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Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief
Naam van het archief:
Plaatsingslijst van het archief van het comité, later de commissie tot oprichting van een
monument voor het koninklijk huis te rijswijk, 1938 - 1940, 1945
Nummer van het archief:
801
Archiefbewaarplaats:
Archief Delft
Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

Beschrijving van de archiefbestanddelen
1

Agenda's en notulen van het comité, met situatietekening voor de te
plaatsen gedenklantaarn,
1938-1939.
1 omslag

2

Circulaire van burgemeester en wethouders met het verzoek toe te treden
tot een op te richten comité, met antwoordbrieven,
1938.
1 omslag

3

Briefwisseling met jhr. Mr. L.E.M. von Fisenne, voorzitter, over diens
afwezigheid wegens ziekte,
1938.
2 stukken

4

Ingekomen brief en briefkaart van de Postcheque- en girodienst houdende
bevestiging van de aangevraagde postrekening,
1938.
2 stukken

5

Perscommuniqué inzake de vorming van een comité tot oprichting van het
monument en de oproep tot storting van bijdragen op het vermelde
gironummer, met begeleidende circulaire en reactie van oud-burgemeester
Zubli,
1938.
3 stukken

6

Brief waarin Burgemeester en Wethouders om een vergunning wordt
verzocht voor het houden van collecten, met vergunning van Burgemeester
en Wethouders,
1938.
2 stukken

7

Circulaire waarin verenigingen en instellingen in Rijswijk worden opgeroepen
een bijdrage te storten, met lijst van verenigingen en instellingen en
ingekomen antwoorden,
1938.
5 stukken

8

Stukken betreffende collecte,
1938-1939.

1 p,s;ag

9

Brief waarin het dagelijks bestuur de leden van het comité oproept om zelf
ook bij te dragen,
1939.
1 stuk

10

Circulaire houdende een herhaalde oproep aan de ingezetenen tot storing
van een bijdrage, met brieven houdende reacties
1940.
4 stukken

11

Begroting van de kosten voor de monumentale lantaarn,
1940.

1 stuk

8

Commissie Monument Koninklijk Huis Rijswijk

801

12

Stukken betreffende de door C. Pijl, metselaar aannemer, te verrichten en
verrichte werkzaamheden,
1940.
4 stukken

13

Brief van architect Van der kloot Meijburg betreffende prijsopgave voor het
hakken van een gekroonde letter W door H.M. Hagedoorn, met brief van
H.M. Hagedoorn aan Van der Kloot Meijburg met opdracht om het werk
voorlopig stop te zetten,
1940.
2 stukken

14

Brief waarin de secretaris-penningmeester de voorzitter vraagt of het de
goedkeuring van Hare Majesteit zou wegdragen om het geld voor het
monument over te dragen aan het Nationaal Hulp Comité, met aantekening
van akkoord door de voorzitter,
1940.
1 stuk

15

Uitnodiging van burgmeester Elsen voor een bespreking over een mogelijke
plaatsing van het monument, met brief van verhindering van F.M.A.H.
Houben,
1945.
2 stukken

16

Notitie, afkomstig van onbekend een lid van het comité, over de gang van
zaken rond het monument vóór de oorlog,
z.d. [1945].
1 stuk

17

Correspondentie met de Particulier Secretaris van Hare Majesteit de Konigin
over de onthulling van de herdenkingslantaarn,
1940, 1945.
1 omslag

18

Brief waarin architect Van der Kloot Meijburg zich verontschuldigt wegens
zijn absentie bij de onthulling van het monument,
1945.
1 stuk

19

Notitie waarin de directeur van Gemeentewerken voorstelt om het
oorspronkelijke, in 1940 vastgestelde bedrag voor Hagedoorn te verhogen,
1945.
1 stuk

