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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, 1947-1956 (1981)
Periode:
1947-1956
Archiefbloknummer:
H28023
Omvang:
18.7 meter; 1557 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:
Tweede Kamer der Staten Generaal, Parlementaire Enquete-Commissie Regeringsbeleid 19401945
Samenvatting van de inhoud van het archief:
In 1947 werd er een parlementaire enquête ingesteld naar het regeringsbeleid in de periode 19401945. Aanleiding was het feit dat er in deze jaren geen Nederlandse volksvertegenwoordiging was
geweest die controle had uitgeoefend over de regering. De enquête zou in die lacune kunnen
voorzien. Het voorstel werd in november 1947 aangenomen en nog in datzelfde jaar zou de
commissie worden samengesteld en aan het werk gaan. De commissie onderzocht een breed scala
van onderwerpen: het militaire beleid, de neutraliteitspolitiek, vertrek van de regering en de eerste
maanden in Londen (waaronder de problemen met D.J. de Geer), het financieel-economisch
beleid, de geheime diensten, contacten met bezet Nederland (waaronder de leiding en
voorlichting van ambtenaren in bezette gebieden en de contacten met het verzet), kabinetscrises,
de voorbereiding van de terugkeer (de Staten-Generaal, het Militair Gezag en de
Vertrouwensmannen), het beleid t.a.v. Nederlanders in het buitenland die hulp nodig hadden en
Nederlands-Indië. De commissie heeft zeer bewust de relatie tussen koningin Wilhelmina en de
regering buiten haar onderzoek gelaten, met als motief dat de koning(in) volgens de grondwet
onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk. Het werk van de commissie is gepubliceerd:
Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 ('s Gravenhage, SDU, 1949-1956), 8 delen in 19
banden. Het archief bevat veel van de originele stukken waarop deze publicatie is gebaseerd zoals
de documentatie en de originele verslagen van de verhoren. Daarnaast is er veel materiaal waaruit
men de werkwijze kan de commissie kan reconstrueren, zoals de notulen van vergaderingen, de
ingekomen en uitgaande stukken, de regelmatige verslagen aan de Tweede Kamer, financiële
stukken en stukken over de organisatie van de commissie.
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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:
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