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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:
Commissie voor Oorlogsvluchtelingen

Periode:
1914-1940
merendeel 1939-1940

Archiefbloknummer:
B24106

Omvang:
0.10 meter; 1 inventarisnummers.

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

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

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Commissie voor Oorlogsvluchtelingen.

Samenvatting van de inhoud van het archief:
De Commissie voor Oorlogsvluchtelingen werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken 
ingesteld op 18 september 1939. Na het uitbreken van de oorlog hield men rekening met een 
vluchtelingenstroom van circa 20.000 mensen uit Duitsland, bestaande uit Nederlanders en 
vreemdelingen. In de oostelijke provincies werden regeringscommissarissen benoemd die 
organisatorische voorbereidingen moesten treffen en de opvang in de provincie moesten 
coördineren. Zij moesten in het bijzonder zorgen voor een snel transport van de vluchtelingen naar 
het westen van het land, zodat het Nederlandse leger niet kon worden gehinderd door stromen 
vluchtelingen.
Het archief bestaat uit notulen en vergaderstukken van de plenaire vergaderingen.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

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

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het 

gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit 

nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940, nummer 
toegang 2.04.48.09, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Cie. Oorlogsvluchtelingen, 2.04.48.09, inv.nr. ... 

https://www.gahetna.nl/user/register
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De Commissie voor Oorlogsvluchtelingen

DE COMMISSIE VOOR OORLOGSVLUCHTELINGEN
De Commissie voor Oorlogsvluchtelingen werd ingesteld bij beschikking van de Minister van 
Binnenlandse Zaken op 18 september 1939. Haar taak was het organiseren en leiden van opvang, 
verzorging en onderbrenging van vluchtelingen.

Men verwachtte in de nabije toekomst vanuit Duitsland een stroom van ca. 20.000 vluchtelingen 
bestaande uit Nederlanders en vreemdelingen in Nederland te moeten onderbrengen.

In de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg werden Provinciale 
Regeringscommissarissen benoemd, die rechtsreeks onder leiding van de Commissie stonden. Zij 
moesten in hun ressort overleg plegen met de burgemeesters van de grensgemeenten en van de 
onmiddellijk hierachter gelegen gemeenten, de zogenaamde gemeenten der tweede linie, over 
onderdak, voeding, verpleging en doorzending naar centrale verzorgingsgebieden.

De Provinciale Regeringscommissaris (PRC) moest verslag uitbrengen aan de Commissie onder 
vermelding van de oorden met de daarin gelegen gebouwen en de aantallen op te nemen 
personen eventueel met een schets. De PRC moest zich tevens in verbinding stellen met de in zijn 
provincie met de toelating van vluchtelingen belaste organen van het Ministerie van Justitie.

De PRC verschafte een opgave van de aangekomen aantallen vluchtelingen aan de 
Regeringscommissaris, die aan de directeur van het Etappen- en Verkeerswezen opdracht gaf om 
de vluchtelingen zo snel mogelijk uit de grensgebieden naar het westen van het land te vervoeren. 
Dit eiste het legerbelang.

De Commissie onderhield contacten met burgemeesters, militaire autoriteiten, 
grenscommissarissen van de rijkspolitie, Nederlandse consuls in Duitsland en commissarissen der 
koningin.

Samenstelling Commissie voor Oorlogsvluchtelingen

SAMENSTELLING COMMISSIE VOOR OORLOGSVLUCHTELINGEN
• voorzitter:

• mr. J.B. Kan, lid van de Raad van State.
• leden:

• mr.dr. K.J. Frederiks, secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
• H. de Jongh, reserve-generaal majoor, inspecteur der Vrijwillige Landstorm (tevens 

regeringscommissaris)
• mr. A.J. Rosman, Ministerie van Binnenlandse Zaken, afd. Armwezen
• mr. P. Meijjes, Ministerie van Justitie, afd. Rijkspolitie

Provinciale Regeringscommissarissen

PROVINCIALE REGERINGSCOMMISSARISSEN
 

Limburg mr. J.G.S.N. Beckers
lid Gedeputeerde Staten

Gelderland H.E.K. Ezerman
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oud-gouverneur Sumatra's Oostkust

Overijssel R.G.A.Z. baron van Haersolte
oud-kapitein Infanterie, voorzitter, Waterschap Salland

Drenthe H. Pott

Groningen N.G. Addens
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Overbrenging van een overheidsarchief
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
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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

1 Notulen en stukken van de plenaire vergaderingen, met retroacta,
(1914) 1939 - 1940, 1 pak
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