handhaving van de tucht onder de studenten 
opgedragen aan de rector. Artikel 69 van dezelfde wet bepaalde, dat bij overtreding van de tucht 
of bij wangedrag de rector moet waarschuwen of berispen. In buitengewone gevallen, ter 
beoordeling van de senaat, alsmede indien een student, bij de rector en assessoren ontboden, 
moedwillig niet verscheen, was de senaat bevoegd de overtreder de toegang tot de hogeschool 
voor een tijd van ten minste één jaar en ten hoogste voor vijf jaar te ontzeggen. Van de uitspraak 
van de senaat kon door belanghebbenden bij de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen beroep worden aangetekend.

Voor de sociale zorg stonden in de eerste plaats de studentenverenigingen garant: oorspronkelijk 
was het Delfts Studentencorps een vereniging, waarin op basis van vriendschap onderlinge 
bijstand werd verleend; de rond de eeuwwisseling ontstane bonden en verenigingen op 
confessionele grondslag hadden dezelfde funktie. Incidentele steun aan onvermogende studenten
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werd verleend door de diverse particuliere fondsen, die door het Curatorium van de Technische 
Hogeschool werden beheerd. Ook beheerde het Curatorium de fondsen, die reeds tijdens het 
bestaan van de Polytechnische School waren opgericht voor het toekennen van studiebeurzen aan 
studenten. Het Lipkensfonds opgericht in 1893 bij het vijftig jarig bestaan. Het L.L. Baehrfonds 
opgericht in 1898 uit de nalatenschap van de hoogleraar G.F.W. Baehr. Het Th. B. 's Jacobfonds. In 
1891 overleed student Th.B. 's Jacob. In 1900 richtte zijn vader een fonds op voor 
werktuigbouwkundige studenten. Het kreeg de naam Th.B. 's Jacobfonds.

Eerst na de Tweede Wereldoorlog ontstond een beleid, waarin het bestuur van de Technische 
Hogeschool zich op administratief gebied met studentenbegeleiding bemoeide. In 1947 richtte het 
college een instituut van instructeurs op om studenten te helpen, die moeilijkheden ondervonden 
bij de omschakeling van het middelbaar naar het hoger onderwijs. In 1949 werd door de senaat 
een adviseur voor studentenaangelegenheden aangesteld om studenten bij te staan in moeilijk 
heden op het gebied van de financiën, de militaire dienst, studie of examens en op psychisch 
terrein.

De sociale zorg uitte zich door de oprichting van de stichting studentenhuisvesting in 1950 en de 
stichting Delftse Studenteneettafels in 1951, ter vervanging van de verenigingseettafels. In 1955 
volgde de oprichting van de stichting Gezondheidszorg voor studenten en op 20 mei van hetzelfde 
jaar werden de statuten van de stichting Sportcentrum van de Technische Hogeschool 
goedgekeurd.

d. Het onderwijs en het wetenschappelijk corps

D. HET ONDERWIJS EN HET WETENSCHAPPELIJK CORPS
Het onderwijs werd en wordt gegeven door hoogleraren en eertijds ook door lectoren. De 
hoogleraren kunnen in drie groepen worden verdeeld:

De gewoon hoogleraren hebben een volledige onderwijstaak aan de Technische Hogeschool. Zij 
worden door de Kroon voor het leven benoemd.

De buitengewoon hoogleraren hebben hun hoofdtaak elders, maar op grond van hun grote 
vakkennis en ervaring worden zij aangezocht enkele colleges te geven. Zij worden door de Kroon 
benoemd voor een bepaalde tijd.

De bijzonder hoogleraren worden benoemd door een stichting of instelling, die van de Kroon 
bevoegdheid heeft gekregen om een bijzondere leerstoel bij de hogeschool te vestigen.

De lectoren waren belast met een onderwijstaak of deden wetenschappelijk onderzoek. 
Combinatie van beide taken was mogelijk. Zij verrichtten deze werkzaamheden in overleg met de 
hoogleraar op wiens vakgebied zij werkzaam waren. De lectoren werden benoemd door de Kroon. 
De hoogleraren en lectoren c.q. werden bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek terzijde 
gestaan door wetenschappelijke medewerkers.

Voor de toelating tot de colleges is het diploma atheneum of gymnasium verplicht. De examens en
promoties zijn geregeld in de artikelen 119-122 en 127 van de wet op het hoger onderwijs en in het 
Koninklijk Besluit van k juli 1905 Staatsblad nr. 227, later gewijzigd. De student en doen eerst het 
propaedeutsch examen, daarna het candidaatsexamen en dan het ingenieursexamen. De bezitters
van het ingenieursdiploma en gepromoveerden aan de faculteit van de wis- en natuurkunde van 
een Nederlandse universiteit kunnen promoveren tot doctor in de technische wetenschappen.
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e. De gebouwen

E. DE GEBOUWEN
Door de toenemende industrialisatie werd de vraag naar ingenieurs groter, zodat het aantal 
studenten toenam. Het ruimtegebrek, dat zich al tijdens de Koninklijke Akademie deed gelden, 
werd zó ernstig, dat het onderwijs daarvan nadeel ondervond. Tussen 1905 en 1930 werden negen 
nieuwe gebouwen gebouwd. In de crisisjaren werden geen grote bouwwerken uitgevoerd. Een 
uitzondering is gemaakt voor de afdeling der Scheikunde. Ruim twintig jaar had men plannen 
gemaakt voor nieuwbouw, maar steeds werd de uitvoering uitgesteld. Wegens de slechte 
huisvesting van de afdeling kwam in 1938 de ministeriele goedkeuring voor nieuwbouw af. In 
hetzelfde jaar werd reeds met de bouw begonnen. De werkzaamheden verliepen traag, waardoor 
de nieuwbouw pas in 1947 in gebruik kon worden genomen.

Na de oorlog bleken verschillende gebouwen niet meer aan de gestelde eisen te voldoen. Een 
onderzoek naar de geschiktheid van de gebouwen voor het onderwijs was noodzakelijk. Hiertoe 
werd door het Curatorium in 1946 een planbureau opgericht. Voor de voorbereiding van 
nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande gebouwen stichtte het College van Curatoren in 1947 
het bouwplanbureau, dat vier nieuwbouwplannen ontwierp:

a. Het stadsplan
b. Het plan Oude Delft - Westvest
c. Het plan Oostplantsoen
d. Het plan Wippolder

In overleg met het College van Curatoren en de gemeente Delft werd de voorkeur gegeven aan het 
plan Wippolder. Op 17 april 1951 werd in de Wippolder de eerste paal geheid voor de windtunnel. 
Hierdoor was een begin gemaakt met deze uitbreiding van de Technische Hogeschool.

f. De rechtspersoonlijkheid

F. DE RECHTSPERSOONLIJKHEID
Door de wet van 7 juni 1956 Staatsblad nr. 310 tot wijziging van de wet op het hoger onderwijs 
kreeg de Technische Hogeschool van Delft rechtspersoonlijkheid. Dit hield in, dat het Curatorium 
de nieuwbouw en de uitbreiding van de gebouwen moest verzorgen, wat vóór 7 juni 1956 door de 
Rijksgebouwendienst werd gedaan. Voor nieuwbouw en grote uitbreidingswerken was echter 
ministeriële goedkeuring nodig. Het College van Curatoren werd tevens belast met de 
personeelsadministratie.

De wet van 7 juni 1956 verplichtte curatoren voorts aan de regering inzage te geven van de 
plannen, die zij voornemens waren uit te voeren. Op vastgestelde tijden moest het Curatorium 
verslag uitbrengen aan de regering over de wijze, waarop het zijn bevoegdheden uitoefende. 
Tenslotte schreef artikel 50 van de wet van 7 juni 1956 het College van Curatoren voor, jaarlijks aan 
de minister verslag uit te brengen over het afgelopen cursusjaar.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
a. De Koninklijke Akademie

A. DE KONINKLIJKE AKADEMIE
Het archief was chronologisch geordend. De brieven werden in een agenda ingeschreven en van 
een agendanummer voorzien. De agenda's zijn aanwezig maar vertonen hiaten: 1858, 1862-1864. 
Het is opvallend, dat bij de "correspondentieboeken" dezelfde jaren ontbreken.

In dit archief werd een nota met bijlagen aangetroffen van ir. M.G. Beyerinck, hoogleraar in de 
Waterbouwkunde aan de Koninklijke Akademie van 1844-1847, over het vereenvoudigen van 
gewone wind- en watermolens. De nota is gedateerd 18 november 1834. Dit stuk is tijdens de 
inventarisatie van het archief van Lipkens uit het archief van de Akademie gelicht en opgenomen in
het Lipkensarchief (inv.nr. 42).
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Ook werd er een omslag aangetroffen met niet geagendeerde stukken. Het was niet duidelijk 
waarom deze bescheiden buiten de agenda zijn gehouden. Deze stukken zijn uiteraard wel in de 
inventaris opgenomen.

b. De Polytechnische School

B. DE POLYTECHNISCHE SCHOOL
Het archief was chronologisch geordend. De stukken werden geagendeerd. De agenda's zijn 
volledig aanwezig. Het archief vertoont hiaten over de perioden 1864-1868, 1870-1882, 1885-1896 
en over het eerste halfjaar van 1902. Retroacta van stukken van de Polytechnische School werden 
in andere archieven aangetroffen en zijn in het archief ingevoegd.

Eind 1979 stelde de studentenadministratie bescheiden voor inventarisatie ter beschikking. Bij 
onderzoek bleek een groot gedeelte hiervan tot het archief van de Polytechnische School te 
behoren. Deze aanwinst was echter niet in staat om de bestaande hiaten op te vullen.

c. De Technische Hogeschool

C. DE TECHNISCHE HOGESCHOOL
1. Het College van Curatoren

1. HET COLLEGE VAN CURATOREN
In dit archief zijn drie ordeningsstelsels te onderscheiden:

1. Oorspronkelijk waren alle stukken chronologisch op jaar geordend. Zij werden 
ingeschreven in de agenda en van een nummer voorzien. Deze praktijk leidde tot series, die
tot 1952 doorlopen.

2. Om praktische redenen werden in de loop van de jaren belangrijke stukken gelicht, 
waarvan dossiers werden gevormd. De dossiers werden in volgorde van hun 
aanhangigmaking genummerd en ingeschreven in een register, volgens het numeriek 
dossierstelsel. De omschrijvingen zijn vrij summier en in de meeste gevallen ontbreekt de 
datering. Op het register is later een alfabetisch kaartsysteem geraaakt, maar de 
onvolledige beschrijvingen en de ontbrekende dateringen werden niet aangevuld.

3. In 1953 werd het decimaal stelsel ingevoerd. Als de administratie stukken nodig had van 
vóór 1953 werden deze uit de chronologische of numerieke volgorde verwijderd en aan het 
dossier uit het decimale stelsel toegevoegd.

Dit archief had een aanzienlijk aantal stukken, dat buiten de agenda was gehouden. Bovendien zijn
veel stukken, die voor inventarisatie in aanmerking kwamen, uit het dynamisch archief verwijderd.
Zelfs uit het in 1957 opgerichte archief van de Gebouwendienst zijn veel stukken, die voor 
inventarisatie in aanmerking kwamen verwijderd o.a. bijna alle bescheiden over 
nieuwbouwprojecten.

2. De Senaat

2. DE SENAAT
Dit archief was tot 1953 chronologisch geordend. De stukken werden in een agenda ingeschreven 
en van een nummer voorzien. Uit dit systeem zijn om praktische redenen belangrijke stukken 
verwijderd en in mappen opgeborgen, waarop de inhoud werd vermeld. Het archief telt daardoor 
een aantal grote series. In 1953 werd het decimaal stelsel ingevoerd.

3. de Rector Magnificus

3. DE RECTOR MAGNIFICUS
Dit archief was tot 1953 chronologisch geordend. De stukken werden in een agenda ingeschreven 
en genuramerd. Ook uit dit archief zijn om praktische redenen stukken gelicht en in mappen 
opgeborgen. Op de mappen werd de inhoud vermeld.
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4. Het planbureau

4. HET PLANBUREAU
De stukken van het planbureau werden in een agenda ingeschreven en van een nummer voorzien. 
De stukken werden daarna onderwerpsgewijs opgeborgen en op de dozen werd de inhoud 
vermeld, terwijl om het zoeken te vereenvoudigen op de agenda een alfabetisch kaartsysteem 
werd gemaakt. Een aanzienlijk aantal stukken van het planbureau zijn afkomstig uit het archief van
de Gebouwendienst.

5. Het bouwplanbureau

5. HET BOUWPLANBUREAU
Het bouwplanbureau had geen agenda's. De stukken werden onderwerpsgewijs opgeborgen. Uit 
het archief van de Gebouwendienst zijn verschillende stukken, behorend tot het archief van het 
bouwplanbureau gelicht.

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
a. De Koninklijke Akademie en de Polytechnische School

A. DE KONINKLIJKE AKADEMIE EN DE POLYTECHNISCHE SCHOOL
De chronologische ordening van de stukken van de Koninklijke Akademie en de Polytechnische 
School werden bij de inventarisatie niet gehandhaafd. De sporadisch bewaarde stukken werden in 
een door de inventarisator vastgestelde systematiek ondergebracht om het archief nader 
toegankelijk te maken en om door beschrijving aan te geven wat nog bewaard is gebleven.

b. De Technische Hogeschool

B. DE TECHNISCHE HOGESCHOOL
1. Het College van Curatoren

1. HET COLLEGE VAN CURATOREN
Bij de inventarisatie van het archief van het College van Curatoren is nagegaan of het numeriek 
dossierstelsel als leidend beginsel kon worden aangehouden. Herstel van het agendastelsel bleek 
niet doenlijk, omdat meer dan 90% van de buiten de dossiers gehouden stukken voor vernietiging 
in aanmerking kwam. Uit een nader onderzoek van de dossiers bleek het volgende:

1. De numeriek geordende praktijkdossiers van het Curatorium werden op den duur niet 
adequaat geregistreerd, zodat de inhoud de omschrijving niet meer dekte.

2. Van de chronologisch geordende stukken bleek veel voor vernietiging vatbaar. Het restant 
moest in de systematiek worden ingevoerd.

3. Veel dossiers werden als retroacta in latere archiefbestanden geborgen, zodat ook hierdoor
de oorspronkelijke systematiek verstoor werd.

4. Diverse dossiers kwamen in hun geheel voor vernietiging in aanmerking, hetgeen de 
numerieke orde verstoorde.

5. De buiten de dossiers gehouden stukken moesten ook beschreven worden.

Hieruit bleek, dat het bestaande registratuurplan ontoereikend was voor een volledige 
toegankelijkheid van het archief.

Besloten werd, alle dossiers, die voor bewaring in aanmerking kwamen opnieuw te systematiseren
en het geheel met de talrijke buiten de dossiers gehouden stukken, de later gevormde dossiers en 
de aangetroffen retroacta in een systematische ordening op te nemen.

2. De Senaat

2. DE SENAAT
Het archief was tot 1953 chronologisch geordend, daarna werd het decimaal stelsel ingevoerd. 
Zowel uit het chronologisch als uit het decimaal geordende gedeelte werden stukken gelicht en 
opgeborgen in mappen, waarop de inhoud werd vermeld.

Bij de inventarisatie bleek de hoofdindeling van de inventaris van het Curatorium ook op dit 
archief van toepassing zodat deze indeling werd aangehouden.

3. De Rector Magnificus

3. DE RECTOR MAGNIFICUS
Dit archief was tot 1953 chronologisch geordend, daarna werd het decimaal stelsel ingevoerd. Ook 
uit dit archief zijn stukken gelicht en opgeborgen in mappen, waarop de inhoud werd vermeld.

Bij het inventariseren van dit archief bleek de hoofdindeling van de inventaris van het College van 
Curatoren van toepassing.
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Het archief bevat zoveel stukken over de oorlogstijd, zowel betreffende personeel als studenten, 
dat ook hier een rubriek "Bijzondere maatregelen en gebeurtenissen tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog" werd opgevoerd.

4. Het planbureau

4. HET PLANBUREAU
Bij de inventarisatie bleek, dat de bescheiden onderwerpsgewijs in mappen waren opgeborgen. 
Op de dozen was de inhoud geschreven. Veel stukken ontbraken, maar zijn later in het archief van 
de Gebouwendienst terug gevonden.

Bij een nader onderzoek bleek een duidelijk onderscheid te bestaan tussen bescheiden aangaande 
de organisatie en de werkzaamheden. De stukken werden volgens deze indeling geïnventariseerd. 
De rubriek werkzaamheden werd omwille van de overzichtelijkheid nader onderverdeeld.

5. Het bouwplanbureau

5. HET BOUWPLANBUREAU
Ook dit archief vertoonde hiaten, die echter later uit het archief van de Gebouwendienst zijn 
aangevuld.
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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
 NL-HaNA, Technische Hogeschool Delft: Senaat 1957-1972, 3.12.08.02
 NL-HaNA, Technische Hogeschool Delft: Afdeling Mijnbouwkunde 1899-1971, 3.12.08.03
 NL-HaNA, Technische Hogeschool Delft: Afdeling Studentenadministratie 1842-1956, 

3.12.08.04
Publicaties

PUBLICATIES
Literatuuropgave

LITERATUUROPGAVE
Annema, W. De huisvesting van de afdeling der Bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft, 1843-1871. 
Een bijdrage tot de geschiedenis van de Technische Hogeschool te Delft, [Technische Hogeschool], 
1973.Bakels, H.A. "De groei en ontwikkeling van de Technische Hogeschool te Delft van 1905-
1966". In: De Ingenieur, 78 (1966) 471-474.Casimir, H.B.G. "Levensbericht van Balthasar van der Pol 
(27 januari 1889 - 6 oktober 1959), bijzonder hoogleraar in de Theoretische Electriciteitsleer aan de 
Technische Hogeschool te Delft". In: Jaarboek van de Akademie voor Wetenschappen 1959/1960, z.pl., z.j.,
331-334.Gallé, P.H. de-. "Van één Polytechnische School tot drie Technische Hogescholen. De 
geschiedenis van de Polytechnische School te Delft, 1864-1905". In: De Ingenieur 76 (1964) 391-
392.Gallé, P.H. de -, Schepers, L. en Wijs, H.H. "Bij het 125e lustrum van de Technische Hogeschool 
Delft, 1842-1967". In: De Ingenieur, 79 (1967) 1-20.Gedenkboek van de Studentenvereniging Societas 
Studiosorum Reformatorum, Haarlem, 1961.Gedenkboek van het twintigste lustrum van het Delfts Studenten 
Corps, Delft, 1973.Kamp, A.F. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Technische 
Hogeschool Delft, 's-Gravenhage, 1955.Niel, C.B. "Levensbericht van Professor Albert Jan Kluyver". In:
Jaarboek van de Akademie voor Wetenschappen 1956/1957, z.pl., z.j., 231-237.Roelofs Heyermans, H.H.R. 
Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en de Polytechnische School, 1842-1905, Delft., 1906.Schepers, L. 
"Viering van de 125e dies natalis van de Technische Hogeschool Delft, historisch overzicht 1842-
1967". In: De Ingenieur, 79 (1967) 63-65.Tellegen, B.D.H. "Herdenking Dr. B. van der Pol". In: De 
Ingenieur, 71 (1959) 597-598.Westendorp, F., Hallo, H.S. en Sluyterman, T.K. De Technische Hogeschool 
te Delft, 1905-1930, Delft, 1930.Zwikker, C. "Ter herdenking aan Professor Dr. H.B. Dorgelo". In: De 
Ingenieur, 73 (1961) 239-261.
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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

HET ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE AKADEMIE TER OPLEIDING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS TE DELFT, 1843-1864

HET ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE AKADEMIE TER OPLEIDING VAN 
BURGERLIJKE INGENIEURS TE DELFT, 1843-1864

I ALGEMEEN

I ALGEMEEN

1-3 Agenda's,
1841-1861. 2 delen en 1 omslag
1 1841-1847
2 1848-1857
3 1859-1861

4-7 Correspondentieboeken, registers van uitgaande brieven,
1842-1861. 4 delen
4 1842-1844 mei 16
5 1844 mei 16-1847
6 1848-1857 januari 13
7 1859-1861

8 Notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur,
1856-1859. 1 omslag

II BIJZONDER

II BIJZONDER
A Reglementering

A REGLEMENTERING

9 Stukken betreffende wijzigingen en aanvullingen op het reglement van 20 oktober 
1842,
1843-1860. 1 omslag
Zie voor het origineel van het reglement inv.nr. 4, nr. 61.

10 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, betreffende de 
oprichting van een Raad van Bestuur,
1856 november 8. 1 stuk

11 Stukken betreffende de opheffing van de Koninklijke Akademie op grond van de 
wet van 2 mei 1863,
1863-1864. 1 omslag

B Financiën

B FINANCIËN

12 Stukken betreffende het samenstellen van de begroting,
1843-1864. 1 omslag

13 Stukken betreffende het aanstellen van financiële beheerders en de reglementering
van het financieel beheer,
1845-1863. 1 omslag

14 Kasboek, opgemaakt door beheerders van de Akademie,
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1847-1864. 1 deel

15 Kasboek van de concierge, inzake kleine uitgaven,
1851-1855. 1 deel

C Personeel

C PERSONEEL

16 Ingekomen sollicitatiebrieven,
1842-1859. 1 omslag
Niet raadpleegbaar

17 Stukken betreffende het toekennen van koninklijke onderscheidingen aan 
docenten,
1843-1849. 1 omslag

18 Stukken betreffende aanstelling, bezoldiging en ontslag van docenten en overig 
personeel,
1843-1864. 1 omslag

19 Stukken betreffende benoeming en ontslag van directeuren,
1845-1859. 1 omslag

20 Reglementen voor het toekennen van reis- en verblijfkostenvergoedingen aan 
docenten,
1847. 1 omslag

21 Stukken betreffende het besluit van prins Willem om ontslag nemen als 
beschermheer van de Akademie,
1848-1849. 1 omslag

22 Stukken betreffende het vervaardigen van een portret van dr. G. Simons,
1857. 1 omslag

23 Stukken betreffende het ontslag van de directeur, de docenten en het overige 
personeel in verband met de opheffing van de Akademie,
1864. 2 stukken

D Materieel

D MATERIEEL

24 Stukken betreffende plannen tot tijdelijke huisvesting van militairen in de 
Akademie,
1843. 1 omslag

25 Stukken betreffende het uitbreiden en verbouwen van lokalen,
1843-1864. 1 omslag

26 Stukken betreffende aankopen en schenkingen voor de bibliotheek,
1846-1863. 1 omslag

27 Stukken betreffende aankopen en schenkingen voor de modellenverzamelingen, 
met beschrijvingen,
1846-1864. 1 omslag

28 Stukken betreffende plannen tot nieuwbouw bij de Akademie ter huisvesting van 
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Indische studenten,
1849-1861. 1 omslag

29 Stukken betreffende het in bruikleen geven van de wapenschilden van de 
provincies voor een tentoonstelling van nijverheid te Haarlem,
1861. 1 omslag

30 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, waarin wordt 
meegedeeld dat de verzekering van de gebouwen niet verlengd wordt in verband 
met het opheffen van de Koninklijke Akademie,
1864 juni 28. 1 stuk

E Leerstof en examens

E LEERSTOF EN EXAMENS

31 Stukken betreffende de samenstelling van de commissies voor de 
toelatingsexamens met processenverbaal van de examens,
1842-1863. 1 omslag

32 Stukken houdende overzichten over de indeling van de lessen,
1843-1859. 1 omslag

33 Stukken betreffende examens voor ijker,
1843-1863. 1 pak

34 Stukken betreffende bevorderingsexamens,
1844-1848. 1 omslag

35 Stukken betreffende de examens voor Indisch ambtenaren 1e en 2e klasse,
1844-1863. 1 omslag

36 Stukken betreffende de samenstelling van de commissies voor de eindexamens, 
met processenverbaal van de gehouden examens,
1846-1864. 1 pak

37 Stukken betreffende de examens landmeten, met een register van 
geëxamineerden,
1846-1864. 1 omslag

38 Brieven waarbij verzocht wordt om vrijstelling van het toelatingsexamen en om 
vrijstelling van het volgen van enkele lessen,
1847-1862. 1 omslag

39 Brieven ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, begeleidende de 
toezending van de studieplannen van de cursusjaren 1848-1849 en 1849-1850 van 
de Polytechnische School te Karlsruhe,
1848-1849. 1 omslag

40 Brieven betreffende bezwaren tegen het voeren van de titel van architect en 
ingenieur door onbevoegden,
1848 en 1855. 2 stukken

41 Missive van de minister van Koloniën, betreffende de werkzaamheden van de 
commissie tot onderzoek naar het onderwijs aan toekomstige Indische 
ambtenaren, afschrift,
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1852; augustus 26. 1 stuk

42 Stukken betreffende het vergelijkend examen voor surnumerair (opzichter) in 
Nederlands-Indië,
1853-1861. 1 omslag

43 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij verzocht 
wordt om inlichtingen te geven over de wijze van examineren,
1861 januari 21. 1 stuk

44 Stukken ingekomen van E. Mulder, docent scheikunde, waarbij hij zich beklaagt 
over vermeende onderwaardering van zijn functie,
1862. 1 omslag

45 Stukken betreffende het invoeren van A en B examens na de opening van de 
Polytechnische School,
1863-1864. 1 omslag

46 Brief van mr. J.J. Pfister, student voor land-, taal- en volkenkunde van Nederlands-
Indië, aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij hij een voorstel doet tot het
wijzigen van het onderwijs in de Indische taal-, land- en volkenkunde, afschrift.
1864 februari 28; 1 stuk

F Studenten en afgestudeerden

F STUDENTEN EN AFGESTUDEERDEN

47 Stukken betreffende het te werk stellen van kwekelingen en afgestudeerden bij het 
ministerie van Waterstaat, met ingekomen verslagen over hun werkzaamheden,
1846-1864. 1 omslag

48 Ingekomen verzoeken om tegemoetkoming in de studiekosten,
1846-1864. 1 omslag

49 Stukken betreffende vrijstelling van betaling van collegegeld,
1847-1862. 1 omslag

50 Stukken betreffende tuchtmaatregelen tegen studenten,
1848-1859. 1 omslag

51 Stukken betreffende de oorzaken van minder goede studieresultaten,
1848-1861. 1 omslag

52 Missive ingekomen van het kabinet van de koning, waarbij tevredenheid wordt 
betuigd over de werkzaamheden bij dijkbreuken en overstromingen, verricht door 
beambten van het ministerie van Waterstaat, die hun opleiding hebben gehad aan 
de Koninklijke Akademie,
1855 maart 12. 1 stuk

53 Staten van het aantal ingeschreven studenten per jaar met vermelding van hun 
studierichting en een lijst van gepromoveerde studenten in Nederlands-Indië over 
de jaren 1843-1855 en 1855.

1 omslag

54 Stukken waarbij wordt meegedeeld dat lijsten van de maandelijkse examens in 
handen zijn gekomen van personen buiten de Akademie,
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1857 april. 1 omslag

55 Correspondentie over de door het Delfts Studenten Corps te houden openbare 
festiviteiten,
1857. 1 omslag

56 Stukken betreffende een conflict tussen studenten, docenten en directeur J. 
Keurenaer, naar aanleiding van de invoering van het nieuwe reglement voor 
studenten, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 7 september 1861 Staatsblad nr. 
52,
1861-1862. 1 omslag

G Wetenschappelijk onderzoek

G WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

57 Ingekomen beschrijving van een werktuig voor het conserveren van eikenhout door
middel van een luchtpomp, opgemaakt door J.C. Bles,
1843 juli. 1 stuk

58 Verslag van het onderzoek van Chinese delfstoffen door S. Bleekrode, leraar 
natuurkundige historie,
1846 juni 16. 1 stuk

59 Stukken betreffende het onderzoek van brons, bestemd voor het gieten van het 
standbeeld van Prins Willem I te 's-Gravenhage,
1847. 1 omslag

60 Missive ingekomen van de minister van Koloniën, waarbij wordt verzocht een 
collectie aardsoorten en mineraal bevattende ertsen uit Suriname te onderzoeken,
1856 april 12. 1 stuk

H Protocol

H PROTOCOL

61 Missive ingekomen van de burgemeester van de gemeente Delft, waarbij wordt 
bericht, dat het Japans gezantschap op 3 juli 1862 de Akademie zal bezoeken,
1862 juli 2. 1 stuk

III STUK WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET IS GEBLEKEN

III STUK WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF NIET IS GEBLEKEN

62 Instructie voor het gebruik van de automatische rekenmachine, uitgevonden door 
dr. Roth, arts van de Oostenrijkse ambassade,
1843 januari. 1 deel
Gedrukt te Parijs.
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HET ARCHIEF VAN DE POLYTECHNISCHE SCHOOL TE DELFT, 1864-1905

HET ARCHIEF VAN DE POLYTECHNISCHE SCHOOL TE DELFT, 1864-1905
I ALGEMEEN

I ALGEMEEN

63-66 Agenda's,
1864-1905. 4 delen
63 1864-1878 augustu s 25
64 1878 juni 1-1897
65 1898-1904
66 1905 januari 1-1905 juli 21

67-75 Jaarverslagen over de cursusjaren 1882-1883-1883-1884,
1896-1897-1900-1901 en 1902-1903-1903-1904. 9 omslagen
67 1882-1883
68 1883-1884
69 1896-1897
70 1897-1898
71 1898-1899
72 1899-1900
73 1900-1901
74 1902-1903
75 1903-1904

76 Verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur,
1884-1903. 1 omslag

77-80 Kopieboeken van verzonden brieven.
1900 december 24-1905 mei 20. 4 delen
Gehectografeerd.
77 1900 december 24-1902 mei 20
78 1902 juni 2-1903 oktober 30
79 1903 oktober 30-1904 september 29
80 1904 september 29-1905 mei 20

II BIJZONDER

II BIJZONDER
A Reglementering

A REGLEMENTERING

81 Reglementen en voorschriften ten dienste van de Polytechnische School,
1894 december 29. 1 katern
Gedrukt.

82 Stukken betreffende het wijzigen van de wet op het middelbaaren hoger onderwijs,
inzake het omzetten van de Polytechnische School in de Technische Hogeschool,
1901-1905. 1 omslag

B Financiën

B FINANCIËN

83 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, houdende verzoek om
jaarlijks een overzicht samen te stellen van de betaalde collegegelden,
1869 april 12. 1 stuk

84-87 Stukken betreffende bet samenstellen van de begroting,
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1898-1903. 4 omslagen
84 1898
85 1899
86 1902
87 1903

88 Memorie houdende een voorstel tot reorganisatie van de financiële administratie,
1901 januari 31. 1 stuk

89 Brief aan de directie van de Technische Hogeschool te Stockholm, met een 
financieel overzicht van de Polytechnische School te Delft over de jaren 1865-1904, 
afschrift.
1905 februari 7; 2 stukken

C Personeel

C PERSONEEL

90 Stukken betreffende aanstelling, bezoldiging en ontslag van docenten,
1869-1904. 1 omslag

91 Koninklijk Besluit regelende verlof buiten de vacanties voor hoogleraren en 
lectoren, afschrift.
1882 augustus 24; 1 stuk

92 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, houdende richtlijnen 
voor het toekennen van reiskostenvergoeding aan docenten,
1884 juni 26. 1 stuk

93 Verslagen over studiereizen gemaakt door docenten,
1884-1905. 1 omslag

94 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, met het programma 
van het internationaal congres van architecten te Brussel,
1897 juni 10. 2 stukken

95 Stukken betreffende het verhuren van dienstwoningen,
1897-1898. 1 omslag

96 Stukken betreffende benoeming en ontslag van directeuren,
1897-1902. 1 omslag

97 Instructies voor de bibliotheek-assistent,
1898-1901. 3 stukken

98 Stukken betreffende voorstellen tot het toekennen van koninklijke 
onderscheidingen aan docenten en personeel,
1898-1903. 1 omslag

99 Missive ingekomen van de Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken, houdende 
verzoek tot het invoeren van een classificatie van de op de Polytechnische School te
verrichten tijdelijke diensten in verband met het wijzigen van de pensioenwet, met 
afschrift van het antwoord,
1902 december. 2 stukken

100 Stukken betreffende de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, dat degenen, 
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die met krachtwerktuigen werken, verzekerd moeten zijn tegen ongevallen,
1903-1904. 1 omslag

101 Nota van de directeur van de Polytechnische School aan de minister van 
Binnenlandse Zaken naar aanleiding van een publicatie in "De Nieuwe Rotterdamse 
Courant" van 21 februari 1905 in verband met de benoeming van H. Jager tot 
assistent-bibliothecaris, minuut.
1905 februari 21; 1 stuk

102 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, met een afschrift van 
het Koninklijk Besluit Staatsblad nr. 32 van 20 juni 1905 over de benoeming van het 
College van Curatoren van de Technische Hogeschool, met een ongedateerd 
kranteartikel met bezwaren tegen deze benoeming,
1905 juni 30. 3 stukken

D Materieel

D MATERIEEL

103 Akte van overeenkomst tussen het Rijk en de gemeente Delft, inzake de overdracht 
van de gebouwen van de Koninklijke Akademie aan de Polytechnische School, 
afschrift.
1864 juli 19; 1 stuk

104 Stukken betreffende plannen om de Polytechnische School over te plaatsen naar 
Amsterdam,
1869. 1 omslag

105 Stukken betreffende het verlenen van vrijdom van accijnsen op gedistilleerd ten 
behoeve van het onderwijs,
1869. 2 stukken

106 Stukken betreffende aankopen en schenkingen van tekeningen, modellen en 
objecten voor verzamelingen,
1869-1904. 1 omslag

107 Stukken betreffende aankopen en schenkingen voor de bibliotheek,
1869-1905. 1 omslag

108 Stukken betreffende het toekennen van subsidie voor de aanschaf van 
hulpmiddelen voor het onderwijs,
1869-1905. 1 omslag

109 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van ruimten van de Polytechnische 
School aan derden voor het houden van vergaderingen en het afnemen van 
examens,
1869-1905. 1 omslag

110-111 Bestekken en voorwaarden voor onderhoud, uitbreidingen, aan- en verbouw van 
de gebouwen, met gedrukte algemene voorschriften voor de uitvoering van 
onderhoudswerken, uitgegeven door het departement van Binnenlandse Zaken,
1874-1905. 2 pakken
110 1874-1899
111 1900-1905

112 Stukken betreffende schenkingen door industriële bedrijven en door exposanten 
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van openbare tentoonstellingen van voorwerpen vervaardigd volgens bepaalde 
technische procedés,
1883-1903. 1 omslag

113 Stukken betreffende ruimtegebrek,
1883-1905. 1 omslag

114-120 Stukken betreffende plannen voor nieuwbouw en de uitvoering daarvan,
1893-1905. 6 omslagen en 1 katern
114 Geodesie, 1893-1897
115 Electrotechniek, 1895-1896
116 Werktuig- en Scheepsbouwkunde, 1898-1904
117 Bibliotheek, 1899-1901
118 Natuurkunde, 1899-1904
119 Verslag van de commissie van advies inzake de oprichting van een 

Rijksstation voor Physisch-Technologisch Onderzoek, 1904 
december., 1 katern
Gedrukt.

120 Mijnbouwkunde, 1904-1905

121 Stukken betreffende de levering van duinwater uit de Delftse duinwaterleiding aan 
de rijksgebouwen te Delft,
1897. 1 omslag

122 Stukken betreffende de aankoop van grond voor nieuwbouw en de tijdelijke 
verhuur van deze terreinen als tuingrond,
1897-1905. 1 omslag

123 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van gebouwen door het Rijk en de 
gemeente Delft voor het onderwijs,
1897-1905. 1 omslag

124 Stukken betreffende de bezwaren tegen de uitbreiding van de gasfabriek op een 
terrein, dat door de gemeente Delft was toegewezen voor een eventuele 
uitbreiding van de Polytechnische School,
1902. 1 omslag

125 Instructie ingekomen van de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat in de 
provincie Zuid-Holland voor het lossen van kolen aan de Kanaalweg voor de 
verwarming van de Polytechnische School,
1904 september 29. 1 stuk

126 Stukken betreffende het in gebruik nemen van de nieuwbouw voor Toegepaste 
Natuurkunde en Electrotechniek op 3 oktober 1904,
1904 september-oktober. 1 omslag

E Leerstof en examens

E LEERSTOF EN EXAMENS

127-130 Registers van de programma's der lessen,
1864-1909. 4 delen
127 1864-1887
128 1888-1895
129 1896-1904
130 1905-1909
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131 Stukken betreffende examens voor een benoeming tot ijker,
1865-1905. 1 omslag

132 Stukken betreffende de opleiding tot opziener bij het stoomwezen van de raad van 
toezicht op de spoorwegdiensten,
1867-1871. 1 omslag

133 Stukken betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de 
eindexamens,
1869-1905. 1 omslag

134 Stukken betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de 
landmeterexamens,
1883-1904. 1 omslag

135 Stukken betreffende de practische vorming van studenten,
1883-1905. 1 omslag

136 Stukken houdende goedkeuring door de minister van Binnenlandse Zaken voor het 
verlenen van vrijstelling van enkele vakken bij de examens,
1883-1905. 1 omslag

137 Rapport van de Raad van Bestuur van de Polytechnische School, gericht aan de 
minister van Binnenlandse Zaken, over de invloed van het examenstelsel op de 
studie en de vorderingen van de studenten, afschrift.
1884 juni 28; 1 katern

138 Brief ingekomen van het hoofdbestuur van de Nederlandse Maatschappij ter 
Bevordering van Nijverheid te Haarlem, houdende verzoek aan de Polytechnische 
School om een opleiding tot electrotechnisch ingenieur in het leven te roepen,
1884 oktober 16. 1 stuk

139 Stukken betreffende het afnemen van examens voor het stoomwezen,
1884-1903. 1 omslag

140 Stukken betreffende de oprichting van een opleiding tot wegenen bruggenbouwer,
1897-1900. 1 omslag

141 Verslagen ingekomen van de commissie belast met het afnemen van examens,
1897-1901. 1 omslag

142 Stukken betreffende voorstellen tot verbetering van diverse opleidingen,
1897-1905. 1 omslag

143 Stukken betreffende het wijzigen van het examenreglement,
1897-1905. 1 omslag

144 Stukken betreffende het instellen van een studie voor bouwkundig ingenieur of 
architect,
1900-1901. 1 omslag

145 Stukken betreffende de examens voor aspirant-ingenieur van de Rijkswaterstaat,
1901-1904. 1 omslag
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146 Stukken betreffende voorstellen om een cursus eerste hulp bij ongelukken in te 
voeren,
1901-1904. 1 omslag

F Studenten en afgestudeerden

F STUDENTEN EN AFGESTUDEERDEN

147-150 Stukken betreffende het Delftse Studenten Corps,
1869-1903. 4 omslagen
147 Brieven ingekomen van de Senaat van het Delfts Studenten Corps 

met mededelingen van het bestuur en inzake het organiseren van 
activiteiten, 1869-1900.

148 Afbeeldingen van de maskarade van het Corps bij gelegenheid van 
het tiende lustrum, 1898 juli 12.

149 Drukwerken uitgegeven door het Corps bij diverse gelegenheden, 
1898-1903.

150 Portretten van deelnemers aan de maskarade van het Corps ter 
gelegenheid van het elfde lustrum, 1903.

151 Stukken betreffende het plaatsen van afgestudeerden,
1869-1905. 1 omslag

152 Stukken betreffende de samenstelling van de redactie van de Delftse Studenten 
Almanak,
1883-1901. 1 omslag

153-155 Stukken betreffende de oprichting en de verantwoording van de studiefondsen in 
beheer bij de Raad van Bestuur,
1893-1905. 3 omslagen
153 Studiefonds Lipkens, met een afschrift van het Koninklijk Besluit, 

betreffende het beheer van particuliere fondsen, 1823 december 2, 
1893-1895.

154 Studiefonds L.L. Baehr, 1898-1905.
155 Studiefonds Th.B. 's Jacob, 1900.

156 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, met een afschrift van 
het Koninklijk Besluit van 15 november 1897 Staatsblad nr. 48, inzake de bijzondere 
voorwaarden voor de benoembaarheid tot scheepsbouwkundig ingenieur bij de 
Marine te Soerabaja,
1897 november 24. 2 stukken

157 Brief ingekomen van C. van Lennep te Amsterdam houdende verzonden aan de 
waarnemend directeur van de Polytechnische School, om de studenten in de 
gelegenheid te stellen hun adhesie te betuigen aan een adres aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal tot ondersteuning van het wetsontwerp tot afschaffing van de 
plaatsvervanging bij het in dienst treden bij de nationale militie, met een exemplaar
van het adres,
1898 januari 4. 2 stukken
Het adres gedrukt.

158 Stukken betreffende de Delftsche Studentenbond,
1898-1903. 1 omslag

159 Stukken betreffende een klacht van student W. van Veen over het optreden van 
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hoogleraar E. Gugel tijdens het examen voor bouwkundig ingenieur in 1898,
1901. 1 omslag

160 Stukken betreffende klachten van de burgerij over het optreden van leden van de 
Sociëteit "Phoenix",
1901-1904. 1 omslag

161 Stukken betreffende de Commissie tot Behartiging van Studenten Belangen,
1901-1905. 1 omslag

162 Stukken betreffende de benoembaarheid van buitenlandse ingenieurs tot adjunct-
ingenieur bij de Staatsspoorwegen in Nederlands-Indië,
1904. 1 omslag

163 Brief van De Vereniging van Delftse Ingenieurs, gericht aan de minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, houdende het verzoek afgestudeerden aan de 
Polytechnische School voorrang te verlenen bij sollicitaties, afschrift.
1905 februari 13; 1 stuk

G Wetenschappelijk onderzoek

G WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

164 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, houdende verzoek 
aan de Polytechnische School een onderzoek in te laten stellen naar het slibgehalte 
van de IJssel,
1869 maart 22. 1 stuk

165 Missive van de hoofdingenieur van de Waterstaat in de provincie Zeeland, 
houdende mededeling, dat uit het onderzoek van juli 1865 is gebleken, dat 
mambarklak en bruinhart palen niet door de paalworm zijn aangetast, afschrift.
1869 augustus 12; 1 stuk

166 Stukken betreffende een onderzoek naar het brandgevaar bij blikseminslag op 
bovengrondse telefoonverbindingen,
1883. 1 omslag

167 Stukken betreffende het samenstellen van een commissie tot herkeuring van een 
afgekeurde partij rood koper, geleverd door de firma H. de Reus en Zonen te 
Rotterdam,
1884. 1 omslag

168 Stukken betreffende een onderzoek van kopererts afkomstig uit Sjoei Triêt op 
West-Borneo,
1884. 2 stukken

169 Stukken betreffende een verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken om 
een onderzoek in te stellen naar het gebruik van loodwit en zinkwit als verf,
1902. 1 omslag

170 Stukken betreffende onderzoek van grondmonsters uit de provincie Overijssel op 
eventuele aanwezigheid van goud,
1902. 1 omslag

171 Verslag opgesteld door S.J. Vermaes jr., hoogleraar in de metallurgie en docimasie 
aan de Polytechnische School, van het onderzoek naar gesteente en mineralen, 
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verzameld door ir. D.H. Havelaar, hoofdingenieur van de Indische Waterstaat op St. 
Eustatius, afschrift.
1904 april 11; 1 stuk

172 Missive ingekomen van de minister van Oorlog, houdende verzoek om herkeuring 
van 300 kg. phosphortin, geleverd door de firma S.A. Vles en Zonen te Rotterdam, 
1904 september 27; met afschrift van het antwoord,
1904 september 29. 2 stukken

173 Briefwisseling met het ministerie van Oorlog over een verzoek, gericht aan drs. S. 
Hoogerwerff, hoogleraar in de scheikunde, om zitting te nemen in een commissie 
tot herkeuring van twee partijen koperen banden, geleverd aan het ministerie van 
Koloniën door D.A. Hamburger,
1904. 1 omslag

174 Stukken betreffende een verzoek van het hoofdbestuur van de P.T.T. om een 
onderzoek in te stellen naar monsters papier voor het maken van isolatie voor 
telefoonkabels,
1904. 1 omslag

175 Stukken betreffende een onderzoek naar de geschiktheid van Daloewangpapier als 
verpakkingsmateriaal voor archieven,
1905. 1 omslag

H Protocol

H PROTOCOL

176 Stukken betreffende bezoeken aan de Polytechnische School,
1869-1905. 1 omslag

177 Correspondentie met het comité tot oprichting van een standbeeld van Hugo de 
Groot op de Markt te Delft,
1883-1884. 1 omslag

178 Correspondentie van de commissie tot voorbereiding van de historische 
tentoonstelling bij gelegenheid van de herdenking, dat Prins Willem I driehonderd 
jaar geleden te Delft overleed,
1884. 1 omslag

179 Tekst van de feestrede, uitgesproken door professor J.M. Telders, hoogleraar in de 
waterbouwkunde, ter herdenking, dat vijftig jaar geleden de Koninklijke Akademie 
werd geopend,
1893 januari 4. 1 katern

180 Stukken betreffende de voorbereiding voor de plechtige opening van de Technische
Hogeschool te Delft,
1905. 1 omslag

III GEDEPONEERDE STUKKEN

III GEDEPONEERDE STUKKEN

181 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het onderhoud van het 
Gouvernementsgebouw te Leeuwarden,
1878 juni 14. 1 katern

182 Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van de uitvoering van enige 
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vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen van het Provinciaal 
Gouvernement te Maastricht,
1878 juni 24. 1 katern

183 Album aangeboden door oud-leerlingen aan A. Huët, leraar werktuigbouwkunde, 
bij zijn vijf-en-twintigjarig ambtsjubileum,
1889. 1 deel

184 Stuk houdende een overzicht van de indeling van de lessen aan de Koninklijke 
Akademie te Delft,
z.j. 1 omslag
Geschonken uit de nalatenschap van W.L. Overduyn, leraar wis- en natuurkunde van 1842 oktober 7-
1864 juni 29.
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HET ARCHIEF VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TE DELFT, 1905-1956

HET ARCHIEF VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TE DELFT, 1905-1956
HET COLLEGE VAN CURATOREN

HET COLLEGE VAN CURATOREN
I ALGEMEEN

I ALGEMEEN

185-193 Notulen van de vergaderingen van het College van Curatoren,
1905-1956. 9 delen
185 1905 juli 24-1911 oktober 17
186 1911 november 21-1916 november 21
187 1917 januari 17-1926 december 18
188 1927 maart 3-1936 april 6
189 1936 mei 16-1941 augustus 14
190 1946-1950
191 1951-1952
192 1953-1954
193 1955-1956

194-195 Klapper op de notulen van de vergaderingen van het College van Curatoren,
1905-1932. 2 delen
194 1905 juli 24-1929 december 3
195 1930 januari 6-1932 december 5

196-200 Jaarverslagen over de cursusjaren 1907-1950.
5 pakken

196 1907-1917
197 1918-1924
198 1925-1933
199 1934-1940
200 1941-1950

201 Verslagen van besprekingen tussen de secretaris van curatoren en enige 
hoogleraren als vertegenwoordigers van de afdelingen,
1948. 1 omslag

202 Notulen van de vergaderingen met de bedrijfsingenieurs en de algemeen 
beheerders,
1951-1953. 1 omslag

203 Verslagen van besprekingen van het College van Curatoren met rector magnificus 
en assessoren,
1955. 1 omslag

204 Vergaderingsverslagen van de studiegroep "verhouding van de Technische 
Hogeschool ten opzichte van Rijks- en particuliere instellingen",
1955. 1 omslag

205 Verslagen van besprekingen van de stafleden met de President-Curator,
1955-1956. 1 pak

206-207 Brievenboeken van de ambtenaar van de administratie,
1905-1916. 2 delen
Gehectografeerd.
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206 1905 september 12-1908 juni 6
207 1908 juni 10-1916 september 25

208-209 Brievenboeken van de secretaris van curatoren, met klappers,
1905-1918. 2 delen
Gehectografeerd.
208 1905 juli 14-1907 juni 5
209 1907 mei 7-1918 september 11

210-260 Agenda's,
1905-1956 51 delen
210 1905-1909
211 1910-1911
212 1912-1913
213 1914
214 1915
215 1916
216 1917
217 1918
218 1919
219 1920
220 1921
221 1922
222 1923
223 1924
224 1925
225 1926
226 1927
227 1928
228 1929
229 1930
230 1931
231 1932
232 1933
233 1934
234 1935
235 1936
236 1937
237 1938
238 1939
239 1940
240 1941
241 1942
242 1943
243 1944
244 1945
245 1945 januari 2-1946 november 2
246 1946 november 2-1946 december 31
247 1947
248 1948
249 1949-1950 januari 31
250 1950 februari 1-1950 juni 26
251 1950 juni 26-1950 december 29
252 1951
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253 1952
254 1953
255 1954
256 1955 januari 2-1955 juni 8
257 1955 juni 8-1955 oktober 25
258 1955 oktober 25-1955 december 31
259 1956 januari 2-1956 juni 28
260 1956 juni 29-1956 december 10

261 Dossierlijst van een gedeelte van het archief van het College van Curatoren,
1905-1949. 1 deel

262-263 Alfabetische index op de dossierlijst van het archief van het College van Curatoren,
1905-1949. 2 pakken
262 A-L
263 M-Z

II BIJZONDER

II BIJZONDER
A Reglementering

A REGLEMENTERING
1 Wetgeving op het hoger onderwijs

1 Wetgeving op het hoger onderwijs

264 Stukken betreffende wijzigingen van de wet op het hoger onderwijs,
1905-1956. 1 pak
Zie ook inv.nr. 1026.

265 Stukken betreffende de oprichting en de activiteiten van de Staatscommissie Hoger
Onderwijs,
1922-1934. 1 omslag

266 Verordeningen ingekomen van de Rijkscommissie voor het bezet Nederlandse 
gebied, met correspondentie,
1940-1945. 1 omslag

267 Stukken betreffende het wetsontwerp Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.),
1947. 1 omslag

268 Stukken betreffende het houden van een internationale conferentie te Utrecht over 
het universiteitswezen,
1948. 1 omslag

269 Stukken betreffende decentralisatie van het hoger onderwijs,
1948-1950. 1 omslag

270 Stukken betreffende het oprichten van een adviescommissie voor de doelmatige 
organisatie van de Rijksdienst door de minister van Algemene Zaken,
1954. 1 omslag

271 Stukken betreffende een eventuele naamswijziging voor middelbare- en hogere 
scholen,
1955. 1 omslag



40 TH Delft tot 1956 3.12.08.01

2 Interne reglementering

2 Interne reglementering

272 Huishoudelijk reglement voor het College van Curatoren,
1905 december 18. 1 katern

273 Instructie voor de secretaris van het College van Curatoren, met wijzigingen,
1905-1922. 1 omslag

274 Reglement voor de Technische Hogeschool, met wijzigingen,
1905-1933. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1363.

275 Reglement voor de ambtenaren van de Technische Hogeschool,
1908 mei 1. 1 katern
Gedrukt.

276 Instructie voor de administrateur van de Technische Hogeschool, met wijzigingen,
1914-1917. 1 omslag

277 Stukken betreffende goedkeuring van de huishoudelijke reglementen voor de 
afdelingen,
1918-1921. 1 omslag

278 Reglement voor hoogleraren en lectoren, met wijzigingen,
1930-1945. 1 omslag

279 Instructies voor de algemene beheerders van de afdelingen, 1952. Concepten, met 
een voorlopige instructie,
1952. 1 omslag

280 Verslag van de bespreking van de commissie ter bestudering van de 
organisatievorm van de afdelingen,
1953 oktober 31. 1 stuk

281 Instructie voor de postbehandeling en het archiefbeheer van de algemene dienst,
1953 november. 1 stuk

282 Instructie voor het tijdschriftenbeheer bij de algemene dienst en het bureau van de 
senaat, opgesteld door de secretaris van curatoren,
1954 augustus 17. 1 stuk
Gestencild.

283 Stukken betreffende een door de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen opgerichte commissie ter voorbereiding van het technische 
hogeschoolstatuut,
1956. 1 omslag

B Bestuur

B BESTUUR
1 Organisatie

1 Organisatie

284 Stukken betreffende het bestuur en beheer van de afdelingen, met mutaties in de 
besturen,



3.12.08.01 TH Delft tot 1956 41

1906-1956. 1 omslag

285 Stukken betreffende de structuur van diverse afdelingen,
1917-1956. 1 omslag

286 Missive ingekomen van de minister van Onderwijs en Wetenschappen, betreffende 
voorstellen tot reorganisatie van de senaat in verband met de grote uitbreiding van 
het aantal hoogleraren,
1919 december 11. 1 stuk

287 Stukken betreffende de reorganisatie van diverse afdelingen,
1927-1956. 1 omslag

288 Stukken betreffende bezwaren van het College van Curatoren, gericht aan de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, inzake het uitblijven van 
voorzieningen voor de huisvesting van enkele afdelingen, de opheffing van de 
leerstoel in de wiskunde en de vestiging van de K.E.M.A. te Delft,
1935-1936. 1 omslag

289 Stukken betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechterlijk gebied op 
grond van artikel 2 van de verordening nr. 108/1940 van de Rijkscommissie voor het 
bezette Nederlandse gebied,
1940-1944. 1 omslag

290 Stukken betreffende het vervangen van de rector magnificus,
1941. 1 omslag

291 Stukken betreffende het benoemen en het ontslaan van leden van het College van 
Curatoren,
1941-1956. 1 omslag

292 Stukken betreffende het tijdelijk sluiten van de Rijksuniversiteiten en hogescholen 
door het Militair Gezag,
1945 mei-juni. 1 omslag

293 Stukken betreffende het oprichten en het opheffen van het College van Herstel; 
ingesteld op grond van het herstelbesluit voor instellingen van hoger onderwijs 
door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
1945 mei-1946 juni 1. 1 omslag

294 Stukken betreffende reorganisatie van de administratie,
1948-1949. 1 omslag

295 Stukken houdende voorstellen tot het reorganiseren van het bestuur, met 
voorstellen tot het wijzigen van de wet op het hoger onderwijs, dienaangaande,
1948-1955. 1 omslag

296 Stukken betreffende de coördinatie van de bedrijfs- en economische administratie,
1951-1955. 1 omslag

297 Rapport van het organisatieonderzoek van het bureau van de rector magnificus,
1952 februari 20. 1 stuk

298 Memorie inzake de organisatie van de leiding van universiteiten en hogescholen 



42 TH Delft tot 1956 3.12.08.01

opgesteld door drs. Wijffels,
1952 oktober 29. 1 stuk

299 Verslagen ingekomen van de Commissie Bestuursvorm, met commentaar van de 
afdelingen,
1953-1956. 1 pak
Zie ook inv.nr. 1258.

300 Verslagen van besprekingen van de afdeling Organisatie van de Technische 
Hogeschool met de secretaris van curatoren over de werkzaamheden van deze 
afdeling, opgesteld door drs. J. Zwakhals, secretaris van de afdeling,
1954. 1 omslag

301 Verslagen van vergaderingen van de Commissie Verhouding Technische Hogeschool
- Derden, met antwoorden van de hoogleraren op de circulaire van curatoren,
1955. 1 omslag

302 Stukken betreffende de taakomschrijving van diverse afdelingen, opgesteld in 
opdracht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
1956. 1 omslag

303 Stukken betreffende de installatie en de werkzaamheden van de commissie ad hoc 
om aan de Commissie van Bestuursvorm een praeadvies uit te brengen over de 
gewenste wijzigingen in de functie van secretaris van de senaat,
1956. 1 omslag

304 Stukken betreffende de oprichting en de werkzaamheden van de 
redactiecommissie voor het samenstellen van het jaarverslag,
1956. 1 omslag

305 Verslagen van vergaderingen van de Commissie van Bijstand voor de Rijkscentrale 
voor Mechanische Administratie,
1956. 1 omslag

2 Protocolaire aangelegenheden

2 Protocolaire aangelegenheden

306 Stukken betreffende de opening van de Technische Hogeschool,
1905. 1 omslag

307 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie van Voorbereiding tot 
het plaatsen van een gedenkteken voor wijlen Professor E. Gugel,
1906-1907. 1 omslag

308 Stukken betreffende bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders,
1906-1956. 1 omslag

309 Missive ingekomen van de rector magnificus van de Technische Hogeschool, 
betreffende het plaatsen van een beeltenis van dr. ir. J. Kraus in de prinsenkamer 
van het hoofdgebouw,
1907 juni 11. 1 stuk

310 Stukken betreffende deelname aan de wereldtentoonstelling te Brussel
1909-1910. 1 omslag
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311 Stukken betreffende het aanbieden van een zilveren ambtsketen aan de voorzitter 
van de senaat door voormalige rectores magnifici,
1923. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1211.

312 Stukken betreffende de herdenking van het vijf en twintig jarig bestaan van de 
Technische Hogeschool,
1930. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1214.

313 Stukken betreffende de schenking en de plaatsing van het Prometheusbeeld, 
aangeboden bij het honderdjarig bestaan van de Vereniging van Delftse Ingenieurs,
1941-1953. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1216.

314 Stukken betreffende de heropening van de Technische Hogeschool,
1945. 1 omslag

315 Correspondentie met de Commissie van Voorbereiding voor het oprichten van een 
blijvende herinnering aan de gevallenen in de oorlog onder de docenten, het 
personeel en de studenten,
1945-1948. 1 omslag

316 Verslagen van de vergaderingen van de hogeschooldagencommissie,
1950-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1169.

317 Stukken betreffende de vertaling van het woord Technische Hogeschool in het 
buitenland,
1951-1956. 1 omslag

318 Stukken betreffende de herdenkingsplechtigheden bij het overlijden van dr. Albert 
Plesman,
1954-1956. 1 omslag

319 Stukken betreffende de viering van het gouden jubileum van de Technische 
Hogeschool,
1955-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 594 en 1218.

320-321 Albums met foto's van de gebouwen van de Technische Hogeschool, bestemd om 
te worden geclicheerd voor een uitgave,
z.j. 2 delen
Die uitgave is: De Technische Hoogeschool te Delft van 1905 tot 1930, Delft (N.V. Technische 
Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr) 1930.
320 Voormalige Aula, Oude Delft 118, Bibliotheek, Werktuig- en 

Scheepsbouwkunde, Nieuwelaan 76.
321 Weg- en Waterbouwkunde, Oostplantsoen 25, Bouwkunde, Oude 

Delft 29a, Mijnbouwkunde.
C Financiën

C FINANCIËN

322 Instructies voor het kasbeheer,
1905-1907. 1 omslag
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323 Stukken betreffende het verlenen van vrijstelling van frankering,
1905-1942. 1 omslag

324 Stukken betreffende het toekennen van materiële credieten,
1905-1956. 1 pak

325-375 Stukken betreffende het samenstellen van de begroting over de dienstjaren,
1905-1956. 51 omslagen
325 1905
326 1906
327 1907
328 1908
329 1909
330 1910
331 1912
332 1913
333 1914
334 1915
335 1916
336 1917
337 1918
338 1919
339 1920
340 1921
341 1922
342 1923
343 1924
344 1925
345 1926
346 1927
347 1928
348 1929
349 1930
350 1931
351 1932
352 1933
353 1934
354 1935
355 1936
356 1937
357 1938
358 1939
359 1940
360 1941
361 1942
362 1943
363 1944
364 1945
365 1946
366 1947
367 1948
368 1949
369 1950
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370 1951
371 1952
372 1953
373 1954
374 1955
375 1956

1911 ontbreekt.

376 Stukken betreffende maatregelen inzake het doen van betalingen via de 
postchêque- en girodienst,
1918-1936. 1 omslag

377 Stukken betreffende bezuinigingsmaatregelen door de regering,
1921-1940. 1 omslag

378 Stukken betreffende blokkering van betalingen voortvloeiende uit voorschriften of 
maatregelen van de bezettende macht,
1945. 1 omslag

379 Financiële jaarstukken van de samenwerkingsverbanden van de Technische 
Physische Dienst, Technisch Natuurkundig Onderzoek en de Technische 
Hogeschool,
1947-1953. 1 omslag

380 Stukken betreffende geldzuivering,
1948. 1 omslag

381 Instructies ingekomen van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, inzake het wijzigen van de administratie in verband met nieuwe 
richtlijnen voor het samenstellen van de begroting,
1948-1949. 1 omslag

382 Stukken betreffende overeenkomsten over de kostenberekeningen voor diensten 
voor derden door het samenwerkend orgaan van de Technisch Physische Dienst, 
Technisch Natuurkundig Onderzoek en de Technische Hogeschool,
1948-1953. 1 omslag

383 Stukken inzake het toezicht op de credietbehoefte van de Technische Hogeschool,
oktober 1950. 1 omslag

384 Stukken betreffende de beveiliging van geldtransporten tussen de gebouwen van 
de Technische Hogeschool voor de uitbetaling van de salarissen,
1951-1956. 1 omslag

385 Stukken betreffende de werkzaamheden van ir. J.J. Benedictus ter registratie van de
kapitaalgoederen,
1952-1954. 1 omslag

386 Stukken betreffende de inrichting van de financiële administratie, in verband met 
de noodzaak tot vaststelling van meerjarige schema's van uitgaven,
1953-1954. 1 omslag

387 Rapporten ingekomen van de Algemene Rekenkamer,
1953-1956. 1 omslag
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388 Rapporten ingekomen van de accountantsdienst,
1954-1956. 1 omslag

389 Missive ingekomen van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
betreffende de overdracht van de salarisadministratie door het departement aan 
het bestuur van de Technische Hogeschool,
1956 januari 19. 1 stuk

390 Financiële overzichten over de maanden januari, februari, maart, oktober en 
november 1956.

1 omslag
D Personeel

D PERSONEEL
1 Algemene richtlijnen

1 Algemene richtlijnen
a Aanstelling en ontslag

a Aanstelling en ontslag

391 Missive ingekomen van de senaat van de Technische Hogeschool, houdende 
mededeling, dat benoemingen van docenten alleen in de staatscourant worden 
gepubliceerd, na machtiging door de minister van Binnenlandse Zaken,
1907 december 31. 1 stuk

392 Stukken betreffende maatregelen tegen het aantrekken van rijkspersoneel door 
particuliere instellingen,
1947-1948. 1 omslag

393 Stukken betreffende het benoemingsbeleid ten aanzien van lectoren,
1949-1956. 1 omslag

394 Stukken betreffende het invoeren van een personeelsstop,
1950. 1 omslag

395 Missiven van curatoren houdende richtlijnen voor de overdracht van bevoegdheden
inzake benoeming en ontslag van personeel van Rijksuniversiteiten en de 
Technische Hogeschool,
1950-1956. 1 omslag

396 Stukken betreffende de vaststelling van aanwijzingen door de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor het in dienst nemen van personeel,
1950-1956. 1 omslag

397 Ingekomen nota over de procedure voor het opstellen van voordrachten voor het 
benoemen van hoogleraren,
1951 december 10. 1 stuk

b Bezoldiging en pensionering

b Bezoldiging en pensionering

398 Stukken betreffende het regelen van de geldigheid voor pensioenen van functie 
zonder deugdelijke aanstelling of in tijdelijke betrekkingen, waaraan, indien zij 
krachtens vaste aanstelling waren vervuld, ingevolge de wet, uitzicht op pensioen 
was verbonden,
1916-1932. 1 omslag
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399 Stukken houdende het bezoldigingsbesluit rijksambtenaren van het departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, met herzieningen,
1920-1956. 1 omslag

400 Stukken houdende de Pensioenwet, met wijzigingen,
1922-1943. 1 omslag

401 Correspondentie met de Staatscommissie van Onderzoek naar de schrijversrang bij 
de Rijksuniversiteiten en de Technische Hogeschool,
1926-1929. 1 omslag

402 Stukken betreffende de verplichting tot het bijhouden van een afzonderlijke 
administratie voor de loonbelasting,
1942. 1 omslag

403 Stukken betreffende het wijzigen van de salarisregelingen (maandloners),
1947-1949. 1 omslag

404 Missiven van de minister van Binnenlandse Zaken, houdende algemene 
loonregelingen (weekloners),
1948-1956. 1 omslag

405 Stukken houdende regelingen inzake het vaststellen van rangen en salarissen,
1949. 1 omslag

c Arbeidsvoorzieningen

c Arbeidsvoorzieningen

406 Stukken betreffende het oprichten en de activiteiten van de Commissie van Advies 
voor de arbeidsvoorwaarden voor rijkswerklieden,
1908-1928. 1 omslag

407 Stukken betreffende het verzekeren van personeel tegen ongevallen,
1909-1956. 1 omslag

408 Stukken betreffende plannen tot het afschaffen van het dragen van uniformen door
bedienden,
1913. 1 omslag

409 Stukken betreffende maatregelen tegen het verrichten van nevenwerkzaamheden 
en het drijven van handel of nering door overheidspersoneel, zonder daartoe verlof 
te hebben gevraagd,
1915-1946. 1 pak
Zie ook inv.nr. 451.

410 Huishoudelijk reglement van de Algemene Nederlandse Ambtenarenbond, met 
ledenlijsten en correspondentie,
1916-1952. 1 omslag

411 Stukken betreffende het huisvesten van personeelsleden,
1916-1956. 1 omslag

412 Instructies voor het toepassen van het rijkskledingbesluit,
1928-1956. 1 omslag
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413 Beschikking van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en het 
departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming naar aanleiding 
van wijzigingen van de ziektewet, met richtlijnen van het College van Curatoren 
voor de uitvoering,
1930-1947. 1 omslag

414 Stukken betreffende wijzigingen en aanvullingen op het Algemeen 
Rijksambtenaren Reglement, met correspondentie,
1931-1944. 1 omslag

415 Koninklijke Besluiten betreffende het wijzigen van het 
arbeidsovereenkomstenbesluit,
1932-1936. 1 omslag

416 Stukken betreffende de werkzaamheden van de bijzondere commissie voor 
georganiseerd overleg met personeelsleden,
1932-1956. 1 omslag

417 Stukken ingekomen van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
houdende voorschriften voor de aanschaf van kleding voor het personeel 
werkzaam bij overheidsdiensten,
1940-1941. 1 omslag

418 Stukken betreffende de gezondheidszorg voor bet personeel,
1945-1949. 1 omslag

419 Missive ingekomen van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
betreffende het verlenen van verlof aan rijksambtenaren voor het deelnemen aan 
jeugdleiderscursussen,
1946 juni 17. 1 stuk

420 Verslagen van besprekingen met de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen over personeelsaangelegenheden,
1947-1956. 1 omslag

421 Stukken betreffende de rechtspositie van het wetenschappelijk personeel van de 
bibliotheek,
1948 februari 17 en 1948 maart. 2 stukken

422 Stukken betreffende de regeling van de werktijden en de vakanties,
1948-1956. 1 omslag

423 Stukken betreffende de coördinatie van het kantinewezen,
1949-1956. 1 omslag

424 Stukken betreffende controle door de arbeidsinspectie op de veiligheid,
1950-1951. 1 omslag

425 Circulaire ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken over de disciplinaire 
straffen voor personeelsleden, met bijlage,
1952 augustus 9. 2 stukken
Gestencild.
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426 Stukken betreffende maatregelen ter bescherming van het personeel bij het 
gebruik van radio-actieve stoffen,
1954. 1 omslag

d Cursussen voor het personeel

d Cursussen voor het personeel

427 Stukken betreffende de opleiding tot amanuensis of technicus,
1939-1956. 1 omslag

428 Stukken betreffende de opleiding van leerjongens,
1951-1956. 1 omslag

429 Stukken betreffende de praktijkopleiding voor het bibliotheekwezen,
1953-1955. 1 omslag

430 Verslag van de studieconferentie personeelsbeleid, gehouden van 25-29 januari 
1954 op Kasteel Oud Poelgeest,
1954 maart 12. 1 stuk

2 Individuele personeelsleden

2 Individuele personeelsleden
a Aanstelling en ontslag

a Aanstelling en ontslag

431-436 Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van hoogleraren, lectoren, 
assistenten en administratief personeel.
1905-1956. 6 pakken
431 1905-1913
432 1914-1918
433 1919-1926
434 1927-1935
435 1936-1948
436 1949-1956

437 Stukken betreffende het plaatsen van oud-militairen tot de rang van onder-officier 
in de burgerlijke overheidsdienst volgens het capitulantenstelsel,
1934-1936. 1 omslag
Zie Staatsblad nr. 685 van 29 november 1935.

438 Stukken betreffende het handhaven van vrouwelijke arbeidskrachten na het 
huwelijk,
1943-1951. 1 omslag

439 Stukken betreffende het aanstellen en de werkzaamheden van de instructeurs van 
diverse afdelingen,
1947-1950. 1 omslag

440 Circulaire ingekomen van de centrale personeelsdienst van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, betreffende een plan tot te werk stellen van wachtgelders,
1952 april 2. 1 stuk
Gestencild.

441 Stukken betreffende een onderzoek door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen naar de reden waarom ontslag vordt genomen uit de 
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overheidsdienst,
1952-1956. 1 omslag

442 Circulaire ingekomen van de secretaris van het College van Curatoren, houdende 
mededeling, dat aan de Technische Hogeschool de maatschappelijk werkster, 
mejuffrouw D.J. Jonker, is aangesteld,
1954 oktober 11. 1 stuk

b Salarissen, vergoedingen en toelagen

b Salarissen, vergoedingen en toelagen

443 Stukken betreffende het toekennen van reisvergoeding aan docenten voor 
goedgekeurde studiereizen, met reisverslagen,
1905-1953. 1 omslag

444 Stukken betreffende het toekennen van duurtetoelagen aan het personeel,
1911-1919. 1 omslag

445 Stukken houdende verzoeken om salarisverbetering,
1919-1924. 1 omslag

446 Stukken betreffende het toekennen van een gratificatie aan vrouwelijke 
ambtenaren bij hun huwelijk,
1919-1926. 1 omslag

447 Stukken betreffende de positie en de salariëring van de wetenschappelijke staf, de 
assistenten en het technisch- en administratief personeel,
1925-1956. 1 pak

448 Stukken betreffende het betalen van salaris aan in krijgsgevangenschap 
overgebrachte belanghebbenden,
1942-1943. 1 omslag

449 Stukken betreffende de uitbetaling van achterstallige salarissen aan 
verzetsstrijders,
1947. 1 omslag

450 Stukken betreffende het bedrijfspensioenfonds voor rijksarbeidscontracten,
1952 januari. 1 omslag

c Nevenfuncties

c Nevenfuncties

451 Stukken betreffende het aanvragen en het verlenen van de ministeriële 
goedkeuring voor het aanvaarden van nevenfuncties door docenten en 
overheidspersoneel,
1906-1956. 1 pak
Zie ook inv.nr. 409.

452 Stukken houdende verzoeken van de examencommissie voor L.O. handtekenen om
personeel en instrumenten van de Technische Hogeschool ter beschikking te stellen
voor het afnemen van examens,
1906-1921. 1 omslag

453 Stukken betreffende het benoemen van docenten als afgevaardig den van de 
Nederlandse regering naar internationale congressen,
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1909-1939. 1 omslag

454 Brief van J. Klopper, hoogleraar in de toegepaste wiskunde en mechanica aan de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met verzoek om verlof tot het 
begin van het volgende cursusjaar in verband met een uitnodiging van de Raad van 
Beheer van het Koninklijk Instituut voor Hoger Onderwijs in Nederlands-Indië, om 
daar de stichting van een Technische Hogeschool op zich te nemen, afschrift.
1919 januari 10; 1 stuk

455 Stukken betreffende de toelating van G. van Iterson jr., hoogleraar in de 
microscopische anatomie, als wetenschappelijk adviseur voor de nieuw opgerichte 
N.V. Verenigde Touwfabriek te Rotterdam,
1919. 1 omslag

456 Stukken betreffende het instellen van een regeringscommissariaat van de vrijwillige
burgerlijke dienstverlening,
1939. 1 omslag

457 Missive van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, betreffende de
benoeming van ir. F.Q. den Hollander, curator van de Technische Hogeschool, tot 
bijzonder adviseur van de minister voor Aangelegenheden inzake de Technische 
Hogeschool, afschrift.
1948 oktober 13; 1 stuk

458 Stukken betreffende de bevoegdheid tot les geven in handtekenen van P.H. Spijker,
1955-1956. 1 omslag

d Militaire dienst

d Militaire dienst

459 Stukken betreffende oproeping van personeelsleden tot vervulling van hun 
militaire dienstplicht,
1917-1940, 1945-1954. 1 omslag

460 Stukken betreffende het dienst nemen van personeelsleden bij de burgerwacht,
1919. 1 omslag

461 Stukken betreffende het onder de wapenen roepen van personeelsleden in verband
met mobilisatie,
1938-1939. 1 omslag

462 Stukken betreffende het te werk stellen van gewetensbezwaarden,
1951-1955. 1 omslag

e Overige personeelsaangelegenheden

e Overige personeelsaangelegenheden

463 Stukken betreffende het verlenen van Nederlandse en buitenlandse 
onderscheidingen aan personeelsleden,
1906-1955. 1 omslag

464 Stukken betreffende klachten over het gedrag van personeelsleden,
1917-1947. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

465 Stukken betreffende het sluiten van de Technische Hogeschool in verband met een 
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griepepidemie,
1918. 1 omslag

466 Missive van de rector magnificus en assessoren over maatregelen van het 
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ter leniging van de 
woningnood van hoogleraren,
1920 juni 11. 1 stuk
Zie ook inv.nr. 1360.

467 Staten van personeelsleden opgemaakt voor het Bureau voor de Statistiek,
1925-1956. 1 omslag

468 Stukken betreffende klachten van nieuw benoemde hoogleraren over de 
gebouwen, de instrumentaria en de personeelsformatie,
1930-1931. 1 omslag

469 Stukken houdende verzoek aan het College van Curatoren om opgave te willen 
verstrekken van kandidaten voor de Nobelprijs aan het comité "Nobel" van het 
Noorse Parlement,
1947-1956. 1 omslag

470 Stukken betreffende het maken van gezamenlijke excursies door het personeel,
1950-1953. 1 omslag

471 Brief ingekomen van C.A. van der Eyk te Delft, hoofdassistent van de afdeling der 
Vliegtuigbouwkunde, houdende voorstel tot coördinatie van de bodedienst tussen 
de gebouwen van de Hogeschool, met een plattegrond van Delft, waarop de 
situering van de gebouwen is aangegeven,
1954 februari 27. 2 stukken

472 Alfabetisch register van de namen van de docenten met korte levensbeschrijvingen,
z.j. 1 deel

3 Personeelsverenigingen

3 Personeelsverenigingen

473 Stukken betreffende de muziekvereniging,
1939-1953. 1 omslag

474 Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur van de "Vereniging 
Wetenschappelijke Staf", met correspondentie,
1950-1956. 1 omslag

475 Statuten, met wijzigingen daarop benevens huishoudelijke reglementen van de 
personeelsvereniging "Prometheus",
1954-1956. 1 omslag

476 Stukken betreffende de samenstelling van de besturen van de 
personeelsverenigingen van de afdelingen,
1954-1956. 1 omslag

4 Bijzondere maatregelen en gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

4 Bijzondere maatregelen en gebeurtenissen tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog

477 Stukken betreffende het oproepen van personeelsleden voor de opbouwdienst,
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1940-1941. 1 omslag

478 Stukken houdende maatregelen van de bezetter tegen niet arisch personeel,
1940-1942. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1410.

479 Stukken betreffende maatregelen van de bezetter tot beperking van de 
personeelsbezetting,
1941. 1 omslag

480 Stukken betreffende verzetshandelingen van personeelsleden tegen de Duitse 
bezetting,
1941-1944. 1 omslag

481 Stukken betreffende de vervulling van de door de Rijkscommissaris verordende 
arbeidsdienstplicht door personeelsleden,
1941-1945. 1 omslag

482 Missive ingekomen van het departement van Binnenlandse Zaken, houdende 
verbod om personeel van overheids- en semi-overheidsdiensten zonder 
toestemming van hun chef in een andere overheidsdienst aan te stellen,
1942 augustus 20. 1 stuk

483 Stukken houdende verzoek om professor W. Schermerhorn, hoogleraar in het 
landmeten, waterpassen en de geodesie, uit gijzeling te ontslaan, wegens 
moeilijkheden op zijn onderwijsgebied,
1942. 1 omslag

484 Stukken betreffende pogingen van het College van Curatoren om het vorderen van 
rijwielen van personeelsleden in diensttijd door de bezetter tegen te gaan,
1942-1943. 1 omslag

485 Stukken betreffende het te werk stellen van personeelsleden in Duitsland in het 
kader van de arbeidsinzet,
1942-1944. 1 omslag

486 Brief ingekomen van de hoogleraar in de toegepaste microbiologie, houdende 
mededeling, dat personen, die in een laboratorium werkzaam zijn, in verband met 
een bepaald onderzoek, niet vallen onder de voorgeschreven loyaliteitsverklaring,
1943 april 27. 1 stuk

487 Lijsten van namen van personeelsleden, geboren tussen 1 januari 1917 en 31 
december 1924, gestuurd aan het gewestelijk arbeidsbureau te Delft in opdracht 
van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, in 
verband met het oproepen voor de arbeidsdienst, afschriften.
1943 juni; 1 omslag

488 Missive ingekomen van het departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, betreffende richtlijnen voor de benoeming en tewerkstelling 
van personeel, geboren tussen 1917 en 1924,
1943 oktober 22. 1 stuk

489 Missive ingekomen van de secretaris-generaal van het departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, betreffende het aanleggen van 
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een arrestatieregister door het departement, 1943 februari 10, met verstrekte 
gegevens,
1943. 1 omslag

490 Stukken betreffende arrestaties van personeelsleden,
1943. 1 omslag

491 Stukken betreffende het terugroepen van personeelsleden in krijgsgevangenschap,
1943-1945. 1 omslag

492 Stukken betreffende het vervullen van vacatures ontstaan door 
krijgsgevangenschap en tewerkstelling van personeelsleden in Duitsland,
1943-1945. 1 omslag

493-497 Stukken betreffende de zuivering van het personeel,
1945-1946. 4 pakken en 1 omslag
493 Assistenten, 1945

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
494 Hoofd-assistenten, 1945

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
495 Docenten, 1945

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
496 Personeel, 1945-1946

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
497 Ingekomen vonnissen inzake de zuivering van docenten, 1945-1946.,

1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

498 Stukken betreffende het rechtsherstel van tijdens de oorlog ontslagen ambtenaren,
1945-1947. 1 omslag

499 Stukken betreffende het vervullen van academische functies door hoogleraren op 
wie de zuiveringsmaatregel is toegepast,
1946-1947. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

E Materieel

E MATERIEEL
1 Onroerende goederen

1 Onroerende goederen
a Verwerving en vervreemding

a Verwerving en vervreemding

500 Stukken betreffende plannen om het huis "Lambert van Meerten" te schenken aan 
de Technische Hogeschool,
1905-1909. 1 omslag

501 Stukken betreffende de aankoop van terreinen,
1906-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1512.

502 Stukken betreffende de aankoop van panden in verband met uitbreidingsplannen,
1907-1955. 1 omslag

503 Stukken betreffende grondruiling tussen de gemeente Delft en het Rijk in verband 
met nieuwbouwplannen,
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1911-1946. 1 omslag

504 Stukken betreffende de overdracht aan de afdeling der Bouwkunde van het poortje 
van het gasthuis, ingemetseld in de muur van de vroegere H.B.S., Koornmarkt 8,
1925. 1 omslag

505 Stukken betreffende de verkoop van niet meer in gebruik zijnde panden,
1925-1951. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1343.

506 Stukken betreffende de verkoop van grond aan de gemeente Delft,
1926-1953. 1 omslag

507 Stukken betreffende het overbrengen naar Leiden van de zeventiende eeuwse 
gevel, afkomstig van het voormalige Heilig Geest Hofje te Leiden, nu op de 
binnenplaats van het gebouw Oude Delft 95,
1941-1948. 1 omslag

508 Stukken betreffende de overdracht van het gebouw aan de Westvest aan de 
gemeente Delft,
1946-1953. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1478.

509 Stukken betreffende het onteigenen van terreinen in de Wippolder ten behoeve van
nieuwbouw,
1948-1955. 1 omslag

510 Stukken betreffende de verkoop van het laboratorium voor Microbiologie en de 
dienstwoning aan de gemeente Delft in verband met uitbreiding van de electrische 
centrale,
1949-1955. 1 omslag

b Huur en verhuur

b Huur en verhuur

511 Stukken betreffende het verhuren van dienstwoningen,
1906-1955. 1 omslag

512 Stukken betreffende het huren van panden ten dienste van het onderwijs,
1906-1955. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1338.

513 Stukken betreffende het verhuren van terreinen,
1908-1956. 1 pak

514 Stukken betreffende de voorlopige verhuur van panden, die zijn aangekocht voor 
uitbreiding van de Technische Hogeschool,
1913-1953. 1 omslag

c Fiscale verplichtingen

c Fiscale verplichtingen

515 Stukken betreffende precariorechten,
1932-1945. 1 omslag

516 Stukken betreffende het betalen van grond-, straat- en waterschapslasten,
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1953-1954. 1 omslag
d Bouwwerkzaamheden

d Bouwwerkzaamheden
1 Nieuwbouw algemeen

1 Nieuwbouw algemeen

517 Stukken betreffende de planning van nieuwe gebouwen,
1906-1956. 1 pak
Zie ook inv.nrs. 1489 en 1335.

518 Stukken betreffende de oprichting en de werkzaamheden van het bouwfonds van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken,
1914-1929. 1 omslag

519 Stukken betreffende vrijstelling van omzetbelasting en invoerrechten voor 
materiaal,
1934-1942. 1 omslag

520 Stukken betreffende een onderzoek naar de outillage van de afdelingen in verband 
met plannen voor nieuwbouw of uitbreiding,
1937-1938. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1342.

521 Missive ingekomen van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
betreffende vooruitbetaling op de aanneemsommen van door het Rijk aanbestede 
werken,
1940 mei 30. 1 stuk

522 Missive van de Rijkscommissie van het bezette gebied aan de secretaris-generaal 
van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescheming, 
houdende verbod op het van overheidswege uitvoeren van bouwwerken, afschrift.
1942 juni 1; 1 stuk
Zie ook inv.nr. 1345.

523 Kranteknipsels betreffende nieuwbouwplannen in de Wippolder,
1947-1956. 1 omslag

524 Verslagen van vergaderingen van het College van Curatoren over het te voeren 
bouwbeleid,
1947-1956. 1 omslag

525 Stukken houdende het wetsontwerp waarbij de bouwbevoegdheid van architecten 
wordt geregeld,
1948. 1 omslag

526 Stukken betreffende het verstrekken van Marshallhulp voor nieuwbouw, verbouw 
en het aanschaffen van de nodige apparatuur,
1948-1951. 1 pak

527 Stukken betreffende de huisvesting van de Technische Hogeschool, met 
aanvullingen en opmerkingen door de afdelingen,
1949-1955. 1 omslag

528 Stukken betreffende plannen tot het verplaatsen van de begraafplaats "Jaffa" in 
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verband met uitbreidingsplannen van de Technische Hogeschool,
1949-1955. 1 omslag

529 Stukken betreffende de terreinindeling voor nieuwbouw,
1952. 1 omslag

530 Stukken betreffende adviezen over de akoestiek in de nieuwbouw,
1953-1954. 1 omslag

531 Stukken betreffende adviezen over de verlichting in nieuwe gebouwen,
1954-1955. 1 omslag

532 Staten van de saldi over de jaarlijks gemaakte kosten voor de nieuwbouw,
1954-1956. 1 omslag

533-538 Stukken betreffende de regeling van bouwaangelegenheden en de uitwerking van 
bouwbevoegdheden na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid door de 
hogeschool,
1954-1956. 6 omslagen
533 Stukken betreffende het bouwbeleid na het verkrijgen van 

rechtspersoonlijkheid, 1954-1956.
534 Stukken betreffende het verlenen van opdrachten aan architecten na

het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, 1954-1956.
535 Stukken betreffende de behandeling van bouwzaken na het 

verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, 1954-1956.
536 Stukken houdende voorschriften omtrent de overdracht van 

nieuwbouw aan de afdeling onderhouds- en uitbreidingswerken na 
het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, 1955-1956.

537 Stukken betreffende besprekingen met vertegenwoordigers van de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de minister 
van Financiën en het Adviescentrum van de Rijksgebouwendienst 
over de nieuwbouw na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, 
1956.

538 Stukken betreffende de samenverking tussen het College van 
Curatoren en de Inspectie der Domeinen bij het beheer van de 
roerende en onroerende goederen in de periode onmiddellijk na het 
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid, 1956.

539 Rapport over de huisvesting van de Technische Hogeschool, met opgave van 
noodzakelijk geachte verbeteringen,
1955 mei. 1 stuk

2 Nieuwbouwprojecten

2 Nieuwbouwprojecten
Stukken betreffende nieuwbouwprojecten, 1905-1956.

Stukken betreffende nieuwbouwprojecten, 1905-1956.
De afdeling der Werktuig- en Scheepsbouwkunde, 1905-1956

De afdeling der Werktuig- en Scheepsbouwkunde, 1905-1956

540 Het gebouw Nieuwelaan 76,
1905-1920.

541 Het laboratorium voor Toegepaste Mechanica, met tekening, Nieuwelaan 76,
1941-1955.
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542-543 Het Centraal Ketelhuis en het laboratorium voor Warmte en Stoftechniek, 
Rotterdamseweg 139a,
1947-1956.
Zie ook inv.nrs. 1451 en 1502.
542 Bouwbestekken met correspondentie, 1947-1956., 1 pak
543 Verslagen van bouwvergaderingen met het Architectenbureau Van 

den Broek en Bakema te Rotterdam, de Rijksgebouwendienst en het 
College van Curatoren, 1952-1955.

544-545 Het laboratorium voor Metaalkunde (sub-afdeling der Werktuigbouwkunde),
1949-1956.
Zie ook inv.nr. 1508.
544 Programma van eisen, met bouwbestek en correspondentie, 1949-

1956.
545 Verslagen van besprekingen met de Rijksgebouwendienst en leden 

van de Bouwcommissie, 1952-1956.

546 Bestek voor de bouw van het laboratorium voor Mechanische Technologie 
(vezeltechniek), Mijnbouwstraat 16b,
1950.

547 Bestek voor de bouw van de Centrale Werkplaats,
1950.
Zie ook inv.nrs. 1462 en 1518.

548 Programma van eisen voor de bouw van de Sleeptank, Leeghwaterstraat 13-15,
1950-1956.

549 Bestek en voorwaarden voor de bouw van het laboratorium voor 
Werkplaatstechniek, Leeghwaterstraat 1-3,
1951.

550 Programma van eisen voor de bouw van het laboratorium voor Aëro- en 
Hydrodynamica, Rotterdamseweg 145,
1951-1956.
Zie ook inv.nr. 1511.

551-554 Nieuwbouw voor de afdeling der Werktuig-, Scheepsbouw- en 
Vliegtuigbouwkunde, eerste en tweede phase, Mekelweg 2,
1952-1956.
Zie ook inv.nrs. 1452-1453 en 1505-1506.
551 Verslagen van bouwbesprekingen, 1952-1956.
552 Bestekken van de eerste bouwphase, 1952-1956.
553 Bestekken van de tweede bouwphase, 1952-1956.
554 Bouw van de laboratoria voor Verbrandingsmotoren, Hefwerktuigen

en Transportinrichtingen, met tekeningen, Leeghwaterstraat, 1955-
1956.

De Bibliotheek, 1906-1917

De Bibliotheek, 1906-1917

555 Bestek voor de Bibliotheek, met correspondentie,
1906-1917.
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De afdeling der Mijnbouwkunde, 1908-1917

De afdeling der Mijnbouwkunde, 1908-1917

556 Bestek en voorwaarden voor nieuwbouw, met correspondentie,
1908-1917

De afdeling der Scheikundige Technologie, 1910-1956

De afdeling der Scheikundige Technologie, 1910-1956

557 Het laboratorium voor Analytische Scheikunde, de Vries van Heystplantsoen 2,
1910-1929.
Zie ook inv.nr. 1523.

558 Bestek en voorwaarden voor de bouw van het gebouw voor Microscopische 
Anatomie, Poortlandlaan, met correspondentie,
1911-1923.

559 Bestekken voor de bouw van de afdeling der Scheikunde,
1938-1949.

560-562 Het laboratorium voor Technische Biologie en Biochemie, Julianalaan 67,
1951-1956.
Zie ook inv.nr. 1517.
560 Bestek voor het laboratorium voor Biochemie, 1951.
561 Verslagen van besprekingen met de bouwcommissie inzake de bouw

van het laboratorium voor Microbiologie, 1954-1955.
Zie ook inv.nr. 1457.

562 Bestekken voor het laboratorium voor Microbiologie met 
ambtswoning, 1955-1956.
Zie ook inv.nr. 1457.

De afdeling der Electrotechniek, 1914-1955

De afdeling der Electrotechniek, 1914-1955

563 Bouw van het Radio-Telegraphisch Station, Kanaalweg 2,
1914.

564 Bouw van de Radartoren,
1953-1955.

De afdeling der Weg- en Waterbouwkunde, 1915-1956

De afdeling der Weg- en Waterbouwkunde, 1915-1956

565 Gebouw aan het Oostplantsoen,
1915-1931.

566 Bouw van het Waterbouwkundig Laboratorium,
1918-1933.

567 Voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw voor Wegen Waterbouwkunde, 
Stevinweg 1, met tekeningen,
1945-1956.
Zie ook inv.nrs. 1449-1450.

568 Het Stevinlaboratorium,
1949-1956

569 Het laboratorium voor Grondmechanica,
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1949-1956.
Zie ook inv.nrs. 1455 en 1516.

De afdeling der Bouwkunde, 1917-1918

De afdeling der Bouwkunde, 1917-1918

570 Het gebouw voor Kennis en Onderzoek voor Bouwstoffen,
1917-1918.

De afdeling der Technische Natuurkunde, 1918-1956

De afdeling der Technische Natuurkunde, 1918-1956

571 Gebouw Mijnbouwplein 11,
1918-1938.

572 Gebouw Lorentzweg 1,
1954-1956.
Zie ook inv.nrs. 1458-1459 en 1520-1521.

Opleidingscentrum voor Luchtkartering, 1950-1955

Opleidingscentrum voor Luchtkartering, 1950-1955

573 Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting Internationaal 
Opleidingscentrum voor Luchtkartering met afgevaardigden van de Technische 
Hogeschool over nieuwbouw,
1950-1955.

De sub-afdeling der Vliegtuigbouwkunde, 1950-1956

De sub-afdeling der Vliegtuigbouwkunde, 1950-1956

574 De bouw van de Windtunnel, met tekeningen,
1950-1953.
Zie ook inv.nr. 1519.

575 Het gebouw voor Vliegtuigbouwkunde,
1950-1956.

Hoogspanningsstations, 1953-1956

Hoogspanningsstations, 1953-1956

576 Het 10 kilovoltstation,
1953-1956
Zie ook inv.nr. 1463.

577 De hoogspanningsstations in de Wippolder,
1954-1956.

De Sportstichting, 1956

De Sportstichting, 1956

578 Verslagen van besprekingen van het werkcomité ter voorbereiding van de bouw 
van het Sportcentrum, met tekening,
1956 februari-1956 maart.

Bouwwerken in samenwerking met de Technische Hogeschool gebouwd, maar bestemd voor andere instellingen, 1925-1952

Bouwwerken in samenwerking met de Technische Hogeschool gebouwd, maar bestemd 
voor andere instellingen, 1925-1952

579 Het laboratorium voor motorenonderzoek,
1925-1933.
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580 Het gebouw voor Technisch Natuurkundig Onderzoek (T.N.O.),
1951-1952.
Zie ook inv.nr. 1504.

Dienstwoningen, 1941-1956

Dienstwoningen, 1941-1956

581 Bestek voor de bouw van woningen voor het Scheikundig laboratorium,
1941 januari 9. 1 stuk

582 Dienstwoningen en een gas- en watermeterhuisje aan de Kanaalstraat,
1952-1956.

Niet uitgevoerde nieuwbouwplannen, 1907-1956

Niet uitgevoerde nieuwbouwplannen, 1907-1956

583 Plan voor het bouwen van een collegezaal, met kabinetten op het terrein naast de 
voormalige geweerwinkel,
1907.

584 Plan voor nieuwbouw voor de afdeling der Scheikunde,
1910-1931.

585 Plan voor nieuwbouw voor de afdeling der Bouwkunde,
1915-1928.

586 Plan voor nieuwbouw voor de afdeling der Elektrotechniek,
1920-1940.

587 Plan voor nieuwbouw van een Aula, met vier tekeningen,
1937-1956.

588 Nieuw plan voor nieuwbouw voor de afdeling der Bouwkunde,
1949-1956.

589 Plannen voor het bouwen van dienstwoningen tussen de nieuwbouw in de 
Wippolder,
1952-1956.

590 Plan voor het bouwen van een beproevingsbassin,
1954-1955.

Schenkingen voor de nieuwbouw, 1948-1956

Schenkingen voor de nieuwbouw, 1948-1956

591-594 Schenkingen voor de nieuwbouw,
1948-1956.
591 Missive ingekomen van het laboratorium voor Chemische 

Technologie, houdende mededeling, dat de Bataafse Petroleum 
Maatschappij een bedrag van f 1.000.000,- beschikbaar heeft 
gesteld voor de bouw van een nieuw laboratoruim voor Chemische 
Technologie, 1948 januari 28., 1 stuk

592 Correspondentie, met akte van schenking door B. van Leer voor de 
bouw van een Sportcentrum, 1954-1956.

593 Notulen van de commissie, opgericht in verband met de schenking 
van B. van Leer, directeur van een N.V. te Amsterdam, voor de bouw 
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van een Sportcentrum, 1954-1956.
594 Schenking van de gemeente Delft bij gelegenheid van het 50-jarig 

jubileum van de Technische Hogeschool, 1955-1956.
Zie ook inv.nrs. 319 en 1218.

3 Verbouwing en uitbreiding

3 Verbouwing en uitbreiding

595 Stukken betreffende plannen tot uitbreiding van de afdeling de Mijnbouwkunde,
1907-1920. 1 omslag

596 Stukken betreffende de uitbreiding van het laboratorium voor Microbiologie en 
Microscopische Anatomie, met tekeningen,
1907-1924. 1 omslag

597 Stukken betreffende plannen tot uitbreiding van het laboratorium voor Scheikunde,
1910-1951. 1 omslag

598 Stukken betreffende algemene uitbreidingsplannen voor de gebouwen,
1911-1948. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1488.

599 Stukken betreffende de uitbreiding van het gebouw voor Werktuig-Scheeps- en 
Vliegtuigbouwkunde, met tekeningen,
1914-1955. 1 omslag

600 Stukken betreffende de uitbreiding van het laboratorium voor Microchemie en 
Metallografie,
1915. 1 omslag

601 Stukken betreffende de uitbreiding van het laboratorium voor Analytische 
Scheikunde,
1916-1952. 1 omslag

602 Stukken betreffende het verplaatsen van hulpgebouwen van de Verwersdijk naar de
Jaffalaan,
1918-1919. 1 omslag

603 Stukken betreffende de uitbreiding van het laboratorium voor Natuurkunde en 
lektrotechniek,
1918-1922. 1 omslag

604 Stukken betreffende de uitbreiding van het gebouw aan de Jaffalaan, met 
tekeningen,
1919-1920. 1 omslag

605 Stukken betreffende bezwaren van de afdelingen der Geodesie en de Cultuurtuin 
tegen de uitbreiding van het gebouw voor Mijnbouwkunde,
1920. 1 omslag

606 Stukken betreffende de uitbreiding van het gebouw voor Geodesie,
1937-1940. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1464

607 Stukken betreffende de uitbreiding van het gebouw voor Weg- en 
Waterbouwkunde in verband met de huisvesting van de Stichting 
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Waterbouwkundig Laboratorium,
1941. 1 omslag

608 Stukken betreffende het verbouwen van het gebouw voor Bouwkunde,
1947. 1 omslag

609 Verslagen van vergaderingen van de Commissie van Voorbereiding en Overleg, 
betreffende de uitbreiding van de Technische Hogeschool,
1947-1950. 1 omslag

610 Stukken betreffende plannen tot het uitbreiden van de afdeling der Bouwkunde op 
het terrein van de houthandel Dekker,
1949. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 1460 en 1493.

611 Circulaire ingekomen van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
houdende opgave van bezuinigingen op de uitbreiding en modernisering van de 
gebouwen,
1952 april 25. 1 stuk
Gestencild.

612 Bestek voor het bouwen van een instrument- en glasblazerij ten behoeve van het 
gebouw voor Analytische Scheikunde,
1953 november 17. 1 stuk

613 Stukken betreffende het uitbreiden van de afdeling der Scheikunde met een 
proeffabriek,
1953-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1510.

614 Stukken betreffende de uitbreiding van het laboratorium voor Toegepaste 
Mechanica,
1954-1955. 1 omslag

615 Stukken betreffende het uitbreiden van de ruimte van de Sleeptank in het gebouw 
Nieuwelaan 76,
1955. 1 omslag

616 Verslagen van besprekingen van de Commissie Instrumentmakerijen, betreffende 
het uitbreiden of centraliseren van de instrumentma kerijen,
1955-1956. 1 omslag

617 Stukken betreffende plannen tot het uitbreiden van het gebouw voor Technische 
Physica, ten behoeve van de Stichting Technische Natuurkundig Onderzoek,
1956 februari 18-september 25. 1 omslag

e Distributie van ruimten

e Distributie van ruimten

618-619 Stukken betreffende ruimtegebrek bij de afdelingen,
1906-1952. 2 pakken
618 1906-1918
619 1919-1952

620 Stukken betreffende de huisvesting van de afdelingen,
1911-1956. 1 pak
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Zie ook inv.nr. 1340.

621 Situatietekeningen van het laboratorium voor Microscopische Anatomie, het 
voormalig Akademiegebouw en de afdeling der Algemene Wetenschappen,
1912-1917. 1 omslag

622 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van ruimten aan instellingen buiten de 
Technische Hogeschool,
1912-1956. 1 omslag

623 Stukken betreffende de huisvesting van oorlogsvluchtelingen en militairen in 
gebouwen van de Technische Hogeschool,
1914-1918 en 1939-1946. 1 omslag

624 Stukken betreffende een onderzoek naar de rijksgebouwen, ingesteld door de 
regering, inzake de huisvesting van militairen in de gebouwen van de Technische 
Hogeschool in geval van mobilisatie of oorlog,
1924-1941. 1 omslag

625 Stukken betreffende het geven van een bestemming aan het gebouw Julianalaan 
134,
1926-1951. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 1469 en 1513.

626 Missive ingekomen van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
houdende mededeling, dat het gebouw voor Mijnbouwkunde in mobilisatietijd niet
zal worden gevorderd,
1932 juni 29. 1 stuk

627 Stukken betreffende het ter beschikking stellen van de zolderverdieping van het 
gebouw Poortlandlaan voor het plaatsen van een windtunnel,
1942. 1 omslag

628 Stukken betreffende het ter beschikking stellen van een laboratorium van 
Technische Physica aan de researchafdeling van het Kamerlingh Onnes 
Laboratorium van de gesloten universiteit te Leiden,
1942-1944. 1 omslag

629 Stukken betreffende het inrichten van.een noodziekenhuis in het gebouw voor 
Weg- en Waterbouwkunde,
1944-1946. 1 omslag

630 Missive ingekomen van de afdeling der Weg- en Waterbouwkunde, betreffende het 
overbrengen van het laboratorium voor bouwstoffen van Weg- en 
Waterbouwkunde naar het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek (C.I.M.O.),
1948 mei 18. 1 stuk
Zie ook inv.nr. 1473.

631 Stukken betreffende het beschikbaar stellen van ruimten in de gebouwen in 
oorlogstijd of in bijzondere omstandigheden,
1954-1955. 1 omslag

632 Stukken betreffende het gebruik van het gebouw Oude Delft 95, met plattegrond,
1954-1956. 1 omslag
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633 Missive ingekomen van het laboratorium voor Analytische Scheikunde, houdende 
verzoek om ruimte beschikbaar te stellen,
1956 mei 1. 1 stuk

f Beveiliging

f Beveiliging

634 Stukken betreffende bezwaar tegen het inrichten van het pand Binnenwatersloot 1 
tot bioscooptheater in verband met het verhogen van het brandgevaar voor de 
loods van Mijnbouwkunde, gelegen bij pand Binnenwatersloot 6,
1915. 1 omslag

635 Instructie voor de brandbeveiliging van de gebouwen, opgesteld door de 
bedrijfsbrandweer, met rapporten over enkele branden,
1925-1956 1 omslag

636 Stukken betreffende het beveiligen van de gebouwen tegen luchtaanvallen,
1937-1944. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1409.

637 Stukken betreffende nachtbewaking van de gebouwen,
1943-1937 1 omslag

638 Stukken betreffende het in paraatheid brengen van de brandpiketten in verband 
met eventuele oorlogshandelingen,
1945. 1 omslag

639 Stukken betreffende het treffen van veiligheidsmaatregelen voor het personeel en 
de studenten in laboratoria en werkplaatsen,
1956. 1 omslag

g Onderhoud

g Onderhoud

640 Stukken betreffende algemene onderhoudsplanning,
1906-1954. 1 pak

641 Verslag van het onderzoek van het behang van diverse vertrekken van gebouwen 
aan de Technische Hogeschool op de aanwezigheid van arsenicum in verband met 
een oogaandoening van professor G.W. Itz, hoogleraar in de bouwkunde,
1919 maart 28. 1 stuk

642 Missive ingekomen van de beheerder van het gebouw aan de Jaffalaan, betreffende
de slechte toestand van de gebouwen aan de Jaffalaan,
1936 januari 6. 1 stuk

643 Stukken betreffende herstel van schade aangericht door inkwartiering,
1939-1946. 1 omslag

644 Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gebouwen,
1940-1941. 1 omslag

645 Stukken betreffende de distributie van gas en electriciteit,
1940-1948. 1 omslag
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646 Stukken betreffende bemiddeling bij het aanschaffen van materiaal in verband met 
schaarste,
1942-1944. 1 omslag

647 Stukken houdende het programma van eisen voor het herinrichten van het gebouw
voor Mijnbouwkunde,
1949-1956. 1 omslag

648 Stukken betreffende het inrichten van een uitslagzolder voor de Sleeptank,
1955-1956. 1 omslag

649 Stukken betreffende het uitvoeren van werkzaamheden ter verbetering van het 
Centraal Ketelhuis en de regelkamer,
1956. 1 omslag

h Wegen en terreinen

h Wegen en terreinen

650 Stukken betreffende het omleggen van de Nieuwelaan, met drie tekeningen,
1908. 1 omslag

651 Stukken houdende een verzoek van het college van Curatoren om maatregelen te 
treffen voor het lozen van water van de afdeling der Werktuig- en 
Scheepsbouwkunde bij een eventuele demping van de sloot aan de Ezelsveldlaan 
door de gemeente Delft,
1929 november. 2 stukken

652 Stukken betreffende het afscheiden van het terrein van microbiologie en de 
cultuurtuin,
1949-1955. 1 omslag

653 Bestek (R.G.D. 172) voor het bouwrijp maken van terrein ten oosten van de 
Rotterdamseweg en ten zuiden van de Jaffalaan voor nieuwbouw, met staat van 
meer- en minderwerk, met de goedkeuring van het bestek,
1952-1955. 1 omslag

654 Bestek en voorwaarden voor het leveren, maken en bedrijfsvaardig opleveren van 
de gas- en waterleidingen naar de nieuwbouw in de Wippolder,
1954 augustus 7. 1 stuk

655 Stukken betreffende het aanleggen van koelwaterbronnen voor de nieuwbouw in 
de Wippolder,
1954-1955 1 omslag

656 Stukken betreffende het aanleggen van wegen naar nieuwe gebouwen in de 
Wippolder, met tekeningen,
1954-1955 1 omslag

657 Verslag van de bespreking inzake het reserveren van een terrein voor de bouw van 
het Rijkswegenbouwlaboratorium,
1955 november 15. 1 stuk

658 Stukken betreffende het reserveren van een terrein voor buitenopslag van 
laboratoriumafval, met tekeningen,
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1955. 1 omslag
2 Roerende goederen

2 Roerende goederen
a Leermiddelen

a Leermiddelen
1 Bibliotheekbeheer

1 Bibliotheekbeheer

659 Reglementen inzake het beheer en gebruik van de bibliotheek, met stukken over 
schenkingen en aankopen,
1905-1956. 1 pak
Zie ook inv.nr. 1337.

660 Stukken betreffende het oprichten van een Commissie voor de Bibliotheek,
1925-1954. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1350.

661 Jaarverslagen van de Vereniging van Vrienden van de Bibliotheek,
1948 en 1951-1953. 1 omslag

662 Notulen van de bestuursvergaderingen van de Vereniging van Vrienden van de 
Bibliotheek,
1953-1955. 1 omslag

663 Instructie voor het personeel van de afdeling postleenverkeer en de centrale 
technische catalogus van de bibliotheek van de Technische Hogeschool,
1954 februari. 1 katern
Gefotokopieerd.

664 Instructie voor het fotografisch atelier van de bibliotheek van de Technische 
Hogeschool,
1954 maart 1. 1 stuk
Gestencild.

665 Rapport, opgesteld door L.J. van der Wolk, bibliothecaris van de Technische 
Hogeschool, betreffende de personeelsbehoefte van de bibliotheek,
1954 juni 11. 1 stuk

2 Technisch materiaal

2 Technisch materiaal

666 Reglementen voor het beheer en het gebruik van de verzamelingen, met 
wijzigingen en correspondentie over aankopen en schenkingen,
1905-1953. 1 pak
Zie ook inv.nr. 1026.

667 Stukken betreffende schenkingen door particulieren aan diverse afdelingen,
1905-1956. 1 pak

668 Stukken betreffende het verlenen van vrijdom van accijnsen van invoerrechten en 
omzetbelasting voor de aanschaf van wetenschappelijke apparatuur voor het 
onderwijs,
1905-1956. 1 omslag

669 Stukken betreffende het overnemen, in bruikleen geven of ontvangen van 
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voorwerpen uit de modellenverzameling,
1906-1930. 1 omslag

670 Stukken betreffende het maken van een sleeptank in het gebouw van de afdeling 
der Werktuig- en Scheepsbouwkunde,
1907-1928. 1 omslag

671 Stukken betreffende het in bruikleen ontvangen van een antieke 
schoorsteenmantel als studiemateriaal,
1916-1942. 1 omslag

672 Stukken betreffende de toepassing van de film als hulpmiddel bij het onderwijs,
1918-1946. 1 omslag

673 Stukken betreffende goedkeuring van het bezit en het gebruik van 
distilleertoestellen voor het onderwijs,
1923-1924. 1 omslag

674 Stukken betreffende het uitlenen van instrumenten aan instellingen buiten de 
Technische Hogeschool voor tentoonstellingen,
1927-1945. 1 omslag

675 Stukken betreffende het verzenden van gesteente en fossielen naar het 
Mineralogisch-Geologisch Instituut van de universiteit van Amsterdam,
1929-1932. 1 omslag

676 Stukken betreffende de schenking door professor G.A.F. Molengraaff, hoogleraar in 
de delfstof- en aardkunde, van zijn bibliotheek en een verzameling stenen aan de 
afdeling der Mijnbouwkunde, met correspondentie over het beheer van de 
schenking,
1930-1949. 1 omslag

677 Stukken betreffende het in beslag nemen van apparaten en instrumenten door de 
bezetter,
1941-1945. 1 omslag

678 Stukken betreffende het aanschaffen van een instrumentarium voor de in 1940 
opgerichte sub-afdeling der Vliegtuigbouwkunde,
1945. 1 omslag

679 Stukken betreffende het terug vorderen van apparaten en instrumenten, die door 
de bezetter zijn gevorderd,
1945-1948. 1 omslag

680 Stukken betreffende het ter beschikking stellen van enige vliegtuigen uit het 
Amerikaanse legeroverschot, ten diensten van de afdeling der Vliegtuigbouwkunde,
1947-1948. 1 omslag

681 Stukken betreffende het aanschaffen van apparaten, tijdschriften en boeken in het 
kader van het Technical Assistance Program van de Verenigde Naties,
1949-1953. 1 omslag

682 Rapport inzake het bezoek aan de laboratoria van B.P.N. Amstel en Philips Roxame 
te Weesp inzake ventilatie van zuurkasten,
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1955 juni 22. 1 stuk

683 Prae-advies over de wenselijkheid van een experimentele kernreactor, 1956 mei 8, 
met correspondentie,
1956. 1 omslag

684 Rapport inzake de technische aspecten van de offset- en lichtdrukreproductie-
inrichting van de afdeling der Werktuig- en Scheepsbouwkunde,
z.j. 1 stuk

b Overig materiaal

b Overig materiaal

685 Circulaire houdende voorschriften inzake de uitvoering van werken en leveranties,
1913 september 18. 1 stuk
Gestencild.

686 Stukken betreffende het oprichten, uitbreiden en vernieuwen van de 
telefooncentrale,
1918-1956. 1 omslag

687 Stuk houdende regelingen voor de aankoop van kantoormachines via de Centrale 
Kantoormachine Dienst van het Rijk,
1927-1933. 1 omslag

688 Stukken houdende regelingen tussen de Nederlandse en de Duitse regering, inzake 
bestellingen door Nederlandse overheidsinstellingen in Duitsland,
1933-1941 1 omslag

689 Missive ingekomen van de commissaris van Politie te Delft, betreffende het in 
oorlogstijd vorderen van kantoormachines door de politie, ingevolge artikel 18 van 
de wet van 23 april 1936, Staatsblad nr. S 302,
1939 september 4. 1 stuk

690 Stukken betreffende het verwijderen van afbeeldingen van leden van het Koninklijk 
Huis uit gebouwen op bevel van de bezetter,
1940-1941 1 omslag

691 Stukken betreffende het overbrengen van schilderijen uit het hoofdgebouw en het 
gebouw voor Decoratieve Kunst naar een veiliger plaats,
1944-1945. 1 omslag

692 Circulaire houdende voorschriften betreffende de papierdistributie,
1945 september 8. 1 stuk
Gestencild.

693 Stuk houdende richtlijnen van het ministerie van Handel en Nijverheid, betreffende 
aankopen in het buitenland, afschrift.
1945 september 26; 1 stuk

694 Stukken betreffende de inventarisatie van het meubilair en de instrumentaria van 
de gebouwen in verband met nieuwbouwplannen,
1945-1946. 1 omslag

695 Stukken betreffende de oprichting van een Commissie voor Materiële Belangen,
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1946. 1 omslag

696 Verslagen van vergaderingen van de Reproductie Commissie inzake centralisatie 
van de reprografie, met een rapport van de Centrale Kantoormachinedienst van het
Rijk,
1953-1955. 1 omslag

F Leerstof en examens

F LEERSTOF EN EXAMENS
1 Cursussen algemeen

1 Cursussen algemeen
a Opleiding

a Opleiding

697 Programma's der lessen,
1905-1953. 1 omslag

698 Stukken betreffende het practisch werken door studenten,
1905-1956. 1 pak

699 Stukken betreffende het volgen van incidentele lessen,
1906-1952. 1 omslag

700-701 Stukken betreffende de reorganisatie van het onderwijs,
1906-1956. 2 pakken
700 1906-1930

Zie ook inv.nrs. 1053 en 1270.
701 1931-1956

702 Stukken ingekomen van het Comité Organisatie Zomercursussen, belast met de 
voorbereiding en uitvoering van cursussen voor Nederlandse en buitenlandse 
studenten aan universiteiten en hogescholen gedurende de zomervakanties,
1906-1956. 1 omslag

703 Jaarverslag van de vereniging tot het uitgeven van beknopte handleidingen bij het 
onderwijs aan de Technische Hogeschool over het collegejaar 1906-1907,
1907. 1 katern
Gedrukt.

704 Stukken betreffende het geven van colleges door buitengewoon hoogleraren,
1910. 1 omslag

705 Stukken ingekomen van de Maatschappij van Nijverheid te Haarlem, houdende 
kritiek op bepaalde aspecten van de ingenieursopleiding naar voren gekomen in 
besprekingen met in Delft afgestudeerde ingenieurs,
1913-1914 1 omslag

706 Rapport ingekomen van de Vereniging van Delftse Ingenieurs, inzake de 
ingenieursopleiding, met correspondentie,
1914-1918. 1 omslag

707-713 Stukken betreffende de uitwisseling van hoogleraren tussen Nederlandse en 
buitenlandse universiteiten en hogescholen voor het geven van colleges of het 
houden van lezingen,
1928-1956. 7 omslagen
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707 Stukken betreffende de uitwisseling van hoogleraren tussen Delft en
Bandoeng, 1928-1951.

708 Stukken betreffende de uitwisseling van Nederlandse en Belgische 
hoogleraren in het kader van het Nederlands-Belgisch cultureel 
akkoord, 1930-1956.

709 Stukken betreffende de uitwisseling van Nederlandse en Britse 
hoogleraren in het kader van het Nederlands-Brits cultureel 
akkoord, 1936-1951.

710 Stukken betreffende de uitwisseling van Nederlandse en Franse 
hoogleraren in het kader van het Nederlands-Frans cultureel 
akkoord, 1947-1954.

711 Stukken betreffende de uitwisseling van Nederlandse en 
Amerikaanse hoogleraren, 1952-1954

712 Stukken betreffende de uitwisseling van Nederlandse en Italiaanse 
hoogleraren in het kader van het Nederlands-Italiaans cultureel 
akkoord, 1953-1956.

713 Stukken betreffende de uitwisseling van hoogleraren in het kader 
van het cultureel akkoord tussen Nederland, Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland, 1954-1956.

714 Missive ingekomen van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
houdende verzoek aan nieuw benoemde hoogleraren om een juiste formulering te 
geven van hun onderwijsopdracht,
1931 januari 10. 1 stuk

715 Stukken betreffende de samenwerking met Nederlandse industrieën en scholen op 
het gebied van het technisch onderwijs,
1942-1956. 1 omslag

716 Circulaire van de vertegenwoordigers van de Delftse studenten aan de docenten en 
assistenten van de technische hogeschool, houdende voorstellen voor het 
hervatten van het onderwijs, met reacties van enige docenten,
1944 maart. 2 stukken

717 Stuk houdende de tekst van de rede, uitgesproken door de president-curator, 
professor dr. G. Holst, in de vergadering van curatoren met de hoogleraren en 
lectoren over het opstellen van een plan voor de opleiding van ingenieurs in de 
komende tien à vijftien jaar,
1946 oktober 30. 1 stuk
Gedrukt.

718 Rapport van de commissie voor het technisch onderwijs in Nederland over de 
toekomstige behoefte aan ingenieurs en hun opleidingsmogelijkheden,
1948 november. 1 stuk
Gedrukt.

719 Stukken betreffende internationale contacten op onderwijsgebied,
1950-1956. 1 pak

720 Jaarverslag van de onderwijsraad,
1951. 1 stuk

721 Stukken betreffende een aanpassingscursus voor buitenlandse studenten,
1951-1954. 1 omslag
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722 Stuk houdende tekst van het akademisch statuut, regelende de examens, 
promoties en onderwijsbevoegdheden,
1952. 1 katern
Gestencild.

723 Stukken betreffende de oprichting en de activiteiten van de stichting cursussen,
1952-1956. 1 omslag

724 Notulen van de vergaderingen van de commissie ter bestudering van de opleiding,
1953. 1 omslag

725 Programma van het zestiende congres van de organisatie van natuurphilosophische
en technologische faculteiten in Nederland te houden aan de Technische 
Hogeschool te Delft op 21,
22 en 23 april 1954. 1 stuk

726 Stukken betreffende een Commissie van Voorbereiding van het interakademiaal 
congres over vrijheid en gebondenheid der wetenschap,
1954. 1 omslag

727 Stukken houdende overzichten van de studieresultaten,
1954-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1318.

728 Verslagen van een conferentie gehouden op de "Hoge Veluwe", inzake het beleid op
het gebied van het technisch hoger onderwijs,
1956. 1 omslag

b Examens

b Examens

729 Rapporten van de verschillende afdelingen over de voordelen van het in gedeelten 
afleggen van het propaedeutisch examen,
1905-1915. 1 omslag

730 Stukken betreffende het benoemen van deskundigen bij het afnemen van 
examens,
1906-1956. 1 omslag

731 Stukken betreffende het verlenen van vrijstelling bij de examens,
1906-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1329.

732 Stukken houdende verzoeken om bij de vaststelling van de data voor de examens 
rekening te houden met dienstplichtige studenten,
1907-1908. 1 omslag

733 Stukken betreffende voorstellen om de mogelijkheid te onderzoeken om tweemaal 
per jaar de gelegenheid te geven om de kandidaatsexamens af te leggen,
1908-1931. 1 omslag

734 Stukken betreffende gelijkstelling van buitenlandse diploma's,
1909-1955. 1 omslag

735 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, betreffende een 
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opmerking in het voorlopig verslag van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
inzake klachten over de wijze van examineren, zowel bij de schriftelijke als bij de 
mondelinge examens,
1911 november 7. 1 stuk

736 Stuk houdende voorschriften voor het afleggen van examens,
1923-1939. 1 omslag

737 Stukken betreffende het toelaten tot de examens op grond van buitenlandse 
examens,
1926-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1150.

738 Stukken betreffende het stellen van een leeftijdsgrens voor examinatoren,
1933 augustus 21-november 10. 3 stukken

739 Stukken betreffende het verlenen van hulp aan gemobiliseerden bij hun studie en 
de examens,
1939-1940. 1 omslag

740 Stukken houdende opgaven van geslaagden aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek,
1939-1945. 1 omslag

741 Missive ingekomen van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
betreffende klachten van studenten over enige hoogleraren, die bij tentamens geen
rekening houden met de bijzonder moeilijke omstandigheden door de oorlog,
1940 juni 18. 1 stuk

742 Stukken betreffende het schriftelijk afleggen van tentamens door krijgsgevangen 
studenten,
1942-1943. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1415.

743 Stukken betreffende het oprichten van een centrale commissie voor de beoordeling
van de rechtsgeldigheid van de afgelegde examens en tentamens gedurende de 
oorlog,
1946. 1 omslag

744 Stukken betreffende een onderzoek naar het geven van onderwijs, met een 
voorstel tot wijziging van de examenregeling,
1947-1949. 1 omslag

745 Stukken betreffende voorstellen tot verbetering van de selectiemethode bij het 
examineren,
1947-1951. 1 omslag

746 Verslag van het propaedeutisch examen, opgesteld door de adviseur voor student 
enaangelegenheden, met een afschrift van een samenvatting van dit verslag,
1954. 2 stukken
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2 Afzonderlijke leerstoelen en vakken

2 Afzonderlijke leerstoelen en vakken
a Opleiding

a Opleiding

747 Stukken betreffende de opleiding van Zuid-Afrikaanse studenten tot mijningenieur,
1905. 1 omslag

748 Stukken betreffende de opleiding tot ijker,
1906-1947. 1 omslag

749 Stukken betreffende het splitsen van diverse afdelingen,
1907-1953. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1066.

750-752 Stukken betreffende het oprichten van nieuwe leerstoelen,
1907-1956. 3 pakken
Zie ook inv.nrs. 1068-1083 en 1292-1299.
750 1907-1921
751 1922-1950
752 1951-1956

753 Stukken betreffende de opleiding tot geoloog,
1913-1921. 1 omslag

754 Stukken betreffende het onderwijs in de aerodynamica,
1914-1921. 1 omslag

755 Stukken betreffende de opleiding voor de Indische dienst,
1915. 1 omslag

756 Stukken opgesteld door de commissie voor aanpassend middelbaar onderwijs in 
Nederlands Oost-Indië, met verslag van de Commissie van Advies,
1916. 1 omslag

757 Stuk houdende overzicht van de studie en de exameneisen voor de aanstaande 
bouwkundig ingenieur,
1927 september. 1 stuk
Gedrukt.

758 Stukken betreffende het afschaffen van de leerstoel in technologie van oliën en 
vetten,
1932-1936. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1054.

759 Stukken betreffende het wijzigen van de naam van de afdeling der Algemene 
Wetenschappen in de afdeling der Technische Natuurkunde en Wiskunde,
1933-1935. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1281.

760 Verslag over de werkzaamheden van de bijzondere leerstoelen in de theoretische 
natuurkunde en de physische technologie over het studiejaar 1936-1937,
1937 oktober 27. 1 stuk

761 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, betreffende 
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voorzieningen ten behoeve van het onderwijs in de vliegtuigbouwkunde,
1940 mei 7. 1 stuk

762 Stukken betreffende de inschrijving van de laboratoria van de Technische 
Hogeschool bij het Rijksbureau voor Non-Fero Metalen,
1940-1944. 1 omslag

763 Jaarverslagen van de cursus studium generale,
1945-1955. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1096.

764 Missive ingekomen van de hoogleraar-beheerder van het Scheikundig 
Laboratorium, betreffende centralisatie van de laboratoria,
1946 maart 7. 1 stuk

765 Stukken houdende overzichten van de studie op de afdeling der 
Werktuigbouwkunde, Scheepsbouwkunde en Vliegtuigbouwkunde,
1947 september. 2 katernen
Gedrukt.

766 Staat van de werkzaamheden bij de subafdeling der Vliegtuigbouwkunde, met 
bijlagen,
1952. 1 omslag

767 Stukken betreffende een cursus in het behandelen van plastics, georganiseerd door 
Het Kunststoffen Instituut van T.N.O. voor studenten, die afstuderen in de 
chemische werktuigen,
1953-1955. 1 omslag

768 Missive ingekomen van de bibliotheek van de Technische Hogeschool, houdende 
verzoek om een lingafooncursus Engels en Frans aan te schaffen, met goedkeuring,
1955. 2 stukken

769 Stukken betreffende het wijzigen van de naam van het onderwijsvak 
spoorwegenmateriaal in voertuigtechniek,
1955. 1 omslag

770 Verslagen van de cursus Spaans en Spaanse letterkunde, opgesteld door de docent 
van deze cursus, professor dr. J.H. Terlingen,
1955-1956. 1 omslag

771 Memorie, met correspondentie over de ontwikkeling van de afdeling der 
Werktuigbouwkunde,
1956. 1 omslag

772 Stukken betreffende een voorstel tot het wijzigen van de buitengewone leerstoel in 
de statistiek in een gewone,
1956. 1 omslag

773 Rapport van de Commissie voor Onderwijs in de niet technische vakken,
z.j. 1 stuk
Gestencild.
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b Examens

b Examens

774 Stukken betreffende de examens voor landmeter,
1905-1948. 1 omslag

775 Stuk houdende een voorstel van de afdeling der Scheikundige Technologie en 
Mijnbouwkunde om over te gaan tot het splitsen van het kandidaatsexamen voor 
mijningenieur,
1906 december 18. 1 stuk

776 Stuk betreffende examens voor aspirant-ingenieur voor het stoomwezen,
1918-1919. 1 omslag

777 Stukken betreffende onregelmatigheden tijdens examens aan de Technische 
Hogeschool,
1921-1923. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1152.

778 Stukken houdende mededeling, dat de juridische vakken niet tot de verplichte 
examenstof worden gerekend,
1941-1942. 1 omslag

779 Stukken betreffende de samenstelling van de commissie voor het afnemen van de 
examens voor adjunct-ijker,
1950-1955. 1 omslag

780 Brief ingekomen van W.G. van den Akker, student in de organische chemie, 
houdende een klacht over het optreden van professor dr. P.E. Verkade tijdens zijn 
examen,
1954 januari 21. 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

G Studenten

G STUDENTEN
1 Toelating en inschrijving

1 Toelating en inschrijving

781 Stukken betreffende het toelaten tot de lessen van studenten, die aan 
rijksuniversiteiten studeren,
1905-1942. 1 omslag

782 Stukken betreffende de vraag of de voorzitter van de Commissie voor de 
Toelatingsexamens een inspecteur van het middelbaar onderwijs of een docent van
de Technische Hogeschool moet zijn,
1906. 1 omslag

783 Staten van het aantal ingeschreven studenten,
1907-1931. 1 omslag

784 Stukken betreffende het kosteloos toelaten tot de lessen van geïnterneerde 
buitenlandse militairen,
1916-1918. 1 omslag

785 Stukken betreffende het volgen van colleges door onder-officieren,
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1916-1918. 1 omslag

786 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, houdende voorstellen
tot het beperken van het aantal studenten in verband met bezuinigingsmaatregelen
door de regering,
1925 maart 14. 1 stuk

787 Stukken betreffende goedkeuring voor het volgen van lessen en oefeningen in de 
metallografie door ir. A. Groeneveld, tijdelijk ingenieur bij de Rijkswaterstaat,
1929 juni-juli. 3 stukken

788 Stukken betreffende het toelaten van personen, die dertig jaar of ouder zijn en niet 
voldoen aan de voor toelating gestelde eisen,
1929-1956. 1 omslag
Artikel 122, derde lid van de wet op het hoger onderwijs.

789 Stukken betreffende contrôle op de inschrijvingsbewijzen,
1932-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1376.

790 Stukken betreffende het vereenvoudigen van de toelatingseisen voor de Technische
Hogeschool voor afgestudeerden aan middelbaar technische scholen,
1944-1946. 1 omslag

791 Stukken betreffende het inschrijven van buitenlanders als student,
1946-1956. 1 omslag

792 Stukken betreffende voorlichtingsdagen voor nieuw ingeschreven studenten,
1946-1956. 1 omslag

793 Stukken betreffende het toelaten van Nederlandse studenten tot de studie aan het 
luchtkarteringscentrum,
1952 juli. 2 stukken

794 Stuk houdende overzicht van de uitslagen van de toelatingsexamens voor de 
Technische Hogeschool van de leerlingen van middelbaar technische scholen,
1953. 1 stuk
Gestencild.

2 College- en examengelden

2 College- en examengelden

795 Stuk houdende richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken over de betaling
van college- en examengeld, met correspondentie,
1905-1951. 1 omslag

796 Instructies, goedkeuringen en afwijzingen inzake het verlenen van vrijstelling of 
restitutie van college- en examengeld,
1906-1956. 1 pak

797 Stukken betreffende het regelen van de betalingen van collegegelden door 
studenten, die afgestudeerd zijn aan de Indische Technische School te Bandoeng, 
de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam of de Nederlandse Handelsschool te 
Rotterdam,
1914-1918. 1 omslag
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798 Stukken betreffende voorstellen tot het verhogen van de college- en 
examengelden,
1918-1921. 1 omslag

799 Sukken betreffende financiële tegemoetkoming aan Indische student en in het 
betalen van college- en examengelden,
1940-1946. 1 omslag

800 Lijst van namen van studenten, die vóór 1 februari 1943 de tweede termijn van het 
verschuldigde collegegeld niet hebben voldaan, met memo van het Curatorium met
circulaire van de rector magnificus over de vordering van deze gelden,
1943 april-juni. 3 stukken

801 Stukken betreffende het verlenen van ontheffing van de bepaling, dat de betaling 
van het collegegeld in achtereenvolgende termijnen moet zijn geschied,
1947 september 27, 1948 januari 22. 2 stukken
Zie ook inv.nr. 1381.

802 Rapport van de Staatscommissie tot Herziening van Examen- en Collegegelden,
1948 juni 30. 1 stuk
Gestencild.

3 Studiebegeleiding

3 Studiebegeleiding

803 Stukken betreffende studie-excursies van studenten naar bedrijven en 
werkplaatsen, met ingekomen verslagen,
1908-1953. 1 pak

804 Stukken betreffende klachten over de wijze waarop assistenten als repetitoren over
studenten optreden,
1924. 1 omslag

805 Stukken betreffende de uitwisseling van buitenlandse en Nederlandse studenten,
1939-1953. 1 omslag

806 Stukken betreffende een onderzoek naar de duur van de studietijd,
1940-1949 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1332.

807 Stukken betreffende selectie van de studenten,
1941-1942. 1 omslag

808 Stukken betreffende het studieplan van de Verenigde Staten in het kader van het 
uitwisselingsplan "Fulbright",
1949-1956. 1 omslag

809 Rapport van het College van Curatoren over het studieverloop in de cursusjaren 
1937-1938-1949-1950,
november 1950. 1 stuk
Gestencild.

810 Rapport van de adviseur van de senaat over de moeilijkheden bij studie en 
huisvesting van de studenten over het cursusjaar 19?-1950,
1951 juli 10. 1 stuk
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Gestencild.

811 Rapporten inzake het collegebezoek binnen de diverse afdelingen,
1952-1954. 1 omslag

812 Rapport van het psychologisch onderzoek, opgesteld door een commissie van 
psychologen verbonden aan Nederlandse universiteiten, naar het mislukken of 
vertragen van de studie aan de Technische Hogeschool,
1953. 1 deel
1. Zie ook inv.nr. 1175.
2. Gestencild.

813 Stukken houdende overzichten van de aantallen studenten per universiteit,
1954-1956. 1 omslag

4 Studiebeurzen

4 Studiebeurzen

814-825 Stukken betreffende studiefondsen in beheer van het College van Curatoren,
1905-1956. 1 pak en 11 omslagen
814 Stukken betreffende de overdracht van het beheer van het 

Lipkensfonds, het Th.B. 's Jacobfonds en het L.L. Baehrfonds door de
Raad van Bestuur van de Polytechnische School aan het College van 
Curatoren van de Technische Hogeschool, 1905-1906.

815 Stukken betreffende het Th.B. 's Jacobfonds, 1905-1956.
816 Stukken betreffende het Likpensfonds, 1906-1956.
817 Stukken betreffende het L.L. Baehrfonds, 1907-1956.
818 Stukken betreffende het Gijsberti Hodenpijlfonds, 1912-1956., 1 pak
819 Stukken betreffende het Lammingafonds, 1920-1945.
820 Stukken betreffende het W.G. Boorfonds, 1923-1956.
821 Stukken betreffende het Delfts Hogeschoolfonds, 1925-1956.
822 Stukken betreffende het Delfts Excursiefonds, 1930-1949.

Zie ook inv.nrs. 1390-1392.
823 Stukken betreffende het J. en W. van Hattemfonds, 1945-1956.
824 Stukken betreffende het Studiefonds, 1947-1956.
825 Stukken betreffende het Kraus Uithoffonds, 1951-1956.

Zie ook inv.nrs. 1390-1392.

826 Missiven van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, houdende 
richtlijnen voor het toekennen van rijksstudiebeurzen,
1910-1953. 1 omslag

827 Stukken betreffende het verlenen van studiebeurzen aan buitenlandse studenten,
1919-1950. 1 omslag

828 Stukken betreffende fellowships,
1946-1947. 1 omslag

829 Stukken betreffende het toekennen van buitenlandse beurzen in verband met 
uitzending van Nederlandse studenten,
1946-1952. 1 omslag

830 Stukken betreffende voorzieningen voor het toekennen van rijksstudiebeurzen in 
verband met het grote aantal ingeschrevenen,
1952-1953. 1 omslag
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831 Stukken betreffende rijksstudiebeurzen voor studenten uit Suriname en de 
Nederlandse Antillen,
1955-1956. 1 omslag

832 Stuk houdende voorschriften, opgesteld door de Technische Hogeschool, voor het 
toekennen van rijksstudiebeurzen en uitkeringen uit fondsen onder beheer van het 
College van Curatoren,
z.j. 1 katern
Gedrukt.

5 Materiële voorzieningen

5 Materiële voorzieningen

833 Stukken betreffende het verzekeren van studenten tegen ongevallen,
1911-1935. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1400.

834-843 Stukken betreffende de huisvesting van studenten,
1921-1956. 8 omslagen en 3 stukken
834 Stukken betreffende plannen tot het bouwen van 

studentenwoningen, 1921-1955.
835 Stukken betreffende plannen om studenten te huisvesten in het 

gebouw voor Bouwkunde, Oude Delft 39a, 1945.
836 Stukken betreffende het ontwikkelingsplan en de begroting voor de 

huisvesting van studenten, opgesteld door de Commissie voor 
Studentenhuisvesting, 1946-1956.
Zie ook inv.nr. 1403.

837 Verslagen van besprekingen van de Commissie voor de 
Studentenhuisvesting met het College van Curatoren en de senaat 
over het huisvesten van studenten, 194?-1956.

838 Missive van de gemeente Delft, houdende verzoek om af te zien van 
de bouw van woningen voor studenten aan de Nieuwelaan, in 
verband met uitbreidingsplannen van de fabriek voor gas, water en 
electriciteit van de gemeente Delft met antwoord, 1949 januari 8, 
1949 augustus., 2 stukken

839 Akte van oprichting vande Stichting Studentenhuisvesting, afschrift 
met statuten en huishoudelijk reglement, 1950-1956.

840 Stukken betreffende contrôle op de jaarrekeningen van de Stichting 
Studentenhuisvesting door de centrale accountantsdienst van het 
ministerie van Financiën, 1951-1956.

841 Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Stichting 
Studentenhuisvesting, 1953-1954.

842 Circulaire betreffende de resultaten van de enquête over de 
studentenhuisvesting, georganiseerd door de werkgroep huisvesting
van de Commissie Rutten, 1954 december 21., 1 stuk

843 Stukken betreffende het huisvesten van studenten in het pand Oude 
Delft 173, 1956.

844 Stukken betreffende regelingen met de provinciale Waterstaat van de provincié 
Zuid-Holland over het open houden van de bruggen over het Rijn-Schiekanaal vóór 
de aanvangstijden van de colleges,
1925-1947. 1 omslag

845-852 Stukken betreffende de gezondheidszorg voor studenten,
1943-1956. 7 omslagen en 2 stukken
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845 Stukken betreffende het verstrekken van voedsel aan studenten in 
oorlogstijd, 1943.

846 Stukken bertreffende het tuberculose-onderzoek bij studenten, 
1945-1953.

847 Stukken betreffende het oprichten van de Stichting Delftse 
Studenten Eettafels, met wijzigingen, 1949-1956.

848 Stukken betreffende het organiseren van een cursus 
gezondheidstechniek door het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs in
samenwerking met het Instituut voor Preventieve Geneeskunde te 
Leiden, 1951 oktober., 2 stukken

849 Stukken ingekomen van de sub-commissie voor Studenten Voeding 
van de Stichting Gezondheidszorg voor Studenten, 1953-1954.

850 Stukken betreffende het coördineren van zeven studenteneettafels 
van de studentenverenigingen en de Mensa tot de Stichting van 
Studenteneettafels, met statuten, 1953-1956.

851 Stukken van de Raad van Toezicht van de Stichting Mensa, 1954.
852 Jaarverslagen van de Commissie van de Stichting Gezondheidszorg 

voor Studenten, 1954-1956.

853 Stukken betreffende voorzieningen voor ontspanning van de studenten,
1945-1956. 1 omslag

854 Stukken betreffende het verzekeren van studenten van de afdeling der 
Vliegtuigbouwkunde tegen vliegrisico's,
1948-1953. 1 omslag

6 Studentenverenigingen

6 Studentenverenigingen

855-866 Stukken betreffende studentenverenigingen,
1905-1956. 12 omslagen
855 Het Delftse Studenten Corps en de onderafdeling en Caroussel en 

Laga, 1905-1951.
856 De Centrale Commissie voor Studiebelangen, 1906-1956.

Zie ook inv.nrs. 1178-1179 en 1310-1311.
857 Delftse Studentenbond, 1908-1949.
858 Rooms-Katholieke Studentenvereniging Sanctus Virgilius, 1908-

1956.
859 Afdelingsverenigingen, 1909-1956.
860 Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging, 1910-1956.
861 Vereniging tot het houden van wetenschappelijke lezingen, 1925-

1938.
862 Nederlands Christelijke Studenten Vereniging en Societas 

Studiosorum Reformatorum, 1945-1951.
863 Delftse Studentenraad, 1946-1955.

Zie ook inv.nr. 1305.
864 Delfst Studentenvereniging St. Jansbrug, 1949-1954.
865 Delfts Studenten Toneelgezelschap, 1954-1956.
866 Statuten van de Delftse Studenten Studie Vereniging, z.j.

867 Stukken betreffende onderzoeken naar aanleiding van klachten over 
gebeurtenissen tijdens de groentijd en over reacties van het Delfts Studenten 
Corps,
1909-1954. 1 omslag
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868 Stukken betreffende sportbeoefening door studenten,
1930-1956. 1 omslag

869 Stukken betreffende het oprichten van een Nederlands Centraal Akademisch 
Bureau, met correspondentie,
1933. 1 omslag

870 Stukken betreffende contact met universitaire sportorganisaties,
1949-1956. 1 omslag

871 Statuten en huishoudelijk reglement, met jaarverslagen van het Studenten 
Sportcentrum,
1952-1956. 1 omslag

872 Stukken betreffende het verlenen van hulp door docenten en studenten bij de 
watersnood van 1 februari 1953, met interim rapporten over de aanleg van 
dammen,
1953-1955. 1 omslag

873 Rapport over de sportaccomodaties van de Sportstichting,
1955 december. 1 stuk
Gestencild.

874 Stukken betreffende plannen tot het oprichten van een coördinerend orgaan voor 
de sociale voorzieningen voor de studenten,
1955-1956. 1 omslag

875 Stukken houdende adhesiebetuigingen met de oproep van het Curatorium van de 
Leidse universitaire gemeenschap aan Hongaarse en Egyptische studenten inzake 
hun houding ten aanzien van de politieke situatie in hun land,
1956. 1 omslag

7 Bijzondere maatregelen en gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

7 Bijzondere maatregelen en gebeurtenissen tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog

876 Stukken betreffende demobilisatie van studenten,
1939-1941. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1387.

877 Stukken betreffende het verbod van de Duitse bezetter aan studenten die verplicht 
zijn een jodenster te dragen, te studeren aan universiteiten en de Technische 
Hogeschool,
1940-1941. 1 omslag

878 Circulaire ingekomen van het departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, houdende mededeling, dat de Esperanto Vereniging op last 
van de Duitse bezetter op 21 maat 1941 is ontbonden,
1941 augustus 11. 1 stuk
Gestencild.

879 Stukken betreffende het sluiten van de Technische Hogeschool in verband met 
verzet tegen de bezettende macht,
1941-1942. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1417.
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880 Stukken betreffende het uitsluiten van studenten van universiteiten en de 
Technische Hogeschool in verband met het verspreiden van aan de Duitse bezetter 
vijandige geschriften,
1941-1943. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1412.

881 Stukken betreffende het inschrijven van Leidse studenten aan andere universiteiten
en de Technische Hogeschool in verband met het sluiten van de Rijksuniversiteit te 
Leiden op last van de Duitse bezetter,
1941-1942. 1 omslag

882 Stukken betreffende het vervullen van de arbeidsdienstplicht door studenten,
1941-1943. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1414.

883 Staat van oud-officieren, adelborsten en cadetten, die aan de Technische 
Hogeschool studeren en nu in krijgsgevangenschap verblijven,
1942 november 11. 1 stuk

884 Stukken betreffende het maken van duplicaatstamkaarten van studenten in 
verband met het toenemend brandgevaar en het gevaar voor bominslag,
1942. 1 omslag

885 Proces-verbaal, opgesteld door de rector, van het in beslag nemen van de 
kartotheek met de namen van alle ingeschreven studenten van het studiejaar 1942-
1943 en van de lijst van namen van studenten, die de loyaliteitsverklaring tekenden,
met reactie van de rector,
1943 mei. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

886 Missive aan het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, 
betreffende een regeling voor het betalen van collegegeld door studenten, die uit 
de arbeidsdienst komen, afschrift.
1943 november; 1 stuk

887 Stukken betreffende het instellen van een commissie voor het houden van contact 
met in Duitsland te werk gestelde studenten,
1943. 1 omslag
zie ook inv.nr. 1422.

888 Stukken betreffende het tekenen van de loyaliteitsverklaring door de studenten,
1943. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Zie ook inv.nrs. 1201 en 1424.

889 Stukken betreffende het arresteren van studenten,
1943-1944. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1421.

890 Stukken betreffende het oprichten van een commissie voor het uitbrengen van 
advies aan het Militair Gezag over het al dan niet toelaten van studenten tot de 
colleges, tentamens, examens en promoties,
1945 juli 9 en 1945 augustus 14. 2 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
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891 Stukken betreffende studentenzuivering,
1945-1956. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Zie ook inv.nr. 1427.

892 Stuk houdende richtlijnen van de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, inzake gerepatrieerde studenten,
1946. 1 katern
Gedrukt.

893 Stukken betreffende regeling van de verlening van studiebeurzen en wachtgelden 
aan studenten, die als K.N.I.L. officieren in dienst zijn geweest,
1950-1952. 1 omslag

8 Overige studentenaangelegenheden

8 Overige studentenaangelegenheden

894 Stukken betreffende tuchtrechtelijke maatregelen van de senaat, genomen tegen 
studenten,
1920-1955. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Zie ook inv.nr. 1406.

895 Stukken betreffende het vervullen van de dienstplicht door studenten uit 
Nederlands-Indië,
1926. 1 omslag

896 Stuk houdende een bekendmaking van de minister, Kunsten en Wetenschappen, 
betreffende advies aan studenten over eventuele dienstneming in het Nederlands-
Indische leger, afschrift.
1945 juni 6; 1 stuk

897 Stukken betreffende het verlenen van uitstel van de eerste oefening voor de 
militaire dienst aan studenten van universiteiten, hogescholen en de 
Rijksbelastingakademie,
1950-1951. 1 omslag

898 Stukken betreffende de Commissie van Overleg met de studenten,
1954-1956. 1 omslag

H Afgestudeerden

H AFGESTUDEERDEN

899 Stukken betreffende het samenstellen van een Commissie tot Onderzoek naar de 
eisen van bekwaamheid, die gesteld dienen te worden aan adjunct-ingenieurs bij 
de Waterstaat,
1906 juni. 2 stukken

900 Stukken betreffende bezwaren tegen het toekennen van de titel van technoloog 
aan onbevoegden,
1906-1907. 1 omslag

901 Stukken betreffende bezwaren van de Vereniging van Delftse Ingenieurs tegen de 
benoeming tot geoloog en bouwkundig ingenieur van personen, die niet aan de 
Technische Hogeschool hebben gestudeerd,
1906-1914. 1 omslag
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902 Stukken betreffende regelingen inzake het promoveren tot doctor in de technische 
wetenschappen,
1906-1954. 1 omslag

903 Stukken betreffende het toekennen van het doctoraat in de technische 
wetenschappen honoris causa aan niet personeelsleden,
1908-1951. 1 omslag

904 Stukken betreffende de uitzending van mijningenieurs naar Nederlands-Indië,
1911. 1 omslag

905 Stukken betreffende het misnoegen van de afdeling der Scheikunde, dat voor het 
vervullen van vacatures van leraar scheikunde een doctor of doctorandus wordt 
gevraagd in plaats van een ingenieur,
1912-1920. 1 omslag

906 Stukken betreffende het plaatsen van afgestudeerden in Nederlands-Indië,
1913-1920. 1 omslag

907 Staat van functies in Nederlands-Indië, waarvoor met steun van de regering wordt 
opgeleid,
1915-1920. 1 omslag

908 Stukken betreffende het gebruik van de titel ingenieur en architect,
1917-1942. 1 omslag

909 Stukken betreffende de commissie tot het organiseren van een Indische week in 
1919 voor het aanvaarden van betrekkingen door afgestudeerden in Nederlands-
Indië,
1918-1921. 1 omslag

910 Stukken betreffende onderwijsbevoegdheid van ingenieurs,
1922-1950. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1205.

911 Stukken houdende opgaven van afgestudeerden aan de universiteiten en de 
Technische Hogeschool,
1929-1956. 1 omslag

912 Stukken betreffende promotiebeurzen,
1932-1956. 1 omslag

913 Circulaire van het departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, betreffende het te werk stellen van afgestudeerden in 
Duitsland,
1942 juli 21. 1 stuk
Gestencild.

914 Circulaires van het departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, houdende mededeling, dat alleen die dissertaties in het 
Engels dienen te worden gesteld die handelen over de Engelse taal- en letterkunde,
1942. 1 omslag

915 Staat van afgestudeerden, die de loyaliteitsverklaring hebben Ondertekend,
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1943. 3 stukken
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Artikel 2 van verordening 27/43.

916-920 Stukken betreffende de Staatscommissie "Te kort aan Ingenieurs" (Eerste 
Commissie Holst),
1946-1953. 4 omslagen en 1 stuk
916 Stukken betreffende de enquête inzake de behoefte aan ingenieurs 

in Nederland, 1946-1947.
917 Notulen van de Staatscommissie "Te kort aan Ingenieurs", 1947 

april-juni.
918 Akte van oprichting van de Stichting "Technisch Hoger Onderwijs in 

het midden van Nederland", afschrift. 1947 november 26;, 1 stuk
919 Stukken betreffende de oprichting en de werkzaamheden van de 

Staatscommissie "Te Kort aan Ingenieurs", 1947-1949.
920 Lijsten van namen van afgestudeerden aan de Technische 

Hogeschool, 1948-1953.

921 Stukken betreffende het toekennen van titels,
1948-1956. 1 omslag

922 Staat van een verdeling van de vliegtuigbouwkundige ingenieurs over de 
verschillende bedrijven en instellingen,
1950 mei 23. 1 stuk

923 Stuk houdende een wijzigingsblad van het akademisch statuut, inzake bepalingen 
over de lerarenopleiding,
1952 augustus 28. 1 stuk
Gedrukt.

924 Stukken houdende mededeling, dat de eisen voor pedagogie en didactiek, gesteld 
aan universitair gevormde leraren, ook gelden voor ingenieurs,
1954 april 7 en 1954 mei 28. 2 stukken

925 Stukken betreffende promoties in het buitenland,
1954 september 20 en 1954 september 27. 2 stukken

926 Brief van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs betreffende een onderzoek naar 
de eisen, die het bedrijfsleven stelt aan afgestudeerde ingenieurs,
1955 april 15. 1 stuk

I Wetenschappelijk onderzoek

I WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

927 Stukken betreffende adviezen bij aanvragen van hinderwetvergunningen door 
docenten van de Technische Hogeschool,
1905-1953. 1 pak

928 Correspondentie betreffende een uitnodiging van professor Hirschwald uit Berlijn 
tot het houden van een voordracht over onderzoek van bouwstenen,
1908. 1 omslag

929 Stukken betreffende onderzoeken naar het gebruik van electriciteit in verband met 
de oprichting en latere uitbreidingsplannen van de gas-, water- en 
electriciteitscentrale te Delft,
1908-1940. 1 pak
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930 Stukken houdende verzoek een onderzoek in te stellen naar de watermeters in het 
akademisch ziekenhuis te Leiden in verband met het opvallend verschil in het 
waterverbruik,
1913. 1 omslag

931 Stukken betreffende onderzoekingen verricht door de Technische Hogeschool voor 
personen en instellingen buiten de Technische Hogeschool,
1917-1951. 1 pak

932 Stukken betreffende een onderzoek naar de oorzaak van het interen van 
klinknagels van een der schepen op de Rijkswerf te Willemsoord,
1923. 1 omslag

933 Missive van het laboratorium van Chemische Technologie, houdende de uitslag van 
onderzoekingen van asfalt,
1927 maart 5. 1 stuk

934 Stukken betreffende het onderzoek van het Waterbouwkundig Laboratorium naar 
de aanslibbing van de haven van Vlaardingen,
1927-1930. 1 omslag

935 Stukken van de Commissie Stichting voor Materiaalonderzoek te 's-Gravenhage, 
betreffende het verrichten van researchwerk onder leiding van professor dr. H.I. 
Waterman voor de Commissie voor het Onderzoek van Oliën,
1930-1935. 1 omslag

936 Stukken betreffende octrooi-aanvragen,
1932. 1 omslag

937 Stukken betreffende de Nederlandse Commissie voor het Internationaal Pooljaar,
1932. 1 omslag

938 Stukken betreffende onderzoekingen en proeven in verband met en tot opheffing 
van het slipgevaar van motorrijtuigen,
1933-1938. 1 omslag

939 Stukken betreffende een verzoek van professor H.I. Waterman, hoogleraar in de 
chemische technologie, om zijn uitvinding op het gebied van de chemie aan de 
imperial chemical industries over te dragen,
1934-1935. 1 omslag

940 Stukken betreffende voorstellen tot herziening van de regeling inzake 
grondonderzoek,
1934-1937. 1 omslag

941 Stukken betreffende het oprichten van een automobiel-technisch instituut voor 
onderzoek naar de veiligheid van wegen en auto's,
1936. 1 omslag

942 Stukken betreffende het uitvoeren van natuurwetenschappelijke onderzoekingen in
het kortsluitlaboratorium respectievelijk het hoogspanningslaboratorium van de 
N.V. Keuringsdienst voor Electrotechnische Materialen te Arnhem, (K.E.M.A.),
1939. 1 omslag
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943 Stukken betreffende het nemen van proeven op semi-technische schaal in het 
laboratorium voor Chemische Technologie onder leiding van professor H.I. 
Waterman inzake de vergisting van voederbietensnijdsels onder neutralisering van 
het zich daarbij vormende melkzuur met ammoniak in verband met 
veevoedervraagstukken,
1940 september. 2 stukken

944 Missive van de afdeling der Weg- en Waterbouwkunde, betreffende het oprichten 
van het Nederlands Instituut voor Verkeerseconomie voor het verrichten van 
onderzoekingen op dit gebied,
1940 december 14. 1 stuk

945 Stukken betreffende keuring van gasgeneratoren,
1942. 1 omslag

946 Brief van professor dr. F.E.C. Scheffer, hoogleraar in de anorganische scheikunde, 
houdende verzoek om ir. G.T.M. Diepen, scheikundig ingenieur, een 
wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de oplosbaarheid van organische 
stoffen in aetheen,
1943 oktober 27. 1 stuk

947 Brief van de dok- en werfmaatschappij Wilton Feyenoord N.V. te Schiedam, 
houdende verzoek de chemische, metallografische en mechanische 
onderzoekingen in de laboratoria van de Technische Hogeschool te verrichten, daar 
deze werkzaamheden door herhaalde luchtaanvallen niet in eigen laboratoria 
kunnen geschieden, met correspondentie,
1943-1945. 1 omslag

948 Stukken betreffende goedkeuring om dr. N. Lamme, scheikundig ingenieur van de 
Nederlandse Spoorwegen, onderzoekingen te laten verrichten in het laboratorium 
voor Chemische Werktuigen naar vacuumdestillaties en hydreringen ten behoeve 
van de Nederlandse Spoorwegen ,
1946 maart. 2 stukken

949 Missive van de hoogleraar-directeur van het laboratorium voor Chemische 
Technologie, inzake het verzoek van ir. G. de Nobel, scheikundig ingenieur, om 
proeven te mogen doen met levertraan uit de Poolzee,
1947 juni 7. 1 stuk

950-953 Stukken betreffende de samenwerking met de Stichting voor Technisch 
Natuurkundig Onderzoek (T.N.O.),
1947-1954. 4 omslagen
Zie ook inv.nr. 1447.
950 Jaarverslagen, 1947-1952.
951 Kwartaalverslagen van het tweede kwartaal van 1947 en eerste 

kwartaal van 1953.
952 Stukken houdende richtlijnen en een ontwerp reglement, 1949-1951.
953 Stukken houdende werkplannen, 1950-1954.

954 Stukken betreffende onderzoek van gesteente afkomstig uit Suriname en de 
Nederlandse Antillen,
1947-1956. 1 omslag
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955 Stukken betreffende het invoeren van internationale metrieke eenheden,
1950. 1 omslag

956 Stukken betreffende een vertegenwoordiging van de Technische Hogeschool in de 
Nederlandse electrotechnische commissie en in de hoofdcommissie voor 
normalisatie in Nederland,
1953-1956. 1 omslag

957 Verslagen van onderzoeken door de Eerste Delftse Nieuw-Guinea expeditie naar de 
aanwezigheid van uranium of andere radio-actieve ertsen in gesteente van Nieuw-
Guinea,
1953-1956. 1 omslag

958 Stukken houdende verzoek van de Commissie van Advies inzake de 
oeververbinding Noordzeekanaal en IJ te Amsterdam aan de afdeling Bruggenbouw
van de Technische Hogeschool om te onderzoeken of over het IJ een brug moet 
worden gebouwd of een tunnel eronder dient te worden gegraven,
1954. 1 omslag

959 Akte van oprichting, afschrift, statuten en huishoudelijk reglement van de 
Microkaartstichting,
1954. 1 omslag

960 Stukken ingekomen van de Raad voor het Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek,
1954-1955. 1 omslag

961 Verslagen van vergaderingen van de bibliotheek over de Microkaartstichting,
1954-1956. 1 omslag

962 Akte van oprichting van de Stichting Film en Wetenschap, afschrift met stukken 
over de benoeming van een afgevaardigde van de Technische Hogeschool in het 
bestuur,
1955. 1 omslag

963 Stukken betreffende het onderwijs en het onderzoek inzake kernreactoren,
1955-1956. 1 omslag

964 Stukken betreffende verkooprechten van bij de Technische Hogeschool 
ontwikkelde apparatuur aan derden,
1956. 1 omslag

965 Rapport uitgebracht door het Hongaars Instituut, houdende een samenvatting van 
wetenschappelijke onderzoekingen op het gebied van de chemische physica,
z.j. 1 katern
Anonym.

J De oprichting van de Technische Hogeschool

J DE OPRICHTING VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL

966-973 Stukken betreffende de oprichting van een tweede Technische Hogeschool,
1948-1955. 6 omslagen en 2 katernen
Zie ook inv.nr. 1028.
966 Stukken betreffende het oprichten van de Commissie voor de 

Decentralisatie van de Technische Hogeschool te Delft of het 
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oprichten van een tweede Technische Hogeschool, 1948-1949.
967 Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor de 

Decentralisatie van de Technische Hogeschool te Delft of het 
oprichten van een tweede Technische Hogeschool, 1948-1950.

968 Stukken betreffende het onderzoeken naar de plaats voor eventuele 
vestiging van een tweede Technische Hogeschool, 1948-1950.

969 Voorbereidend rapport van de commissie, met grafieken, opgesteld 
door ir. J. de Ranitz, architect en stedebouwkundige, in 
samenwerking met ir. C.R. Jacobsen en de staf van het 
architectenbureau Verhage, Kuiper, Gouwetor en De Ranitz te 
Rotterdam, met tekeningen, najaar 1949.

970 Bijlage bij het rapport.
971 Concept, rapport, met opmerkingen, 1950.
972 Verlopig verslag over het wijzigen van het zesde hoofdstuk van de 

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, inzake de kosten van 
voorbereiding voor het oprichten van een Technische Hogeschool te 
Eindhoven, 1955 maart 24., 1 katern
Gedrukt.

973 Rapport van de Commissie ter Voorbereiding van een tweede 
Technische Hogeschool te Eindhoven, 1955., 1 katern
Gedrukt.

K Overige bemoeiingen

K OVERIGE BEMOEIINGEN

974 Stukken betreffende plannen om de Keuringsdienst voor Electrische Materialen 
(K.E.M.A.) van Arnhem naar Delft over te plaatsen,
1933-1947. 1 omslag

DE SENAAT

DE SENAAT
I ALGEMEEN

I ALGEMEEN

975-980 Notulen van de vergaderingen van de senaat,
1905-1950. 5 delen en 1 omslag
975 1905 juli 7-1908 december 16
976 1908 december 16-1914 februari 26
977 1914 februari 26-1917 december 11
978 1917 december 11-1919 juni 25
979 1919 oktober 16-1933 juni 27
980 1933 november 30-1950 november 7, 1 omslag

981-982 Index op de notulen van de vergaderingen van de senaat,
1905-1942. 2 katernen
981 1905 juli 7-1923 november 20
982 1923 november 23-1942 november 25

983 Notulen van de geheime vergaderingen van de senaat,
1919 november 19-1965 juni 18. 1 deel

984-986 Agenda's,
1905-1953. 3 delen.
984 1905 juli 2-1931 december 30
985 1932 januari 4-1950 juli 15
986 1950 juli 15-1953 september 8
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987-1024 Jaarboeken, uitgegeven door de senaat,
1917-1943 en 1946-1956. 38 delen
987 1917
988 1918
989 1919
990 1920
991 1921
992 1922
993 1923
994 1924
995 1925
996 1926
997 1927
998 1928
999 1929
1000 1930
1001 1931
1002 1932
1003 1933
1004 1934
1005 1935
1006 1936
1007 1937
1008 1938
1009 1939
1010 1940
1011 1941
1012 1942
1013 1943
1014 1946
1015 1947
1016 1948
1017 1949
1018 1950
1019 1951
1020 1952
1021 1953
1022 1954
1023 1955
1024 1956

II BIJZONDER

II BIJZONDER
A Reglementering van de Technische Hogeschool

A REGLEMENTERING VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL

1025 Stukken houdende voorstellen tot het wijzigen van de wet op het hoger onderwijs 
en het reglement van de Technische Hogeschool,
1925-1938. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 264.

1026 Reglement op het beheer en het gebruik van de verzamelingen en hulpmiddelen 
voor het onderwijs aan de Technische Hogeschool, 1908 oktober 5; met concepten 
van wijzigingen,
1926-1927. 1 omslag
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Zie ook inv.nr. 666.

1027 Missive van de senaat van de universiteit van Amsterdam, houdende bezwaren 
tegen de vrijheid in de wet op het hoger onderwijs ten aanzien van het oprichten 
van bijzondere hogescholen met reacties van de afdelingen,
1932 juni 21-1932 november 18. 1 omslag

1028 Stuk houdende een ontwerp van wet, met memorie van toelichting, opgesteld door
de Commissie ter Voorbereiding van het stichten van een tweede Technische 
Hogeschool te Eindhoven,
1953. 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 966-973.

1029 Missive van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, houdende 
mededeling, dat de professoren dr. O. Bottema en dr. G.H. van der Leeuw zijn 
benoemd tot leden van de Commissie tot het Voorbereiden van een nieuw 
reglement voor de hogescholen,
1956 november 26. 1 stuk

B Organisatie van de senaat

B ORGANISATIE VAN DE SENAAT

1030 Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van de senaat,
1905-1950. 1 omslag

1031-1032 Stukken betreffende het benoemen van senaatsleden in besturen en instellingen 
buiten de Technische Hogeschool, met tafel,
1906-1955. 2 omslagen
1031 1906-1945
1032 1946-1955

1033 Stukken betreffende reacties van de afdelingen op de vraag van de senaat of de 
jaarlijkse prijsvragen moeten worden gehandhaafd en of het éénjarig rectoraat 
dient te worden omgezet in een driejarig rectoraat,
1912. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1259.

1034 Reglement voor de vergaderingen van de senaat, met voorstellen tot het wijzigen 
of het ontwerpen van een nieuw reglement,
1917-1952. 1 omslag

1035 Stukken betreffende bezwaren tegen de afwezigheid van verschillende leden van de
senaat wegens werkzaamheden als deskundigen bij de eindexamens aan Hoger 
Burgerscholen, waardoor de senaatsvergaderingen geen doorgang kunnen vinden,
1931. 1 omslag

1036 Stukken betreffende benoemingen tot rector magnificus,
1942-1949. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1257.

1037 Instructie voor de medewerker van de senaat,
1952 april. 1 stuk
Gestencild.

1038 Verslagen van de werkzaamheden van de medewerker van de senaat,
1952 september-1953 februari. 1 omslag
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1039 Circulaire van de Vereniging Wetenschappelijke Staf van de Technische Hogeschool 
te Delft, houdende opgave van de samenstelling van het bestuur,
1953 april 14. 1 stuk
Gestencild.

1040 Verslag van een bespreking, betreffende het wijzigen van de functie van secretaris 
van de senaat als gevolg van het invoeren van het meerjarig rectoraat,
1956 mei 15. 1 stuk

C De inrichting van het onderwijs

C DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS
1 Algemene organisatorische aangelegenheden

1 Algemene organisatorische aangelegenheden

1041 Stukken betreffende de jaarlijkse prijsvraag, zoals bepaald in artikel 37 van de wet 
op het hoger onderwijs,
1905-1956. 1 pak

1042 Stukken betreffende het oprichten van een commissie inzake onderzoek van 
materialen door de senaat, het benoemen en ontslaan van leden van het bestuur 
en het opheffen van de commissie,
1934-1947. 1 omslag

1043 Rapport van de Commissie Van der Pot voor hoger-onderwijswetgeving, ingesteld 
bij beschikking van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
mei 1949, nr. 98527 afdeling wet op het hoger onderwijs, inzake de plaats, 
betekenis en de organisatie van de universiteiten en hogescholen, met voorstellen 
van de afdelingen tot het wijzigen van het rapport, met de visie van de senaat op 
het rapport, met reacties van de afdelingen,
1949-1951. 1 omslag

1044 Verslagen van vergaderingen van de Commissie voor de aanpassing van het Hoger 
Onderwijs aan internationale behoeften,
1950. 1 omslag

1045 Stukken betreffende voorstellen om het onderwijs aan middelbaar technische 
scholen beter te doen aansluiten op het onderwijs aan de Technische Hogeschool,
1950. 1 omslag

1046 Stukken betreffende de samenwerking op onderwijsgebied tussen de Nederlands 
Economische Hogeschool te Rotterdam en de Technische Hogeschool te Delft,
1952-1955. 1 omslag

1047 Rapporten van de Commissie ter Bestudering van de opleiding, met reacties van de 
afdelingen,
1953-1956. 1 omslag

1048 Stukken van de Commissie voor het Onderwijs en het onderzoek in de 
regeltechniek,
1954. 1 omslag

1049 Circulaire van het College van Curatoren, betreffende herziening van de functie van 
algemeen beheerder en secretaris van curatoren,
1955 juni 3. 1 stuk
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1050 Stukken betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Commissie 
Loonstra, belast met een onderzoek naar het onderwijs in de niet technische 
vakken, met reacties van de afdelingen,
1955-1956. 1 omslag

1051 Verslag van de vergadering van de Onderwijscommissie van de afdeling der 
Werktuigbouwkunde,
1956 november 21. 1 stuk

2 Wijzigen, uitbreiden en opheffen van opleidingen

2 Wijzigen, uitbreiden en opheffen van opleidingen

1052 Stukken ingekomen van het bestuur van de Vereniging van Delftse Ingenieurs, 
houdende verzoek om de opleiding uit te breiden met onderwijs op economisch en 
handelsgebied,
1917. 1 omslag

1053 Stukken betreffende plannen tot het reorganiseren en uitbreiden van het 
onderwijs,
1918-1920. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 700 en 1270.

1054 Missive ingekomen van de afdeling der Scheikundige Technologie, houdende 
voorstel tot het opheffen van enkele colleges,
1929 juli 3. 1 stuk
Zie ook inv.nr. 758.

1055 Stukken betreffende voorstellen tot het vervangen van de opleiding tot landmeter 
door een opleiding tot geodetisch ingenieur,
1933 en 1945. 1 omslag

1056 Stukken betreffende het reorganiseren van het onderwijs in de bouwkunde en het 
uitbreiden van het onderwijs met een opleiding tot stedebouwkundig ingenieur,
1944-1945. 1 omslag

1057 Missive ingekomen van de afdeling der Algemene Wetenschappen, houdende 
voorstel om de sub-afdeling der Technische Natuurkunde te wijzigen in de afdeling 
der Technische Natuurkunde,
1946 juni 13. 1 stuk

1058 Stukken betreffende het vernieuwen van het onderwijs aan de afdeling der 
Scheepsbouwkunde en Vliegtuigbouwkunde,
1952-1955. 1 omslag

1059 Missive ingekomen van de afdeling der Electrotechniek, houdende mededeling, dat 
in het volgende studiejaar de algemene electronica als verplicht vak wordt 
ingevoerd, met een overzicht van het studieprogramma,
1955 juni 7. 2 stukken

1060 Stukken houdende een voorstel om de buitengewone leerstoel in het bouwkundig 
onderzoek om te zetten in een gewone,
1955 juli 15 en september 13. 2 stukken

1061 Memorie over een voorstel tot het vernieuwen van het onderwijs in de 
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grondmechanica,
1955 december 6. 1 stuk

1062 Missive van de afdeling der Electrotechniek, houdende voorstel tot het wijzigen van
de leerstof van de colleges werktuigonderdelen I en II van de afdeling der 
electrotechniek,
1956 april 28. 1 stuk

1063 Stukken betreffende voorstellen tot het vernieuwen van het onderwijs in de 
gezondheidstechniek,
1956. 1 omslag

1064 Stukken betreffende het omzetten van de buitengewone leerstoel in de 
theoretische en toegepaste natuurkunde in een gewone,
1956 november 15-1957 januari 18. 1 omslag

3 Splitsen van afdelingen

3 Splitsen van afdelingen

1065 Stukken betreffende het oprichten van een afzonderlijke afdeling voor Technische 
Physica,
1933 maart 27-september 18. 1 omslag

1066 Stukken houdende voorstel om de afdeling der Werktuigbouwkunde, 
Scheepsbouwkunde en Vliegtuigbouwkunde te splitsen in de afdeling der 
Werktuigbouwkunde en de afdeling der Scheepsbouwkunde Vliegtuigbouwkunde,
1952-1953. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 749.

1067 Memorie over het tot stand komen van de afdeling der Technische Physica 
opgesteld door J. Zwakhals,
1954 februari 9. 1 stuk

4 Oprichten van leerstoelen

4 Oprichten van leerstoelen

1068-1083 Stukken betreffende de totstandkoming van nieuwe leerstoelen,
1924-1959. 16 omslagen
Zie ook inv.nrs. 750-752 en 1292-1299.
1068 Stukken betreffende het oprichten van de ingenieursopleiding voor 

technische natuurkunde, 1924-1929.
1069 Stukken betreffende het oprichten van een leerstoel in de 

theoretische natuurkunde, 1930-1931.
1070 Stukken betreffende het oprichten van een leerstoel voor het recht 

van de industriële eigendom, 1931-1932.
1071 Stukken betreffende het oprichten van een leerstoel in het 

octrooirecht, 1932.
1072 Stukken betreffende het oprichten van een leerstoel in de physische 

technologie, 1936.
1073 Stukken betreffende het oprichten van een bijzondere leerstoel in de

papierfabricage aan de afdeling der Scheikundige Technologie, 1936-
1937.

1074 Stukken betreffende het oprichten van een leerstoel in de chemie 
der hoogmoleculaire organische stoffen, 1936-1937.

1075 Stukken betreffende het oprichten van een leerstoel in de 
theoretische electriciteitsleer, 1938.
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1076 Stukken betreffende het oprichten van een bijzondere leerstoel in de
rubbertechnologie aan de afdeling der Scheikundige Technologie, 
1939.

1077 Stukken betreffende het oprichten van een bijzondere leerstoel in de
mijnschadeleer en toegepaste mijnmeetkunde aan de afdeling der 
Mijnbouwkunde, 1946-1948.

1078 Stukken betreffende het oprichten van een leerstoel in de industriële
vormgeving, 1949.

1079 Stukken betreffende het oprichten van een bijzondere leerstoel in de
thomistische wijsbegeerte, 1949-1953.

1080 Stukken betreffende het oprichten van de Stichting 
Internationationaal Opleidingscentrum voor luchtkartering, 1949-
1959.

1081 Stukken betreffende het oprichten van een leerstoel in de 
humanistische wijsbegeerte, 1950-1951.

1082 Stukken betreffende het oprichten van een leerstoel in de 
calvinistische wijsbegeerte, 1950-1954.

1083 Stukken betreffende het instellen van een cursus in de architectuur 
voor Engelse leraren, 1953-1954.

1084 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie van Advies, ingesteld 
door de senaat, inzake het oprichten van een leerstoel voor de opleiding van 
deskundigen op het gebied van leiding en organisatie in bedrijven,
1951-1955. 1 omslag

1085 Stukken betreffende het instellen van een commissie door de senaat voor het 
oprichten van een lectoraat in de bedrijfsleer,
1953-1955. 1 omslag

1086 Stukken betreffende een plan tot instelling van een cursus Italiaans,
1954. 1 omslag

1087 Stukken betreffende een voorstel tot het oprichten van een geodetisch 
rekencentrum bij de sub-afdeling der Geodesie,
1955-1956. 1 omslag

1088 Memorie ingekomen van de sub-afdeling der Vliegtuigbouwkunde, betreffende 
plannen van de afdeling tot het instellen van een leergang sociale verhoudingen,
1956 november 15. 1 stuk

1089 Missive ingekomen van de afdeling der Scheepsbouwkunde en 
Vliegtuigbouwkunde, houdende voorstellen tot het invoeren van onderwijs in de 
meteorlogie,
1956 november 26. 1 stuk

1090 Stukken betreffende een voorstel tot het oprichten van een buitengewone leerstoel
in de theoretische en physische-chemische aspecten van de kolenmijnbouw,
1956. 1 omslag

5 Bijzondere cursussen

5 Bijzondere cursussen

1091 Stukken betreffende verzoeken tot het houden van lezingen over sociale en 
technische hygiëne, georganiseerd door het bestuur van de Sociaal Technische 
Vereniging van Democratische Ingenieurs en Architecten,
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1907-1913. 1 omslag

1092 Stukken ingekomen van hoogleraren voor het voorbereiden van een academisch-
Indische week,
1919 januari 17 en april. 2 stukken

1093 Brief ingekomen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs van de afdeling der 
Werktuigbouw- en Scheepsbouwkunde, houdende voorstel om in samenwerking 
met hoogleraren van de Technische Hogeschool een vakantiecursus in te stellen 
aan de Technische Hogeschool, met reacties van de afdelingen,
1926 februari 17-mei 26. 1 omslag

1094 Stukken betreffende het houden van wetenschappelijke lezingen,
1933-1938. 1 omslag

1095-1097 Stukken betreffende de Stichting Studium Generale,
1945-1956. 3 omslagen
1095 Akte van oprichting, afschrift, statuten en huishoudelijk reglement, 

met wijzigingen, 1945-1950.
1096 Jaarverslagen, 1945-1950.

Zie ook inv.nr. 763.
1097 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1948-1956.

1098-1099 Stukken ingekomen van de Stichting Cursussen ter bevordering van de opleiding en 
het onderzoek op het gebied van de industriële organisatie en de productie, 
ingesteld door de Technische Hogeschool,
1952-1956. 2 omslagen
1098 Jaarverslagen, 1952-1955.
1099 Rapporten over de werkzaamheden, 1953-1956.

1100 Notulen van vergaderingen ter voorbereiding van de Franse week, georganiseerd 
door de Technische Hogeschool, met programma en verslag,
1954-1955. 1 omslag

1101-1102 Stukken betreffende de zomercursus 1956, georganiseerd door en gehouden aan de
Technische Hogeschool,
1955-1956. 2 omslagen
1101 Stukken betreffende de voorbereiding, 1955-1956.
1102 Verslagen van de vergaderingen, 1956.

1103 Verslag van de bespreking van vertegenwoordigers van de Coordinatie Commissie 
Practisch Werken met de Centrale Uitwisseling Practicanten en de Behartiging van 
Studiebelangen over de uitwisseling van studenten van het technisch onderwijs en 
leerlingen van middelbare technische scholen,
1956 oktober 12. 1 stuk
Gestencild.

6 Studieprogrammering

6 Studieprogrammering

1104 Stuk houdende voorstel van W.H. Behrens, hoogleraar in de Waterbouwkunde, om 
de programma's van de lessen in de waterbouwkunde en de scheepsbouwkunde 
overeenkomstig zijn aanwijzingen aan te passen,
1908 juli 15. 1 stuk

1105-1137 Programma's der lessen, vastgesteld door de senaat en goedgekeurd door het 
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College van Curatoren, over de collegejaren,
1916-1917-1956-1957. 33 delen
1. Sinds 1955 zijn deze programma's opgenomen in de Gids van de Technische Hogeschool Delft.
2. De programma's over de collegejaren 1918-1919, 1922-1923, 1923-1924, 1936-1937, 1939-1940, 
1944-1945, 1945-1946, 1948-1949 ontbreken.
1105 1916-1917
1106 1917-1918
1107 1919-1920
1108 1920-1921
1109 1921-1922
1110 1924-1925
1111 1925-1926
1112 1926-1927
1113 1927-1928
1114 1928-1929
1115 1929-1930
1116 1930-1931
1117 1931-1932
1118 9132-1933
1119 1933-1934
1120 1934-1935
1121 1935-1936
1122 1937-1938
1123 1938-1939
1124 1940-1941
1125 1941-1942
1126 1942-1943
1127 1943-1944
1128 1946-1947
1129 1947-1948
1130 1949-1950
1131 1950-1951
1132 1951-1952
1133 1952-1953
1134 1953-1954
1135 1954-1955
1136 1955-1956
1137 1956-1957

1138 Stuk houdende overzicht over de studie voor werktuigbouwkundig ingenieur, 
uitgegeven door de afdeling der Werktuig- en Scheepsbouwkunde,
1934 oktober. 1 katern
Gedrukt.

1139 Missive ingekomen van de afdeling der Electrotechniek, houdende mogelijkheden 
om het studieprogramma doelmatiger in te richten,
1956 mei 4. 1 stuk

1140 Voorlopig rapport ingekomen van de programmacommissie van de afdeling der 
Electrotechniek over propaedeutische en candidaatsstudie,
z.d. 1 stuk

7 Studiebegeleiding

7 Studiebegeleiding

1141 Brief ingekomen van het bestuur van het Delfts Studenten Corps houdende een 
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overzicht van de moeilijkheden op studiegebied na het omzetten van de 
Polytechnische School in de Technische Hogeschool, met antwoord van de senaat,
1906 februari 15, februari 19. 2 stukken

1142 Rapport van de organisatie ter behartiging van de studiebelangen van de 
ingeschrevenen aan de Technische Hogeschool,
1908. 1 deel
Gedrukt.

1143 Stukken betreffende de algemene commissie voor internationale studie-
aangelegenheden,
1921-1937. 1 omslag

1144 Brief ingekomen van de senaat van het Delfts Studenten Corps, houdende 
bezwaren tegen de bestaande studieregeling met betrekking tot de studieduur,
1929 maart 18. 1 stuk

1145 Stukken houdende waarschuwingen aan studenten van de sub-afdeling der 
Vliegtuigbouwkunde en van de afdelingen der Bouwkunde en Mijnbouwkunde in 
verband met onvoldoende studieresultaten,
1952-1954. 1 omslag

1146 Stukken ingekomen van de Contactcommissie Industrie-Hoger Onderwijs, 
betreffende practisch werken door studenten, met reacties van de senaat, de 
afdelingen, bedrijven en instellingen,
1954 februari 20-december 10. 1 omslag

1147 Tussentijds rapport inzake het in 1953 op verzoek van de Technische Hogeschool 
door een comité van aan universiteiten verbonden psychologen aangevangen 
onderzoek naar de studievertraging en studiemislukking aan de Technische 
Hogeschool,
1954. 1 stuk
Gestencild.

1148 Rapport van de Commissie ter Beoordeling van de studie over 1946-1947, 
uitgebracht naar aanleiding van een enquête, gehouden over de studieresultaten 
aan de Technische Hogeschool, met grafiek,
z.d. 2 stukken
Gestencild.

8 Examens

8 Examens

1149 Stukken houdende voorstellen tot het splitsen van de propaedeutische en 
candidaatsexamens,
1906. 1 omslag

1150 Stukken betreffende de voorschriften voor het verlenen van gehele of gedeeltelijke 
vrijstelling bij het afleggen van examens aan bezitters van buitenlandse diploma's,
1906-1911. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 737.

1151 Missive ingekomen van het bestuur van de Centrale Commissie ter Behartiging van 
de Studiebelangen van de Technische Hogeschool, betreffende bezwaar tegen het 
examen in het handtekenen als onderdeel van het propaedeutisch examen, met 
bijlage,
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1913 mei 5. 2 stukken
Zie ook inv.nr. 1328.

1152 Stukken betreffende klachten, dat tekeningen voor de examens door derden 
worden vervaardigd,
1921-1922. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 777.

1153 Stukken betreffende bezwaren tegen het plan om de examens niet meer om de 
twee jaar maar ieder jaar af te nemen,
1922-1923. 1 omslag

1154-1155 Stukken betreffende plannen tot het wijzigen van het examen en promotieregeling,
1923-1953. 2 omslagen
Zie ook inv.nr. 1324.
1154 Stukken betreffende voorstellen tot het wijzigen van de wet op het 

hoger onderwijs, inzake het afleggen van examens en het 
promoveren, met reacties van de afdelingen, 1923-1953.

1155 Stukken betreffende het oprichten van een senaatscommissie ter 
behandeling van verzoeken tot het verkrijgen van vrijstelling bij 
examens op grond van buitenlandse diploma's of getuigschriften en 
het opheffen van de commissie na het vaststellen van een werkwijze
voor het behandelen van verzoeken om vrijstelling, 1925-1928.

1156 Notulen van de Commissie ter Bestudering van een eventuele wijziging van artikel 
22 van het Koninklijk Besluit, regelende de examens en promoties en de 
samenstelling van het bestuur van deze commissie,
1931-1932. 1 omslag

1157 Missive ingekomen van de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart te 's-
Gravenhage, betreffende toezending van een ontwerp voor een nieuw Koninklijk 
Besluit, regelende de examens voor adjunct-ijker, met reacties van de afdeling der 
Algemene Wetenschappen en de senaat,
1937 februari 23-maart 4. 4 stukken

1158 Stukken betreffende geconstateerde fraude bij het examen sterkteberekening van 
de afdeling der Electrotechniek,
1953 januari 19 en 25. 2 stukken

1159 Uitslagen van de kersttentamens, met ingekomen bezwaren van verschillende 
afdelingen tegen de kerstregeling,
1955-1956. 1 omslag

1160 Stukken betreffende behaalde studieresultaten bij het propaedeutisch examen 
voor anorganische chemie,
1955-1956. 1 omslag

9 Materiële en personele voorzieningen voor het onderwijs

9 Materiële en personele voorzieningen voor het onderwijs

1161 Verslag van een bespreking over moeilijkheden inzake de samenwerking met het 
Rijksinkoopbureau,
1939 februari 17. 1 stuk

1162 Stuk houdende een in de senaatsvergadering van 28 november 1946 met algemene 
stemmen aangenomen motie, gericht aan de minister van Onderwijs, Kunsten en 
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Wetenschappen over de noodtoestand op alle afdelingen, inzake de materiële en 
personele voorzieningen,
1946 december 6. 1 stuk

1163 Stuk houdende reacties van de senaat op de nieuwe maatregelen met betrekking 
tot het aanvragen en besteden van voor het onderwijs benodigde gelden,
1949 februari 12. 1 stuk

1164 Stukken houdende richtlijnen voor het aannemen van rouw bij het overlijden van 
docenten en personeel,
1952. 1 omslag

1165 Stukken betreffende de verhoudingen van het aantal docenten tot het aantal 
studenten, met een schets,
1954. 1 omslag

D Studenten

D STUDENTEN
1 Voorlichting

1 Voorlichting

1166-1172 Stukken betreffende de hogeschooldagen,
1948-1956. 4 omslagen en 4 stukken
1166 Programma's voor de hogeschooldagen, 1948-1953.
1167 Reglement voor de Commissie Hogeschooldagen, 1952 juni 23., 1 

stuk
1168 Missive aan de Commissie voor Hogeschooldagen, houdende 

mededeling, dat professor dr. W.G. Burgers wil aftreden als lid van de
commissie, afschrift. 1953 juni 27;, 1 stuk

1169 Verslag van de Commissie Hogeschooldagen 1953-1954, met 
financieel overzicht, 1953-1954., 2 stukken
Zie ook inv.nr. 316.

1170 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van leden van de 
Commissie tot Redactie van het inlichtingenboekje voor 
aspirantstudenten, 1952.

1171 Rapporten over de werkzaamheden van de Commissie tot 
voorlichting aan aspirantstudenten, 1952-1954.

1172 Jaarverslagen van de commissie tot voorlichting aan 
aspirantstudenten, met inlichtingenboekjes, 1953-1956.

2 Selectie

2 Selectie

1173 Rapport over het verwijderen van studenten op grond van onvoldoende 
examenprestaties, opgesteld aan de hand van gegevens over de studiejaren, 1930-
1931-1932-1933 in verband met plannen tot selectie onder de studenten,
1941 mei 28. 1 stuk

1174 Stuk houdende voorstel tot het oprichten van een commissie inzake selectie van 
studenten, met het besluit tot oprichting van de commissie,
1950 november. 2 stukken

1175 Stukken van de commissie voor psychologisch onderzoek van studenten naar de 
geschiktheid voor de studie,
1951-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 812.
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3 Materiële voorzieningen voor studenten

3 Materiële voorzieningen voor studenten

1176 Circulaire, betreffende een plan tot het oprichten van een organisatie voor 
studentenbelangen,
1920 januari 17. 1 stuk
Gestencild.

1177 Stukken betreffende het benoemen van leden van de hogeschoolraad van het 
Delfts Hogeschoolfonds,
1927-1955. 1 omslag

1178-1179 Stukken van de Centrale Commissie voor Studiebelangen,
1949-1956. 1 omslag en 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 856 en 1310-1311.
1178 Jaarverslag, 1949-1950., 1 stuk

Gedrukt.
1179 Stukken betreffende het benoemen en ontslag van leden van de 

Commissie Practisch Werken, 1953-1956., 1 omslag

1180 Jaarverslagen van de adviseur voor studentenaangelegenheden,
1952-1956. 1 omslag

1181-1190 Stukken betreffende deelname van de senaat aan de adviescommissie voor te 
treffen voorzieningen en aan de daaronder vallende sub-commissies,
1953-1956. 12 omslagen, 1 deel en 1 stuk
1181 Stukken betreffende de oprichting, 1953-1954.
1182 Notulen van de vergaderingen van de plenaire commissie, 1953-

1956.
1183 Notulen van de vergaderingen van sub-commissie I inzake het 

verstrekken van beurzen en renteloze voorschotten, met een 
concept, houdende opmerkingen hierover, 1953-1955.

1184 Verslag van de vergadering van de werkgroep geestelijke verzorging 
van sub-commissie I, met een artikel dienaangaande van de hand 
van professor dr. G.C. Heringa, 1955.

1185 Notulen van de vergaderingen van de werkgroep voeding van 
studenten van sub-commissie II, 1953-1954.

1186 Notulen van de vergaderingen van de werkgroep voor de 
gezondheidszorg van sub-commissie II, 1953-1955.

1187 Notulen van de vergaderingen van de werkgroep huisvesting van 
studenten van sub-commissie II, 1954-1956.

1188 Notulen van de vergaderingen van de werkgroep lichamelijke 
opvoeding en sport van sub-commissie II, met rapport, 1955.

1189 Notulen van de vergaderingen van de werkgroep voorlichting van 
sub-commissie III, met rapport, 1953-1955.

1190 Notulen van de vergaderingen van de werkgroep bureau 
studentenbelangen van sub-commissie III, met rapport, 1954-1956.

1191 Notulen van de vergaderingen van de werkgroep selectie van studenten van sub-
commissie IV, met rapport,
1954-1955.

1192 Notulen van de vergaderingen van de werkgroep de student en zijn plaats in en aan 
de universiteit of hogeschool van sub-commissie V,
1953-1956.
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1193 Circulaire ingekomen van het bestuur van de adviescommissie, houdende een 
voorstel om aan alle universiteiten en hogescholen een Raad van Voorzieningen 
voor Studenten op te richten,
1956. 1 stuk
Gestencild.

1194 Eindrapport van de werkzaamheden van de adviescommissie,
1956. 1 deel

1195 Verslagen van besprekingen van de Commissie ter Behartiging van de Collectieve 
Studentenbelangen, betreffende de coördinatie van de studentenbelangen, met 
reacties,
1954-1956. 1 omslag

4 Overige studenten aangelegenheden

4 Overige studenten aangelegenheden

1196 Stukken houdende een voorstel tot het deelnemen aan de vrijwillige landstorm 
door studenten en afgestudeerden,
1916. 1 omslag

1197 Stukken betreffende het oprichten van een bemiddelingscommissie, bestaande uit 
hoogleraren, om advies uit te brengen over de noodzaak en de duur van 
studieverlof voor gemobiliseerde studenten,
1916. 1 omslag

1198 Stukken betreffende het appelleren van studenten bij de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen tegen door de senaat opgelegde straffen,
1920-1947. 1 omslag

1199 Stukken betreffende pogingen om verbetering te brengen in het contact tussen 
hoogleraren en studenten,
1930-1934. 1 omslag

1200 Missive van de senaat aan de secretaris-generaal van het departement van 
Opvoeding en Cultuurbescherming, houdende protest tegen de genomen 
maatregelen tegen de studenten, afschrift.
1943 maart 27; 1 stuk

1201 Stukken betreffende moeilijkheden ondervonden door studenten, die op advies 
van de senaat op 8 april 1943 de loyaliteitsverklaring tekenden,
1945-1946. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Zie ook inv.nrs. 888 en 1424.

1202 Stukken betreffende klachten over het gedrag van studenten,
1956. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Zie ook inv.nr. 1407.

E Afgestudeerden

E AFGESTUDEERDEN

1203 Stukken betreffende het verlenen van het doctoraat en het eredoctoraat in de 
technische wetenschappen,
1906-1956. 1 omslag
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1204 Stukken betreffende een voorstel van de algemene vereniging van academisch 
gevormde leraren tot het oprichten van een ministerie voor onderwijs, met reacties 
van de afdelingen,
1916. 1 omslag

1205 Stukken betreffende onderwijsbevoegdheid van ingenieurs,
1923-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 910.

1206 Stukken betreffende het beschermen van de titels ingenieur, doctor en hoogleraar,
1930-1953. 1 omslag

1207 Missive aan het college van Curatoren van de Technische Hogeschool te Delft, 
betreffende de nadelige promotieregeling voor toekomstige reserve-officieren van 
de genie met Delftse opleiding, afschrift, met een brief van het bestuur van de 
Vereniging van Delftse Ingenieurs aan de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, concept.
1940; 2 stukken

1208 Verslagen van de adviescommissie over de maatschappelijke behoefte aan 
academici en hun werkterrein in de maatschappij,
1953. 1 stuk

1209 Stuk houdende een regeling voor het bemiddelen van de Technische Hogeschool bij
het bevorderen van plaatsing van afgestudeerden, concept met reacties van de 
afdelingen,
1954. 1 omslag

F Protocol

F PROTOCOL

1210 Stukken houdende voorstel van de senaat om een jaarboek uit te geven,
1913 december 15 en 1914 januari 23. 2 stukken

1211 Missive aan het College van Curatoren, houdende verzoek aan de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen om de op 14 mei 1923 aan de rector 
aangeboden ambtsketen bij officiële gelegenheden op de toga te mogen dragen, 
afschrift met bericht van het College van Curatoren, dat de minister gunstig heeft 
beschikt,
1923 juni 7 en juni 22. 2 stukken
Zie ook inv.nr. 311.

1212 Stukken betreffende het in bruikleen afstaan aan de senaat van drie koperen 
lichtkronen en acht antieke stoelen door het College van Regenten van het 
meisjeshuis bij de overdracht van de voormalige kapel van het meisjeshuis als 
senaatszaal aan de Technische Hogeschool,
1925. 1 omslag

1213 Stukken betreffende het aanbieden van banken voor de aula door het College van 
Curatoren aan de senaatscommissie voor het inrichten van de nieuwe senaatszaal,
1925. 1 omslag

1214 Stukken betreffende de uitgave van een gedenkboek bij gelegenheid van het vijf en 
twintigjarige bestaan van de Technische Hogeschool,
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1930-1931. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 312.

1215 Stukken betreffende het oprichten van een commissie door de senaat voor de 
viering van de herdenking van honderd jaar technisch onderwijs in Nederland, met 
notulen,
1937-1941. 1 omslag

1216 Stukken betreffende het aanbieden van een prometheusbeeld bij gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan van de Vereniging van Delftse ingenieurs en het belasten 
van ir. J.H. Froger, hoogleraar in de stedebouwkunde, in overleg van de senaat met 
de Rijksgebouwendienst en de gemeente Delft, met het plaatsen van het geschenk, 
met een tekening van het voorplein van het gebouw Julianalaan 134,
1952-1953. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 313.

1217 Missive van de afdeling der Mijnbouwkunde, houdende voorstel tot het oprichten 
van een technisch museum,
1954 mei 24. 1 stuk

1218 Verslagen van vergaderingen van de senaatscommissie voor de herdenking van het 
vijftigjarig bestaan van de Technische Hogeschool,
1955. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 319 en 594.

HET COLLEGE VAN RECTOR MAGNIFICUS EN ASSESSOREN

HET COLLEGE VAN RECTOR MAGNIFICUS EN ASSESSOREN
I ALGEMEEN

I ALGEMEEN

1219-1220 Brievenboeken van verzonden brieven met ingebonden klappers,
1905-1916. 2 delen
Gehectografeerd.
1219 1905 mei 2-1914 november 30
1220 1914 december 2-1916 december 20

1221-1226 Registers van ingekomen stukken,
1905-1953. 6 delen
1221 1905-1911
1222 1912-1917 augustus 20
1223 1917 augustus 21-1920 maart 17
1224 1920 maart 18-1924 maart 15
1225 1924 maart 15-1927 juli 4
1226 1952 maart 22-1953 augustus 26

1227-1233 Agenda's,
1905-1956. 5 delen en 2 omslagen
1227 1905-1918
1228 1919-1927
1229 1928-1945 augustus 17
1230 1945 augustus 20-1951 december 4
1231 1951 december 4-1953 augustus 25
1232 1953 augustus 27-1955 augustus 29 1 omslag
1233 1955 augustus 30-1956 december 28 1 omslag

1234-1256 Notulen van de vergaderingen,
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1905-1956. 17 delen en 6 omslagen
1234 1905 juli 6-1906 maart 13
1235 1906 maart 20-1906 november 13
1236 1906 november 23-1908 oktober 9
1237 1908 oktober 30-1911 november 10
1238 1911 december 18-1916 juli 10
1239 1916 september 8-1918 juni 10
1240 1918 juni 10-1924 april 10
1241 1924 mei 13-1926 januari 21
1242 1926 februari 15-1927 februari 15
1243 1927 maart 30-1928 december 12
1244 1929 januari 24-1930 mei 22
1245 1930 juli 1-1932 juli 5
1246 1932 september 27-1933 juli 6
1247 1933 september 27-1935 maart 7
1248 1935 mei 9-1937 oktober 28
1249 1937 oktober 28-1940 januari 29
1250 1940 maart 12-1940 juli 18
1251 1940 september 12-1945 1 omslag
1252 1946-1951, 1 omslag
1253 1952-1953, 1 omslag
1254 1954, 1 omslag
1255 1955, 1 omslag
1256 1956, 1 omslag

II BIJZONDER

II BIJZONDER
A Organisatie van het College van Rector en Assessoren

A ORGANISATIE VAN HET COLLEGE VAN RECTOR EN ASSESSOREN

1257 Stukken betreffende het benoemen en ontslaan van rectores en secretarissen,
1905-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1036.

1258 Rapport opgesteld door een commissie ter bestudering van de bestuursvorm van 
de Technische Hogeschool,
1953 april 20. 1 katern
Zie ook inv.nr. 299.

1259 Stukken betreffende plannen om het eenjarig rectoraat om te zetten in een 
meerjarig rectoraat,
1955-1956. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1033.

B Externe dienstverlening

B EXTERNE DIENSTVERLENING

1260 Notulen van de vergaderingen van het College van Interacademiaal Overleg,
1940-1943. 1 omslag

1261-1262 Notulen van de vergaderingen van het college van rectores van de Nederlandse 
universiteiten en hogescholen,
1943-1944 en 1948-1956. 1 deel en 1 omslag
1261 1943 oktober 4-1944 mei 25, 1 deel
1262 1948-1956
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1263 Statuten voor de colleges van rectores van de Nederlandse universiteiten en 
hogescholen, concept.
1948 mei 14; 1 stuk

1264 Verslagen van de vergaderingen van de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en de presidenten van de colleges van curatorenen van lectores 
van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen, betreffende 
gemeenschappelijke problemen inzake het hoger onderwijs na de oorlog,
1949-1950. 1 omslag

1265 Verslagen van besprekingen van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen met de rector,
1949-1950. 1 omslag

1266 Jaarverslagen van het rectorencollege van universiteiten en hogescholen,
1952-1956. 1 omslag

1267-1268 Stukken van de commissie ter voorbereiding van het leggen van contacten tussen 
curatoria en senaten van universiteiten en hogescholen,
1956 januari 17-1956 oktober 31. 2 omslagen
1267 Correspondentie tussen universiteiten en hogescholen ter 

voorbereiding van het oprichten van een contactgroep van 
curatoren en senaten van universiteiten en hogescholen, 1956 
januari 17-oktober 31.

1268 Notulen van de vergaderingen van de Commissie van Voorbereiding,
1956 februari-oktober 31.

C Inrichting van het onderwijs

C INRICHTING VAN HET ONDERWIJS
1 Algemene organisatorische aangelegenheden

1 Algemene organisatorische aangelegenheden

1269 Stuk houdende richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken voor het 
opstellen van het jaarverslag,
1906 september 8. 1 stuk

1270 Verslagen van besprekingen van rector en assessoren met afgevaardigden van de 
Vereniging van Delftse Ingenieurs over reorganisatie van het onderwijs en de 
examens, met reacties van de afdelingen,
1920-1924. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 700 en 1053.

1271 Notulen van vergaderingen van de Commissie van Overleg met de studenten, 
betreffende wijziging van de studie- en examenregeling,
1922-1939. 1 omslag

1272 Stukken betreffende voorstellen tot het wijzigen van de studieen examenregeling 
met ontwerpen tot wijziging van de Hogeronderwijswet hieromtrent, met reacties 
van de afdelingen,
1926-1934. 1 omslag

1273 Stukken betreffende het instellen van een organisatieplan door docenten en het 
eindrapport van de staatscommissie, met reacties van de afdelingen,
1946-1951. 1 omslag
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1274 Stukken betreffende het oprichten van een commissie, inzake de aanpassing van 
het hoger onderwijs aan de internationale behoeften, met reacties van de 
afdelingen,
1950-1952. 1 omslag

1275 "Nota Holst", memorie inzake de eisen, die aan de ingenieursopleiding dienen te 
worden gesteld,
1952 september 8. 1 stuk
Gestencild.

1276 Verslagen van de vergaderingen van de commissie ter bestudering van de 
opleiding,
1953 januari 28-1953 april 15. 1 omslag

1277 Verslag van de vergadering van sub-commissie voor het opstellen van een 
studieprogramma voor de tweede Technische Hogeschool, 1954 februari 18, met 
een rapport,
z.d. 2 stukken
Gestencild.

1278 Stukken van de commissie tot bevordering van een goed gebruik van de taal,
1955-1956. 1 omslag

2 Wijzigen, uitbreiden en opheffen van opleidingen

2 Wijzigen, uitbreiden en opheffen van opleidingen

1279 Stukken betreffende plannen tot het opheffen van de afdeling der Algemene 
Wetenschappen,
1929 maart 20-1929 november 1. 1 omslag

1280 Stukken betreffende het overplaatsen van de landmeterscursus van Wageningen 
naar Delft, met verzoek van de afdeling der Weg- en Waterbouwkunde om de 
cursus om te zetten in een opleiding tot geodetisch-ingenieur, met een afwijzing 
door de minister van Financiën,
1932-1934. 1 omslag

1281 Stukken betreffende plannen om de naam van de afdeling der Algemene 
Wetenschappen te wijzigen,
1933-1934. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 759.

1282-1283 Stukken betreffende het uitbreiden van leerstoelen,
1936-1952. 2 omslagen
1282 Stukken betreffende het uitbreiden van de opleiding van civiel 

landmeter met een cursus waarde en gebruik van de bodem, 1936 
september 21-1936 november 5.

1283 Stukken betreffende voorstellen tot het uitbreiden van het onderwijs
in de bouwkunde, 1947 april 4-1947 juli 17 en 1952 februari 29-april 
5.

1284 Circulaire met bijlagen, opgesteld door de commissie van de stedebouwkundige 
opleiding in opdracht van de afdeling der Bouwkunde, betreffende plannen tot 
uitbreiding van deze opleiding,
1944 juli 20. 1 omslag
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1285 Stukken betreffende reorganisatie van het onderwijs in de werktuig-, scheeps- en 
vliegtuigbouwkunde,
1947-1950. 1 omslag

1286 Circulaire ingekomen van de afdeling der Scheikundige Technologie, houdende een 
voorstel tot reorganisatie van de studie voor scheikundig ingenieur,
1948 december 15. 1 stuk
Gestencild.

1287 Stukken betreffende decentralisatie van de afdeling der Werktuig-, Scheeps- en 
Vliegtuigbouwkunde,
1948-1949. 1 omslag

1288 Stukken betreffende een enquête, gehouden door de afdeling der Weg- en 
Waterbouwkunde over de wenselijkheid om de opleiding te splitsen in een 
opleiding van vijf jaar voor civiel ingenieur en een opleiding van vier jaar voor de 
industrie,
1950. 1 omslag

1289 Stukken betreffende het oprichten van een commissie ter bestudering van de 
behoefte aan onderwijs in de statistiek,
1950-1952. 1 omslag

1290 Verslag ingekomen van de commissie voor prae-advies inzake het onderwijs in de 
regeltechniek,
1954 juli. 1 stuk
Gestencild.

1291 Circulaire, betreffende een reorganisatievoorstel voor het onderwijs in de 
mijnbouwkunde,
z.d. 1 stuk

3 Oprichten van leerstoelen

3 Oprichten van leerstoelen

1292-1299 Stukken betreffende het oprichten van nieuwe leerstoelen,
1922-1955. 7 omslagen en 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 750-752 en 1068-1083.
1292 Stukken betreffende plannen tot het oprichten van een afzonderlijke

opleiding tot ingenieur in de technische physica, 1922-1924.
1293 Stukken betreffende het oprichten van een bijzondere leerstoel in de

industriële vormgeving, 1934-1935.
1294 Stukken betreffende plannen tot het oprichten van een opleiding tot

ingenieur voor koel- en technische bedrijven, 1938.
1295 Stukken betreffende het oprichten van een bijzondere leerstoel in de

physische technologie, 1946.
1296 Stukken betreffende de samenstelling van het onderwijs in de 

bouwkunde met een opgave van op te richten nieuwe leerstoelen, 
1947-1951.

1297 Stukken betreffende het oprichten van een leerstoel in de industriële
vormgeving, 1949-1952.

1298 Stukken betreffende het opnieuw oprichten van een tengewone 
leerstoel in de technische hygiëne, 1952-1953.

1299 Stukken houdende verzoek tot het oprichten van een instituut voor 
toegepaste wiskunde, 1955 juni 10., 1 stuk
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4 Studieprogrammering

4 Studieprogrammering

1300 Rapport van het Technologische Gezelschap, betreffende de uitslag van de enquête 
over de studie voor scheikundig innieur,
1920 maart. 1 stuk

1301 Verslagen van vergaderingen van een commissie uit de senaat met gedelegeerden 
van de Vereniging van Delftse Ingenieurs ter bespreking van mogelijke bekorting 
van de studieduur op verzoek van de Nederlandse industrie,
1920-1922. 1 omslag

1302 Stukken betreffende plannen om belangrijke beperkingen te stellen aan het 
onderwijs in de bouwkunde in verband met tekort aan docenten,
1922 oktober 9-1923 april 23. 1 omslag

1303 Rapport van de Commissie van Advies voor de Delftse Opleiding voor Practisch 
Werken, met reacties van de afdelingen, met stukken betreffende het oprichten van
de sub-commissie practisch werken,
1941-1942 en 1946-1948. 1 omslag

1304 Verslag van de vergadering van de Onderwijscommissie van 10 februari 1949, 
houdende een voorstel tot reorganisatie van het studieprogramma voor civiel-
ingenieur met reacties van curatoren en de rector,
1949 februari 10-juli 13. 1 omslag

1305 Stuk houdende overzicht van de voornaamste wensen van de Delftse 
Studentenraad, betreffende de studie aan de Technische Hogeschool,
1949 maart 19. 1 katern
1. Gestencild.
2. Zie ook inv.nr. 863.

1306 Verslagen van besprekingen van de rector met de wiskundedocenten, betreffende 
plannen tot het reorganiseren van het wiskundeonderwijs,
1949 oktober 24-december 21. 1 omslag

1307 Stukken betreffende het oprichten van studiecommissies op de afdelingen ter 
reorganisatie van de studieprogramma's,
1949-1950. 1 omslag

1308 Verslagen van besprekingen van de commissie ter bestudering van de 
organisatievorm van de afdelingen,
1953-1956. 1 omslag

5 Studiebegeleiding

5 Studiebegeleiding

1309 Memorie van de rector houdende advies, inzake het beantwoorden van prijsvragen,
1910 april 25. 1 stuk
Gedrukt.

1310-1311 Stukken betreffende de Centrale Commissie voor Studiebelangen,
1921-1951. 1 omslag en 1 katern
Zie ook inv.nrs. 856 en 1178-1179.
1310 Jaarverslagen, 1921-1951.
1311 Statuten en huishoudelijk reglement, 1934 januari 29., 1 katern
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1312 Stuk houdende een bezwaarschrift, ingediend door veertig studenten in de 
bouwkundeconstructie, tegen de wijze van doceren door professor J.G. Wattjes, 
hoogleraar in de architectuur, met correspondentie,
1923. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

1313 Stukken betreffende een onderzoek naar de wenselijkheid van het repeteren door 
assistenten en wetenschappelijk personeel,
1924-1953. 1 omslag

1314 Stukken houdende kritiek op de in 1925 ingevoerde nieuwe studieregeling,
1927 februari-maart. 1 omslag

1315 Stukken van de Commissie voor Internationale Studie-aangelegenheden,
1927 juli-november. 1 omslag

1316 Stukken houdende een voorstel, gedaan door de senaat van het Delfts Studenten 
Corps en de Centrale Commissie voor Studiebelangen, inzake studie- en 
examenregelingen,
1929 april. 2 stukken

1317 Verdrag tussen Nederland en Zwitserland, inzake de uitwisseling van stagiaires, met
aanvraagformulier,
1936 januari 2. 2 stukken

1318 Stukken houdende overzichten over de studieresultaten,
1940-1951. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 727.

1319 Verslagen inzake de cursus gezondheidstechniek,
1945-1950. 1 omslag

1320 Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie tot voorlichting aan 
aspirantstudenten,
1948-1953. 1 omslag

1321 Rapport van de commissie ter bestudering van het vraagstuk van de selectie onder 
de studenten, met reacties van de afdelingen,
1951. 1 omslag

1322 Rapport, opgesteld door de commissie ter bestudering van het vraagstuk van de 
voorlichting aan aspirantstudenten,
1952 januari. 1 stuk

1323 Stukken houdende overzichten van het collegebezoek, opgesteld door de 
afdelingen,
1953-1955. 1 omslag

6 Examens

6 Examens

1324 Stukken betreffende het regelen van de examens en promoties,
1905-1953. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 1154-1155.
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1325 Staten van uitslagen van gehouden examens,
1908-1923. 1 omslag

1326 Missive aan assessoren, houdende mededeling, dat de Belgische 
ingenieursdiploma's niet gelijk zijn gesteld aan de Nederlandse,
1909 oktober. 1 stuk

1327 Stukken betreffende plannen om de examens niet meer af te nemen vóór en ná de 
zomervakantie maar vóór de zomervakantie en in januari,
1910-1911. 1 omslag

1328 Stukken betreffende bezwaren tegen het examen handtekenen als deel van het 
propaedeutisch examen,
1913 mei 5-december 19. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1451.

1329 Stukken betreffende vrijstelling bij examens,
1921-1947. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 731.

1330 Missiven aan de hoogleraren S.C. van Veen, R. Kronig en J.M. Burgers, betreffende 
het oprichten van een commissie voor de beoordeling van buitenlandse diploma's, 
afschriften, met ingekomen antwoorden,
1946 september 30-oktober 2. 4 stukken

1331 Stukken houdende statistieken van de resultaten van de examens,
1946-1950. 1 omslag

1332 Missive van het College van Curatoren houdende verzoek aan de afdelingen om een
onderzoek in te stellen naar de studieduur tussen het propaedeutischse en het 
candidaatsexamen en tussen het candidaatsexamen en het ingenieursexamen, met
reacties van de afdelingen,
1947-1948. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 806.

1333 Circulaire van de rector, gericht aan de hoogleraren en lectoren over de 
wenselijkheid om aan studenten, die verpleegd worden in het 
studentensanatorium te Laren, na goedkeuring van de behandelende geneesheer, 
de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de tentamens,
1948 juli 10. 1 stuk
Gestencild.

1334 Missive van de afdeling der Werktuigbouwkunde, houdende voorstel om de 
benaming candidaatsexamen te wijzigen in ingenieursexamen eerste gedeelte en 
de naam ingenieursexamen te vervangen door ingenieursexamen tweede gedeelte,
1956 maart 26. 1 stuk

7 Materiële voorzieningen voor het onderwijs

7 Materiële voorzieningen voor het onderwijs

1335 Stukken betreffende planning voor nieuwbouw,
1906-1908. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 517 en 1489.

1336 Missive van het departement van Koloniën, houdende mededeling, dat ten 
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behoeve van professor dr. G. Boehm uit Freiburg een verzameling Indische fossielen
is geschonken, met bericht van hetzelfde departement, dat in de tweede helft van 
september een gedeelte van deze verzameling naar de Technische Hogeschool 
wordt verzonden,
1908 augustus 1 en augustus 20. 2 stukken

1337 Reglement op het beheer en het gebruik van de bibliotheek, met wijzigingen,
1909-1925. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 659.

1338 Missive van de afdeling der Scheikundige Technologie en Mijnbouwkunde, 
houdende verzoek het gebouw van de Indische Instelling te huren voor het 
metallografisch en microchemisch laboratorium,
1911 maart 27. 1 stuk
Zie ook inv.nr. 512.

1339 Stukken betreffende het overbrengen van het laboratorium voor Papier- en 
Vezelonderzoek van de afdeling der Werktuigbouwkunde naar de afdeling der 
Scheikundige Technologie en Mijnbouwkunde,
1911 juni. 1 omslag

1340 Stukken betreffende de huisvesting van diverse afdelingen,
1911. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 620.

1341 Stukken van de commissie inzake concentratie van de bibliotheken van de 
Technische Hogeschool, teneinde de aanschaf van boeken te regelen,
1922-1925. 1 omslag

1342 Stukken houdende opgave van hoogleraren van de afdelingen, die medewerking 
verlenen aan het door het hoofd van de Rijksgebouwendienst gevraagd overleg, 
inzake gebouwenvoorzieningen, met opgaven van de afdelingen van verlangde 
nieuwbouw, verbouwing of uitbreiding,
1930-1939. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 520.

1343 Stukken betreffende plannen om het gebouw voor Kennis en Onderzoek van 
Bouwstoffen te verkopen en het aangrenzende terrein te verhuren,
1934. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 505.

1344 Circulaire van de rector aan de hoogleraren, lectoren en privaat-docenten, 
houdende mededeling, dat de Technische Hogeschool in verband met 
brandstofschaarste vanaf 9 februari 1942 is gesloten,
1942 februari 6. 1 stuk
Gestencild.

1345 Missive van de Rijkscommissaris van het bezette Nederlandse gebied, houdende 
mededeling, dat alle bouwvergunningen per 1 juli 1942 zijn ingetrokken,
1942 juni 1. 1 stuk
Zie ook inv.nr. 522.

1346 Missive van het College van Curatoren, houdende mededeling, dat de minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn goedkeuring heeft gehecht aan de 
oprichting van het planbureau en de benoeming van ir. H. Alting tot hoofd, 1947 
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oktober 25, met een circulaire aan de docenten hierover,
z.d. 2 stukken
Zie ook inv.nr. 1438.

1347 Stukken houdende reacties van de afdelingen op het instellen van een 
credietbewaking,
1948-1949. 1 omslag

1348 Circulaires ingekomen naar aanleiding van een onderzoek in verschillende 
laboratoria naar de outillage in verband met het inrichten van de Centrale 
Werkplaats,
1949-1950. 2 stukken
Gestencild.

1349 Rapporten, opgesteld door de Centrale Commissie voor Studiebelangen over de 
huidige toestand van de binnen de Technische Hogeschool te gebruiken 
leermiddelen,
1952 april en mei. 2 stukken
Gestencild.

1350 Notulen van vergaderingen van de commissie voor de bibliotheek,
1955 november 3-1956 april 27. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 660.

8 Personeelsaangelegenheden

8 Personeelsaangelegenheden

1351-1356 Stukken betreffende delegaties,
1905-1947. 3 omslagen en 5 stukken
1351 Stukken betreffende het benoemen van docenten tot leden van de 

commissie voor het houden van een vergelijkend onderzoek naar de 
bekwaamheid van candidaten voor de betrekking van adjunct-
ingenieur bij de Waterstaat, 1905-1912.

1352 Missive van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
houdende verzoek een hoogleraar te benoemen als 
vertegenwoordiger van de regering bij het congres inzake 
toegepaste electriciteit te Marseille, met bericht, dat dr. ing. C. 
Feldmann, hoogleraar in de lectriciteit is benoemd, 1908 september 
3 en september 5., 2 stukken

1353 Missive van de afdeling der Werktuigbouwkunde, 
Scheepsbouwkunde en Electriciteit, betreffende het benoemen van 
professor H.A. Ravenek, hoogleraar in de werktuigbouwkunde, tot 
beheerder van de hulpmiddelen voor het onderwijs, 1911 juni 10., 1 
stuk

1354 Stukken betreffende het benoemen van afgevaardigden van de 
Technische Hogeschool naar het congres inzake keuring van 
materialen te Washington, 1911.

1355 Missive van het internationaal congres voor materialenkennis te 
Amsterdam, houdende verzoek aan de rector om zitting te nemen in 
het ere-comité, met positief antwoord, 1927 februari en maart 2., 2 
stukken

1356 Stukken betreffende het benoemen van leden van de afdelingen tot 
lid van de hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland, 1947.,
2 stukken

1357 Stukken betreffende het invoeren van de achturige werkdag,
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1919 januari. 1 omslag

1358 Staatsblad nr. 75 algemene maatregel van bestuur, waarin regels worden gegeven 
voor het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden voor werklieden in dienst van het 
Rijk,
1920 februari 14. 1 stuk
Gedrukt.

1359 Staatsblad nr. 76, algemene maatregel van bestuur, houdende de oprichting van 
een commissie van advies voor de arbeidsvoorwaarden van rijkswerklieden,
1920 februari 14. 1 stuk
Gedrukt.

1360 Stukken betreffende moeilijkheden bij de huisvesting van docenten in Delft in 
verband met de woningnood,
1920 februari 27-april 9. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 466.

1361 Missive van de afdeling der Algemene Wetenschappen, houdende voorstel tot het 
wijzigen van de tijden van de middagpauze, met reacties van de afdelingen,
1924 september 4-november 20. 1 omslag

1362 Stukken betreffende de eisen, die gesteld dienen te worden aan de 
benoembaarheid van wetenschappelijk personeel,
1929-1930. 1 omslag

1363 Stukken betreffende het wijzigen van het reglement inzake het aanstellen van 
beheerders,
1933 augustus 7-oktober 30. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 274.

1364 Stukken houdende voorstellen om hoogleraren op vijf en zestigjarige leeftijd te 
pensioneren,
1934 februari-maart. 1 omslag

1365 Stukken betreffende het wijzigen van de positie van de assistenten,
1936-1949. 1 omslag

1366 Missive van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, 
houdende verzoek om opgave te verstrekken van joodse assistenten, die zonder 
vergunning als assistent op laboratoria werken, met reacties van de afdelingen,
1942 februari 25-april 7. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

1367 Stukken betreffende een onderzoek, ingesteld bij diverse afdelingen, naar de 
resultaten van de werkzaamheden van de instructeurs,
1947. 1 omslag

1368 Stukken betreffende de positie van het wetenschappelijk personeel van de 
bibliotheek,
1947-1948. 1 omslag

1369 Stukken betreffende het ontslag van professor H.J. van Veen, hoogleraar in de 
zuivere en toegepaste wiskunde en mechanica, in verband met het niet nakomen 
van gedane beloften bij zijn ambtsaanvaarding,
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1949-1950. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030

1370 Missive aan assessoren, houdende verzoek om een omschrijving te geven van de 
functie van lector, afschriften, met reacties van de afdelingen,
1953 maart 18-juni 11. 1 omslag

1371 Stukken betreffende de positie van de bibliothecaris binnen de Technische 
Hogeschool,
1953-1955. 1 omslag

1372 Reglement voor de ambtenaren en ambtenaarwerklieden van de Technische 
Hogeschool,
z.d. 1 stuk
Gestencild.

D Studenten

D STUDENTEN
1 Toelating en inschrijving

1 Toelating en inschrijving

1373 Stuk houdende overzicht over het aantal eerstejaars studenten en het aantal 
uitgereikte ingenieursdiploma's,
1905-1931. 1 stuk

1374 Stukken betreffende de toelating van Belgische geinterneerden,
1915-1916. 1 omslag

1375 Lijsten van namen van ingeschreven studenten,
1915-1935. 1 omslag

1376 Stukken betreffende contrôle op de inschrijvingsbewijzen,
1922-1948. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 789.

1377 Stukken betreffende het oprichten van een comité voor het toelaten van joodse uit 
Duitsland uitgeweken studenten en het benoemen van enige hoogleraren van de 
Technische Hogeschool in dit comité,
1933 april 10-mei 20. 1 omslag

1378 Circulaire van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, betreffende 
het toelaten van gedemobiliseerde oorlogsvrijwilligers uit Indonesië tot het hoger 
onderwijs,
1948 april 8. 1 stuk
Gestencild.

1379 Stukken betreffende de opleiding van beroepsofficieren van de Koninklijke Militaire
Academie te Breda (K.M.A.) tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische 
Hogeschool,
1948-1953. 1 omslag

1380 Verslag van een bespreking van de rector met enige hoogleraren over de 
mogelijkheid om gevluchte Hongaarse studenten toe te laten,
1956 december 6. 1 stuk
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2 Collegegeld

2 Collegegeld

1381 Stukken betreffende het besluit van de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen om ontheffing te verlenen van de bepaling, dat betaling van het 
collegegeld in achtereenvolgende jaren moet geschieden, aan studenten die zich 
niet konden laten inschrijven vanwege de arbeidsdienst of omdat ze de 
loyaliteitsverklaring hebben getekend,
1945-1953. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 801.

1382 Stukken betreffende een regeling voor het betalen van collegegeld door studenten, 
die door de militaire dienst slechts een gedeelte van de colleges volgden,
1947-1948. 1 omslag

1383 Stukken betreffende het vaststellen van het collegegeld voor het studiejaar 1942-
1943 voor studenten, die de loyaliteitsverklaring niet tekenden,
1948-1952. 1 omslag

1384 Stukken betreffende het terugbetalen van collegegeld aan student-assistenten,
1952. 1 omslag

3 Militaire dienst

3 Militaire dienst

1385 Stukken betreffende het vervullen van de militaire dienst door examinandi,
1908. 1 omslag

1386 Stukken betreffende uitstel van de militaire dienst voor studenten,
1929 en 1946-1953. 1 omslag

1387 Stukken betreffende mobilisatie en demobilisatie,
1939-1940. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 876.

1388 Stukken houdende verzoek om gedurende de vakanties de laboratoria en 
tekenzalen open te houden om studenten in militaire dienst de gelegenheid te 
geven om in de vakanties te studeren,
1940 februari-maart. 1 omslag

4 Studiebeurzen

4 Studiebeurzen

1389 Stuk houdende advies van de rector inzake het toekennen van rijksbeurzen,
1911 mei. 1 stuk

1390-1392 Stukken betreffende het Delfts Excursiefonds en het Kraus Uithoffonds,
1930-1953. 3 omslagen
Zie ook inv.nrs. 822 en 825.
1390 Stukken betreffende de oprichting van het Delfts Excursiefonds, ter 

gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan van de Technische 
Hogeschool met huishoudelijk reglement en betreffende de 
wijziging van de naam in het Kraus Uithoffonds, 1930-1934 en 1951-
1953.

1391 Jaarverslagen van het Delfts Excursiefonds, 1934-1952.
1392 Notulen van vergaderingen van het Delfts Excursiefonds, 1941-1948.
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1393 Missive aan de afdelingen, houdende voorstel om voor het toekennen van 
studiebeurzen per afdeling voogden aan te stellen, afschrift met reacties van de 
afdelingen der Mijnbouwkunde en Bouwkunde,
1932 oktober 13-oktober 26. 3 stukken

1394 Missive ingekomen van de Commissie Uitvoering van het Delfts Hogeschoolfonds, 
houdende mededeling, dat drie belangrijke schenkingen aan dit fonds zijn gedaan,
1936 februari 19. 1 stuk

1395-1398 Stukken betreffende de beurzencommissie,
1950-1951. 4 omslagen
1395 Notulen van de vergaderingen van de Centrale Beurzencommissie, 

1950.
1396 Stukken betreffende de samenstelling van de beurzencommissies 

van de afdelingen, 1950.
1397 Stukken betreffende de werkwijze van de Centrale 

Beurzencommissie, 1950-1951.
1398 Reglement van de Centrale Beurzencommissie, concept met 

opmerkingen, 1951.
5 Materiële voorzieningen

5 Materiële voorzieningen

1399 Stukken betreffende een plan van J. de Blieck, student aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht en Jhr. J. de Ranitz, student aan de Technische Hogeschool te Delft, tot 
oprichting van een Centraal Academisch Bureau voor Studentenaangeleg heden, 
met reacties van de afdelingen,
1932-1933. 1 omslag

1400 Notulen van de vergadering van de commissie van overleg met studenten, 
betreffende het sluiten van een collectieve ongevallenverzekering voor studenten,
1937 december 2. 1 stuk
Zie ook inv.nr. 833.

1401 Circulaire aan de leden van de senaat over een te houden enquête door de Centrale 
Commissie voor Studiebelangen over sociale vraagstukken en sport onder de 
studenten, met toelichting en enquêteformulier,
1940 november 11. 3 stukken
Gestencild.

1402 Stukken betreffende het verstrekken van warme maaltijden aan studenten,
1941-1943. 1 omslag

1403 Stukken betreffende de oprichting van de Commissie voor Huisvesting voor 
Studenten,
1945. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 836.

1404 Stukken betreffende de Stichting Nederlandse Studentenhulp,
1946-1952. 1 omslag

6 Tuchtaangelegenheden

6 Tuchtaangelegenheden

1405 Brief aan het College van Curatoren, betreffende ongeregeldheden tijdens de 
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groentijd, afschrift,
1909 oktober; 1 stuk

1406 Missive ingekomen van de minister van Binnenlandse Zaken, betreffende een 
voorstel om voor de universiteiten en de Technische Hogeschool te komen tot een 
zelfde norm voor de toepassing van tuchtmaatregelen tegen studenten, met reactie
van de rector,
1913 april 8 en juli 11. 2 stukken
Zie ook inv.nr. 894.

1407 Stukken betreffende klachten over het gedrag van studenten,
1918-1953. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Zie ook inv.nr. 1202.

7 Bijzondere maatregelen en gebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

7 Bijzondere maatregelen en gebeurtenissen tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog

1408 Stukken betreffende maatregelen van de Duitse bezetter tegen joodse studenten, 
met naamlijsten,
1940-1942. 1 omslag

1409 Stukken betreffende het oprichten van een afdeling van de 
luchtbeschermingsdienst door het personeel,
1940-1942. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 636.

1410 Stukken betreffende het ontslaan van joods personeel door de Duitse bezetter,
1941 februari 21-okter 31. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 478.

1411 Missive aan de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, houdende mededeling, dat een Commissie 
van Studenten is samengesteld, belast met het beheer van de in beslag genomen 
sociëteitsgebouwen, afschrift.
1941 februari 26; 1 stuk

1412 Stukken betreffende verzet van de studenten tegen de Duitse bezetter,
1941 maart-mei. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 880.

1413 Circulaire van de waarnemend rector dr. A.J. Kluyver, houdende mededeling, dat 
streng zal worden opgetreden bij verzet tegen de Duitse bezetter,
1941 juli 3. 1 stuk

1414 Stukken betreffende het vervullen van de arbeidsdienstplicht door studenten en 
student-assistenten,
1941-1943. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 882.

1415 Stukken houdende verzoek om studenten in krijgsgevangenschap in de 
gelegenheid te stellen om tentamens af te leggen,
1942-1943. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 742.
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1416 Stukken betreffende voorstellen tot het aanpassen van het cursusjaar aan de 
begindatum van de arbeidsdienstplicht,
1942-1943. 1 omslag

1417 Stukken betreffende het sluiten van de Technische Hogeschool in verband met 
arrestaties van studenten,
1943 maart-april. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 879.

1418 Circulaire van de rector aan de docenten, assistenten en studenten, betreffende de 
houding van de senaat inzake hetgeen met studenten is gebeurd met een afschrift 
van een brief, gericht aan de secretaris-generaal van het departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming,
1943 april 22 en april 30. 2 stukken

1419 Missive aan de secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming, betreffende de moeilijkheden waarin de 
studenten zich bevinden door de maatregelen van de Duitse bezetter, afschrift.
1943 september 30; 1 stuk

1420 Stukken betreffende het inschakelen van studenten bij de aardappeloogst in 
verband met te kort aan arbeidskrachten,
1943 september-oktober. 1 omslag

1421 Lijsten van namen van door de Duitse bezetter gearresteerde studenten, met lijsten
van namen van naar Vught overgebrachte studenten, met lijsten van namen van 
naar Duitsland gevoerde studenten voor de arbeidsinzet,
1943. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 889.

1422 Stukken betreffende het houden van contact met in Duitsland tewerkgestelde 
studenten,
1943 juni 25-1944 maart 24. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 887.

1423 Missive ingekomen van het departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Kultuurbescherming, betreffende het aanvragen van vrijstelling van de 
arbeidsdienst voor studenten, met aanvraagformulier, met een missive van 
hetzelfde departement, met gewijzigd aanvraagformulier,
1943 oktober 21-1944 maart 6. 4 stukken

1424 Stukken betreffende het tekenen van de loyaliteitsverklaring door studenten,
1943-1945. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Zie ook inv.nrs. 888 en 1201.

1425 Stukken betreffende het tijdelijk verlengen en opheffen van maatregelen getroffen 
voor studenten, die grote moeilijkheden ondervonden bij het afleggen van 
examens ten gevolge van door de Duitse bezetter genomen maatregelen,
1945 september 6-1947 maart 26. 1 omslag

1426 Lijst van namen van studenten, die bij het tewerkstellen in Duitsland 1943-1945 zijn 
overleden,
1946 september 2. 1 stuk
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Gestencild.

1427 Stukken betreffende studentenzuivering,
1947. 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2030
Zie ook inv.nr. 891.

E Afgestudeerden

E AFGESTUDEERDEN

1428 Verslag van de vergadering van de commissie voor de promotie van ir. A.H.W. 
Hacke, in verband met bezwaren tegen zijn proefschrift,
1931 december 16. 1 stuk

1429 Stukken betreffende het bestrijden van de werkloosheid onder de academici 1933 
oktober 28-1934 januari 19.

3 stukken

1430 Stukken betreffende bezwaren tegen een promovendus in verband met zijn politiek
verleden,
1948-1950. 1 omslag

F Wetenschappelijk onderzoek

F WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

1431 Stukken betreffende een onderzoek naar de betekenis van de bereiding van 
turfcokes voor de Nederlandse industrie,
1905-1906. 1 omslag

1432 Missive ingekomen van het departement van Koloniën, houdende verzoek om een 
onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van possentriehout voor de bewerking 
tot pulp voor de papierfabricage, met antwoord van de rector,
1915 oktober 6, november 30. 2 stukken

1433 Stukken betreffende het oprichten van een commissie voor het beproeven van ijzer 
en staal voor de wegenverbetering door het ministerie van Waterstaat en het 
benoemen van hoogleraren in deze commissie, met reacties van de afdelingen,
1933-1934. 1 omslag

1434 Rapport van de N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen te Arnhem 
(K.E.M.A.), gericht aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, over
het voeren van onderhandelingen, over een onderzoek naar mogelijke 
samenwerking tussen de K.E.M.A. en gemeentelijke en provinciale 
electricteitsbedrijven, met bijlagen,
1935. 1 omslag

1435 Stukken betreffende overzichten van het wetenschappelijk onderzoek bij de 
afdelingen,
1951-1952. 1 omslag

III GEDEPONEERDE BESCHEIDEN

III GEDEPONEERDE BESCHEIDEN

1436 Receptieboek van het afscheid van B.H. Pekelharing, hoogleraar in het staats-, 
administratief- en handelsrecht en de staathuishoudkunde,
1907 september 1. 1 deel
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1437 Diploma's, oorkonden van ere-lidmaatschappen, tijdschriften en kranteartikelen, 
afkomstig uit de nalatenschap van dr. ir. J. Kraus, laatste directeur van de 
Polytechnische School en eerste rector van de Technische Hogeschool, overleden 
1951, 1877-1936.

1 portefeuille, 3 kokers en 2 rollen
Circa 1951 overgedragen.

HET PLANBUREAU

HET PLANBUREAU
I ORGANISATIE

I ORGANISATIE

1438 Missive van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, houdende 
mededeling, dat het Planbureau haar werkzaamheden op 1 september 1947 is 
begonnen, afschrift met een overzicht over de werkzaamheden gedurende het 
eerste jaar,
1947 november 13 en 1948 september 10. 2 stukken
Zie ook inv.nr. 1346.

1439 Suppletoire begroting van het Planbureau,
1947-1949. 1 omslag

1440-1441 Agenda van ingekomen en verzonden brieven van het planbureau, met alfabetisch 
kaartsysteem op de ingekomen en verzonden brieven,
1947-1951. 1 deel en 1 pak
1440 Agenda 1947-1951.
1441 Alfabetisch kaartsysteem.

1442 Verslagen van vergaderingen van de bouwcommissie,
1947-1957. 1 pak

1443 Stukken betreffende de deelname van het hoofd van het Planbureau aan een 
commissie van overleg inzake bouwvoorzieningen,
1948-1949. 1 omslag

1444 Stukken betreffende moeilijkheden inzake de samenwerking met het 
Bouwplanbureau,
1948-1949. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1482.

1445 Stukken betreffende het verlenen van credieten door het ministerie van Financiën,
1948-1949. 2 stukken

II STUKKEN BETREFFENDE WERKZAAMHEDEN

II STUKKEN BETREFFENDE WERKZAAMHEDEN
A Algemene planning

A ALGEMENE PLANNING

1446 Memorie gericht aan het College van Curatoren betreffende het situatieplan van de 
gebouwen,
1947 november 25. 1 stuk

1447 Stukken betreffende de samenwerking tussen de Technische Hogeschool en het 
Instituut voor het Technisch Natuurkundig Onderzoek (T.N.O.),
1947-1949. 1 omslag
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Zie ook inv.nrs. 950-953.

1448 Stukken van de commissie van overleg met de gemeente Delft, betreffende de 
uitbreidingsplannen,
1947-1956. 1 omslag

B Plannen voor nieuwbouw en uitbreiding van gebouwen

B PLANNEN VOOR NIEUWBOUW EN UITBREIDING VAN GEBOUWEN

1449-1450 Stukken betreffende plannen tot nieuwbouw voor de afdeling der Weg- en 
Waterbouwkunde,
1946-1950. 1 stuk en 1 omslag
Zie ook inv.nr. 567.
1449 Stukken betreffende eisen, die de afdeling stelt aan het gebouw, 

1946-1950.
1450 Verslag van een bespreking met het planbureau over nieuwbouw, 

1950 januari 10., 1 stuk

1451 Stukken betreffende plannen tot het bouwen van een Centraal Ketelhuis,
1947-1950. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 542-543 en 1502.

1452-1453 Stukken betreffende nieuwbouw voor de afdeling der Werktuigbouwkunde, 
Scheepsbouwkunde en Vliegtuigbouw,
1947-1953. 2 omslagen
Zie ook inv.nrs. 551-554 en 1505-1506.
1452 Stukken betreffende een plan tot nieuwbouw, 1947-1953.
1453 Verslagen van vergaderingen van de bouwcommissie, 1949-1953.

1454 Stukken betreffende planning van de benodigde ruimten voor de afdelingen,
1947-1955. 1 omslag

1455 Stukken betreffende een plan tot nieuwbouw voor het laboratorium van 
Grondmechanica,
1948-1950. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 569 en 1516.

1456 Stukken betreffende exploitatievoorzieningen,
1948-1951. 1 omslag

1457 Stukken betreffende een plan tot nieuwbouw voor het laboratorium voor 
Microbiologie,
1948-1951. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 561-562.

1458-1459 Stukken betreffende nieuwbouw voor de afdeling der Technische Natuurkunde,
1948-1956. 2 omslagen
Zie ook inv.nrs. 572 en 1520-1521.
1458 Stukken betreffende het programma van eisen voor nieuwbouw, 

1948-1952.
1459 Verslagen van vergaderingen van de bouwcommissie, 1949-1956.

1460 Missive aan het College van Curatoren, houdende verzoek van de afdeling der 
Bouwkunde om uitbreiding van het gebouw, afschrift.
1949 augustus 2; 1 stuk
Zie ook inv.nrs. 610 en 1493.
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1461 Stukken betreffende programma's van eisen voor uitbreiding of nieuwbouw voor 
diverse afdelingen,
1949-1951. 1 omslag

1462 Verslagen van besprekingen over plannen tot nieuwbouw voor de Centrale 
Werkplaats,
1949-1952. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 547 en 1518.

1463 Stukken betreffende plannen tot de bouw van het 10 kilovolt station, met tekening,
1950-1951. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 576.

1464 Stukken betreffende plannen tot het uitbreiden van het gebouw voor Geodesie,
1951. 1 omslag

1465 Stukken betreffende plannen tot het aanleggen van een koker voor de 
afstandsverwarming,
1954 maart-april. 3 stukken

C De huisvesting van de afdelingen, het personeel en de studenten

C DE HUISVESTING VAN DE AFDELINGEN, HET PERSONEEL EN DE STUDENTEN

1466 Stukken betreffende plannen tot de huisvesting van de Topografische Dienst,
1946 mei 17 en oktober 19. 2 stukken

1467 Stukken betreffende plannen tot de huisvesting van de studentenvereniging 
Sanctus-Virgilius,
1946-1947. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1492.

1468 Stukken houdende verzoek de beschikking te krijgen over het Armentarium,
1946-1948. 1 omslag

1469 Stukken betreffende het geven van een bestemming aan het gebouw Julianalaan 
134,
1946-1951. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 625 en 1513.

1470 Missive aan het College van Curatoren, betreffende het beschikbaar stellen van een 
ruimte in het gebouw voor de Sleeptank voor het opstellen van in Amerika 
gekochte apparatuur van de Technische Hogeschool en de Stichting Technisch 
Natuurkundig Onderzoek (T.N.O.), afschrift.
1947 oktober 2; 1 stuk

1471 Stukken betreffende de situering van nieuwe gebouwen voor diverse afdelingen,
1947-1948. 1 omslag

1472 Stukken betreffende de huisvesting van personeel en studenten,
1947-1950. 1 omslag

1473 Stukken betreffende het verplaatsen van het laboratorium voor Bouwmaterialen en
het laboratorium voor Materiaal Onderzoek naar de afdeling van het Centraal 
Instituut voor Materiaal Onderzoek (C.I.M.O.) aan de Kleiweg,
1948 februari. 2 stukken
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Zie ook inv.nr. 630.

1474 Missive aan het College van Curatoren, betreffende plannen om de afdeling der 
Bouwkunde in het gebouw van Weg- en Waterbouwkunde te huisvesten,
1948 mei 10. 1 stuk

1475 Stukken betreffende het oprichten van een Mensa,
1948 januari 24 en 1949 oktober 26. 2 stukken

D Verwerving en beheer van terreinen

D VERWERVING EN BEHEER VAN TERREINEN

1476 Stukken betreffende het voorlopig verhuren van terreinen aan de Nassaulaan en 
het Zuidplantsoen en plannen tot het bouwen van woningen aan de Nassaulaan,
1946-1950. 1 omslag

1477 Stukken betreffende de aankoop van terreinen in de Wippolder voor nieuwbouw,
1947-1951. 1 omslag

1478 Missive ingekomen van de Inspectie der Domeinen te 's-Gravenhage, betreffende 
de overdracht van het gebouw aan de Westvest aan de Gemeente Delft, met 
schetstekening,
1948 mei 3. 2 stukken
Zie ook inv.nr. 508.

1479 Stukken betreffende de verkoop en verhuur van terreinen van de Technische 
Hogeschool in verband met het Schieplan,
1948-1950. 1 omslag

E Overige werkzaamheden

E OVERIGE WERKZAAMHEDEN

1480 Stuk houdende verzoek van de vliegtuigbouwkundige studievereniging "Leonardi 
da Vinci" om subsidie voor studenten, die tot piloot worden opgeleid,
1947. 1 omslag

HET BOUWPLANBUREAU

HET BOUWPLANBUREAU
I ORGANISATIE

I ORGANISATIE

1481 Verslagen van de vergaderingen van de kleine commissie voor de uitbreiding van de
Technische Hogeschool,
1947-1949. 1 omslag

1482 Ingekomen klachten over de samenwerking met het Planbureau,
1948-1950. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1444.

1483 Instructie over de werkzaamheden van het Planbureau en het Bouwplanbureau,
1948-1951. 1 omslag

1484 Verslagen van de vergaderingen van de curatoren bouwcommissie,
1949-1955. 1 omslag

1485 Indeling van het archief van het Bouwplanbureau, samengesteld, door Postel, 
directeur van het Bouwplanbureau,
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1953. 1 stuk
II WERKZAAMHEDEN

II WERKZAAMHEDEN
A Werkzaamheden in het algemeen

A WERKZAAMHEDEN IN HET ALGEMEEN

1486 Memories betreffende het situatieplan van de gebouwen, gericht aan het College 
van Curatoren; afschrift met twee foto's van een maquette voor nieuwbouw,
1947 november. 1 omslag

1487 Staten van tijdschema's voor bouwplannen,
1947-1953. 1 omslag

1488 Stuk houdende uitbreidingsplan voor de Technische Hogeschool,
1948 juli 10. 1 stuk
Zie ook inv.nr. 598.

B Bouwplannen

B BOUWPLANNEN
1 Stadsplan

1 Stadsplan

1489 Stukken betreffende besprekingen met de Rijksgebouwendienst over 
nieuwbouwplannen en het programma van eisen,
1947-1952. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 517 en 1335.

1490 Stukken betreffende besprekingen met de senaat en het college van Curatoren over
de plaatsing van gebouwen voor hoger technisch onderwijs in Delft,
1948. 1 omslag

1491 Stukken betreffende uitbreidingsplannen van het waterleidingbedrijf van de 
gemeente Delft aan de Rotterdamseweg, met schetstekeningen,
1948-1951. 1 omslag

--- Kaarten van bouwterreinen,
z.d. 1 pak

2 Oude Delft-Westvest

2 Oude Delft-Westvest

1492 Tekeningen van het Barbaraklooster gemaakt in verband met verbouwingsplannen 
ten behoeve van de Studentenvereniging Sanctus Virgilius,
1947. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 1467.

1493 Stukken betreffende uitbreidingsplannen van de afdeling der Bouwkunde, met 
tekeningen,
1947-1950. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 610 en 1460.

1494 Bestek voor het nieuwbouwplan tussen het Oude Delft en de West-Vest, met 
tekeningen,
1948. 1 omslag

1495 Stuk houdende programma van eisen voor een nieuw hoofdgebouw voor de 
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administratie met een rapport over het gebouw voor boetseren, met tekeningen,
1948-1951. 1 omslag

1496 Ontwerptekening voor het inrichten van de kapel van het meisjeshuis tot 
vergaderzaal,
z.d. 1 stuk

1497 Stuk houdende overzicht over de verdeling van ruimten aan het Oude Delft en 
omgeving over gemeentelijke instellingen (plan Holt), met twee tekeningen,
z.d. 1 omslag

3 Oostplantsoen

3 Oostplantsoen

1498 Stukken betreffende een nieuwbouwplan voor de bibliotheek, met vier 
schetstekeningen,
1947-1949. 1 omslag

1499-1500 Stukken betreffende plannen om of tot het overplaatsen van de afdeling der Weg- 
en Waterbouwkunde naar het gebouw aan de Julianalaan (Rode Scheikunde) of tot 
de uitbreiding van het bestaande gebouw over te gaan, in verband met een plan tot
uitbreiding van het laboratorium van Grondmechnica, met tekeningen
1947-1950. 2 pakken
1499 Stukken betreffende het uitbreidingsplan voor het laboratorium 

voor Grondmechnica, 1947-1950.
1500 Stukken betreffende de situering van de bestaande toestand van het

gebouw voor Weg- en Waterbouwkunde, met tekeningen, 1949-
1950.

1501 Bouwtekeningen voor het laboratorium voor Bouwmaterialen en Mechanische 
Constructie,
1950-1951. 1 omslag

4 Wippolder

4 Wippolder

1502 Rapport over een bouwplan voor het Centraal Ketelhuis, met twee tekeningen,
1947 oktober 16. 3 stukken
Zie ook inv.nrs. 542-543 en 1451.

1503 Verslagen van besprekingen met de telefoondienst te 's-Gravenhage en Delft over 
een nieuwe telefooncentrale,
1947-1948. 1 omslag

1504 Stukken houdende programma's van eisen in verband met nieuwbouwplannen 
voor de stichting Technisch Natuurkundig Onderzoek T.N.O.),
1947-1950. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 580.

1505-1506 Stukken betreffende een nieuwbouwplan voor de afdeling der Werktuig-, Scheeps- 
en Vliegtuigbouwkunde, met tekeningen,
1947-1950. 1 omslag en 3 pakken
Zie ook inv.nrs. 551-554, 1452-1453.
1505 Verslagen van vergaderingen van de bouwcommissie, met 

programma's van eisen, 1947-1950.
1506 Tekeningen., 3 pakken
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1507 Stukken betreffende een plan tot het uitbreiden van de sportterreinen van de 
Technische Hogeschool, met tekeningen,
1947-1951. 1 omslag

1508 Stukken betreffende een nieuwbouwplan voor het laboratorium voor Metaalkunde,
met tekeningen,
1947-1953. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 544-545.

1509 Stukken betreffende het huisvesten van de afdeling der Wiskunde, met tekening,
1948. 1 omslag

1510 Stukken betreffende een globale kostenraming voor het gebouw voor Scheikunde 
in verband met de bouw van proeffabrieken voor Physische en Chemische 
Technologie, met tekeningen,
1948-1949. 1 pak
Zie ook inv.nr. 613.

1511 Stukken betreffende een nieuwbouwplan voor het laboratorium voor Aëro- en 
Hydronamica, met tekeningen,
1948-1949. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 550.

1512 Stukken betreffende de aankoop van terreinen in de Wippolder,
1948-1950. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 501.

1513 Stukken betreffende het geven van een bestemming aan het gebouw Julianalaan 
134, met tekeningen,
1949. 1 pak
Zie ook inv.nrs. 625 en 1469.

1514 Schetstekening van het laboratorium voor Chemische Apparaten, met bijlagen, 
opgesteld door professor E.F. Boon, hoogleraar in de chemische werktuigen en de 
vezeltechniek,
1949. 1 omslag

1515 Tekeningen van het gebouw voor Mijnbouwkunde gemaakt in verband met het 
herinrichten van het gebouw,
1949. 1 omslag

1516 Tekeningen van sonderingen voor het laboratorium voor Grondmechanica met een 
schets van het toekomstige gebouw aan de Stieltjesweg,
1949. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 569 en 1455.

1517 Verslagen van besprekingen inzake het nieuwbouwplan voor het Biochemisch 
Centrum, met programma van eisen, met tekeningen,
1949-1950. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 560-561.

1518 Stukken betreffende een nieuwbouwplan voor de Centrale Werkplaats en het 
laboratorium voor Mechanische Technologie, met schetsontwerp,
1949-1950. 1 omslag
Zie ook inv.nrs. 549 en 1462.
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1519 Stukken betreffende een nieuwbouwplan voor een windtunnel, opgesteld door ir. 
A. van der Steur, hoogleraar in de architectuur, met tekeningen,
1949-1950. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 574.

1520-1521 Stukken betreffende een nieuwbouwplan voor de afdeling Technische Physica, met 
tekeningen,
1949-1950. 1 omslag en 3 pakken
Zie ook inv.nrs. 572 en 1458-1459.
1520 Stukken betreffende nieuwbouwplan, 1949-1950.
1521 Tekeningen., 3 pakken

1522 Schetstekening van de uitbreiding van het laboratorium voor Microbiologie,
z.d. 1 stuk

1523 Tekeningen van het gebouw voor Analytische Scheikunde,
z.d. 1 omslag
Zie ook inv.nr. 557.

C Huisvesting van personeel en studenten

C HUISVESTING VAN PERSONEEL EN STUDENTEN

1524 Tekeningen van geplande woningen voor het personeel,
1946-1947. 1 omslag

1525 Stukken van de commissie voor de Huisvesting van Studenten van het Koninklijk 
Instituut voor Ingenieurs,
1947-1948. 1 omslag

1526 Bouwtekeningen van geplande woningen aan de Schoemakerstraat en de 
Nassaulaan,
1950. 1 omslag
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Bijlagen

B I J L A G E N
Besturen

BESTUREN
Directeuren van de Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs 1843-1864

DIRECTEUREN VAN DE KONINKLIJKE AKADEMIE TER OPLEIDING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS 1843-
1864

Naam Periode

ir. A. Lipkens 1843-1846

dr. G. Simons 1846-1856

J.A. Keurenaer 1859-1864

Van 1 juli 1856 tot 1 augustus 1859 had de Akademie geen directeur maar werd bestuurd door een 
raad van bestuur, de leden daarvan waren:

– dr. T. Roorda, hoogleraar in de taal-, land- en volkenkunde, voorzitter.
– dr. R. Lobatto, hoogleraar wiskunde, tweede voorzitter.
– dr. C.F. Donnadieu, hoogleraar scheikunde, lid.
– D.J. Storm Buysing, leraar waterbouwkunde, lid.

Directeuren van de Polytechnische School 1864-1905

DIRECTEUREN VAN DE POLYTECHNISCHE SCHOOL 1864-1905

Naam Periode

dr. L. Cohen Stuart 1864-1878

dr. J. Bosscha 1878-1885

A.C. Oudemans 1885-1895

N.H. Henket (waarnemend) 1895-1897

J.M. Telders 1897-1900

dr. ir. J. Kraus 1900-1905
De Technische Hogeschool 1905-1956

DE TECHNISCHE HOGESCHOOL 1905-1956

Het College van Curatoren

Naam Periode

mr. L.P.M.M. baron Michiels van Verduynen 1905-1905

mr. L.H. Regout 1905-1909, 1914-1915

F.M. de Vries van Heyst 1905-1910

J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye van
Hoevelaken

1905-1914 president

J.D. baron van Wassenaer van Rosande 1905-1914

dr. ir. J.L. Cluysenaer 1905-1921, 1914-1921 president

dr. W.H. Nolens 1909-1931

mr. L.W.C. van den Berg 1910-1924

dr. ir. J. Kraus 1914-1927, 1921-1927 president
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Naam Periode

A.W.F. Idenburg 1916-1918, 1920-1929

dr. H. Colijn 1918-1919

dr. ir. C. Lely 1927-1929 president

ir. J.F. de Vogel 1921-1941, 1929-1941 president

1945-1946 president

mr. G. van Baren 1924-1941

ir. J.A. Kalff 1929-1932

dr. ir. F.G. Waller 1929-1935

mr. dr. D.A.P.N. Koolen 1931-1941

Jhr. mr. A.C.D. de Graeff 1932-1933, 1937-1941

G.J.I.M. Welter 1933-1937

dr. ir. J. Klopper 1935-1941

dr. G. Holst 1946, 1946-1953 president

ir. R. Verloren van Themaat Sr. 1946-1954

dr. C.H. van der Leeuw 1946-1960, 1953-1960 president

ir. F.Q. den Hollander 1946-1963

ir. F.C.M. Wijffels 1946-1968

mr. G.E. van Walsum 1949-1954

ir. A.G. Maris 1954-1961

dr. H.B.G. Casimir 1954-1972

D. de Loor 1956-1966

Op 21 februari 1942 trad het College van Curatoren af. Het nieuwe college bestond uit:
– ir. E. van Dieren, waarnemend voorzitter
– mr. A. A. van Leyenhorst.

Op 25 mei 1945 werd het College van Herstel benoemd. Dit college nam tot 1 juni 1946 de taak van 
het College van Curatoren over en was speciaal belast met de zuivering van het personeel en de 
studenten. Het college bestond uit: ir. J. Klopper, voorzitter, L. Neher en mr. P.J.M. Aalberse jr. Op 14
juni 1945 werd A.M.F. Boeye benoemd tot secretaris en op 28 december 1945 nam dr. ir. mr. A.R. 
Veldman het secretariaat over.

Secretarissen van het College van Curatoren, 1905-1956

Naam Periode

ir. R.A.J. Snethlage 1905-1910

ir. J.F. de Vogel 1910-1921

Jhr. ir. H. Strick van Linschoten 1921-1944

dr. ir. mr. A.R. Veldman 1944-1947

ir. C.L. de Voogt 1947-1949
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Naam Periode

ir. H.Th. Bakker 1949-1958

Secretarissen van de Senaat 1905-1956

Naam Periode

mr. B.H. Pekelharing 1905-1907

ir. I. Franco 1907-1910

dr. M. de Haas 1910-1913

ir. C.L. v.d. Bilt 1913-1916

dr. L.H. Siertsema 1916-1919

ir. J. Nelemans 1919-1920

ir. J.A.G. v.d. Steur 1920-1921

L.A. van Royen 1921-1922

dr. ing. C. Feldmann 1922-1923

dr. ir. G. van Iterson jr. 1923-1924

dr. G.A.F. Molengraaff 1924-1925

ir. W.H.L. Janssen van Raay 1925-1926

ir. N.C. Kist 1926-1927

T.K.L. Sluyterman 1927-1928

P. Meyer 1928-1929

dr. ing. ir. H.S. Hallo 1929-1930

dr. ir. H. ter Meulen 1930-1931

ir. J.A. Grutterink 1931-1932

dr. J.G.C. Volmer en dr. J.G. Rutgers 1932-1933

ir. G.H. de Vries Broekman 1933-1934

ir. G. Diehl 1934-1935

dr. F.E.C. Scheffer en Jhr. dr. G.J. Elias 1935-1936

dr. ir. C.B. Biezeno 1936-1937

dr. ir. J.A. Schouten 1937-1938

dr. J.A. Veraart 1938-1939

dr. ir. H.I. Waterman 1939-1940 mei

dr. H.B. Dorgelo 1940 mei-1942 februari

ir. J. Muysken 1942 april-1943 september

dr. ir. H.G. Nolen 1943-1944

J.M. Tienstra 1945 juni-1946

dr. ir. H.I. Waterman 1946-1947

dr. ir. A.J. Kluyver 1947-1948
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Naam Periode

ir. A.J. ter Linden 1948-1949

dr. O. Bottema 1949-1950

ir. C.G.J. Vreedenburgh 1950-1951 maart

ir. J.F. Berghoef 1951-1952

ir. J.W. Bonebakker 1952-1953

dr. ir. J.P. Schouten 1953-1954

dr. W.G. Burgers 1954-1955

ir. H.J. de Wijs 1955-1956

Rectores Magnifici

Naam Periode

dr. ir. J. Kraus 1905 juli-1905 augustus

dr. S. Hoogerwerff 1905-1907

ir. S.G. Everts 1907-1910

dr. ir. J. Cardinaal 1910-1913

ir. W.K. Behrens 1913-1916

ir. J.C. Dijxhoorn 1916-1919

dr. M. de Haas 1919-1920

ir. J. Nelemans 1920-1921

ir. J.A.G. van der Steur 1921-1922

L.A. van Royen 1922-1923

ir. C.L. van der Bilt 1923-1924

dr. ing. C. Feldmann 1924-1925

dr. ir. G. van Iterson jr. 1925-1926

ir. W.H.L. Janssen van Raay 1926-1927

ir. N.C. Kist 1927-1928

T.K.L. Sluyterman 1928-1929

ir. F. Westendorp 1929-1930

dr. ir. H.S. Hallo 1930-1931

dr. ir. H. ter Meulen 1931-1932

ir. J.A. Grutterink 1932-1933

dr. J.G. Rutgers 1933-1934

dr. W. Reinders 1934-1935

ir. G. Diehl 1935-1936

Jhr. dr. G.J. Elias 1936-1937

dr. ir. G.B. Biezeno 1937-1938, 1949-1951
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Naam Periode

dr. ir. J.A. Schouten 1938-1939

dr. J.A. Veraart 1939-1940 mei

dr. ir. C.J. van Nieuwenburg 1940 mei-1942 februari

dr. H.B. Dorgelo 1942 april-1943 september

ir. J. Muysken 1943-1944

dr. ir. H.J. van der Maas 1945 juni-1946

J.M. Tienstra 1946-1947

dr. ir. H.I. Waterman 1947-1948

dr. ir. A.J. Kluyver 1948-1949 januari

dr. O. Bottema 1951-1959
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